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 )آلكو( اإلفريقية –ستشارية القانونية اآلسيوية المنظمة اال
 توضيحيةالمذكرة ال

 ، نيودلهي )المقر الرئيسي(، جمهورية الهندالستون دورة السنويةال
 مكان انعقاد الدورة: فيدق لي ميريديان

 م6266سبتمبر/أيلول  62 – 62التاريخ: 
 

I. مقدمة 
 

( من القواعد القانونية 1) 11 مادة رقمبموجب الإعداد جدول األعمال المؤقت  تم .1
 الدورة السنوية الحادية واألربعين للمنظمة حتىأنه تجدر اإلشارة إلى  .آلكو لمنظمة

المدرجة  البنود الموضوعية جميعُنوقشت   (،م2002 عام) نيجيريابأبوجا المنعقدة في 
 التقاريربإعداد  العامة األمانةقامت دورات السنوية و جدول أعمال المنظمة في ال في

مع ذلك، قبل الدورة السنوية الثانية واألربعين التي و . بنود جدول األعمال كافةحول 
لتلك  ضيفةستالحكومة الم اقترحت ،(م2002عام جمهورية كوريا )بل ؤو قدت في سيعُ 

بنود ال بينجدول األعمال  المدرجة في بنودالكافة تقسيم بالعام األمين على  الدورة
 الوقت لتبادل اآلراء والخبراتمزيد من  تخصيصبهدف  وذلك متداولةالمتداولة وغير ال

جراء ال بنود ال حول اتمناقشال بإلى جانالمتداولة مكثفة حول البنود المناقشات وا 
 واألربعين الدروة السنوية الثانيةول مرة خلال ألهذا النهج  تم تنفيذعلمًا بأنه  .التنظيمية

 .ويواصل اتباعه منذ ذلك الحين م(2002) التي عقدت في سيؤول
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 أمام أيضاً  قدمتو  واحد   في مجلد   نشرتُ  البنود غير المتداولة تكان، باإلضافة إلى ذلكو  .2
التي عقدت في دار  التاسعة واألربعين منذ الدورة السنوية للنظر فيها الدول األعضاء

 الدول األعضاء أوصتالسنوات الماضية، العديد من لال خو . م(2010تنزانيا )ب السلام
 على منشوراتها. النفقاتض يخفت، بما فيها من قبل المنظمة إجراءات تقشفية باتخاذ
ال تنشر األمانة العامة التقرير عن بنود جدول األعمال غير ، مع هذه الملاحظة وتمشياً 

 إيران جمهوريةب ي عقدت في طهرانالثالثة والخمسين الت منذ الدورة السنوية المتداولة
 .م(2012) اإلسلامية

لمسائل با الخاص فرعي لجدول األعمالالموضوع ال إدخالعلاوة على ذلك، تم  .2
منذ الدورة وذلك  ،إلجراء مناقشات مركزة بين الدول األعضاء في محاولة   ،الموضوعية

 .(م2012شعبية )، جمهورية الصين الالسنوية الرابعة والخمسين التي عقدت في بكين

نيودلهي )المقر الرئيسي(، جمهورية  عقد فيستُ  التي القادمة الستين الدورة السنويةوفي  .2
تركز المداوالت ُيقترح أن  ،م6266سبتمبر/أيلول  62إلى  62 الفترة منخالل  الهند

 ،آلكو منظمةل الحالي جدول األعمال المدرجة فيعلى بعض البنود الموضوعية الهامة 
الموضوعات ( i) :تشمل وهي .المسائل التنظيميةبالمتعلقة  النظر في البنود بجانإلى 

؛ ومعاملتهم اللاجئينوضع ( ii) ؛(ILC) لجنة القانون الدولي جدول أعمال فيالمدرجة 
(iii )القانون الدولي في فلسطين وفي األراضي المحتلة األخرى من قبل  انتهاكات

( البيئة iv؛ )الدولية المتعلقة بقضية فلسطين إسرائيل وغيرها من القضايا القانونية
 ( قانون التجارة واالستثمار الدولي.vوالتنمية المستدامة؛ و)

من الساعة  م2022سبتمبر/أيلول  22األحد الموافق  يوم ستبدأ عملية التسجيل للدورة .2
م 2022سبتمبر/أيول  20مساًء ويستمر يوم االثنين الموافق  0:00 –صباحًا  10:00

 ظهرًا، قبل الجلسة االفتتاحية. 12:00 –صباحًا  10:00الساعة من 
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المسائل ذات الطابع الموضوعي في الجلسات  بشأن (Decisions)ُتعتمد القرارات .0
الدول األعضاء. ومع ذلك، إذا  ُيعرض علىُتدرج في تقرير لالعامة في شكل توصيات 

شأن مسألة موضوعية ب (resolution) قرار باعتمادإحدى الدول األعضاء  طالبت
 يحظى هبشرط أن ،ذلك الموضوع تراحاقعن طريق  ذلكالقيام ب لهذا الدولةيمكن معينة، ف

