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 والمناسباتالجدول الزمني المؤقت لإلجتماعات مشروع 

 والخمسون الثامنةالدورة السنوية 
 )آلكو( فريقيةاإل –ستشارية القانونية اآلسيوية للمنظمة اال

 نيريري الدولي للمؤتمرات جيوليوس مركزمكان انعقاد الدورة: 
 تنزانيا المتحدةدار السالم، جمهورية 

 م1122أكتوبر/تشرين األول  12 – 12

 
 م1122أكتوبر  11، األحديوم 

 

 عملية التسجيل مساء   00000 –مساء   21:00
قيمها األمين يس عشاء مأبدة ليهتاالجتماع مع رؤساء الوفود  مساء  فصاعدا 00:00

 العام
 

 م1122أكتوبر  12، اإلثنينيوم 
 

 التسجيل عملية حا  صبا 00:00 –صباحا   00:00
 )سيتم توفير التفاصيل الحقا ( 1الجلسة اإلفتتاحية صباحا   20:00 -صباحا   00000
 رؤساء الوفود وكبار الشخصيات اآلخرينلصورة جماعية  صباحا   20:00 -صباحا   20:00

                                                 
لمراقبين وكذلك كبار الشخصيات والضيوف المدعويين اآلخرين والضيوف بمن فيهم مفتوحة للدول األعضاء، والدول غير األعضاء وا 1

  وسائل اإلعالم0ممثلي 
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 واإلدارية والمالية ،الشؤون التنظيمية

 
 صباحا   22:00 –صباحا   20:00

آلكو فود الدول األعضاء في منظمةاالجتماع االول لو 
2

 
 

  مني المؤقت جدول األعمال المؤقت والجدول الز  اعتماد
 لمناسباتلالجتماعات وا

 
  الجديدةاألعضاء  الدول قبول 

 
  قبول المراقبين 

 
   الثامنة والخمسينانتخاب الرئيس ونائب الرئيس للدورة 

 
  الثامنة  فتتاحية من قبل رئيس الدورة السنويةاإلكلمة ال

 والخمسين
 

 
االجتماع العام األول

3
 

 
 آلكو منشورات منظمة تدشين 

 
 اإلفريقية-ستشارية القانونية اآلسيويةالكتاب السنوي للمنظمة اال 

                                                 
 من الضروري أن يشارك رؤساء الوفود في اجتماع الوفود0  وكذلك هذا االجتماع مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين0  2

3
  

 0ألعضاء والمراقبينمفتوح للدول األعضاء، والدول غير ا
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 1020و 1022مجلة آلكو للقانون الدولي عامي  

 (2) 21( & المجلد 1) 22اإلخبارية المجلد النشرة  

القانون الدولي في فلسطين  اتهاكتالخاصة حول "انالدراسة  
واألراضي المحتلة األخرى من قبل إسرائيل والوضع القانوني 

 للقدس"

 استراحة الشأي/القهوة صباحا   22:01 –صباحا   22:00

 مساء   21:01 -صباحا   22:01
آلكو االجتماع الثاني لوفود الدول األعضاء في منظمة

4
 

 المالية لمنظمةشؤون لعمال المنظمة واأ عنالعام  األمينتقرير 
 آلكو

 م1010لعام آلكو  ميزانية منظمة

تقرير الرئيس عن االجتماع الرابع للفريق العامل المعني بالقانون 
 الدولي في الفضاء السيبراني

 للتكنولوجياجامعة مارا بين آلكو و  تفاهم ةمذكر توقيع 

 

 مأدبة الغداء مساء   01:00 -مساء   21:01

 مساء   00:00 -مساء   01:00
االجتماع العام الثاني

5
 

 من قبل معالي الوزراء، ورؤساء الوفود  العامة الكلمات
للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمنظمات الدولية 

                                                 
 مفتوح للدول األعضاء فقط0  4
 مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين  5
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التعددية والنظام الدولي على أساس " واآلخرين موضوع:
 "القانون الدولي

 استراحة الشأي/القهوة مساء   00:21 –مساء   00:00

 (مواصلةالكلمات العامة )  مساء   00:00 –مساء   00:21
 

 حفل االستقبال/العشاء ) سيتم تأكيده الحقا ( مساء  فصاعدا 00:21
 
 

  م1122أكتوبر  11، الثالثاءيوم 
 
 

 صباحا   22:21 –صباحا   00:00
)مستمر( االجتماع العام الثاني

6
 

 العامة من قبل معالي الوزراء، ورؤساء الوفود  الكلمات
لدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمنظمات ل

