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I. ةمقدم 
 

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

المدرجة  البنود الموضوعية جميعُنوقشت   (،م2002 عام) نيجيريابأبوجا المنعقدة في 
 التقاريربإعداد  العامة األمانةقامت في الدورات السنوية و جدول أعمال المنظمة  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  جة فيالمدر  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 
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 ثانية واألربعينالدروة السنوية الول مرة خلال ألهذا النهج  تم تنفيذعلمًا بأنه  .التنظيمية
 .ويواصل اتباعه منذ ذلك الحين م(2002) التي عقدت في سيؤول

 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  قد أوصتالسنوات الماضية، العديد من خلال و . (م2010تنزانيا )ب السلام
على  النفقاتض يخفتاإلجراءات التقشفية، بما فيها اعتماد بالمنظمة  في األعضاء
ال تنشر األمانة العامة التقرير عن بنود جدول ، وتمشيًا مع هذه الملاحظة منشوراتها.

 خمسين التي عقدت في طهرانالثالثة وال منذ الدورة السنوية األعمال غير المتداولة
موضوع فرعي لجدول  إدخالعلاوة على ذلك، تم  .م(2012) اإلسلامية إيران جمهوريةب

إلجراء مناقشات مركزة بين الدول  في محاولة   ،لمسائل الموضوعيةباذي الصلة األعمال 
، جمهورية منذ الدورة السنوية الرابعة والخمسين التي عقدت في بكينوذلك  ،األعضاء

 .(م2012الصين الشعبية )

منطقة هونغ نونغ اإلدارية  عقد فيستُ  التي القادمة والخمسين التاسعة الدورة السنويةوفي  .2
 1 إلىنوفمبر/تشرين الثاني  22 الفترة منالخاصة، جمهورية الصين الشعبية خلال 

تركز المداوالت على بعض البنود الموضوعية الهامة س ،م2021 ديسمبر/كانون األول
فيما يتعلق النظر في البنود  جانبإلى  ،آلكو منظمةل الحالي جدول األعمال لمدرجة فيا
لجنة  جدول أعمال فيالموضوعات المدرجة ( i) :تشمل وهي .المسائل التنظيميةب

 انتهاكات( iii)و ؛القانون الدولي في الفضاء السيبراني( ii) ؛(ILC) القانون الدولي
ي األراضي المحتلة األخرى من قبل إسرائيل وغيرها من القانون الدولي في فلسطين وف

 .القضايا القانونية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين

ممارسات االجتماعات الدولية  أخذ معو ، 12-كوفيد شكلها جائحةتنظًرا للمخاطر التي و  .2
، وبالتشاور مع حكومة جمهورية الصين الشعبية )الحكومة في االعتبار األخرى

افتراضي )هجين سُتعقد الدورة السنوية التاسعة والخمسون في شكل  المضيفة(،
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وبالتالي ال يمكن مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على  تها.مدوُتخفض ( وحضوري
جدول  فيالموضوعات المدرجة و  خلال هذه الدورة السنوية. منظمة آلكو جدول أعمال

، سيتم النظر فيها دورة السنويةفي هذه ال مناقشتهاالتي ال يمكن  منظمة آلكو أعمال
عن تلك  موجزاتومع ذلك، أعدت أيًضا األمانة العامة . لدورة السنوية القادمةخلال ا

تمكين الدول األعضاء من متابعة آخر التطورات في هذه لالموضوعات غير المتداولة 
 :فيما يلي الموضوعاتهذه و المجاالت. 

 قانون البحار؛ .1
 ؛التسوية السلمية للنزاعات .2
 ؛ وةالتجارة واالستثمار الدولي قوانين .2
 علىخارج الحدود اإلقليمية: العقوبات المفروضة  ةالوطني اتتطبيق التشريع .2

 .ثالثةالطراف األ

  .مساءً  2م في الساعة 2021نوفمبر/تشرين الثاني  22يوم  ستبدأ عملية التسجيل للدورة .2

الموضوعي في الجلسات المسائل ذات الطابع  بشأن (Decisions)ُتعتمد القرارات .6
الدول األعضاء. ومع ذلك، إذا  ُيعرض علىُتدرج في تقرير لالعامة في شكل توصيات 

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

 ء.توافق اآلراب

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

الكتاب السنوي لمنظمة آلكو  (iالتالية: ) آلكو منشورات منظمةسيتم تدشين الدورة،  أثناء .8
النشرة ( iii( مجلة آلكو للقانون الدولي؛ )ii) ؛م2020-م2012عام  XVIIالمجلد 
 "القانون الدولي والجائحات العالمية الخاصة حول "الدراسة ( iv؛ )12المجلد  اإلخبارية