 توافق اآلراء.ب

 المسائل التنظيمية والمالية. بشأن (resolutions) عتمد القراراتتُ  .7

و الكتاب السنوي لمنظمة آلك (iالتالية: ) آلكو منشورات منظمة صدارإسيتم الدورة،  أثناء .8
تقرير ( iii( مجلة آلكو للقانون الدولي؛ )ii) ؛م(2021-م2020 عام) XVIIIالمجلد 

حول "ارتفاع مستويات سطح  االفتراضية التي نظمتها منظمة آلكو ندوةالموجز عن 
( iv)و ": مخاطر وحماية بموجب القانون الدوليآلكو البحر والدول األعضاء في منظمة

 .12النشرة اإلخبارية المجلد 

II. لمسائل اإلجرائيةا 

 رئاسة الجلسة
رئيس الدورة  أن يقومعلى  لمنظمة آلكو من القواعد القانونية (1) 2رقم مادة تنص ال .9

 .الحالية للدورة اً جديد اً رئيسالدول االعضاء  تختار حتىبرئاسة الجلسة السنوية السابقة 
نغ )المنطقة هونغ كو ) والخمسين التاسعةرئيس الدورة السنوية  رأستسيوفقا لذلك، و 

فود واالجتماع األول لو الجلسة اإلفتتاحية  (الصين الشعبية جمهوريةاإلدارية الخاصة( 
 .الستين الدورة السنويةخلال  لمنظمةفي االدول األعضاء 

 تشكيل الوفود وأوراق االعتماد

كل  وفده في الدورة السنوية للمنظمة، يتألف أنعلى  (1) 12 مادة رقمتنص ال .10
 .واألعضاء البدالء والمستشارين )عضو( الوفد رئيسمن  دولة عضو
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 األمين العام الموجهة إلى الرسمية المراسلات ( على أن2) 12مادة رقم تنص ال .11
من قبل  المراسلاتأن تصدق يجب . و لوفود والمراقبيناوثائق تفويض  تخدم غرض

هذا ول .معنيةال الخارجية أو البعثات الدبلوماسية للدول الشؤون سلطة مختصة في وزارة
 العام األمينموجهة إلى ال ذات الصلة رسمية من المنظمة مراسلة ستعتبرالغرض، 

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

 جدول األعمال اعتماد

اجتماع وفود  على عمالجدول األ ُيعرض أن ( على2) 11مادة رقم تنص ال .12
درج في جدول األعمال محذف أي بند  االجتماعوبإمكان الدول األعضاء للنظر فيه. 

 رأى إذا ،أو أكثر واحد بناًء على اقتراح وفد جديد   إدراج بند  يجوز و . شاءتإذا ،  المؤقت
 .ألسباب كافية في جدول األعمال المؤقت ه لم يدرجأنو  ن األمر طارئأباالجتماع 

. وفي حال عدم التوصل في هذا الصدد جميع القرارات بتوافق اآلراء تُتخذعلمًا بأنه و 
ر و ضحال إتخاذ قرار من قبل أغلبية ثلثي يجوزالجهود،  بذل كلإلى توافق اآلراء بعد 

أما بالنسبة للدول األعضاء التي سيشارك رؤساء  عن طريق اإلقتراع السري.صوتين والم
 .الدولة العضو في االقتراع تلكاتصال  ضابطأن يشارك  جىفُير ، افتراضياً وفودها 

كجدول أعمال  المؤقت عمالجدول األ ُيعتمد( على أن 2) 11مادة رقم تنص ال .12
 .عليه موافقة اجتماع وفود الدول األعضاءبعد لدورة ا

 ةديقبول األعضاء الجد

أو  ة دولة آسيويةمشارك أن تقبل لمنظمةل أنه يجوزعلى  2تنص المادة رقم  .12
ألمين اقرار تدعمه أغلبية ثلثي الدول األعضاء، إذا أفادت هذه الدولة  إفريقية بموجب
 هامشاركتها في المنظمة وقبولبخصوص  عن طريق رسالة  خطية  رغبتها بالعام للمنظمة 

عن طريق اتخاذ هذا القرار ويمكن . المؤطرة بموجبه النظام األساسي والقواعد



 المذكرة التوضيحية
 IIملحق 

 5 

إذا  تعميم رإصدا عن طريقأو  من دوراتها في أي دورة   ُاعتمد (resolution)قرار  
في الحالة و . شهرينمن  القادمة،تجاوزت الفترة بين تاريخ تقديم طلب القبول والدورة 

إذا لم يرد أي ، ينبغي أن تقدم الدول المشاركة ردودها في غضون ستة أسابيع. األخيرة
فترض أن الدول المشاركة يُ فدة، المحد في غضون الفترة مشاركة   أي دولة   قبل رد من

 حالةبإ األمين العامقوم سيو . المتقدمة بالطلب قبول الدولةعلى المعنية ال تعترض 
 الطلب.المتقدمة ب الدول المشاركة والدولة كل من النتيجة إلى

 أي طلب للعضوية الجديدة حتى اآلن. لمًا بأن األمانة العامة لم تتلقع

 قبول المراقبين

اجتماع وفود  ذلك األمر وسيتناول، على قبول المراقبين 18ة رقم تحكم الماد .12
من المراقبين فئات  سات الحالية للمنظمة، هناك ثلاثوفقًا للممار و الدول األعضاء. 

