
 1 

     
 

 )آلكو( اإلفريقية –ستشارية القانونية اآلسيوية المنظمة اال
 

 مذكرة توضيحية
 نووالخمسبعة السادورة السنوية ال

 اليابان ،طوكيو
 م1128أكتوبر/تشرين األول  21 – 8

 
I. مقدمة 
 

( 1) 11 مادة رقمبموجب الالتالي تم إعداد جدول األعمال المؤقت لقد 
الدورة  حتىبأنه و قد يكون من األهمية بالعلم . آلكو لمنظمةمن القواعد القانونية 

 عام) في أبوجا نيجيريا، تعقدالتي السنوية الحادية واألربعين للمنظمة، 
جدول أعمال المنظمة  المدرجة على البنود الموضوعية جميع كانت (،م2002
 كافةحول  التقاريرتقوم بإعداد  امةالع في الدورات السنوية وكانت األمانةتتداول 

. مع ذلك، قبل الدورة السنوية الثانية واألربعين التي عقدت بنود جدول األعمال
لتلك  ضيفةستالحكومة الم طرحت( م2002عام ل، جمهورية كوريا، )ؤو في سي
بنود الإلى بنود جدول األعمال كافة تقسيم بالعام األمين إقتراحا على  الدورة

الوقت لتبادل اآلراء مزيد من  توفيربهدف  وذلك متداولةالوغير متداولة ال
فضاًل عن المتداولة مناقشات مكثفة حول البنود إجراء ، إلى جانب والخبرات
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الدروة السنوية أول مرة خالل هذا النهج  تم تنفيذو  .التنظيميةبنود ال حول مناقشةال
صل اتباعه منذ ذلك ويوا م(2002) التي عقدت في سيؤول الثانية واألربعين

 .الحين
في التي عقدت  التاسعة واألربعين ومن جهة أخرى، منذ الدورة السنوية

 واحد   في مجلد   تنشر البنود غير المتداولة تكان ،(م2010)تنزانيا،  سالم،دار ال
السنوات العديد من خالل و . للنظر فيها الدول األعضاء أماميقدم  مما كان

اإلجراءات التقشفية، بما اعتماد بالمنظمة األعضاء  الدول قد أوصتالماضية، 
ال تنشر األمانة ، ذلكوامتثااًل ل على منشوراتها. المتكبدة فيها خفض التكاليف

 منذ الدورة السنوية وذبك العامة التقرير عن بنود جدول األعمال غير المتداولة
 يةيراناإل اإلسالميةجمهورية الالثالثة والخمسين التي عقدت في طهران، 

 .م(2012)
التي عقدت في بكين، جمهورية الرابعة والخمسين  بما أن الدورة السنوية

، تم تقديم الموضوع الفرعي لجدول األعمال ذات م(2012) الصين الشعبية
بين  المركزة المناقشاتإجراء إلى تهدف  الصلة للمسائل الموضوعية في محاولة  

 ستعقد في التي القادمة، السابعة والخمسين الدورة السنوية خالل .الدول األعضاء
 بجانب ،م2018أكتوبر/تشرين األول  12 – 8في الفترة من  اليابان ،طوكيو
تركز المداوالت على بعض س المسائل التنظيمية،فيما يتعلق بفي البنود  النظر

 تشملأنه  .آلكو منظمةجدول األعمال ل المدرجة فيالبنود الموضوعية الهامة 
( ii)  ؛"لجنة القانون الدولي جدول أعمال فيالموضوعات المدرجة "( i) اآلتي:

ه أنوالجدير بالذكر هنا  .قوانين التجارة واالستثمار الدولية( iii) و ؛"قانون البحار"
 حول "القانون الدولي في الفضاء السيبراني". فريق العمل اجتماع أيضاً  سيعقد

اقترحته والذي ل األعمال أيضًا بند إضافي من جدو ناقش يمكن أن ي  و 
 .اليابان حول موضوع "التسوية السلمية للمنازعات"، أثناء الدورة
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وتجدر اإلشارة إلى أنه ابتداء من هذه الدورة فصاعدا، سيتم وقف ممارسة 
التوصيات، يجب أن تحل محلها  اعتماد القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية.

