
 -للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية  الخامسة والخمسينجدول األعمال المؤقت المشروح للدورة السنوية 
 م6102الهند، اإلفريقية، نيودلهي )المقر الرئيسي(، 

 1 

     
 

 

 اإلفريقية –المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية 
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I. مقدمة 

 

( من القواعد 1) 11 مادة رقمبموجب الالتالي تم إعداد جدول األعمال المؤقت  .1

تجدر اإلشارة إلى أن جميع البنود الموضوعية (. AALCOالقانونية للمنظمة )

المدرجة في جدول أعمال المنظمة كانت تتداول في الدورات السنوية حتى 

 عام في أبوجا )نيجيريا، تعقدالتي الدورة السنوية الحادية واألربعين للمنظمة، 

بنود جدول  كافةحول  التقاريروم بإعداد تق العامة وكانت األمانة (،م2002

ل، ؤو. مع ذلك، قبل الدورة السنوية الثانية واألربعين التي عقدت في سياألعمال

األمين  لتلك الدورة ضيفةست( اقترحت الحكومة المم2002عام جمهورية كوريا، )

 وذلك متداولةالمتداولة وغير البنود الإلى بنود جدول األعمال  كافة تقسيم بالعام 

مناقشات مكثفة إجراء الوقت لتبادل اآلراء والخبرات ومزيد من  توفيربهدف 

هذا  تم تنفيذو .التنظيميةبنود ال حول مناقشةالفضالً عن حول البنود المتدوالة 

التي عقدت في  الدروة السنوية الثانية واألربعينأول مرة خالل  النهج المبتكر

 تشجيعوباإلضافة إلى ذلك، من أجل  .سيؤول ويواصل اتباعه منذ ذلك الحين

 القرارات في الدورة السنوية مشروعالمتداوالت حول القرارات، سيتم تبني 

ن التي يتم إرفاقها في نهاية كل تقريريالخمسو الخامسة
1
. 

 

                                                 
1
م، مثل هذا 2002التي عقد في بوتراجايا، ماليزيا عام  للدورة السنوية الثامنة واألربعين لجنة الصياغة قد اقترحت  

 اإلبتكار.
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تنزانيا،  سالم،دار الفي التي عقدت  92ومن جهة أخرى، منذ الدورة السنوية الـ .2

نفسه يقدم كذلك و واحد   غير المتداولة في مجلد   البنود نشريتم كان  ،(م2010)

 قد أوصتالسنوات الماضية ، العديد من الدول األعضاء. خالل  أمام للنظر فيها

اإلجراءات التقشفية التي ستعتمدها المنظمة، بما فيها خفض بالدول األعضاء 

السنوية  منذ الدورةوامتثاالً لهذا المالحظة،  على منشوراتها. المتكبدة التكاليف

جدول األعمال غير المتداولة.  بنود التقرير عن األمانة العامة تنشرال  32الـ

بنود جدول بشأن القرارات سوف ال يتم صياغة مشروع ذلك، بناءاً على و

ومع ذلك، في المستقبل، عندما  .وكما ال يتم المناقشة عليها األعمال غير المتداولة

 تلبية الحاجة. ، سوف يتمكمتداول   يتم اتخاذ بند  

 

التي عقدت في بكين، جمهورية الصين الشعبية، تم  39الـ الدورة السنوية منذ .2

للمسائل الموضوعية في  ذات الصلة جدول األعماللفرعي الموضوع ال ادخال

في الدورة السنوية  .بين الدول األعضاء المركزة المناقشاتتهدف إجراء  محاولة  

 11لمقر الرئيسي في نيودلهي، الهند في الفترة من ستعقد في ا التي القادمة، 33الـ

في البنود عن  النظرو فضال عن انتخاب األمين العام الجديد ،م2012مايو  20 –

سوف تركز المداوالت على بعض البنود الموضوعية الهامة  المسائل التنظيمية،

 (ii) ، قانون البحار( i) ؛وتشمل هذهجدول األعمال للمنظمة،  المدرجة في

القانون الدولي في فلسطين و األراضي المحتلة األخرى من قبل انتهاكات 

( iii؛ )فلسطين بقضيةاإلسرائيل والقضايا القانونية الدولية األخرى المتعلقة 

منظمة التجارة العالمية ( iv)؛ التطرف العنيف واإلرهاب )الجوانب القانونية(

القانون الدولي في ( vو ) ؛لعالميةسلوك للتجارة االقواعد مدونة و إطاري   تفاق  كإ

ستغرق ي اجتماع خاص أيضاً  عقدسيوباإلضافة إلى هذا،  الفضاء اإللكتروني.