( iiاإلفريقية غير األعضاء، ) –ن الذين يمثلون الدول اآلسيوية ( المراقبو iوهي: )
ن قبو ا( المر iiiاإلفريقية، و ) –قة اآلسيوية دول من خارج المنطالن الذين يمثلون المراقبو 

 الدولية ة والمنظمات الحكوميةصخصتالم هاووكاالتهيئاتها و الذين يمثلون األمم المتحدة، 
 .والمعاهد الدولية األخرى األخرى

في الدورة الثانية ُاتخذ وفقًا للقرار الذي و  ،الثلاثة الفئاتوباإلضافة إلى هذه  .10
ستراليا أكل من  ُمنحت، م(1981في كولومبو )المنعقدة آلكو  والعشرين لمنظمة

  .ونيوزيلندا صفة المراقب الدائم
االجتماعات المغلقة  ما عدا ،حضور كافة االجتماعات ة الحق فيوفود المراقبلول .17

 .حق التصويتكما ال تمتلك الوفود المراقبة ، و فقطوفود الدول األعضاء  هاحضر تالتي 

 انتخاب الرئيس
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. في كل دورة  سنوية   رئيساً  تنتخبن المنظمة أ( على 1) 2ة رقم مادتنص ال .18
 ة العضوكبار شخصيات الدولقبل رئيس المنظمة من ُينتخب وفقا للممارسة المتبعة، و 

  .لدورةالتي تستضيف ا

 اتنخاب نائب الرئيس

عند انتخاب  هأن علىانتخاب نائب الرئيس، ب المتعلقة( 2) 2مادة رقم تنص ال .19
 .إلى أقصى حد ممكنفي االعتبار ؤخذ التمثيل اإلقليمي يُ س ،ئب الرئيسالرئيس ونا

فمن األفضل أن ينتخب  ،منطقة آسيا يس منئالر إذا أنتخب ، المتبعةللممارسة وفقًا و 
 . المنطقة اإلفريقية والعكس بالعكسنائب الرئيس من 

III.  التنظيميةالمسائل 

فريقية في اإل -قانونية اآلسيوية عن عمل المنظمة االستشارية ال تقرير األمين العام
 م6266الدورة السنوية الستين لمنظمة آلكو في عام 

 سنوياً  اً العام تقرير  األمينيقدم  ،القواعد القانونية( من 7) 20رقم  القاعدةبموجب  .20
 أنشطة الستين لدورة السنويةلتقرير الويشمل  عمل المنظمة. حولمام الدول األعضاء أ

التنظيمية، و ، بما فيها الشؤون الموضوعية، والخمسين التاسعة المنظمة منذ دورتها
 .المالية واإلداريةو 

 AALCO/60/NEW DELHI (HEADQUARTERS)/2022/ORG 1وثيقة رقم: 

 
 م6263لعام آلكو  الميزانية المقترحة لمنظمةالتقرير المالي و 

وراق الميزانية ( من القواعد القانونية لمنظمة آلكو، فإن أ2) 22للقاعدة رقم  وفقاً  .21
تحت بنود الميزانية والبنود الفرعية المناسبة لعام  تُنفقالتي تحدد النفقات المقدرة والتي قد 

 21لضباط االتصال الذي ُعقد في  222م، تم طرحها في االجتماع الـ2022
في  ومناقشته مشروع الميزانية تم مراجعة. باإلضافة إلى ذلك، م2022مارس/آذار 
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مقترحات الميزانية  قدمتُ . و م2022يونيو/حزيران  12 الذي ُعقد في 222االجتماع الـ
لمنظمة آلكو للحصول على الموافقة  الستين الدول األعضاء في الدورة السنوية إلىاآلن 

 .النهائية
 AALCO/60/NEW DELHI (HEADQUARTERS)/2022/ORG 2وثيقة رقم: 

 
 آلكو اإلقليمية لمنظمةالتحكيم  مراكز عن  تقرير

 الواقعة فيآلكو  لمنظمةة مراكز التحكيم اإلقليمي أنشطة عن تقرير  قدم سيُ  .22
وهونغ كونغ )المنطقة اإلدراية  نيروبيو  ،طهران، و الغوسو ، القاهرة، و كوااللمبور
 .هللنظر في الستين الدورة السنوية أمام على التوالي الخاصة(

 AALCO/60/NEW DELHI (HEADQUARTERS)/2022/ORG 3وثيقة رقم: 
 

IV. المناقشات العامة 

لإلدالء الثاني صص االجتماع العام ، خُ الستين الدورة السنوية هذه في .22
لتصريحات العامة التي سيلقيها معالي الوزراء، ورؤساء وفود الدول األعضاء اب

الوفود أن يقوموا بإنهاء كلماتهم رؤساء رجى من ي   ،نظرًا لضيق الوقتو  والمراقبون.
 .العامة في غضون الوقت المحدد التصريحاتحيث تنتهي ، بدقائق 02 في غضون

 ألمانةإلى ا ذلك تسليميمكن ف ،اإلدالء ببيان أطول فييرغبون كانوا مع ذلك، إذا و 
 .في المحضر الحرفي للدورةإدراجه ليتسنى  العامة