المسائل  بشأنال تعتمد القرارات إال و . اولةدتإذا لزم األمر، بشأن البنود الم
 .التنظيمية والمالية

م 2018أكتوبر/تشرين األول  8يوم اإلثنين،  ستبدأ عملية التسجيل للدورة
م 2018أكتوبر/تشرين األول  9مساًء( ، وتستمر يوم  0.00ظهرًا إلى  12.00)

 قبل بدء الجلسة االفتتاحية.
 منظمةلالكتاب السنوي ، وهي آلكو، منشورات منظمةتدشين أيضًا وسيتم 

 النشرة اإلخبارية أثناء الدورة.و  ؛آلكو
 

II. المسائل اإلجرائية 
 

 رئاسة الجلسة
رئيس الدورة السنوية  أن يقومعلى من القواعد القانونية  (1) 2رقم مادة تنص ال
 الرئيس الجديد للدورةبانتخاب الدول االعضاء  تقومحتى برئاسة الجلسة السابقة 

من جمهورية والخمسين  سادسةرئيس الدورة السنوية ال قوميسوفقا لذلك، و  .ليةالحا
 لمنظمةفي افود الدول األعضاء واالجتماع األول لو الجلسة اإلفتتاحية برئاسة  كينيا

 .السابعة والخمسين الدورة السنويةخالل 
 

 تشكيل الوفود وأوراق االعتماد
يشمل كل وفد تابع للدول األعضاء  ه يجب أنعلى أن (1) 12 مادة رقمتنص ال
 .للدورة السنوية للمنظمة واألعضاء البدالء والمستشارين )عضو( زعيم الوفد
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يجب أن األمين العام ب( على أن االتصاالت الرسمية 2) 12مادة رقم تنص ال
االتصاالت من قبل أن تصدق يجب . و وثائق التفويض للوفود والمراقبينتعتبر 

 .المعنية الخارجية أو البعثات الدبلوماسية للدول الشؤون وزارة السلطة المختصة في
 األمينموجهة إلى ال ذات الصلة رسالة رسمية من المنظمة ستعتبرولنفس الغرض، 

األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية  نظامللمنظمات في  عتماداالبمثابة أوراق  العام
 .األخرى المؤسسات الدولية الدولية و
 

 ل األعمالتبني جدو
جدول األعمال أمام اجتماع وفود  يتم طرح( على أن 2) 11مادة رقم تنص ال

ي بند أحذف حسب اختصاصه، وبإمكان االجتماع، الدول األعضاء للنظر فيه. 
من  وارد على اقتراح بناءً  جديد   إدراج بند  قد يتم و في جدول األعمال المؤقت.  درجم

هناك أسباب كافية لم يكن من و ن األمر طارئ االجتماع با رأى أو أكثر، إذا وفد  
جميع القرارات في هذا الصدد  ت تخذو  .الممكن إدراج البند في جدول األعمال المؤقت

بتوافق اآلراء. وفي حالة عدم التوصل إلى توافق اآلراء بعد استنفاد جميع الجهود 
عن صوتين لمإتخاذ قرار من قبل أغلبية الثلثين من الحاضرين وا يجوزالمبذولة، 

 طريق اإلقتراع السري.
كجدول  المؤقت عمال( على أن يتم تبني جدول األ2) 11مادة رقم تنص ال

 على موافقة اجتماع وفود الدول األعضاء. األعمال للدورة بناءً 
 

 ةديقبول األعضاء الجد
على ان المنظمة تعترف بمشاركة دولة آسيوية أو إفريقية  2تنص المادة رقم 

ار الذي تدعمه أغلبية ثلثي الدول األعضاء، إذا أفادت هذه الدولة عن بموجب القر 
رغبتها لألمين العام للمنظمة عن طريق رسالة  خطية  بشأن مشاركتها في المنظمة 
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. يجوز اتخاذ هذا القرار بموجب قرار  تم بموجبهوقبولها النظام األساسي والقواعد 
ق التداول إذا تجاوزت الفترة بين تاريخ عن طريأو  من دوراتها اعتماده في أي دورة  

، ينبغي أن تقدم في الحالة األخيرة. شهرينمن تقديم طلب القبول والدورة التالية 
 أي دولة   قبل إذا لم يرد أي رد منالدول المشاركة ردودها في غضون ستة أسابيع. 