 فيالبنود المختارة  حول موضوع "، الخامسة والخمسيننصف يوم خالل الدورة 

م، ستبدأ عملية التسجيل 2012مايو  12ويوم  .جدول أعمال لجنة القانون الدولي"

عه االجتماع الثاني ما بين الدورات للخبراء القانونيين بشأن وسيتبللدورة. 

وكذلك سيعقد اجتماع مجموعة األشخاص البارزين التطرف العنيف ومظاهره. 

  في ذلك اليوم.

 

منشورات المنظمة اإلستشارية القانونية  اطالق أيضاً وخالل الدورة، سيتم  .9

ستشارية القانونية اآلسيوية للمنظمة اإل اآلسيوية األفريقية وهي الكتاب السنوي

خارج حدود  التنوع البيولوجي البحريودراستان خاصة: األول، "؛ األفريقية

الثاني، "القانون الدولي في الفضاء و؛ منظور آسيا وأفريقيا: الوالية الوطنية

 20ـلالحتفال بالذكرى السنوية ال كتاب طاولة القهوةاإللكتروني". وسيصدر 

 اإلفريقية. –القانونية اآلسيوية اإلستشارية  للمنظمة
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II.  المشروحةالقائمة 

 

A. رئاسة الجلسة 

 

رئيس  أن يقومعلى من القواعد القانونية للمنظمة  (1) 2رقم مادة تنص ال  .3

بانتخاب الدول االعضاء  تقومحتى برئاسة الجلسة الدورة السنوية السابقة 

، رئيس زنمين ليو سعادة السيد قوميسوفقا لذلك، و الرئيس الجديد للدورة.

الدورة السنوية الرابعة والخمسين ونائب وزير الشؤون الخارجية، 

فود واالجتماع األول لوالجلسة اإلفتتاحية برئاسة  جمهورية الصين الشعبية

الخامسة لمنظمة التي تشترك في الدورة السنوية في االدول األعضاء 

 .والخمسين

 

B. مشاركة الدول األعضاء 

 

ه يجب أن يشمل كل وفد تابع للدول األعضاء على أن (1) 12 مادة رقمتنص ال .2

في الدورة السنوية  واألعضاء البدالء والمستشارين )عضو( على زعيم الوفد

 للمنظمة.

 

C. أوراق اعتماد المشاركين 

 

يجب أن األمين العام ب( على أن االتصاالت الرسمية 2) 12 رقم مادةتنص ال .1

االتصاالت من قبل أن تصدق يجب . ووثائق التفويض للوفود والمراقبينتعتبر 

 .السلطة المختصة في وزارة الخارجية أو البعثات الدبلوماسية للدول المعنية

 العام األمينموجهة إلى المنظمة اللة رسمية من رساتعد ولنفس الغرض، س

األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية  نظامللمنظمات في  وثائق التفويضك

 .ؤسسات الدوليةالم الدولية وغيرها من

 

D. تبني جدول األعمال 

 

جدول األعمال أمام اجتماع وفود  يتم طرح( على أن 2) 11مادة رقم تنص ال  .8

ي أحذف حسب اختصاصه، وبإمكان االجتماع، الدول األعضاء للنظر فيه. 

 وارد على اقتراح إدراج بند جديد بناءً وفي جدول األعمال المؤقت.  مندرجبند 

ذا ما كان االجتماع يرى بان األمر طارئ وهناك أسباب أو أكثر، إ وفد  من 
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ويتم إتخاذ جميع  كافية ألجل عدم إدراج البند في جدول األعمال المؤقت.

القرارات في هذا الصدد بتوافق اآلراء. وفي حالة عدم التمكن من التوصل إلى 

ن قبل توافق اآلراء بعد استنفاد جميع الجهود المبذولة، قد يتم إتخاذ القرار م

أغلبية الثلثين من الحاضرين والمشاركين في التصويت عن طريق اإلقتراع 

 السري.

عمال كجدول األعمال ( على أن يتم تبني جدول األ9) 11مادة رقم تنص ال .2

 على موافقة اجتماع وفود الدول األعضاء. للدورة بناءً 

 

E. قبول المراقبين 

 

في  العمل بموجبهم ، وسيتعلى قبول المراقبين 18المادة رقم  تحكم  .10

وفقاً للممارسات الحالية للمنظمة، هناك ثالثة واجتماع وفود الدول األعضاء. 