 .ة"قليمياإلالتشريعات الوطنية خارج الحدود "تطبيق ( الدراسة الخاصة حول vو)
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II. المسائل اإلجرائية 

 
 رئاسة الجلسة

رئيس الدورة  أن يقومعلى  لمنظمة آلكو من القواعد القانونية (1) 2رقم مادة تنص ال .2
 .الحالية للدورة اً جديد اً رئيسالدول االعضاء  تختار حتىلجلسة برئاسة االسنوية السابقة 

 )جمهورية تنزانيا المتحدة( والخمسين الثامنةرئيس الدورة السنوية  رأستسيوفقا لذلك، و 
الدورة خلال  لمنظمةفي افود الدول األعضاء واالجتماع األول لو الجلسة اإلفتتاحية 

 .والخمسينالتاسعة  السنوية
 

 ود وأوراق االعتمادتشكيل الوف
كل  وفده في الدورة السنوية للمنظمة، يتألف أنعلى  (1) 12 مادة رقمتنص ال .10

 .واألعضاء البدالء والمستشارين )عضو( الوفد رئيسمن  دولة عضو
 األمين العام الموجهة إلى الرسمية المراسلات ( على أن2) 12مادة رقم تنص ال .11

من قبل  المراسلاتأن تصدق يجب . و ينلوفود والمراقباوثائق تفويض  تخدم غرض
هذا ول .المعنية الخارجية أو البعثات الدبلوماسية للدول الشؤون سلطة مختصة في وزارة

 العام األمينموجهة إلى ال ذات الصلة رسمية من المنظمة مراسلة ستعتبرالغرض، 
 مية الدولية واألمم المتحدة، والمنظمات الحكو  نظامللمنظمات في  عتماداالبمثابة أوراق 

 .األخرى المؤسسات الدولية
 

 جدول األعمال اعتماد
اجتماع وفود  على جدول األعمال ُ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 وفد بناًء على اقتراح جديد   إدراج بند  يجوز و . شاءتإذا ،  المؤقت
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 .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 
 عن طريق اإلقتراع السري.صوتين والم

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
ة دولة آسيوية أو مشارك أن تقبل لمنظمةل أنه يجوزعلى  2تنص المادة رقم  .12

ألمين اقرار تدعمه أغلبية ثلثي الدول األعضاء، إذا أفادت هذه الدولة  بإفريقية بموج
 هامشاركتها في المنظمة وقبولبخصوص  عن طريق رسالة  خطية  رغبتها بالعام للمنظمة 

عن طريق اتخاذ هذا القرار ويمكن . المؤطرة بموجبه النظام األساسي والقواعد
إذا  تعميم إصداد عن طريقأو  دوراتهامن  في أي دورة  ُاعتمد  (resolution)قرار  

في الحالة و . شهرينمن تجاوزت الفترة بين تاريخ تقديم طلب القبول والدورة التالية 
إذا لم يرد أي ، ينبغي أن تقدم الدول المشاركة ردودها في غضون ستة أسابيع. األخيرة
دول المشاركة فترض أن اليُ فالمحددة،  في غضون الفترة مشاركة   أي دولة   قبل رد من

 األمين العام النتيجة إلىسيبلغ . و المتقدمة بالطلب قبول الدولةعلى المعنية ال تعترض 
 الطلب.المتقدمة ب الدول المشاركة والدولة كل من

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

 قبول المراقبين
اجتماع وفود  ذلك األمر وسيتناول، قبينعلى قبول المرا 18تحكم المادة رقم  .12

من المراقبين فئات  سات الحالية للمنظمة، هناك ثلاثوفقًا للممار و الدول األعضاء. 
( iiاإلفريقية غير األعضاء، ) –ن الذين يمثلون الدول اآلسيوية ( المراقبو iوهي: )
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ن قبو ا( المر iii، و )اإلفريقية –دول من خارج المنطقة اآلسيوية الن الذين يمثلون المراقبو 
ة وغيرها من المنظمات صخصتالم هاووكاالتهيئاتها و الذين يمثلون األمم المتحدة، 

 .الدولية والمعاهد الدولية األخرى الحكومية
في الدورة الثانية ُاتخذ وفقًا للقرار الذي و  ،الثلاثة الفئاتوباإلضافة إلى هذه  .16

ستراليا أكل من  ُمنحت، م(1281في كولومبو )آلكو المنعقدة  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 

 حتى اآلن.أي طلب لمراقبين جدد  العامة لم تتلق األمانةو 
 

 انتخاب الرئيس
وفقا و . في كل دورة  سنوية   رئيساً  تختارن المنظمة أ( على 1) 2مادة رقم تنص ال .18