تعترض يفترض أن الدول المشاركة المعنية ال المحددة،  في غضون الفترة مشاركة  
التي قدمت طلبها. ويرسل األمين العام النتيجة إلى الدول المشاركة  قبول الدولة

 والدولة مقدمة الطلب.
 

 قبول المراقبين
اجتماع وفود الدول ناوله ، وسيتعلى قبول المراقبين 18تحكم المادة رقم 

ن وهي: وفقًا للممارسات الحالية للمنظمة، هناك ثالثة أنواع من المراقبيو األعضاء. 
(i المراقبو ) ن الذين يمثلون الدول اآلسيوية– ( ،اإلفريقية غير األعضاءii المراقبو ) ن

ن الذين قبو ا( المر iiiاإلفريقية، و ) –الذين يمثلون دول من خارج المنطقة اآلسيوية 
ة وغيرها من المنظمات صخصتالم هاووكاالتهيئاتها و يمثلون األمم المتحدة، 

 .لمعاهد الدولية األخرىالدولية وا الحكومية
تحظى كل من استراليا ونيوزيلندا صفة وباإلضافة إلى هذه األنواع الثالثة، 

 في الدورة الثانية والعشرين لمنظمة الذي تم اتخاذهوفقًا للقرار وذلك المراقب الدائم 
 (،.م1981في كولومبو )آلكو 

التي عات المغلقة و االجتما ما عداوفود المراقبين حضور كافة االجتماعات يحق ل
 .حق التصويتأنها ال تحظى ب، و وفود الدول األعضاء كلها هاحضرتقد 

 
 انتخاب الرئيس



 6 

. في كل دورة  سنوية   نه تنتخب المنظمة رئيساً أ( على 1) 2مادة رقم تنص ال
كبار شخصيات الدول األعضاء قبل رئيس المنظمة من يتم انتخاب  وكالمعتاد،

  .ضيفة للدورةستالم
 

 خاب نائب الرئيساتن
أن يؤخذ في  علىانتخاب نائب الرئيس، ب المعنية( 2) 2مادة رقم تنص ال

 .إلى أقصى حد ممكن الرئيس ونائب الرئيساالعتبار التمثيل اإلقليمي عند انتخاب 
فيكون من األفضل أن  ،اآلسيوياإلقليم يس من ئالر نتخب ي   لو، المتبعة للطرقوفقًا و 

 .اإلفريقيلدول األعضاء في اإلقليم نائب الرئيس من اينتخب 
 

III. المسائل الموضوعية 
 

 العام األمينتقرير 
 اً العام تقرير  األمينيقدم يجب أن  ،القواعد القانونية( من 7) 20بموجب مادة رقم 

السابعة  لدورة السنويةلوتقرير  عمل المنظمة. حولمام الدول األعضاء أ سنوياً 
، بما فيها الشؤون السادسة والخمسين ورتهاالمنظمة منذ د أنشطة يشمل والخمسين

 .المالية واإلداريةو التنظيمية، و الموضوعية، 
 AALCO/57/TOKYO/2018/ORG 1وثيقة رقم: 

 
 م1122لعام آلكو  الميزانية المقترحة لمنظمةالتقرير المالي و 

االجتماع  فيم 2019المقترحة لعام المنظمة ميزانية تقديم  تم(، 2) 22وفقًا لمادة 
م والنسخة المنقحة في 2017ديسمبر  12الذي ع قد في  ،لضباط االتصال 221الـ

م. ناقش ضباط االتصال الميزانية 2018يونيو  21الذي ع قد في  222االجتماع الـ
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فبراير  12التي عقدت في  222والـ 222والـ 222الـ اتاالجتماعالمقترحة في 
توالي. وسوف يتم طرح على ال م2018يونيو  21م و2018أبريل  20م و2018