 –ن الذين يمثلون الدول اآلسيوية ( المراقبوiأنواع من المراقبين وهي : )

ن الذين يمثلون دول من خارج المنطقة ( المراقبوiiاإلفريقية غير األعضاء، )

 وأجزائهان الذين يمثلون األمم المتحدة، قبوا( المرiiiاإلفريقية، و ) –اآلسيوية 

الدولية والمعاهد الدولية  والوكاالت المختصة وغيرها من المنظمات الحكومية

 .األخرى

في الدورة  الذي تم اتخاذهوباإلضافة إلى هذه األنواع الثالثة، وفقاً للقرار  .11

 تحظى كل من(، م1281( في كولومبو )AALCOالثانية والعشرين للمنظمة )

 المراقب الدائم. صفةاستراليا ونيوزيلندا 

 ما عداتستحق وفود المراقبين بالحضور في كافة االجتماعات  .12

 وفود الدول األعضاء كلها. هااالجتماعات التي قيل عنها المغلقة وحضرت

 

F. قبول األعضاء الجدد 

 

مشاركة دولة آسيوية أو بتعترف المنظمة على ان  9مادة رقم تنص ال .12

أفادت هذه  إذا ،ية ثلثي الدول األعضاءبدعمه أغلتالقرار الذي بموجب ريقية إف

بشأن  خطية   عن طريق رسالة   للمنظمة العام لألمينرغبتها عن الدولة 

تخاذ ايجوز  .القانونية مشاركتها في المنظمة وقبولها النظام األساسي والقواعد

 ن دوراتها.م في أي دورة   اعتمادهتم  قرار   بموجبهذا القرار 

 

 لعضوية الجديدة حتى اآلن.لأي طلب  العامة لم تستلم األمانة

 

G. انتخاب الرئيس 
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، تنتخب المنظمة سنوية   ة  في كل دورو( على انه 1) 2مادة رقم تنص ال .19

كبار قبل رئيس المنظمة من يتم انتخاب وطبقاً للممارسات فإنه رئيساً. 

تعقد  ا عن الدورة التيأم .ضيفة للدورةستشخصيات الدول األعضاء الم

تتطلب الممارسات المعمول بها بأن يتم انتخاب المنظمة في المقر الرئيسي، 

الرئيس من كبار شخصيات الهند، الدولة المضيفة للمنظمة اإلستشارية القانونية 

 اإلفريقية. –اآلسيوية 

 

H. اتنخاب نائب الرئيس 

 

على انه في  انتخاب نائب الرئيس،ب المعنية( 2) 2مادة رقم تنص ال .13

إلى  التمثيل اإلقليمي في اإلعتباريتم األخذ بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، 

يس من ئ، اذا تم انتخاب الرالمعمول بهاوفقاً للممارسات  .أقصى حد ممكن

المنطقة اآلسيوية فيفضل انتخاب نائب الرئيس من الدول األعضاء في اإلقليم 

 اإلفريقي والعكس بالعكس.

 

I. مين العام القادمانتخاب األ 

 

محمد  ترحم د.بما أن فترة والية األمين العام الحالي، سعادة األستاذ  .12

األمين العام المقبل  يجب أن يتم انتخاب، م2012في شهر أغسطس عام تنتهي 

واألحكام التي تحكم هذا الموضوع المنصوص عليه  خالل هذه الدورة السنوية.

 هي كما يلي: (1) 20في المادة رقم 

 

 ألمين العاما
 

تقوم المنظمة بتعيين خبير  قانوني  أو شخص  يحمل الخبرة القانونية يجب أن  (1)
الكافية والخبرة اإلدارية، وهو من مواطني إحدى الدولة المشاركة، على 

األمين العام، لمدة أربع سنوات. وسيكون الشخص المعين مؤهاًل  منصب
 ق أربعة سنوات .فقط تستغرلمدة أخرى مرة واحدة إلعادة تعيينه 

 
وتعيين األمين العام يستند على التناوب بين المجموعتين اإلقليميتين وذلك 

 بتوافق آراء الدول المشاركة.
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في حالة  إذا لم يتم التوصل إلى ذلك التوافق بعد استنفاد جميع الجهود، قد 
ديم يستخدم االقتراع السري مما يدل على األغلبية في اجتماع رؤساء الوفود لتق

 مرشح  توافقي  سيتم تعيينه من قبل المنظمة.

 

من وذلك لمنصب األمين العام  اً واحد اً ترشيح العامة وحتى اآلن تلقت األمانة

الذي تم إفادة الدول ، غاستران كينيدي األستاذترشيح وجمهورية تنزانيا، قبل 

عضاء بإمكان الدول األللقاعدة المذكورة أعاله  . وفقاً األعضاء عنه في حينه

في  ترغبالدورة السنوية ، إذا  بدايةحتى  امرشحه أيضاً  أن ترشحاألخرى 

 .ذلك

 
Document No. AALCO/55/HEADQUARTERS (NEW DELHI)/2016/ORG 4 

 

J.  العام عن عمل المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقية األمينتقرير 

 

(، AALCOللمنظمة ) القواعد القانونية( من 1) 20بموجب مادة رقم  .11

عمل  حولمام وفود الدول األعضاء أ اً العام تقرير األمينيقدم يجب أن 

نشاطات المنظمة منذ دورتها  33الـ لدورة السنويةلويشمل تقرير  المنظمة.