كبار شخصيات الدول األعضاء قبل رئيس المنظمة من ُينتخب للممارسة المتبعة، 
  .ضيفة للدورةستالم

 
 اتنخاب نائب الرئيس

عند انتخاب  هأن علىئيس، انتخاب نائب الر ب المتعلقة( 2) 2مادة رقم تنص ال .12
 .إلى أقصى حد ممكنفي االعتبار ؤخذ التمثيل اإلقليمي يُ س ،الرئيس ونائب الرئيس

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

 
III.  التنظيميةالمسائل 

I. الجديد العام نميانتخاب األ 
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كينيدي  الدكتور البروفيسورسعادة والية األمين العام الحالي، فترة نظرًا ألن  .20
انتخاب األمين العام القادم  جبفي، م2020 /آبأغسطس شهر في انتهت غاستورن

حكم هذه ت( 1) 20في القاعدة  امنصوص عليهالواألحكام خلال هذه الدورة السنوية. 
 :يعلى النحو التالالمسألة 

 األمين العام
ستقوم المنظمة بتعيين خبير قانوني أو شخص يوجد لديه ما يكفي من الخبرات القانونية 
واإلدارية، وأن يكون مواطن دولة مشاركة، على منصب األمين العام لمدة أربع سنوات. 

هل الشخص المعين إلعادة التعيين لمزيد من فترة واحدة تمتد على أربع سنوات أوسيت
 فقط.
كون تعيين األمين العام الجديد بتوافق آراء الدول المشاركة على أساس التناوب بين سي

 المجموعتين اإلقليميتين.
استخدام اقتراع يمكن كافة الجهود،  بذلصل إلى توافق اآلراء بعد تو وفي حال عدم ال

 حتم التوصل الى التوافق بشأن مرشسري إرشادي باألغلبية في اجتماع رؤساء الوفود لي
 ينه المنظمة.تعس

حكومة  جانب األول من -لمنصب األمين العام  اثنين تلقت األمانة العامة ترشيحين
 الدول األعضاءقامت بإخطار و  ،Dr. Kamalinne Pinitpuvadol الملكية التايلندية، ترشيح

حكومة الجمهورية العربية جانب  الترشيح الثاني منوتلقت األمانة العامة . في حينه هب
وفًقا للقاعدة المذكورة أعلاه، يمكن للدول األعضاء األخرى و . Mr. Ammar Bilal، وريةالس

 .في ذلك تإذا رغب ،تبدأأيًضا تسمية مرشحها حتى الدورة السنوية 
 AALCO/59/HONG KONG/2021/ORG 4وثيقة رقم: 

 
 تقرير األمين العام

العام  األمينيقدم يجب أن  ،القواعد القانونية( من 7) 20رقم  القاعدةبموجب  .21
 لدورة السنويةلتقرير الويشمل  عمل المنظمة. حولمام الدول األعضاء أ سنوياً  اً تقرير 
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، بما فيها الشؤون والخمسينثامنة ال المنظمة منذ دورتها أنشطة والخمسين التاسعة
 .المالية واإلداريةو التنظيمية، و الموضوعية، 

 AALCO/59/HONG KONG/2021/ORG 1وثيقة رقم: 

 
 م9299لعام آلكو  الميزانية المقترحة لمنظمةالتقرير المالي و 

لى إاالقتراح أرسل ، ةالمستمر الجائحة  بسببو ، م2022فيما يتعلق بميزانية عام  .22
 /أيارمايو 27بتاريخ  AM/AALCO/86/2021: مذكرة رقمالالدول األعضاء عبر 

 فيالدول األعضاء  جانب أن األمانة العامة لم تتلق أي اعتراضات منعلمًا ب .م2021
 على االتصال أنه وافق ضباط ُاعتبر لذلكو  الردود،تقديم أو قبل الموعد النهائي المحدد ل

قدم اآلن إلى الدول األعضاء في الدورة السنوية التاسعة والخمسين لمنظمة يُ و  االقتراح
 موافقة النهائية.حصول على الآلكو لل

 AALCO/59/HONG KONG/2021/ORG 2وثيقة رقم: 

 
 آلكو اإلقليمية لمنظمةالتحكيم  مراكز عن  تقرير

 الواقعة فيآلكو  لمنظمةة مراكز التحكيم اإلقليمي أنشطة عن تقرير  قدم سيُ  .22
 الدورة السنوية أمام على التوالي نيروبيطهران و ، و الغوسو ، القاهرة، و كوااللمبور

 .هللنظر فيوالخمسين  التاسعة
 AALCO/59/HONG KONG/2021/ORG 3وثيقة رقم: 

 

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

 - على الموضوع الرئيسيالتصريحات العامة  تركز من المستحسن أن والمراقبون.
بالقانون الدولي من أجل مجتمع ذي مستقبل مشترك: دور الدول اآلسيوية  التمسك