السابعة  الدورة السنويةفي  آلكو اجتماع وفود الدول األعضاء في منظمةنفسها على 
 .النهائي عتماداالو  لموافقةللحصول على ا والخمسين

 AALCO/57/TOKYO/2018/ORG 2وثيقة رقم: 

 
 آلكو اإلقليمية لمنظمةالتحكيم  مراكز حولتقرير 

 الواقعة فيآلكو  لمنظمةة ز التحكيم اإلقليمينشاطات مراك عن تقرير  قدم سي  
الدورة السنوية  إلى على التوالي نيروبيطهران و ، و الغوسو ، القاهرة، و كوااللمبور

 .هللنظر فيالسابعة والخمسين 
 AALCO/57/TOKYO/2018/ORG 3وثيقة رقم: 

 

IV. المناقشات العامة 
لإلدالء الثاني  ، خصص االجتماع العامالسابعة والخمسين في الدورة السنوية

لتصريحات العامة التي سيلقيها معالي الوزراء، ورؤساء وفود الدول األعضاء اب
على الموضوع الرئيسي من المستحسن أن التصريحات العامة قد تركز  والمراقبون.

يرجى من زعماء الوفود أن يقوموا بإنهاء  ".الحوكمة العالمية وسيادة القانون الدولي"
 التصريحات، بحيث تنتهي الوقتنظرًا لضيق  دقائق 21 كلماتهم في غضون

 لقاء كلمات  في إمع ذلك، إذا أنهم يرغبون و  .العامة في غضون الوقت المحدد
في  ألجل إعادة انتاجها العامة ألمانةإلى ا نفسها تسليمفمن الممكن أن يتم  ،طويلة  

 .المحضر الحرفي للدورة
 
 التصريحاتتقديم 
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العامة،  التصريحات) التصريحاتاإلدالء برغب في تالتي د و من الوف يرجى
 تصريحاتها تقوم بتقديمالشؤون الموضوعية والتنظيمية( أن  حول والتصريحات

 سبقًا إلى األمانةم تصريحاتهامن  ثالثة نسخبتسليم  والقياممعقولة بسرعة 
من  يزية(اإلنجلاللغة )اللغة العربية و  لمترجمين الفوريينااألمر الذي يمكن . العامة
الوفود في  تصريحاتتأثير أن ضمان ، إلى جانب الجيدة الفورية لترجمةاالقيام ب

إحالة نسخة إلكترونية ويرجى أيضًا التكرم ب .واضح بالتساوي جميع اللغات
 .العامة إلى األمانة للتصريحات

من  الدول العربية األعضاء نسخة إذا توفر البالغسيكون من دواعي التقدير 
من أجل التحضير  وذلك باللغة اإلنجليزية خالل الدورة السنوية ها العامةتصريحات

 .الدقيق والسريع للمحضر الحرفي للدورة السنوية
 
 القادمة )الثامنة والخمسون( الدورة السنوية مكان
 التي للمنظمة القواعد القانونيةمن  10( من المادة رقم 1لمادة الفرعية رقم )طبقا ل

 المنقح النظام األساسيمن  2مادة رقم لة السنوية للمنظمة، وفقا لتنص على أن الدور 
 إحدىهذا االجتماع في عقد ي  ينبغي أن و  في كل عام   تعقد مرةً  يجب أن، لمنظمةل

والرجاء من  .إلى أقصى حد ممكن الدول األعضاء بناءًا على التناوب الجغرافي
القادمة إبالغ األمانة العامة  الدول األعضاء التي ترغب في استضافة الدورة السنوية

 في أقرب وقت ممكن.وذلك عنه 
  

V. الموضوعية مسائلال 
 

 قانون البحار
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تحت  آلكو منظمة تم إتخاذه من قبلتجدر اإلشارة إلى أن بند "قانون البحار" قد 
 يعتبر هذا ،م، منذ ذلك الحين1970حكومة إندونيسيا عام الدراسة  بناًء على مبادرة 