 التصريحاتتقديم 

العامة،  التصريحات) التصريحاتاإلدالء بفي  الراغبة دو من الوف رجىي   .22
بسرعة  تصريحاتها بتقديمالقيام الشؤون الموضوعية والتنظيمية(  حول تصريحاتوال

 وهذا  .العامة سبقًا إلى األمانةم تصريحاتهامن  ثالثة نسخبتسليم  والقياممعقولة 
 الفورية لترجمةامن القيام ب اإلنجليزية(اللغة )اللغة العربية و  لمترجمين الفوريينايمكن س
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 .كلتا اللغتين بشكل متساو فيواضح الوفود  تصريحات أثرأن وللتأكد من  الجيدة
 .العامة إلى األمانة للتصريحاتإحالة نسخة إلكترونية رجى أيضًا التكرم بوي  
 ُيرجى منومن أجل تحضير المحضر الحرفي للدورة السنوية بشكل جيد وسريع،  .22

الدورة  أثناء من تصريحاتها العامةإنجليزية  نسخةتزويدنا ب الدول العربية األعضاء
 .السنوية

 القادمة الستينالحادية و  الدورة السنوية انعقاد مكان

 التي للمنظمة القواعد القانونيةمن  10رقم  القاعدة( من 1الفرعية ) للقاعدة وفقاً  .20
 لمنظمة النظام األساسيمن  2مادة رقم لتنص على أن الدورة السنوية للمنظمة، وفقا ل

الدول  إحدىفي  اتاالجتماع ههذعقد تُ ينبغي أن و  كل عام   في مرةً  تنعقد يجب أن، آلكو
والرجاء من الدول  .إلى أقصى حد ممكن على التناوب الجغرافي األعضاء بناءً 

 ذلك األعضاء التي ترغب في استضافة الدورة السنوية القادمة إبلاغ األمانة العامة عن
 في أقرب وقت ممكن.

V. التالية خلال الدورة السنوية الخمسةضوعات المو  ناقشسوف تُ  :الموضوعية مسائلال 
 ، وهي:الستين

 لجنة القانون الدوليبنود جدول أعمال 

لجنة تجري دراستها في  الموضوعات التي بحثا بيً قانون مفوضةمنظمة آلكو  أن .27
حالةILCالقانون الدولي التابعة لألمم المتحدة ) وجهات نظر المنظمة إلى لجنة  ( وا 

المتينة والوثيقة مع لجنة القانون  اتالعلاقعلى  منظمة آلكوظت حافالقانون الدولي. 
من المعتاد  أصبحو في سعيها للوفاء بهذا التفويض القانوني على مر السنين.  الدولي
كل منهما.  كل من منظمة آلكو ولجنة القانون الدولي في دورات تشارك أن أيضاً 

 آلكو ريقية األعضاء في منظمةفالعديد من الدول اآلسيوية واإل آلكو سهلت منظمةو 
 آلكو منظمة وأثبتت تواصل بذلك.و  لجنة القانون الدولي عملقيمة في  اتلتقديم مساهم
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تتمكن لجنة كي  ،لجنة القانون الدولي فريقية في عملاإلو النظر اآلسيوية قيمة وجهات 
 .القانون الدولي من الوفاء بمكانتها كمنظمة تمثيلية عالمًيا

فريقية القيام بدور هام في عمل اللجنة السادسة اإل -آلسيوية تواصل الدول ا .28
تلعب و ، وهو دور مركزي في عمل لجنة القانون الدولي. لألمم المتحدة للجمعية العامة

الرئيسية  ااهتماماته القانون الدولير يتطو  يعكسضمان أن لدول المنطقتين دوًرا نشًطا 
لدورة سنوية  لجنة القانون الدولي كو حولوثيقة منظمة آلوتشمل . المشروعة اومصالحه

لمنظمة  حول هذا الموضوع في الدورة السنوية السابقة التي جرت المداوالت ،معينة
في اللجنة منظمة آلكو التي أعربتها  ملخص وجهات نظر الدول األعضاء فيو ، آلكو

 ة لمنظمةالسادسة للجمعية العامة لألمم المتحدة، وتعليقات وملاحظات األمانة العام
 فيتقارير عن عمل لجنة القانون الدولي حول الموضوعات الموضوعية المدرجة ، و آلكو

 .جدول أعمالها في الدورة المقابلة للجنة القانون الدولي
 AALCO/60/NEW DELHIتقدم الوثيقة  .29

(HEADQUARTERS)/2022/SD/S1  تقارير عن عمل لجنة القانون الدولي بشأن
 الثالثةورتها كانت مدرجة في جدول أعمال د لتالية التيا الجوهريةالموضوعات 
 ةالجنائي ئيةالقضاالوالية  حصانة مسؤولي الدولة من( 1(: )م2022والسبعين )

 القواعد القطعية للقانون( 2؛ )حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة( 2؛ )ةاألجنبي
( 2لة؛ )مسؤولية الدو يما يتعلق بف( خلافة الدول 2؛ )الدولي العام )القواعد اآلمرة(

 ( ارتفاع مستوى سطح البحر فيما يتعلق بالقانون الدولي.0و)؛ المبادئ العامة للقانون
 AALCO/60/NEW DELHI (HEADQUARTERS)/2022/S1وثيقة رقم: 