وجهات نظرها بشأن البنود المدرجة إبداء الدول األعضاء  من أيًضاُيرجى و  .واإلفريقية
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نظرًا لضيق و  خلال هذه الدورة السنوية. ال تُناقش في جدول أعمال المنظمة، والتي
، دقائق 12 وموا بإنهاء كلماتهم في غضونالوفود أن يقرؤساء رجى من ي   ،الوقت

كانوا مع ذلك، إذا و  .العامة في غضون الوقت المحدد التصريحاتبحيث تنتهي 
في إدراجه ليتسنى  العامة ألمانةإلى ا ذلك تسليميمكن ف ،اإلدالء ببيان أطول فييرغبون 

 .المحضر الحرفي للدورة

 التصريحاتتقديم 
العامة،  التصريحات) التصريحاتدالء باإلفي  الراغبة دو من الوف رجىي   .22

بسرعة  تصريحاتها بتقديمالقيام الشؤون الموضوعية والتنظيمية(  حول والتصريحات
 وهذا  .العامة سبقًا إلى األمانةم تصريحاتهامن  ثالثة نسخبتسليم  والقياممعقولة 

 الفورية لترجمةاب من القيام اإلنجليزية(اللغة )اللغة العربية و  لمترجمين الفوريينايمكن س
 .كلتا اللغتين بشكل متساو فيواضح الوفود  تصريحاتتأثير أن وللتأكد من  الجيدة

 .العامة إلى األمانة للتصريحاتإحالة نسخة إلكترونية رجى أيضًا التكرم بوي  
سيكون ومن أجل تحضير المحضر الحرفي للدورة السنوية بشكل جيد وسريع،  .26

 من تصريحاتها العامة الدول العربية األعضاء نسخةن تقدم امتناننا للغاية أ من دواعي
 .باللغة اإلنجليزية خلال الدورة السنوية

 
 القادمة الستين الدورة السنوية انعقاد مكان

 التي للمنظمة القواعد القانونيةمن  10رقم  القاعدة( من 1الفرعية ) للقاعدة وفقاً  .27
 المنقح النظام األساسيمن  2مادة رقم لتنص على أن الدورة السنوية للمنظمة، وفقا ل

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

 ذلك لعامة عناألعضاء التي ترغب في استضافة الدورة السنوية القادمة إبلاغ األمانة ا
 في أقرب وقت ممكن.
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V. التالية خلال الدورة السنوية  ضوعات الثلاثةالمو  ناقشسوف تُ  :الموضوعية مسائلال

 والخمسين، وهي: التاسعة
 

 لجنة القانون الدولي .1
لجنة تجري دراستها في  الموضوعات التي بحثا بيً قانونمكلفة منظمة آلكو  أن .28

حالة آراILCحدة )القانون الدولي التابعة لألمم المت إلى الدول األعضاء،  ء اللجنة( وا 
 وبعد ذلك تقديم توصيات إلى لجنة القانون الدولي بناًء على وجهات نظر ومدخلات

 منظمة آلكوحافظت و  جدول األعمال. حول هذا البند من الدول األعضاء واردة من
للوفاء بهذا التفويض في سعيها  المتينة والوثيقة مع لجنة القانون الدولي اتالعلاقعلى 

كل من منظمة آلكو ولجنة  تشارك أصبح من المعتاد أنوكما القانوني على مر السنين. 
العديد من الدول اآلسيوية  آلكو سهلت منظمةو كل منهما.  القانون الدولي في دورات

قيمة في أعمال لجنة القانون  اتلتقديم مساهم آلكو فريقية األعضاء في منظمةواإل
فريقية في اإلو النظر اآلسيوية قيمة وجهات  آلكو منظمة وأثبتت تواصل بذلك.و  الدولي
تتمكن لجنة القانون الدولي من الوفاء بمكانتها كمنظمة كي  ،لجنة القانون الدولي عمل

 .تمثيلية عالمًيا
فريقية القيام بدور هام في عمل اللجنة السادسة اإل -تواصل الدول اآلسيوية  .22

تلعب دول المنطقتين و و دور مركزي في عمل لجنة القانون الدولي. للجمعية العامة، وه
اهتماماتها الرئيسية  في االعتبار القانون الدوليتأخذ تطورات ضمان أن لدوًرا نشًطا 

لدورة سنوية  لجنة القانون الدولي وثيقة منظمة آلكو حولوتشمل ومصالحها المشروعة. 
المدرجة على جدول  الجوهريةوضوعات عمل لجنة القانون الدولي حول الم، معينة