 .من البنود ذات األولوية في الدورات السنوية المتعاقبة للمنظمةواحدًا  البند
السنوية السابعة  الذي تم اعداده للدورة آلكو تقرير األمانة العامة لمنظمةيعرض 
االهتمامات ذات الصلة  على لضوءتسليطًا ل ،قضايا ذات أهمية أربعةوالخمسين 

الخامسة  السنوية التطورات القانونية التي حدثت خالل الفترة الفاصلة بين الدورةو 
هذا البند  ي ؤخذ لمحيث ) آلكو لمنظمة السابعة والخمسين الدورة السنويةو والخمسين 

عقدة في نالدورة السنوية السادسة والخمسين المخالل للنظر فيه في العام الماضي 
في الترحيب بالنظام  منظمة آلكوإلى دور  األولوع يتطرق الموض .، كينيا(نيروبي

النظام  تطور صياغةقد تم و .القانوني الخاص بالمنطقة االقتصادية الخالصة
ويتعلق الموضوع  .قضية إدارة الصيد في المنطقة االقتصادية الخالصةنوقشت و 

قة في إطار بالفروق الدقيقة في استغالل الموارد المعدنية في قاع البحار العمي الثاني
على مناقشة  الثالثويركز الموضوع . نظام لوائح السلطة الدولية لقاع البحار المقبلة

 ويقوم بتحليلها واختصاص تهاوظيفالمحكمة الدولية لقانون البحار و لتفويض معيارية 
يقيس إمكانية وضع نظام جديد  الرابعالموضوع ؛ و الحاالت األخيرة في المنتدى

 دارة التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق الوالية الوطنية.إ من أجل للمعاهدات
 

 AALCO/57/TOKYO/2018/SD/S2وثيقة رقم: 

 
 1التسوية السلمية للنزاعات

                                                 
1
المذكرة المفاهيمية ذات رقم:  حت اليابان بنداً إضافياً / جديداً مثل التسوية السلمية للنزاعات عن طريق تقديماقتر  

برفق المذكرة رقم م. وأُرسلت المذكرة المفاهيمية إلى جميع الدول األعضاء 8102يونيو  82المؤرخة في  11/1/18

178/2018/57AS/AALCO  م.8102أغسطس  3المؤرخة في 
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وذلك " نزاعات"التسوية السلمية لل حولالدراسة التمهيدية منظمة آلكو  أعدت
تعقد في التي س آلكو منظمةلوالخمسين  السابعةلمناقشتها خالل الدورة السنوية 

إلى طبيعته الواسعة والشاملة، يتطلب الموضوع في نظر  اً طوكيو، اليابان. ونظر 
األمانة العامة لمحة عامة تقدر دور التسوية السلمية للنزاعات في القانون الدولي 

تواصل مستمر من أجل  ن الدراسة هي مقدمةحيث أالمعاصر في هذه المرحلة. 
. مع أخذ هذا بذلك الدورة السنويةطلبت  إذا على المدى الطويل مع هذا الموضوع

الهدف في االعتبار، تسعى الدراسة إلى تقديم نظرة عامة واسعة حول الموضوع مع 
 التركيز بشكل خاص على كل من الطرق الدبلوماسية والقضائية لتسوية النزاعات مع

ي المنهجي للدراسة هو على حد سواء وصفسلوب األو . االهتمام الخاص باألخير
 .وتحليلي

ها محكمة العدل الدولية تليات تسوية المنازعات التي قدمجاء ذكر بعض آو 
ومنظمة التجارة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية هي بعض المؤسسات الدولية 

وقد ب ذلت جهود إلدماج التطورات المعاصرة . الدراسة ، فيالخاصة الموضوعية
لهيئات على وجه التحديد. وتتخذ الدراسة المتعلقة بتسوية المنازعات في هذه ا

لتفاوض غير قابلة لالموقف القائل بأن التسوية السلمية للمنازعات هي حتمية عالمية 
وينبغي أن تعتمدها جميع الدول بما يتماشى مع المرونة الكافية التي يوفرها القانون 

لنهج الودي للعديد شير إلى اتكما و . الدولي بشأن الطريقة المحددة لتسوية المنازعات
 يبقى ، وهو اتجاه من المتوقع أنوسائل القضائية لتسوية المنازعاتمن الدول تجاه ال

أنه أن نأخذ في االعتبار  ومع ذلك، من المهم أيضاً  في مساره في األزمنة القادمة.
من غير المحتمل أن يكون أي اقتراح ال يراعي سيادة الدول مستداًما على المدى 

بين هذا الشرط أمر ضروري للنمو السليم تحقيق التوازن  حاجة إلىذلك الول الطويل،
 وتطور القانون الدولي.

