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 الجدول الزمني المؤقت لإلجتماعات والمناسبات
 

 والخمسون الثالثةالدورة السنوية 
 (AALCOاألفريقية ) –للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية  

 في
 م4152سبتمبر  51 – 51طهران، جمهورية إيران اإلسالمية في الفترة 

 

 م4152سبتمبر  52يوم االحد، 
 

 
 

 (ESPINAS)فندق  التسجيل مساءا   0.02 – مساءا   20.02
  

)فندق  االجتماع الرابع لمجموعة األشخاص البارزين مساءا   6.22. -مساءا   20.22
ESPINAS) 

 
السكرتير العام بروفيسور د. رحمت محمد، اجتماع رؤساء الوفود و فصاعدا مساءا 0.02

لمؤجز لرؤساء الوفود حول األحداث تقديم ا) AALCOلمنظمة 
رؤساء الوفود الذي ل العشاءوذلك يليه حفل  الرئيسية للدورة(

"، فندق Le-Chateau salonفي " يستضيفه السكرتير العام
ESPINAS. 

 
 
 

 م4152سبتمبر  51يوم اإلثنين، 

 
 

 (صالة المؤتمر) التسجيل صباحا   0.02 –صباحا   0.22
 

 11.11 –صباحا   0.02
 صباحا  

 الجلسة اإلفتتاحية

البروفيسور د.  سعادة األستاذ قبلكلمة الترحيب من  - 
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 .(AALCO) ، السكرتير العام، للمنظمةرحمت محمد
، قسم  مساعدة الوكيل. نيرو تشادها، كلمة من قبل د - 

، وزارة الشؤون الخارجية، حكومة واالتفاقياتالقانون 
 الخمسينثانية وال السنوية ورئيس الدورةالهند، 

  
د. محمد جاويد ظريف،  فخامة من قبل افتتاحية كلمة -

معالي الوزير للشؤون الخارجية، جمهورية إيران 
 .اإلسالمية

  
، جمهورية نيجيريا زعيم الوفد من قبلكلمة الشكر  -

للمنظمة اإلستشارية  11االتحادية ورئيس الدورة السنوية الـ
 .القانونية اآلسيوية اإلفريقية

 
 11.02 –صباحا   11.11
 صباحا  

 رئيس الضيوف مع رؤساء الوفود وكبارمع ر الجماعي يصوتال
 اآلخرين الشخصيات 

 
 10.22 –صباحا   11.02
 مساءا  

 / الشائالقهوة استراحة 

 
 الشؤون التنظيمية واإلدارية والمالية

 
 10.02 –مساءا  10.22
 مساءا

 (AALCOة )المنظم في عااءاألدول اللوفود  االول االجتماع

تبني جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني المؤقت لالجتماعات  - 
 والمناسبات

 
 قبول األعضاء الجدد - 

 
 قبول المراقبين - 

 
 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس - 

 
 10الـئيس الدورة السنوية ر /السيد سعادة من قبلإفتتاحية  كلمة - 

 
 

الجتماع العام األولا مساءا   1.02 –مساءا   10.02
2

 

                                                 
 الوفودمن الضروري أن يشارك رؤساء الوفود في اجتماع  
  

يستغرق أربعة أيام، سيكون من االفضل أن تكون جميع تصريحات رؤساء الوفود التي سيتم القاءها خالل االجتماع  35كما أن الدورة الـ   0

دقائق كحد أقصى 7 – 3العام، بسبب قلة الوقت ينبغي أن تكون كل التصريحات لـ 
 2
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العامة من قبل معالي الوزراء، رؤساء الوفود، الدول  التصريحات - 

 مات الدولية و األخرىظاألعضاء، الدول غير األعضاء، المن
 

 الغداءمأدبة  - مساءا   0.02 – مساءا   1.02
 

 (مستمر)العامة  التصريحات - مساءا   0.22 – مساءا   0.02
 

 / الشائالقهوة  استراحة  - مساءا   0.11 –مساءا   0.22
 

يرجى أن تختتم في اليوم األول من الدورة ) العامة التصريحات - مساءا   6.22 -مساءا   0.11

 (السنوية
 
يجب أن )""تحديد القانون الدولي العرفي فريق العمل حول -

فريق العمل بالتوازي مع الجلسات العامة في جلسة بعد يجتمع 
 م(0210سبتمبر  11الغداء في 

  
 حكومة جمهورية إيران اإلسالمية شاء الترحيبي من قبلعالمأدبة  فصاعدامساءاً  1..0

 ESPINASفي فندق 
 

 

 م4152سبتمبر  51يوم الثالثاء، 

 
 

 االجتماع العام الثاني صباحا 0.02 –صباحا  0.22
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (AALCOإصدار منشورات المنظمة )
 

لمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية نوي لالكتاب الس -
 اإلفريقية

مجلة القانون الدولي للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية  -
 اإلفريقية

حول "البنود  AALCO-UKMإجراءات ورشة عمل  -
جدول أعمال لجنة القانون الدولي"، والتي عقدت ل المحددة

 -م في بانغي 0210نوفمبر  02 – 00في الفترة من 
 بوتراجايا، ماليزيا

سجل حرفي الجتماع الخبراء القانونيين حول قانون البحار،  -
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م، في 0210فبراير  01 – 00والذي عقد في الفترة من 
المقر الرئيسي للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية 