حول هذا  التي جرت ، والمداوالتللجنة القانون الدولي المتطابقة أعمالها في الدورة
ملخص وجهات نظر الدول و ، لمنظمة آلكو الموضوع في الدورة السنوية السابقة
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في اللجنة السادسة للجمعية العامة لألمم منظمة آلكو التي أعربتها  األعضاء في
 .آلكو متحدة، وتعليقات وملاحظات األمانة العامة لمنظمةال
أعمال الدورة الحادية ُنوقشت الموضوعات الجوهرية المدرجة على جدول  .20

خلال الدورة السنوية الثامنة والخمسين لمنظمة آلكو التي ، والسبعين للجنة القانون الدولي
دولي القضايا األخرى أعضاء لجنة القانون الوناقشت أيضًا . م2012قدت في عام عُ 

 نظًراو ذات الصلة المتعلقة بعمل لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة لألمم المتحدة. 
 12، اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة قراًرا في ةالمستمر  12 –لجائحة كوفيد 

بتأجيل الدورة الثانية والسبعين للجنة القانون الدولي إلى  يقضي م2020 /آبأغسطس
 12بتاريخ  75/135الجمعية العامة في قرارها رقم:  قررتوبالتالي،  .م2021م عا

دورتها الثانية والسبعين في  لجنة القانون الدوليتعقد  أنب ،م2020ديسمبر/كانون األول 
 .م2021مكتب األمم المتحدة بجنيف في عام 

 26رة من ( للجنة في الفتم2021ذلك، ُعقدت الدورة الثانية والسبعون )عملًا بو  .21
، وتم م2021 /آبأغسطس 6إلى  /تموزيوليو 2ومن  /حزيرانيونيو 2إلى  /نيسانأبريل

 لجمعية العامة لألمم المتحدة على الموقعا مع األول النهائي المتوافق التقرير حميلت
. وبهدف إطلاع الدول األعضاء على آخر م2021 /أيلولسبتمبر 10في  الرسمي للجنة
 العامة األمانة ، اعتبرتحولها ، وتيسير المداوالتاللجنةأعمال المتعلقة ب المستجدات

( م2021عرضه على الدول األعضاء في الدورة السنوية التاسعة والخمسين )مناسبًا 
 .لمنظمة آلكو

تقارير عن  AALCO/59/HONG KONG/2021/SD/S1تقدم الوثيقة  .22
كانت مدرجة في  التيالتالية  الجوهريةعمل لجنة القانون الدولي بشأن الموضوعات 

( 2( حماية الغلاف الجوي؛ )1(: )م2021ورتها الثانية والسبعين )جدول األعمال لد
 ةالجنائي ئيةالقضاالوالية  ( حصانة مسؤولي الدولة من2التطبيق المؤقت للمعاهدات؛ )

و ؛ ( المبادئ العامة للقانون2لة ؛ )مسؤولية الدو فيما يتعلق ب( خلافة الدول 2؛ )ةاألجنبي
 ( ارتفاع مستوى سطح البحر فيما يتعلق بالقانون الدولي.6)
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 AALCO/59/HONG KONG/2021/SD/S1وثيقة رقم: 

 
 الدولي في الفضاء السيبراني قانونال .9

" كبند من بنود جدول السيبراني موضوع "القانون الدولي في الفضاءُأدخل  .22
في طهران، المنعقدة  ظمة آلكوفي الدورة السنوية الثالثة والخمسين لمن للمناقشةاألعمال 

وبالتالي،  على توصية جمهورية الصين الشعبية. بناءً  وذلك ،م2012ًإيران في عام 
قررت الدورة و بند جدول األعمال في الدورات السنوية المتتالية لمنظمة آلكو.  ُنوقش

 م2012الصين في عام ، بكينالمنعقدة في  السنوية الرابعة والخمسون لمنظمة آلكو
 القانون الدولي في الفضاءمعني ب (OEWGمفتوح العضوية )فريق عامل نشاء إ

القانون الدولي  حولرت دراسة خاصة نشو لمواصلة مناقشة القضايا المحددة. السيبراني 
 قدت في نيروبيفي الدورة السنوية السادسة والخمسين التي عُ  ،في الفضاء السيبراني

القضايا ذات  ت الدراسةتناولو  .ألمانة العامةأعدتها ا م والتي2017كينيا في عام ب
 الصلة بالموضوع كما حددته الدول األعضاء.