 AALCO/57/TOKYO/2018/SD/Additional Agenda itemوثيقة رقم: 
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 لجنة القانون الدولي
لجنة القانون أعمال متعلقة بالمسائل ال حول"تقرير  الوثيقة أعدت األمانة العامة

( من d) 1وفقًا للمادة رقم و . ه الدورة السنويةلهذ "والستين التاسعةها الدولي في دورت
القيام بدراسة الموضوعات التي ب"المنظمة  تفويضيتم ، آلكو النظام األساسي لمنظمة

حالة آراء المنظمة إلى  )اللجنة( هي قيد الدراسة من قبل لجنة القانون الدولي وا 
، إلى م التوصيات بشأنها، حيثما كان ضروريالنظر في تقارير اللجنة وتقديل ؛اللجنة

 لدول األعضاء".ا
يتم تناول تقرير حول عمل لجنة القانون الدولي في دورتها وفقًا لهذا االنتداب، 

هذه الممارسة الطويلة وعماًل ب. آلكو السنوية للنظر في الدورات السنوية لمنظمة
لمحًة عامًة عن عمل  والخمسين السابعة لدورةاألمانة العامة ل وثائقتتضمن األمد، 

 والستين.التاسعة لجنة القانون الدولي خالل دورتها 
مؤجز األمانة العامة لهذا العام لمحًة عامًة عن تقدم العمل الذي أنجزته  سيوفر

( حول الموضوعات م2017)التاسعة والستين  لجنة القانون الدولي في دورتها
من الوالية  ةوحصانة مسؤولي الدول؛ مرةالقواعد اآلحماية الجو؛ و المتعلقة بـ:

وتحديد ؛ خالفة الدول فيما يتعلق بمسؤولية الدولةو  القضائية الجنائية األجنبية؛
التطبيق المؤقت و بالنزاع المسلح؛  فيما يتعلقوحماية البيئة  القانون الدولي العرفي؛

ول األعضاء في . وكذلك سيتم ادراج تعليقات الد؛ والجرائم ضد اإلنسانيةلمعاهداتل
المنظمة التي ألقيت في اللجنة السادسة للجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة في 

 السبعين حيثما توافرت.و  الثانية دورتها
مالحظة أن الدورة السبعين للجنة القانون الدولي جارية في وقت إعداد اليرجى 

 هورمللج ت فيها متاحةالوثائق المتعلقة بالمواضيع التي نوقشستكون الموجز، و هذا 
ومن ثم، يرجى من الدول األعضاء مالحظة  .م2018في األشهر المقبلة من عام 
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في  التي جرت أن محتوى هذا الموجز يقتصر على موضوعات ومداوالت اللجنة
. والتعليقات عليهاتصريحات الأ درجت و  م2017عام لدورتها السنوية التاسعة والستين 

 ةممكنالجهود ال بذل كل العامة أعاله، يتعين على األمانة في ضوء القيود المذكورة
عام لحديث الدول األعضاء بشأن أعمال اللجنة في دورتها السبعين من أجل ت

 في شكل إضافة لهذا التقرير.وذلك  م2018
 AALCO/57/TOKYO/2018/SD/S1وثيقة رقم: 

 
 التجارة الدولية وقانون االستثمار

ي المسائل القانونية المتعلقة بالتجارة واالستثمار بنشاط ف منظمة آلكوتشارك 
 الدوليين، فيما يتعلق بكل قضية تهم دولها األعضاء.