المالية والتنظيمية، و، بما فيها الشؤون الموضوعية، الرابعة والخمسين

 .واإلدارية

 
Document: AALCO/55/NEWDELHI (HEADQUARTERS) /2016/ORG 1 

 

K.  اتب األمين العام للمنظمة بشأن رتقرير عن اللوئح(AALCO)البدالت ، و

 والمستحقات األخرى

 

التي عقدت في بكين  39الدورة السنوية الـ عمالً على االنتداب الوارد في .18

بعد سلسلة من ، أعدت اللجنة الفرعية لضباط االتصال م2013في أبريل 

راتب األمين العام للمنظمة، والبدالت عن ئح اص اللو، ناالجتماعات

ونفسه وضع أمام اجتماع ضباط االتصال للنظر فيه في والمستحقات األخرى. 

نظر فيه الدول األعضاء في هذه الدورة لكي ت م وسيوضع2012شهر يناير 

 للموافقة النهائية.

 
Document: AALCO/55/NEW DELHI (HEADQUARTERS) /2016/ORG 1A 
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L. التقرير المالي و( الميزانية المقترحة للمنظمةAALCO لعام )م6102 

 

، كما م2012المقترحة لعام المنظمة ميزانية يتم تقديم (، 9) 29وفقاً لمادة  .12

اجتماع وفود الدول األعضاء في المنظمة  إلى ،ضباط اإلتصالأيدها 

(AALCO في ) واعتمادها عليها للموافقة، 33الـالدورة السنوية. 
 

AALCO/55/NEW DELHI (HEADQUARTERS) /2016/ORG 2Document:  

 

M. التحكيم  تقرير عن مراكز( اإلقليمية للمنظمةAALCO) 

 

( AALCOحول نشاطات مراكز التحكيم اإلقليمية للمنظمة )تقرير  .20

الواقعة في القاهرة ، كوااللمبور، الغوس وطهران سيتم تقديمها للنظر في 

 .33الـالدورة السنوية 

 
AALCO/55/NEW DELHI (HEADQUARTERS) /2016/ORG 3 :Document 

 

 

N. المناقشات العامة 

 

، خصص االجتماع العام األول للتصريحات 33في الدورة السنوية الـ .21

 العامة التي سيلقيها معالي الوزراء، ورؤساء وفود الدول األعضاء والمراقبون.
 نوية الستين لتأسيسيصادف الذكرى الس م6112 عام أنبحقيقة ضوء الفي و

التصريحات  ، فمن المستحسن أناإلفريقية -المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية 

يرجى من زعماء الوفود أن يقوموا بإنهاء  .على هذا الموضوعالعامة قد تركز 
، بحيث تنتهي الوقتنظراً لضيق دقائق  2 - 5كلماتهم في غضون 

الثاني ، ومن األفضل في اليوم محددالعامة في غضون الوقت ال التصريحات
فمن الممكن أن يتم  ،طويلة   لقاء كلمات  في إمع ذلك، إذا أنهم يرغبون و. نفسه

 لالستنساخ في المحضر الحرفي العامة ألمانةالتصريحات الخطية إلى ا تسليم

 .للدورة

 

O.  التصريحاتتقديم 

 

العامة،  التصريحات) التصريحات إدالءرغب في التي تد ويرجى من الوف .22
 تقوم بتقديمالشؤون الموضوعية والتنظيمية( أن  حول والتصريحات

سبقاً م تصريحاتهامن  ثالثة نسخبتسليم  والقياممعقولة بسرعة  تصريحاتها
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)اللغة العربية  لمترجمين الفوريينااألمر الذي يمكن . العامة إلى األمانة

الوفود في جميع  تصريحاتتأثير الجيدة وضمان لترجمة اعلى  واإلنجليزية(

 للتصريحاتسنكون ممتنين لكم إذا قمتم أيضاً بإحالة نسخة إلكترونية  اللغات.