القانون الدولي في مفتوح العضوية لمنظمة آلكو المعني بالالفريق العامل  عقد .22
أربعة اجتماعات حتى اآلن، وناقش موضوعات مثل سيادة الدولة في السيبراني، الفضاء 
وحوكمة الفضاء السيبراني، واالستخدام السلمي للفضاء  ، وقانونالسيبراني الفضاء

ي في مكافحة الجرائم ، وقواعد التعاون الدولثار القانونية للحرب السيبرانيةالسيبراني، واآل
تطوير المبادئ القانونية العامة لتطبيق القانون الدولي في باإلضافة إلى  ،اإللكترونية

في الدورة السنوية يق العامل المفتوح العضوية مقرر الفر أسند إلى الفضاء السيبراني. 
ينطوي إعداد تقرير مهمة ، بم2017نيروبي، كينيا في عام المنعقدة ب السادسة والخمسين

، والتي قدمها المقرر في االجتماع الثالث للفريق لفريق العاملخطة عمل مستقبلية ل على
وية السابعة والخمسين في العامل المفتوح العضوية الذي عقد على هامش الدورة السن

 .م2018طوكيو، اليابان في عام 
الدورة السنوية السابعة والخمسون المقرر بإعداد تقرير عن آخر  فوضت .22

الحاجة الخاصة للدول عن و  ؛التطورات في القانون الدولي في الفضاء السيبراني
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المذكور، أعد نتداب . وعملًا باالالسيبرانية األعضاء إلى التعاون الدولي ضد الجرائم
( القانون aإلى أربعة أجزاء، وهي:  منقسماً  سؤاالً  28رر استبياًنا يتكون من المق

( الشراكة بين d( بناء القدرات والمساعدة الفنية، c( التعاون الدولي، bالمحلي، 
 دولة عضوا 11وقدمت الدول األعضاء إلى  االستبيانوُأرسل القطاعين العام والخاص. 

الدول األعضاء على االستبيان في  ودرد نتائج. قدم المقرر تقريره عن كردودها على ذل
 2-2الفترة من  خلالية الذي عقد االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضو 

 ، جمهورية الصين الشعبية.في هانغتشو م2012 /أيلولسبتمبر
امل المفتوح للفريق الع االجتماع الرابعفي الدول األعضاء بندين جديدين  ناقشت .26

( b، وأمن البيانات؛ و د( سيادة البيانات، وتدفق البيانات عبر الحدو a، وهما: العضوية
تنظيم المحتوى الضار عبر اإلنترنت، واستمرار المداوالت حول اثنتين من المداوالت 

( االستخدام السلمي b؛ السيبراني( تطبيق مبدأ عدم التدخل في الفضاء aالحالية، وهما: 
الفريق العامل المفتوح العضوية األمين  الرابعاالجتماع  فوض كماو ء السيبراني. للفضا

العام لمنظمة آلكو بإعداد اقتراح بشأن "المبادئ األساسية التوافقية للقانون الدولي 
مقرر الفريق العامل المفتوح  قام وبناًء على ذلك، ".السيبرانيالمطبق في الفضاء 

األول القتراح  المشروعصياغة بلدولي في الفضاء السيبراني العضوية المعني بالقانون ا
على الدول األعضاء.  توزيعهالمبادئ األساسية التوافقية، وتم  حولاألمين العام المذكور 
وضع  خمس دول أعضاء. وبناًء على هذه التعليقات، تم جانب ووردت تعليقات من

، م2021 /تموزيوليو 26منقح للمبادئ في  مشروعصياغة اللمسات األخيرة على 
المنقح  المشروععليها. وردت تعليقات على بداء تعليقاتها إلى الدول األعضاء إلأرسلت و 

ثماني دول أعضاء حتى اآلن، وهي: اليابان ، وجمهورية الفلبين، وماليزيا،  جانت من
، وجمهورية ، وموريشيوسوسلطنة عمان، وجمهورية باكستان اإلسلامية، ودولة قطر

 .الهند
تقديم ردودها على استبيان المقرر آلكو  بينما تواصل الدول األعضاء في منظمة .27

الحاجة الخاصة للدول األعضاء للتعاون الدولي ضد " في إطار إعداد تقريره حول
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المبادئ األساسية التوافقية للقانون حول "''، ومشروع اقتراح األمين العام السيبرانية الجرائم
 العامة الذي أعدته األمانةوجز يتناول الم -ضاء السيبراني الف المطبقة في الدولي
 :التالية وعاتالموض

(a) تطبيق مبدأ عدم التدخل في الفضاء السيبراني 
جانب أهم تطبيق مبدأ عدم التدخل في الفضاء السيبراني'' ب"يتعلق موضوع  .28

إلى بشكل أساسي  يرقىأساسي لتطبيق القانون الدولي على الفضاء السيبراني، والذي 
 اختصاصهاالمعيار القانوني الدولي الحالي القائل بأن الدولة ال تخضع، ضمن 

القانون الدولي العام،  إالاإلقليمية، إلى الوالية القضائية لدولة أجنبية أو القانون األجنبي 
أيًضا بموجب القانون الدولي ضد التدخل أو الهجوم القسري األجنبي. إنه  ةمحمي اوأنه