"منظمة التجارة العالمية كإتفاق  إطاري  وقواعد سلوكية وتتناول هذا الموضوع 
ية الجوانب التجار  حولاتفاقية منظمة التجارة العالمية بما فيها  للتجارة العالمية"

من الوقت الذي تم االنتهاء من مفاوضات جولة أوروغواي ، الملكية الفكريةحقوق ل
هذا وبقى  م.1992إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام تسببت بو  م1992في عام 

. في الدورة السنوية الخامسة مستمر   بشكل   في جدول أعمال المنظمة البند مدرجاً 
العاشر  المؤتمر الوزاريت نتائج وقش، ن  م2010في عام  لمنظمة آلكو والخمسين

، بين الدول األعضاء م2012عام  نيروبي في الذي عقد لمنظمة التجارة العالمية
تبادل وجهات النظر من لتسهيل  ورشة عمل أوندوة  "بتنظيم العامة األمانةف وضت 

بشأن القضايا التي يجري التفاوض بشأنها حالًيا داخل منظمة جانب الدول األعضاء 
 ".ارة العالمية وبرامج بناء القدراتالتج

توصيات لجنة القانون التجاري أيدت منظمة آلكو ، م1972في دورة طوكيو عام 
في هذا الصدد،  العامة الفرعية التابعة لها، وبعد دراسات الحقة من جانب األمانة

في اتفاقيات بين حكومات ماليزيا وجمهورية مصر العربية آلكو  دخلت منظمة
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اإلسالمية، وجمهورية كينيا، إلنشاء مراكز التحكيم جمهورية إيران و  ونيجيريا
 .اإلقليمية

بيئة االستثمار المالئمة، بقضية  منظمة آلكو منذ فترة طويلةارتبطت أيضًا 
 أعدت األمانةو  وجود عالقة مناسبة بين المستثمرين والدول.من أجل وعملت بنشاط 

في جاكرتا، آلكو المنعقدة  عشرين لمنظمةبعد الدورة السنوية الحادية وال العامة
حماية حول المشروع المبدئي التفاقية ثنائية نموذجية  م1980إندونيسيا في عام 

االستثمار يقصد تطبيقها على بلدان المنطقة لتكون بمثابة أساس للمناقشات 
نقل النماذج الثالثة  آلكو بعد ذلك، قررت منظمةفريق خبراء.  التمهيدية من جانب

 .األعضاء الدول ات الثنائية لتعزيز وحماية االستثمارات إلى حكوماتيالتفاقل
"االستثمار الدولي ومنظمة التجارة حول  ندوةً ونظمت األمانة العامة لمنظمة آلكو 

جرت المناقشات على  الندوةخالل و .مقرهاب م2010مارس  2مؤخرًا في  العالمية"
للدول اآلسيوية  الراهنةستثمر: التحديات المو الدولة بين مثل "حل نزاعات مواضيع 

 .فريقيةواإل
 

 يقدم الموجز الذي تم إعداده لهذا الدورة المواضيع الفرعية الثالثة التالية:
 

بدأت المفاوضات : اتفاقيات التجارة اإلقليمية وتأثيرها على منظمة التجارة العالمية
يبدو أن بعض الدول ن ، كافي أوائل التسعيناتتفقد زخمها و  نظام الغاتفي ظل 

ات التجارة يمنذ أوائل القرن الحالي، ازدهرت بالفعل اتفاق تخلت عن الجوالت.
ومن المثير . ب قواعد منظمة التجارة العالميةبموج اكما هو مسموح به -اإلقليمية 

لالهتمام أن هذا التطور قد حدث في سياق حد أدنى من التقدم في المفاوضات 
هناك آراء متباينة بشأن اآلثار االقتصادية توجد ألطراف. و التجارية المتعددة ا

أو  عقباتات التجارة اإلقليمية يات التجارة اإلقليمية: أي ما إذا كانت اتفاقيالتفاق
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قد تنبأت النظرية و لبنات بناء نحو تحرير التجارة المتعدد األطراف في المستقبل. 
 .ذهب في أي اتجاهتاالقتصادية أنه يمكن أن 