 
 ومعاملتهم الالجئينوضع 

 تمه " منذ أنومعاملتهم اللاجئينوضع موضوع "بمنظمة آلكو بشكل بناء  ترتبط .20
بناًء على طلب جمهورية مصر  م1902الموضوع في جدول أعمالها في عام راج إد

 الدؤوبة آلكو بجهود منظمةجيًدا اعترف المجتمع الدولي وعلى مر السنين، العربية. 
لتطوير هذا الموضوع، بما في ذلك اعتماد "المبادئ المتعلقة بمعاملة اللاجئين" المعروفة 
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ه من بين أمور أخرى. وتجدر اإلشارة إلى أن م،1900م عالأيًضا باسم "مبادئ بانكوك" 
الموضوع آخر مرة في الدورة السنوية السادسة والخمسين لمنظمة آلكو التي عقدت ُنوقش 

 .م2017في نيروبي، جمهورية كينيا في 
هذا منذ أن ناقشت منظمة آلكو  طويلة فترةه انقضت أنالقائلة ب حقيقةنظرًا ال .21

، قررت األمانة التاريخية منظمة آلكوارتباط في االعتبار آخذًة الموضوع آخر مرة و 
العامة لمنظمة آلكو إدراج الموضوع للدورة السنوية الستين القادمة. وفي هذا الصدد، 
يسعى الموجز الذي أعدته األمانة العامة إلى تقديم لمحة عامة عن اإلطار القانوني 

يوفر الموجز فرصة للدول األعضاء لمناقشة  هأنونأمل الدولي المحيط بحماية اللاجئين. 
اإلطار القانوني الدولي لحماية اللاجئين في ضوء التحديات المعاصرة التي تواجههم، وال 

 (.GCR)ُاعتمد سيما الميثاق العالمي بشأن اللاجئين الذي 
 AALCO/60/NEW DELHI (HEADQUARTERS)/2022/S3وثيقة رقم: 

 
فلسطين وفي األراضي المحتلة األخرى من قبل إسرائيل وغيرها من  انتهاكات القانون الدولي في

 ة الدولية المتعلقة بقضية فلسطينالقضايا القانوني

اتفاقية جنيف السيما  نون الدوليلقااالبند "ترحيل الفلسطينيين في انتهاك  تناولتم  .22
تلة"، في في األراضي المح واالستيطان اليهودي الهائلةوالهجرة  م1929الرابعة لعام 

 على بناءً وذلك  ،(م1988المنعقدة في سنغافورة ) آلكو الدورة السابعة والعشرين لمنظمة
 مبادرة حكومة جمهورية إيران اإلسلامية.

اعتمد ( و م2012قدت في بكين )في الدورة السنوية الرابعة والخمسين التي عُ و  .22
 عنوان ل إلىر عنوان بند جدول األعماالذي غي   AALCO/RES/54/S4 رقم قرارال

األراضي المحتلة األخرى من قبل إسرائيل في "انتهاكات القانون الدولي في فلسطين و 
 وغيرها من القضايا القانونية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين".

هونغ كونغ  قدت فيوالخمسين لمنظمة آلكو التي عُ  التاسعةالدورة السنوية وخلال  .22
بند جدول األعمال بعنوان ُنوقش ، ة الصين الشعبية)المنطقة اإلدراية الخاصة(، جمهوري
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األراضي المحتلة األخرى من قبل إسرائيل في "انتهاكات القانون الدولي في فلسطين و 
االجتماع العام الثالث في وغيرها من القضايا القانونية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين" 

ة إلى القضايا المتعلقة بالوضع باإلضافم. 2021نوفمبر/تشرين الثاني  20 المنعقد في
الدائم للانتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

( الحق في الحصول aالمرتكبة في األراضي المحتلة، تمت مناقشة القضايا التالية )
وء فلسطين في ضلعلى الرعاية الصحية لألشخاص الذين يعيشون في األراضي المحتلة 

للمحكمة الجنائية الدولية  األولي قرار الدائرة التمهيدية( b، )ةالعالمي 19 -كوفيد  جائحة
االستخدام غير القانوني للقوة ( cيؤكد التحقيق األولي في الوضع في فلسطين و)

وانتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي التي ارتكبت 
وأدانت الوفود االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ودعت إلى وقف  .في شهر رمضان

 .األعمال التي تقوض حل الدولتين
في األراضي الفلسطينية المحتلة  التي حدثت يحدد هذا التقرير التطورات الرئيسية .22

ويقدم النتائج الرئيسية للتقارير الدولية حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
في الدورة السنوية الستين  للمناقشاتون اإلنساني الدولي في الماضي القريب والقان

 لمنظمة آلكو.
 AALCO/60/NEW DELHI (HEADQUARTERS)/2022/SD/S4وثيقة رقم: 

 
 البيئة والتنمية المستدامة

دراسة موضوع تطوير القانون الدولي اقترحت حكومة جمهورية الهند بإدراج  .20
جدول أعمال المنظمة في الدورة السنوية الخامسة عشرة  في ،ةالمتعلق بالبيئة البشري