للوهلة األولى أنه يمتد بشكل طبيعي إلى العالم االفتراضي، حيث تؤثر يبدو و مفهوم 
ه على الحكومات والمواطنين العاديين بقدر ما تؤثر عندما تحدث في العالم تأنشط

ليس من السهل جدا نظًرا للخصائص الفريدة للفضاء السيبراني، و الحقيقي. ومع ذلك، 
الجوانب القانونية المرتبطة  العامة مانةيحلل موجز األو . ى ذلكدأ إلامتداد هذا المب

في الفضاء السيبراني بما في ذلك دراسة الجهود  ،باالمتداد المذكور أعلاه لهذا المبدأ
 .األمم المتحدة( لمثل هذا التطبيقالسيما في المنتدى الدولي ) المبذولة الحالية

(b) سيادة البيانات وتدفق البيانات عبر الحدود وأمن البيانات 
قضية  "سيادة البيانات، وتدفق البيانات عبر الحدود، وأمن البيانات"وضوع يعد م .22

في الدورة السنوية الحالية، ال سيما في مواجهة  سُيناقشقانونية في الوقت المناسب 
التركيز الدولي على كما تسبب ذلك بإعادة  –العالم بأسره بها  تي يمرال الجائحة الحالية

مكانية إساءة استخدام قوة  اختلفالمعلومات"(. في السنوات األخيرة،  جائحةالبيانات )" وا 
في حين أن عولمة البيانات في و عولمة البيانات مع مؤيدي توطين البيانات.  مؤيدو

 تؤدي إلى العديد من الحاالت، مثل استخدام البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي، قد
من الممكن  – وصول إلى المعلوماتالتنمية العالمية وتمكين الناس من خلال ال تسريع
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العشوائي قد يؤثر بشدة على حقوق الخصوصية لألفراد وكذلك المخاوف  هااستخدامأن 
 للدول.األمنية 

موجز األمانة العامة على أهمية سيادة البيانات، حيث أصبح تحديد الوالية  يشدد .20
ذلك جزئًيا إلى التدفق يعزى القضائية أمًرا ضرورًيا للغاية في تنظيم حماية البيانات، و 

الواسع للبيانات عبر الحدود، وجزئًيا إلى عدم وجود اتفاقية عالمية واحدة بشأن حماية 
ى مبادئ حاكمة منسقة في معالجة إل الحاجةإذ أن ، (نتيجة تجزئة التنظيم)البيانات 
 الموجز قوانين حماية يدرس أمًرا ملزمًا. تأصبح لحدود الوطنيةالعابرة ل البيانات

الصادرة في حماية البيانات ل مجلس أوروبا البيانات على المستوى اإلقليمي، مثل اتفاقية
أقرب إلى ، حيث كان العمل في الغالب على مستوى األمم المتحدةو ، م1281عام 

، وكذلك بموجب االتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية الحجج المؤيدة للخصوصية
 .(FTAs(، واتفاقيات التجارة الحرة )GATSبشأن التجارة في الخدمات )

(c) تنظيم المحتوى الضار عبر اإلنترنت 
تقارير األمم المتحدة الدول والشركات بشكل متزايد إلى تطبيق القانون تدعو  .21

، مما من ناحية الدولي لحقوق اإلنسان في جميع مراحل تنظيم المحتوى عبر اإلنترنت
رض عقوبات غير متناسبة على وسطاء عن ف أنه ينبغي أن تمتنع الدول يشير إلى

من ناحية أخرى، تشكل و اإلنترنت، نظًرا لتأثيرهم السلبي الكبير على حرية التعبير. 
انتهاكات حرية التعبير عبر اإلنترنت وغياب اتفاقية دولية تنظم المحتوى الضار عبر 

مثل  ا اليوميةحياتنفي حكم تلجديدة التي تاإلنترنت تحدًيا كبيًرا، مع ظهور التقنيات ا
المحتوى الضار عبر اإلنترنت تهديًدا يشكل و  الذكاء االصطناعي وسلسلة البلوك تشين،

الفروق  العامة موجز األمانةيدرس للمجتمع الدولي بأسره أكثر من أي وقت مضى. 
 .القانونية للتنظيم الدولي للمحتوى الضار عبر اإلنترنت

(d) االستخدام السلمي للفضاء السيبراني 
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زال الدول منقسمة حول ما إذا كانت مبادئ القانون الدولي المتعلقة باستخدام ال ت .22
لحرب( تنطبق على الحرب( والقانون اإلنساني الدولي )قانون ا اللجوء إلى القوة )قانون