 .العامة إلى األمانة

 

P. السادسة والخمسينالدورة السنوية  مكان 

 

 القواعد القانونيةمن  10( من المادة رقم 1لمادة الفرعية رقم )طبقا ل .22

من  9مادة رقم لوفقا لوظمة، تنص على أن الدورة السنوية للمن التي للمنظمة

وهذا االجتماع  في كل عام   مرةً  تعقد يجب أن، لمنظمةل المنقح النظام األساسي

إلى أقصى حد  الدول األعضاء بناءاً على التناوب الجغرافي إحدىسيعقد في 

استضافة الدورة السنوية التي ترغب في الدول األعضاء الرجاء من و .ممكن

 .في أقرب وقت ممكن العامة عنه القادمة إبالغ األمانة

  

III. لمنظمةلمن النظام األساسي  0 رقم مسائل بموجب المادةال (AALCO) 

 

هي  في جدول األعمال المشروح هاإدراجتم  التي بنود جدول األعمال .29

 ، وسوف يتم تناولهالالجتماعات حسب الجدول الزمنيالبنود المتداولة، 

 .والخمسين الخامسةالدورة السنوية  خالل للمداولة

 

 قانون البحار .1
 

( AALCOتجدر اإلشارة إلى أن بند "قانون البحار" قد اتخذته المنظمة ) .23

، منذ م1210من حكومة إندونيسيا عام  وردت على مبادرة   تحت الدراسة  بناءً 

من البنود ذات األولوية في الدورات السنوية  ذلك الحين يعتبر هذا واحداً 

 المتعاقبة للمنظمة.

قاً لذلك، يوفر تقرير األمانة العامة للمنظمة الذي تم اعداده للدورة وف .22

، المعلومات عن وضع اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار واتفاقاتها 33الـ

عن التطورات القانونية التي حدثت خالل  عامة   باإلضافة إلى لمحة  التنفيذية 

 للمنظمة. 33السنوية الـ الدورةو 39السنوية الـ الفترة الفاصلة بين الدورة

التي عقدت  39انتدبت في الدورة السنوية الـالبحوث التي على مجاالت ويركز 

: خارج نطاق الوالية التنوع البيولوجي البحريفي بكين، حول موضوع 

لجنة ل 28والـ 21الوطنية. ويغطي تقرير موجز لألمانة العامة عمل الدورتين الـ

الذي  ISAفضالً عن ذلك أنه يشمل عمل و (.CLCS) حدود الجرف القاري
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. ويوفر التقرير المؤجز المعلومات عن تقرير األمين 21نوقش في الدورة الـ

للجمعية  10العام لألمم المتحدة حول قانون البحار الذي قدم إلى الدورة الـ

م. وكذلك أنه 2013لألمم المتحدة التي عقدت في شهر سبتمبر  التابعة العامة

األمين العام لألمم المتحدة عن قانون البحار وتغير المناخ. فضالً يشمل تقرير 

حول غير الرسمي المفتوح  عن ذلك أنه يوفر أجندة عمل الفريق المخصص

: خارج نطاق الوالية الوطنية خطة التنوع البيولوجي البحريالقضية المتعلقة ب

 العمل المستقبلية.
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انتهاكات القانون الدولي في فلسطين و األراضي المحتلة األخرى من قبل إسرائيل  .2

 فلسطين بقضيةوالقضايا القانونية الدولية األخرى المتعلقة 
 

ما زال هذا البند يأتي في ( من النظام االساسي a) 1لمادة رقم بقاً لط .21

التي عقدت  السابع والعشرين( منذ دورتها AALCOجدول أعمال المنظمة )

من قبل حكومة جمهورية إيران  إشارة  عقب  م1288عام  سنغافورفي 

 الدورات السنوية المتعاقبة.تم اعتباره في كافة اإلسالمية. ومنذ ذلك الحين 

 

الخمسين و الرابعة التي تم تبنيها في الدورة السنوية RES/54/S 4وفقا لـ .28

لمنظمة قد العامة ل أن أمانةالصين الشعبية، عقدت في بكين، جمهورية  للمنظمة

 الجوانب القانونية ذات الصلةالمحتلة من  األراضيفي دقة البتابعت األحداث 

لتغيير  القرار المذكور أعالهالوارد في  وفقاً لالنتدابوفي السنة الماضية. 

رحيل الفلسطينيين والممارسات اإلسرائيلية "تعنوان بند جدول األعمال من 

الهجرة الجماعية واالستيطان اليهودي في جميع األراضي بما فيها خرى األ

 للقانون الدولي وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام اانتهاكوالتي تشكل المحتلة 

القانون الدولي في فلسطين واألراضي المحتلة  ات"انتهاكم" إلى 1292

 بقضيةخرى المتعلقة األخرى من جانب إسرائيل والقضايا القانونية الدولية األ

مؤجزاً حول  لمنظمةل العامة مانةاألأعدت  فلسطين"، فتم تغييره. وفقاُ لذلك، 

القانون الدولي في فلسطين واألراضي المحتلة األخرى من جانب  ات"انتهاك

للنظر    ،فلسطين" بقضيةإسرائيل والقضايا القانونية الدولية األخرى المتعلقة 

 .الخامسة والخمسين ةفيه خالل الدورة السنوي
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 يكمن أن تكون: 33التركيز في الدورة السنوية الـكل للنظر فيها بالقضايا  .22