الموضوع في الدورة  هذا تمت مناقشةو في طوكيو، اليابان.  م1972التي عقدت في 
 الدورة السنوية الحادية والخمسونو )كولومبو(،  م2011في  المنعقدة السنوية الخمسين

 م2012في  المنعقدة والخمسون الدورة السنوية الثانيةو )أبوجا(،  م2012في  المنعقدة
 م2012في المنعقدة  الدورة السنوية الثالثة والخمسونو ((، المقر الرئيسي)نيودلهي )
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أسماء تحت )بكين(  م2012المنعقدة في )طهران(، والدورة السنوية الرابعة والخمسون 
 .مختلفة

ل لتحقيق التفاعلات بين البيئة والتنمية معقدة، ومن المهم البحث عن طرق ووسائ .27
تم ياالستدامة في جميع األنشطة البشرية التي تهدف إلى هذا التطور. مع هذا الفهم، 

 بالضباب( التلوث aأهمية معاصرة هائلة للمداوالت المركزة، وهما ) ذاتاقتراح مسألتين 
واستخدامه  لتنوع البيولوجي البحريا( حفظ b؛ و )(SDS) والعواصف الرملية والترابية

 .(BBNJلمناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية )ي اف المستدام

A.  الرملية والترابيةوالعواصف  بالضبابالتلوث (SDS) 

تعد قضية التلوث بالضباب والعواصف الرملية والترابية من أكثر التحديات  .28
العديد من الدول إن إلحاًحا للتلوث العابر للحدود التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم. 

معالجة هذه  مقدمةعلى دراية بهذا الخطر البيئي وكانت في  منظمة آلكواء في األعض
المشكلة من خلال األدوات القانونية والدبلوماسية المناسبة. في حين أن التلوث بالضباب 

كموضوع للنقاش في  قط منظمة آلكوموجزات  تتناوله لم والعواصف الرملية والترابية
ترى أن الوقت مناسب لتوسيع قاعدة بند جدول أعمال الماضي، فإن األمانة العامة 

لمعالجة المخاطر الجسيمة التي تشكلها وذلك  منظمة آلكو "البيئة والتنمية المستدامة"
سب بسبب التحديات المتجددة التي هذه المشكلة. يأتي إدراج هذه المسألة في الوقت المنا

القانونية  هاوجهات نظر  تهامشاركضرورة و الدول األعضاء في منظمة آلكو واجهها ت
تها وممارساتها في التعامل مع مشكلة التلوث اوالسياسية المناسبة في ضوء خبر 
 بالضباب والعواصف الرملية والترابية.

معالجة هذه القضية  صدارةوتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن األمم المتحدة كانت في  .29
شرق آسيا ما زالت جارية أيًضا. جنوب  دولرابطة  جهود وأن الجهود اإلقليمية ال سيما

من يمكن إعطاء هذه القضية االهتمام الكافي  في هذا الصدد، ترى األمانة العامة أنهو 
يمكن إتاحة الفرصة مصلحة لتسهيل مشاركة أعمق و لتحقيق أفضل قبل منظمة آلكو 
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 ياتمع التحد بفعاليةللتعبير عن مواقفها بهدف التعامل  آلكو لدول األعضاء في منظمةل
 .على هذه الجبهةالمطروحة 

مثل هذه المناقشة أيًضا موقًفا مشترًكا بشأن  ه يمكن أن تبديأيًضا أنوُيعتقد  .20
عام  الحاجة إلى معالجة التهديدات التي يشكلها التلوث العابر للحدود على مستوى

إقليمي محتمل في  كعامل مساعد، ويمكن أن تبرز المنطقة األفرو آسيوية بدرجة أكبر
في هذا الصدد. في ضوء ذلك، يقدم الجزء  العالمية المبادئ القانونيةتطور زيز تع

الخاص بالتلوث بالضباب والعواصف الرملية والترابية لمحة عامة عن اإلطار القانوني 
إجراء  والسياسي الدولي المحيط بالمسألة والذي يمكن أن يساعد الدول األعضاء على

 وضوع.بفعالية حول هذا الم المناقشات

B.  لمناطق الواقعة خارج في ا واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي البحرياحفظ
 نطاق الوالية الوطنية

لتنوع احفظ  قضيةمنظمة آلكو في اآلونة األخيرة بشكل حصري تقريًبا تناولت  .21
 لمناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةفي ا واستخدامه المستدام البيولوجي البحري

حول بند جدول األعمال قانون البحار. في ضوء هذا التركيز الحصري،  اتهاموجز في 
ه أنبومن أجل ضمان إلقاء الضوء على الموضوع من منظور التنمية المستدامة، ُيقترح 

يتم تناول الموضوع خلال الدورة السنوية الستين في نطاق بند  يكون من األفضل أن
 .ةجدول األعمال البيئة والتنمية المستدام

المعالم التي وصل إليها المجتمع الدولي في سعيه للتفاوض  التطرق إلىتم  .22
( بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ILBIوصياغة صك دولي ملزم قانوًنا )

لمناطق الواقعة خارج في ا واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي البحرياحفظ بشأن 
مشروع نص معاهدة  دراسة. تمت العامة مانةفي موجز األ ،نطاق الوالية الوطنية