 الدولية واآلخرين

 استراحة الشأي/القهوة مساء   22:00 –صباحا   22:21

 (مواصلةالكلمات العامة )  مساء   21:00 –صباحا   22:00

 مأدبة الغداء مساء   1:00 –مساء   21:00

 
 للمداوالتبنود جدول األعمال الموضوعية 

 

                                                 
 .المرجع السابق  6
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الثالث االجتماع العام

7
 

 
 ة:قليمياإلالتشريعات الوطنية خارج الحدود تطبيق   مساء   00:00 – مساء   01:00

 طراف الثالثةاألالعقوبات المفروضة على 
 

 استراحة الشأي/القهوة مساء   00:21 –مساء   00:00

 ة:قليمياإلالتشريعات الوطنية خارج الحدود تطبيق   مساء   00:00 –مساء   00:21
 (مواصلة) طراف الثالثةاألالعقوبات المفروضة على 

 
السيدة وانغ كه، قيمه سعادة تالذي س حفل االستقبال/العشاء مساء  فصاعدا 00:21

 سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية تنزانيا المتحدة
 

 م1122أكتوبر  12، األربعاءيوم 
 

االجتماع العام الرابع
8

 
 

لجنة القانون  جدول أعمال علىالمدرجة البنود المختارة   صباحا   22:21 -صباحا   00:00
 الدولي

  
 استراحة الشأي/القهوة صباحا   22:00 –صباحا   22:21

لجنة القانون  جدول أعمال علىالمدرجة البنود المختارة   مساء   21:00 –صباحا   22:00
 (مواصلة) الدولي

 
                                                 

 مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين0  7
 مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين0  8
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 مأدبة الغداء مساء   01:00 -مساء   21:00
 

 مساء   00:21 –مساء   01:00
 

 القانون الدولي في الفضاء السيبراني 

 استراحة الشأي/القهوة مساء   00:00 -مساء   00:21

 قانون البحار  مساء   00:00 -مساء   00:00
 

شينيتشي، سفير اليابان الذي سيقيمه سعادة السيد  حفل االستقبال مساء  فصاعدا 00:21
نيريري الدولي  جيوليوس مركز، في دةلدى جمهورية تنزانيا المتح

 0للمؤتمرات
 

 م1122أكتوبر  12، الخميسيوم 
 

 االجتماع العام الخامس
 

 التسوية السلمية للمنازعات  صباحا   22:00 –صباحا   00:00
 

 استراحة الشأي/القهوة صباحا   22:21 –صباحا   22:00

القانون الدولي في فلسطين وفي األراضي  انتهاكات  مساء   21:00 –صباحا   22:21
قبل إسرائيل وغيرها من  المحتلة األخرى من

 القضايا القانونية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين
 

 مأدبة الغداء مساء   01:00 –مساء   21:00
 

 نون التجارة واالستثمارات الدوليقا  مساء   00:01 –مساء   01:00
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 استراحة الشأي/القهوة مساء   01:00 –مساء   00:01

 مساء   00:00 –مساء   01:00
الدول األعضاء في منظمة آلكو لوفودماع العام الثالث االجت

9
 

  آلكو مراكز التحكيم اإلقليمية لمنظمة حولتقرير 
 

 حفل االستقبال/العشاء ) سيتم تأكيده الحقا ( مساء  فصاعدا 00:21
 

 م1122أكتوبر  12يوم الجمعة، 
 

 الدول األعضاء في منظمة آلكو لوفوداالجتماع العام الثالث  صباحا   20:00 –صباحا   00:00
 )مستمر(

  آلكو راكز التحكيم اإلقليمية لمنظمةم حولتقرير 
 

 استراحة الشأي/القهوة صباحا   20:00 –صباحا   20:00

 مساء   21:00 -صباحا   20:00
االجتماع العام والجلسة الختامية

10
 

 
  للحكومة المضيفة رسالة الشكر اعتماد 

  والخمسين التاسعةمكان انعقاد الدورة السنوية 
 ل المالية واإلدارية( القرارات )بشأن المسائ اعتماد

 السنوية الثامنة والخمسين والتقرير الموجز عن الدورة
 كلمة الشكر 
  مالحظات ختامية من قبل الدول األعضاء )إن

 وجدت(
                                                 

9
 فقط. مفتوح للدول األعضاء  

ل غير األعضاء والمراقبين.مفتوح للدول األعضاء، والدو 
10
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  الثامنةمالحظات ختامية من قبل رئيس الدورة السنوية 
 والخمسين لمنظمة آلكو

 
 مأدبة الغداء مساء  فصاعدا 21:00

 