(i ) انتهاكات القانون الدولي، ال سيما القانون البشري الدولي وقانون حقوق

اإلنسان التي ارتكبتها حكومة إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة 

(OPT؛) (iiوضع )  وحق تقرير المصير للفلسطينيينحقوق اإلنسان( ؛iii )

باإلشارة إلى  التجاوزات العسكرية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة

 لألمم المتحدة مجلس األمنوقرارات  م1292 اتفاقية جنيف الرابعة لعام

وضع  -( مالحظة من قبل األمين العام لألمم المتحدة iv)؛ الجمعية العامةو

جرائم الحرب التي ( v)؛ في األراضي الفلسطينية المحتلة حقوق اإلنسان

دور المجتمع ( vi؛ )ارتكبتها القوات اإلسرائيلية في غزة بما فيها حصار غزة

متثال اللتزاماتها الدولية من أجل اال الضغط على إسرائيل في وضعالدولي 

حول قضية فوق العادة  التعاون اإلسالمياجتماع منظمة  التي تركز على

 ين الذين عانونالوضع اإلنساني وإعادة تأهيل الفلسطيني ( إبرازvii؛ )فلسطين

على مسألة بناء الدولة الفلسطينية والتسوية السلمية ( viii؛ و )بسبب االحتالل

  .بين دولة فلسطين وإسرائيل

 
Document: AALCO/55/NEW DELHI (HEADQUARTERS) /2016/SD/S 4 

 

 الجوانب القانونية(التطرف العنيف واإلرهاب ) .3
 

جدول أعمال الدورة  فيالبند المعنون بـ"اإلرهاب الدولي"  ادرج هذا .20

 – 20( التي عقدت في نيودلهي، في الفترة  AALCOللمنظمة ) 90السنوية الـ

بأن  يرىمن جانب حكومة الهند. كان  ، بناء على إشارة  2001يونيو  29

مفيداً وذات الصلة في سياق ( سيكون AALCOدراسة هذا البند في المنظمة )

المفاوضات الحالية في اللجنة المخصصة التابعة لألمم المتحدة حول وضع 

 مركز البحوث والتدريب دراسةً  أحضرن اإلرهاب الدولي. أبش شاملة   اتفاقية  

 م.2002مبدئية حول مفهوم اإلرهاب الدولي عام 

لجوانب "التطرف العنيف واإلرهاب )اوتفرع الموضوع الحقاً إلى  .21

م 2019التي عقدت في طهران، إيران عام  32في الدورة السنوية الـ القانونية("

التي  في أعقاب الفظائعجمهورية إيران اإلسالمية  جانب على طلب من بناءً 

تضمن الدروة  رتكبها جماعات المتطرفين في منطقة أفريقيا والشرق األوسط.ت

"التطرف العنيف  موضوعل حولنصف يوم  اً خاصاً اجتماع 32السنوية الـ

واإلرهاب )الجوانب القانونية("، حيث صدر قرار رقم 

(AALCO/RES/53/SP2) تنسيق عقد ، يوجه األمانة العامة للمنظمة"

من أجل النظر في مبادئ المنظمة  […] للخبراء ما بين الدورتين اجتماعات
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هذا تأكيد تم الوكذلك  2".[…] للتنسيق على مكافحة التطرف العنيف ومظاهره

في الدورة السنوية  AALCO/RES/54/S9لقرار رقم  اً وفق مجدداً التوجيه 

 .(م2013)التي عقدت في بكين، جمهورية الصين الشعبية عام  39الـ

وبناًء على هذه التوجيهات، قّررت األمانة العامة للمنظمة عقد "اجتماع ما  .22

مظاهره" في الفترة من للخبراء القانونيين حول التطرف العنيف و تينبين الدور

هذا االجتماع الذي  لخال م.6112الثاني/ يناير  من شهر كانون 62 – 62

استغرق يومين، تم النظر والقيام بالتعديالت في مشروع األمانة العامة بشأن 

من قبل الخبراء  المبادئ والتوجيهات لمكافحة التطرف العنيف ومظاهره

عقد ب قررتم ال وكذلكفي المنظمة.  دولة األعضاء 62القانونيين الممثلين 

االجتماع الثاني قبيل الدورة السنوية لغرض إبرام النص الذي سيتم تقديمه إلى 

 الجلسة العامة للدورة السنوية.

سيستعرض المؤجز العمل الذي قامت به األمانة العامة للمنظمة حول  .22

عن  عامة   وكذلك يحتوي على لمحة  موضوع "التطرف العنيف ومظاهره". 