نحقيقة أنه حتى إضافة إلى ال، يالفضاء السيبران كانت تنطبق، فإن مثل هذا التطبيق   وا 
ذا كان صحيحًا في العالم الحقيقي.  بيقهامثل تطلن يتبع بالضرورة  أن العمليات وا 

ال يمكن وال ينبغي السماح  ،اإللكترونية التي ترقى إلى مستوى الهجمات اإللكترونية
بتنفيذها في فراغ قانوني، فإن تطبيق مبادئ القانون الدولي المذكورة على الفضاء 

 .تشجع سباقات التسلحال و منع الحرب اإللكترونية،  يستهدفأن ينبغي  السيبراني
األمين العام بشأن  مشروعُتشجع الدول األعضاء على تقديم ردودها على  .22

بالصيغة التي  "المبادئ األساسية التوافقية للقانون الدولي المطبقة في الفضاء السيبراني"
الخاصة للدول األعضاء للتعاون  الحاجةالمقرر، واستبيان المقرر للتقرير عن " وضعها

مناقشة هاتين مواصلة  للدول األعضاء  يمكنلكي ، "لي ضد الجرائم السيبرانيةالدو 
القانون الدولي المعني ب الوثيقتين في االجتماعات المقبلة للفريق العامل المفتوح العضوية

نتائج ملموسة للعمل كالدول األعضاء، وقد تظهر حسبما قررته  ،السيبرانيفي الفضاء 
 .ل هذا الموضوعحو  منظمة آلكوالمنجز في 

 AALCO/59/HONG KONG/2021/SD/S17وثيقة رقم: 

 
انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي األراضي المحتلة األخرى من قبل إسرائيل وغيرها من  .3

 القضايا القانونية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين.
اتفاقية جنيف ما السي نون الدوليلقااالبند "ترحيل الفلسطينيين في انتهاك  تناولتم  .22

في األراضي المحتلة"، في  واالستيطان اليهودي الهائلةوالهجرة  م1222الرابعة لعام 
 على بناءً وذلك  ،(م1288المنعقدة في سنغافورة ) آلكو الدورة السابعة والعشرين لمنظمة

 مبادرة حكومة جمهورية إيران اإلسلامية.
سيمة للقانون الدولي من قبل في ضوء االنتهاكات الجو اآلونة األخيرة، خلال  .22

قدت القضية في الدورة السنوية الرابعة والخمسين التي عُ ُنوقشت دولة إسرائيل في غزة، 
ر عنوان بند الذي غي   AALCO/RES/54/S رقم قرارصدر ال( و م2012في بكين )
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األراضي المحتلة في "انتهاكات القانون الدولي في فلسطين و  عنوان جدول األعمال إلى
 خرى من قبل إسرائيل وغيرها من القضايا القانونية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين".األ
 قدت في دار السلامالدورة السنوية الثامنة والخمسين لمنظمة آلكو التي عُ وخلال  .26
بند جدول األعمال بعنوان "انتهاكات القانون الدولي في ُنوقش جمهورية تنزانيا المتحدة، ب

المحتلة األخرى من قبل إسرائيل وغيرها من القضايا القانونية  األراضيفي فلسطين و 
 22االجتماع العام الثالث المنعقد في في الدولية المتعلقة بقضية فلسطين" 

انتهاكات القانون الدولي  الضوء على االجتماع م. وسلط2012أكتوبر/تشرين األول 
الشعب الفلسطيني الذي  إلى محنةليشير اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

يتحمل وطأة االحتلال في حياته اليومية. وشددت الوفود على ضرورة االعتراف بالقدس 
الوضع كل الجهود المبذولة لتغيير  إدانةً  لدولة فلسطين ذات السيادة الشرقية عاصمةً 

س القدضع القانوني لمدينة الوفود كافة اإلجراءات المتخذة لتغيير الو أدانت . و الراهن
، وأكدت أنه بموجب العديد من قرارات األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية، فإن الشريف

 هذه اإلجراءات ليس لها أي أثر قانوني.
 AALCO/59/HONG KONG/2021/SD/S3وثيقة رقم: 

 
 األحداث األخرى

سيتم التوقيع على اتفاقية البلد المضيف إلنشاء مركز إقليمي للتحكيم في منطقة  .27
جمهورية الصين الشعبية بين المنظمة االستشارية القانونية ، ونغ اإلدارية الخاصةهونغ ك

الدورة السنوية التاسعة  فريقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية فياإل -اآلسيوية 
 والخمسين.

 -اآلسيوية  سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المنظمة االستشارية القانونية .28
يني للقانون الدولي، جامعة الشؤون الخارجية الصينية في الدورة فريقية والمعهد الصاإل

 التاسعة والخمسين. السنوية