: تريبس(اتفاق ) حقوق الملكية الفكريةية لاتفاقية الجوانب التجار كية الفكرية و المل
من صك دولي تدخل حيز التنفيذ لمفاوضات جولة أوروغواي  ملموسةكانت نتيجة 

، يتناول اتفاق تريبس، كما هو معروف أكثر شعبيةً و  .تريبساتفاق  حولجديد 
التقليدية مثل براءات ضيع اشمل المو مجموعة واسعة من حقوق الملكية الفكرية التي ت

عن مواضيع جديدة مثل المؤشرات  والنشر، فضالً  الطباعة االختراع وحقوق
 .الجغرافية واألسرار التجارية

على المستوى و . حالياً  هامة وتحدياتجديدة  يشهد موضوع اتفاق تريبس تطورات
تحسين وتوسيع المتعدد األطراف، تجري مفاوضات في منظمة التجارة العالمية ل

يجري  هناك في العديد من اتفاقيات التجارة الحرة،بينما تفاق تريبس المجاالت معينة 
 .إدخال أحكام جديدةالعمل على  بالفعل

تقدم مراكز التحكيم اإلقليمية التابعة مراكز التحكيم اإلقليمية التابعة لمنظمة آلكو: 
إنفاذ القرارات ها كيم، بما فيالتح عملياتوتسهل وتساعد على إجراء آلكو لمنظمة 

 رعاية المركز.قام بموجب ت  الصادرة في اإلجراءات التي 
في  22بنسبة  اً عالمي م2017انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في عام 

تريليون دوالر. وهكذا، بلغت عملية صنع معاهدة االستثمار  1.22المائة لتصل إلى 
، لمتناسقة لنظام االستثمار الدولياستمرار البنية غير انقطة تحول. إننا نشهد اليوم 

حيث تفرض الشركات القوية اقتصادًيا تحكيم االستثمار على الدول األخرى بطريقة 
ضرورية خاصية مميزة و  تسوية النزاعات بين المستثمر والدولة تعد أحادية الجانب.

ي حين أن آلية تسوية نظام االستثمار. ويرى علماء هذا الموضوع مرة أخرى أنه فل
من منظور المستثمرين  جيد   قد تعمل بشكل   بين المستثمر والدولةالمنازعات الحالية 

 حكومات الدول المضيفة.بالنسبة لها تنطوي على مخاطر كبيرة ألنالدوليين، 
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 AALCO/57/TOKYO/2018/SD/S 13وثيقة رقم: 

 
VI. لفضاء السيبرانياجتماع الفريق العامل المعني بالقانون الدولي في ا 

لمناقشة "تقرير حول خطة  عملالفريق  عقد اجتماعسوف ي   السنوية، الدورةخالل 
البروفيسور زيكسيونغ هوانغ،  اأعدهالتي " فريق العملالعمل المستقبلية الجتماع 

موضوع القانون الدولي المعني ب آلكو التابع لمنظمةلفريق العامل المقرر الخاص ل
التعليقات الثالثة الواردة من الدول وسوف تناقش أيضًا ني، في الفضاء السيبرا

 .األعضاء
في ا عتمد الذي  AALCO/RES/56/S17 رقم التقرير عماًل بالقرارتم إعداد  وقد

"يوجه  الذيو  م2017مايو  2 يوم لمنظمة آلكو الدورة السنوية السادسة والخمسين
لدولي في الفضاء السيبراني إلى فريق العمل مفتوح العضوية المعني بالقانون امقرر 

إعداد تقرير على أساس المناقشات التي جرت حتى اآلن بين الدول األعضاء، 
وضع خطة عمل ذلك بهدف ، و العامة والدراسة الخاصة التي أعدتها األمانة

 "فريق العمل.مستقبلية ل
 

VII. مناسبات جانبية: 
، م2020الجنائية لعام مؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة  .1

 .اليابان ة من قبلقترحالم
 .اليابان من قبل قترحالمقانون البحار،  .2
ة من قترحالم، ألساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالذكرى العشرون لنظام روما ا .2

 اليابان قبل
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