 خطة العمل التي اتخذها األمين العام لألمم المتحدة لمنع التطرف العنيف.

 
Document: AALCO/55/NEW DELHI (HEADQUARTERS)/2016/SD/S9 

 

 
 ةمنظمة التجارة العالمية وقانون التجارة الدولي .4

 

للمنظمة اإلستشارية  29تجدر اإلشارة إلى أنه في الدورة السنوية الـ .29

م، تم 1223اإلفريقية التي عقدت في الدوحة، قطر عام  –وية القانونية اآلسي

تقديم بند "منظمة التجارة العالمية كإتفاق  إطاري  وقواعد سلوكية للتجارة 

منذ ذلك الحين، ظل هذا البند العالمية" أول مرة  في جدول أعمال المنظمة. 

حقة بشأنها في الدورات الالجرت المداوالت على جدول أعمال المنظمة و

وفي هذه الدورات، تم توجيه األمانة العامة لمراقبة التطورات . المختلفة

المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، السيما الجوانب القانونية التي تتعلق بآليات 

للمنظمة  39تسوية المنازعات. وتنفيذاً االنتداب الوارد في الدورة السنوية الـ

الشعبية، قد نظمت األمانة العامة التي عقدت في بكين، جمهورية الصين 

للمنظمة ندوةً حول موضوع "منظمة التجارة العالمية واالستثمار الدولي" 

 م.2012مارس  2والتي عقدت يوم 

 

                                                 
2
  AALCO/RES/53/SP2 من منطوق القرار. 2، الفقرة 
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لمنظمة لهذا العام على المؤتمر ل العامة مانةلأليركز التقرير المؤجز  .23

 شهر ي فيبالوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية التي عقدت في نيرو

كما أن . واتفاق نيروبي الجديد التاريخي فيه م والذي اعتمد2013ديسمبر 

من وجهة  نيروبي الوزارينظر في مداوالت ونتائج مؤتمر يالتقرير سوف 

المخزونات وكذلك يشمل اتفاق تسهيل التجارة وقضايا  نظر البلدان النامية.

. للبلدان النامية وهو أمر مهم جدا بالنسبة العامة ألغراض األمن الغذائي
أحدث التطورات في إطار منظمة التجارة وفضالً عن ذلك أنه يركز على 

 .التي تم التوقيع عليها مؤخراً األخرى ة اإلقليمية يتااقيات التجاراالالعالمية و
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 القانون الدلولي في الفضاء اإللكتروني .5

 

ن للمنظمة يالثالثة والخمس دورةالجدول أعمال  فيهذا البند  رجاد .22

، م2019في طهران عام  تعقدالتي ، اإلفريقية -القانونية اآلسيوية  ستشاريةاإل

أن النظر في هذا البند في ب ولوحظالصين.  اإلحالة الواردة منعلى  بناءً 

ات صلة وأهمية يكون ذ اإلفريقية -القانونية اآلسيوية  ستشاريةاإل المنظمة

تجدر  التطور السريع لإلنترنت وأثره على القانون الدولي والمنطقة.إلى  نظراً 

المعني بالقانون المفتوح اإلشارة إلى أن الدول األعضاء قد أنشأت فريق العامل 

جدول من بند الالدولي في الفضاء اإللكتروني من خالل القرار بشأن هذا 

م عقدت في بكين 2013دورة السنوية لعام األعمال الذي تم اعتماده في ال

(AALCO/RES/54/SP2) ، لغرض المناقشة حول القضايا التالية المحددة

 في الفقرات العاملة من القرار.

في الفضاء  ةالقانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول( 1تلك القضايا هي: ) .21

عد التعاون قوا( 2؛ )االستخدام السلمي للفضاء اإللكتروني( 2؛ )اإللكتروني

ألحكام ذات الصلة من اتحديد ( 9، و )الدولي في مكافحة الجرائم اإللكترونية

 .الفضاء اإللكترونيالمتعلقة بميثاق األمم المتحدة والصكوك الدولية األخرى 

له خالل الدورة  في أول اجتماع  ، ومن المقترح أن الفريق العامل المفتوح .28

اإلفريقية،  –القانونية اآلسيوية  ستشاريةالسنوية الدورة الخامسة للمنظمة اإل

لما ينص في  وفقاً ( ينتخب الرئيس، ونائب الرئيس والمقرر للفريق العامل، 1)

(  ويتداول القضايا المذكورة 2؛ و )القواعد القانونية( من 2) 19 رقم المادة

 أعاله في مداخالتهم.
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IV.  اجتماع خاص يستغرق نصف يوم حول البنود المختارة على جدول أعمال لجنة القانون

 الدولي

 