 اإلفريقية

 
 

 قاايا المنظمة للتداول
 

 

 11.22 –صباحا  0.02
 صباحا

 (AALCOلمنظمة )في اود الدول األعااء االجتماع الثاني لوف

والمسائل المالية  تقرير السكرتير العام حول اعمال المنظمة - 
 (AALCOللمنظمة )

عن الوضع المالي الحالي للمنظمة  خالصة مؤجزة -
 اتخاذها في المستقبلوالخطوات المطلوبة 

 0211اعتماد مشروع ميزانية المناقشة و -

 
 11.11 – صباحا 11.22
 صباحا

 استراحة  القهوة / الشائ         

 

 بنود جدول األعمال المواوعية للتداول
 
 االجتماع العام الثالث 

 
 10.02 – صباحا 11.11
 مساءا

 البيئة والتنمية المستدامة -

 

 وضع ومعاملة الالجئيين - مساءا   1.02 –مساءا   10.02

 

 مأدبة الغداء - مساءا 0.11 – مساءا 1.02
 

جدول المحددة لاجتماع خاص لنصف يوم حول " البنود  - مساءا 1.02 –مساءا  0.11

أعمال لجنة القانون الدولي"
1

 

حصانة مسؤولي الدولة من الوالية القضائية الجنائية  -

 األجنبية

                                                 
 لوفودمن الضروري أن يشارك رؤساء الوفود في اجتماع ا 
  

قبل االجتماع سهسيتم توزيع البرنامج المفصل لنف 
1
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 حماية األشخاص في حالة الكوارث -

 حماية الغالف الجوي -

 
 في سكنه سعادة السفير لليابان لدى إيران وذلك ستقبال من قبلالا مساءا 1..0

 
 

 م4152سبتمبر  50 يوم األربعا،
 

 10.11 –صباحا  0.22
 مساءا

 IIمواوع 
 

 "واإلرهاب التطرف العنيفاجتماع خاص لنصف يوم حول "
 )الجوانب القانونية(

 
 المواوعات الفرعية:

(i) التطرف العنيف: تهديد ناشئ والقانون الدولي؛ 
 
(A) مكافحة اإلفالت من العقاب من خالل جهاز

 ؛والقانون الجنائي الدولي المنزلي
(B) مسؤولية الدول عن منع وتحقيق ومقاضاة التطرف

 ؛العنيف وأعمال اإلرهاب
(C)  للحفاظ قاعدة قانونية للتعاون اإلقليمي في السعي

 و السلم واألمن؛ على
(ii) وانتهاك القانون الدولي اإلنساني وحقوق  التطرف العنيف

 اإلنسان
 

 
 االجتماع العام الرابع

 
 

 قانون البحار مساءا   1.02 –ا مساء 10.11
 

 مأدبة الغداء مساءا   0.02 –مساءا   1.02
 

تطبيق التشريعات الوطنية خارج اجتماع خاص لنصف يوم حول " مساءا 0.01 –مساءا  0.02
 "الحدود: العقوبات المفروضة على األطراف الثالثة

 
 استراحة  القهوة / الشائ مسءا   0.22 –مساءا   0.01

 
قواعد السلوك للتجارة ومنظمة التجارة العالمية كاتفاق إطاري  مساء   1.11 –مساء   0.22

 العالمية
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 (تعيين المايفلم يتم ) عشاء من قبلالمأدبة  مساءا   0.02

 

 م4152سبتمبر  51يوم الخميس، 
 

        
 االجتماع العام الرابع )مستمر( 

 

 12.22 –صباحا   0.22
 صباحا

ين والممارسة اإلسرائيلية األخرى بما فيها الهجرة ترحيل الفلسطيني
الجماعية واإلستيطان اليهودي في جميع األراضي المحتلة والتي 

 .1000تشكل انتهاكا للقانون الدولي وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة 
 

 51.51 –صباحاً  51.11
 صباحاً 

 استراحة  القهوة / الشائ
 

 10.22 –صباحا   12.11
 مساءا  

 (AALCOتماع ثالث لوفود الدول األعضاء في المنظمة )اج

 

 تقريرعن عمل مراكز التحكيم اإلقليمية للمنظمة -

 رئيس مجموعة األشخاص البارزين تقرير -

 تقرير عن رئيس فريق العمل حول القانون الدولي العرفي -

 

 جولة استطالعية للوفود ومأدبة الغداء مساءا 0.22 – مساءا   10.22

 

( AALCOاجتماع ثالث لوفود الدول األعضاء في المنظمة ) مساءا   1.02 – مساءا 0.22

 )مستمر(

 

إيران  تبني رسالة الشكر إلى فخامة رئيس جمهورية - 

 اإلسالمية

 والخمسين للمنظمة الرابعةتعيين مكان الدورة السنوية  -

 تبني القرارت وتقرير الجلسة -

 

 
 و الجلسة الختامية الخامساالجتماع العام  مساءا   6.22 –مساءا   1.02

 

                                                 
 من الضروري أن يشارك رؤساء الوفود في اجتماع الوفود 
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  :كلمة الشكر 

 

 الدول األعضاء اآلسيوية - 

 الدول األعضاء اإلفريقية - 

 المنظمات الدولية - 

 لدورة السنويةلرئيس ال فخامةالمالحظات الختامية من قبل  - 

 (AALCOة )مالخمسين للمنظو الثالثة

 

 
 
  

*** 