BBNJ( بصيغته الحالية بعد الدورة الرابعة للمؤتمر الحكومي الدولي ،IGC بهدف )
تقديم تحليل أولي لمشروع النص، مع التركيز على األحكام العامة، والترتيبات 
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سليط المؤسسية، واألحكام الموضوعية فيما يتعلق بعناصر صفقة الحزمة، وبالتالي ت
، وتحديد بعض الخيارات الممكنة الخلافالضوء على المجاالت الرئيسية للتقدم أو 

 .لتعزيز النص
للمؤتمر في الدورات األربع  آلكووقد لوحظت مشاركة الدول األعضاء في منظمة  .22

 BBNJ ILBIإلى أن تضمين األحكام المناسبة في نص وُاشير . الحكومي الدولي
اهمة كبيرة للغاية في تحقيق العديد من أهداف التنمية وتنفيذها يمكن أن يقدم مس

 .من أهداف التنمية المستدامة 12المستدامة، بما في ذلك الهدف 
على المشاركة في األحداث القادمة  آلكو نحث الدول األعضاء في منظمة .22

، بغض النظر عن عدد متينةلصياغة اتفاقية طموحة و  بفعالية ILBIالمتعلقة بمفاوضات 
 .ات اإلضافية التي قد تكون مطلوبةالجلس

 AALCO/60/NEW DELHI (HEADQUARTERS)/2022/SD/S10وثيقة رقم: 

 قانون التجارة واالستثمار الدولي

، تشترك األنظمة القانونية لقانون منظمة التجارة العالمية وقانون االستثمار الدولي .22
لتداخل. احتل بند جدول اأوحه في القواسم المشتركة وتظهر ولو باألساليب المميزة، 

، مكانة بارزة في برنامج فترة طويلة ، منذانون التجارة واالستثمار الدولي"األعمال "ق
 عمل منظمة آلكو.

ظل موضوع "منظمة التجارة العالمية باعتبارها اتفاقية إطارية ومدونة قواعد  .20
عة والثلاثين لمنظمة السلوك للتجارة العالمية" على جدول األعمال منذ الدورة السنوية الراب

التطورات المتعلقة  برصد األمانة العامة لمنظمة آلكوقامت . م1992في المنعقدة آلكو 
تسوية المنازعات آللية بمنظمة التجارة العالمية واتفاقياتها وخاصة الجوانب القانونية 

لت ، عم(م2010مسة والخمسين لمنظمة آلكو )بعد الدورة السنوية الخاو واإلبلاغ عنها. 
 األمانة العامة على التفويض الممنوح لتنظيم الندوات وورش العمل وبرامج بناء القدرات
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الدول األعضاء بشأن القضايا  بينلتسهيل تبادل وجهات النظر  األخرى، وذلك
 .قانون التجارة الدولياألهمية لنظام المعاصرة ذات 

مت دراسة قانون في إطار الموضوع األوسع للمسائل االقتصادية والتجارية، ت .27
واتفاقيات االستثمار الدولي ألول مرة ضمن نطاق التعاون اإلقليمي في سياق النظام 

( التي عقدت م1980في الدورة السنوية الحادية والعشرين )و االقتصادي الدولي الجديد. 
، جمهورية إندونيسيا، تم عرض تقرير حول المسائل المتعلقة بمعاهدات في جاكرتا
على اللجنة الفرعية للقانون  ،، وضمانات االستثمار، وتصدير النفطثنائيةاالستثمار ال

التجاري. في تلك الدورة، تم التحضير للاجتماع الوزاري الذي عقد في وقت الحق من 
إلعداد اتفاقيات استثمار نموذجية على  العامة األمانةُوجهت ذلك العام، ونتيجة لذلك 

دراسة  بعدو اهدات االستثمار الثنائية القائمة. أساس دراسة األحكام الواردة في مع
ات ي، تم اعتماد االتفاقالمجالالخبراء للاتفاقيات المتباينة وممارسات الدول في  مجموعة

إلى الدول األعضاء في الدورة السنوية الرابعة أحيلت التي تضمنت ثلاثة خيارات و 
 كاتماندو، نيبال.ب 1982والعشرين التي عقدت في عام 

ات االستثمار الدولية يوقشت اتفاقبالموضوع عندما نُ  المتجدد االهتمام رُأظه .28
تحت بند جدول األعمال "تقرير عن عمل األونسيترال والمنظمات الدولية األخرى في 

بشأن القضايا المتعلقة بالتحكيم بين  اتالمناقشمجال قانون التجارة الدولية." بينما كانت 
ألونسيترال، كانت قضايا مثل الشفافية في التحكيم، المستثمرين والدول جارية في ا

 مقدمة، ونقص الخبرة وانكماش سياسة الدول المضيفة في تهومدالتحكيم وارتفاع تكاليف 
المناقشات في الدورة السنوية الرابعة والخمسين لمنظمة آلكو التي عقدت في بكين، 

 م.2012جمهورية الصين الشعبية في 
صلاحه في اآلونة القضايا المتعلُنوقشت  .29 قة بالشرعية والتحكيم االستثماري وا 