"تقرير حول مسائل  مستنداتاالجتماع قد أعدت األمانة العامة لهذا  .22

 1. وفقاً للمادة رقم والستين" السابعةمتعلقة بلجنة القانون الدولي في دورتها 

(d( من النظام األساسي للمنظمة )AALCO تتكلف المنظمة القيام بدراسة ،)

الموضوعات التي هي قيد الدراسة من قبل لجنة القانون الدولي وإحالة آراء 

، حيثما توصيات بشأنهاالتقديم  للنظر في تقارير اللجنة والمنظمة إلى اللجنة، 

 للدول األعضاء". كان ضرورياً 

ل لجنة القانون هذه األوامر، سوف يتم تناول تقرير حول عمعمالً على و .90

(. AALCOالسنوية للمنظمة ) اتالدولي في دورتها السنوية للنظر في الدور

 عامةً  لمحةً  33الـالدورة  مستنداتوتماشياً مع هذه الممارسة الطويلة تتضمن 

 .والستين السابعةعن عمل لجنة القانون الدولي خالل دورتها 

عن تقدم العمل الذي  عامةً  مؤجز األمانة العامة لهذا العام لمحةً يقدم  .91

حول الموضوعات  م(2013) 21الـأنجزته لجنة القانون الدولي في دورتها 

حصانة مسؤولي الدول من الوالية بند الدولة األكثر تفضيالً؛ و المتعلقة بـ:

واالتفاقيات الالحقة والممارسة الالحقة المتعلقة ؛ القضائية الجنائية األجنبية

؛ وحماية البيئة المتعلقة القانون الدولي العرفي ؛ وتحديدبتفسير المعاهدات

سيتم ادراج  وكذلكبالنزاع المسلح؛ وحماية الجو؛ والجرائم ضد اإلنسانية. 

لجمعية لاللجنة السادسة تعليقات الدول األعضاء في المنظمة التي ألقيت في  

 السبعين حيثما توافرت.ا مم المتحدة في دورتهلأل التابعة العامة

نصف يستغرق  ن األمر، فإن التركيز الرئيسي الجتماع خاصكا ومهما .92

ذات األهمية الحاسمة بالنسبة للبلدان النامية،  مواضيع سيكون على ثالثة ،يوم

، يرجى ومع ذلك ؛ والقواعد اآلمرة.وحماية الجووهي: الجرائم ضد اإلنسانية؛ 

وجد في تالموضوعات األخرى التي  حول اتعليقاتهتقديم الدول األعضاء من 

 .برنامج العمل الحالي للجنة القانون الدولي
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الدورة السنوية الخامسة  أيضاً  تنظمسباإلضافة إلى المواضيع المذكوة أعاله، 

 والخمسين حدثاً جانبياً آخراً هاماً 

 

 اإلرهاب""التعاون الدولي في مكافحة التطرف العنيف و



 -للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية  الخامسة والخمسينجدول األعمال المؤقت المشروح للدورة السنوية 
 م6102الهند، اإلفريقية، نيودلهي )المقر الرئيسي(، 
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 بعنوان "التعاون الدولي في مكافحة التطرف وقت الغداءجانبي  وسيعقد حدث ،

إلى  12:13م في الفترة من 2012مايو/أيار  11، العنيف واإلرهاب" يوم الثالثاء

 .ميريديان ي، فندق لFF1في  19:13

  يهدف هذا الحدث إلى زيادة تعميق النقاش بالتزامن مع بند جدول األعمال

يوفر هذا الحدث الجانبي، و، ف العنيف واإلرهاب )الجوانب القانونية(""التطر

المنظمة اإلستشارية  يالذي تنظمه حكومة اليابان، فرصةً للدول األعضاء ف

لتبادل الخبرات واآلراء حول كيفية التصدي لقضية القانونية اآلسيوية اإلفريقية 

ا من وجهة نظر ممارسي في آسيا وأفريقي بشكل فعالالتطرف العنيف واإلرهاب 

توموكو اكاني، بناءاً على خبرتها الواسعة، ستقدم سعادة السيدة  .العدالة الجنائية

لمعهد البحوث والتدريب في  ةالعام ةللتعاون القضائي الدولي والمدير ةالسفير

الدور الحاسم لنظام العدالة الجنائية  حول هاماً  عرضاً  ي،وزارة العدل اليابان

وسيتبع العرض المتحدثون من آسيا  القضية.معالجة في  المرنتمع وأهمية المج

 نرحب بجميع. همنظروجهات الخاصة تجاربهم  ونتبادلسيوأفريقيا الذين 

 القانونية اآلسيوية اإلفريقية في الحدث. ستشاريةلمنظمة اإللالمشاركين 

 

 

*** 