في الدورة السنوية  الدولي التجارة واالستثمارقانون  بند جدول األعمالتحت األخيرة 
الدورة السنوية الثامنة و ، م2018 السابعة والخمسين التي عقدت في طوكيو، اليابان في

أدرج في و  م2019المتحدة في  في دار السلام، جمهورية تنزانياين المنعقدة والخمس
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ظمة آلكو التي عقدت في هونغ كونغ، جدول أعمال الدورة السنوية التاسعة والخمسين لمن
يستمر الموجز و . لم يتم مناقشتهكموضوع  ولكنم 2021 جمهورية الصين الشعبية في

ار بشأن آخر التطورات في اتفاقيات االستثم للنقاشالحالي في تحديد القضايا المطروحة 
 الدولية ووضعها في سياق المواضيع الفرعية المذكورة أدناه.

 تم تحديد ثلاث قضايا لمداوالت مركزة خلال الدورة السنوية الستين لمنظمة آلكو، .20
العامل الثالث  فريقالالمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، و وهي: 

عات بين المستثمرين والدول، واألونكتاد تسوية المناز  نظام إصلاحب المعني ألونسيترالل
 لاستثمار.لالدولية تفاقيات االوالتطورات األخيرة في نظام 

A. المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية 

، عقدت منظمة التجارة العالمية المؤتمر  2022يونيو  17إلى  12في الفترة من  .21
نيف. يسعى موجز بجالتجارة العالمية ( في مقر منظمة MC12الوزاري الثاني عشر )

األمانة العامة إلى تقديم تقرير موجز عن نتائج المؤتمر الوزاري الثاني عشر، مع إبراز 
المجاالت الرئيسية للتقدم أو الخلاف، وتحديد بعض السبل الممكنة للتعاون والمفاوضات 

 .آلكومنظمة  في فريقيةاإل – اآلسيوية لألعضاءاإلضافية 
بمثابة اختبار أساسي ألهمية منظمة التجارة  ؤتمر الوزاري الثاني عشرالمكان  .22

العالمية عندما يتعلق األمر بتقديم مجموعة واسعة من القضايا. تم الدخول في اتفاقية 
سيتم  جزئية متعددة األطراف بشأن اإلعانات الضارة لمصايد األسماك، مع الثغرات

القواعد بضع . تم االتفاق على (MC13) رعش الثالثالمؤتمر الوزاري بواسطة سدها 
الموضوعية بشأن قيود التصدير للتخفيف من تفاقم انعدام األمن الغذائي. تم تأجيل قرار 

جزئي عن إعفاء . تم التفاوض على MC13الحل الدائم لبرامج المساهمة العامة إلى 
أنه ال ، مع اتاحاللق المساواة فيحماية براءة االختراع بموجب اتفاقية تريبس لزيادة 

تمديًدا آخر  المؤتمر الوزاري الثاني عشر. رأى اتاإلعفاء العلاجات والتشخيصيشمل 
لوقف التجارة اإللكترونية لتعزيز التجارة الرقمية. فيما يتعلق بإصلاحات منظمة التجارة 
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 العالمية، أشارت الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثاني عشر إلى ضرورة إحياء هيئة
االستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وأكدت من جديد أن أحكام المعاملة الخاصة 
والتفضلية لألعضاء من البلدان النامية وأقل البلدان نموًا تشكل جزءًا ال يتجزأ من منظمة 

 اتها.يالتجارة العالمية واتفاق

B. صالحو  ألونسيترالالعامل الثالث ل فريقال ات بين المستثمرين تسوية المنازع نظام ا 
 والدول

يتعلق الموضوع بالجهود المبذولة في الفريق العامل الثالث لألونسيترال بهدف  .22
( التي ISDSالدول )و  بين المستثمرين بتسوية منازعات المرتبطةمعالجة الشواغل 

مع السماح لكل دولة أثارتها الدول وتقديم حلول ملموسة في شكل نصوص ملزمة 
لى أي مدى ترغب في تبني الحلول التي تم التوصل إليهاباختيار ما إذا و   .ا 

C.  الستثمار لالدولية تفاقيات اال األونكتاد والتطورات األخيرة في نظام 

الفريق العامل الثالث التابع لألونسيترال بإصلاح شامل لنظام تسوية  لفكُ بينما  .22
المبذولة إلصلاح  الجهودمقدمة  المنازعات بين المستثمرين والدول، كان األونكتاد في

، ركز م2012ات االستثمار الدولية وقدم دعما قيما لهذه العملية. منذ عام ينظام اتفاق
تقرير االستثمار العالمي، وهو منشور سنوي رئيسي لألونكتاد، اهتمامه على إصلاح 

لاستثمار بناًء على التوصيات واآلراء التي أعربت عنها الدول لالدولية تفاقيات اال
يركز هذا الموضوع الفرعي على أحدث االتجاهات في و المصلحة اآلخرون.  وأصحاب

إصلاح قانون االستثمار  تعزيزبهدف  إدراجهاالتي تم لاستثمار لتفاقيات الدولية اال
قدرة البلدان النامية على التفاوض وتنفيذ معاهدات االستثمار التي يمكن  إلثباتالدولي 

 .أن تعزز االستثمار المستدام
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