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 والمناسباتالجدول الزمني المؤقت لإلجتماعات 
 
 والخمسون السادسةالدورة السنوية 

 )آلكو( فريقيةاإل –ستشارية القانونية اآلسيوية للمنظمة اال 
 

 (KICC) مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات
 ارجية، قرب مبنى وزارة الشؤون الخهارامبي أفينيو

 ، جمهورية كينيانيروبي
 م7112مايو/ أيار  5 – 1

 
 

 في وقت الحقالخاص لكل برنامج واإلفادة بذلك  المكانمن  سيتم التأكد
 

 م7302 أبريل 03، األحديوم 
 

 عملية التسجيل مساءا   0.11 –صباحا   01.11
 
 م7302مايو  0يوم اإلثنين، 

 
 

 التسجيل عملية مساءا   2.11 –صباحا   8.11
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 1االجتماع السابع لمجموعة الشخصيات الهامة )مؤقت( مساءا   0.01 -مساءا   12.01

 
 واإلرهابحول التطرف العنيف الفريق العامل  اجتماع مساءا   0.11 –مساءا   4.11

 
، كينيدي غاستورن د. سعادة البروفيسورمع اجتماع رؤساء الوفود  فصاعدا مساءا   0.01

تقديم * اإلفريقية-ستشارية القانونية اآلسيويةاال منظمةلالعام ل األمين
 .الرئيسية للدورة المناسباتفود حول المؤجز لرؤساء الو 

 
يستضيفه  التي )المدعويين فقط( رؤساء الوفودل العشاءتبعه مأدبة تو 

 .آلكو لمنظمة العام األمين
 

 
 م7302 مايو 7، الثالثاءيوم 

 
 2الجلسة اإلفتتاحية -      صباحا   00.01 –صباحا   9.01

كينيدي  د.البوفيسور  سعادةكلمة الترحيب من قبل  - 
 آلكو لمنظمة، األمين العام، غاستورن

 
رئيس الدورة ، الدكتور في. دي. شرما سعادةقبل كلمة من  - 

 السنوية الخامسة والخمسين، نيودلهي )المقر الرئيسي(
 

ة الضيف الشرف، حكومة جمهوري من قبل افتتاحية كلمة - 
 كينيا

  

                                                 
1
 حصراً.ألعضاء مجموعة الشخصيات الهامة  بناًء على الدعوة يعقد هذا االجتماع  
2

  .اآلخرينمفتوحة للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين وكذلك كبار الشخصيات والضيوف المدعويين  
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سعادة  عن رئيس الوفد الصيني نيابة   من قبل كلمة الشكر -
 رئيس الدورة السنوية الرابعة والخمسين، السيد ليو زنمين

 جمهورية الصين الشعبية ،لمنظمة آلكو
 

 رؤساء الوفود وكبار الشخصيات اآلخرين ل صورة جماعية - صباحا   00.01 –صباحا   00.01
 

 استراحة القهوة / الشائ          حا  صبا 00.41 –صباحا   00.01
 

 واإلدارية والمالية ،الشؤون التنظيمية
 

 مساءا   0.11 –صباحا   00.41
آلكو االجتماع االول لوفود الدول األعضاء في منظمة

3
 

 
مني المؤقت لالجتماعات تبني جدول األعمال المؤقت والجدول الز  - 

 لمناسباتوا
 

 يدةالجداألعضاء  الدول قبول - 
 

 قبول المراقبين - 
 

 الجاريةانتخاب الرئيس ونائب الرئيس للدورة  - 
 

 10الـكلمة إفتتاحية من قبل سعادة السيد/ رئيس الدورة السنوية  - 
 

 
االجتماع العام األول

4
 

                                                 

 
توح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين.هذا االجتماع مفكذلك .  ومن الضروري أن يشارك رؤساء الوفود في اجتماع الوفود 3
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 آلكو إصدار منشورات منظمة 

 
 اإلفريقية-ستشارية القانونية اآلسيويةالكتاب السنوي للمنظمة اال - 

-ستشارية القانونية اآلسيويةللمنظمة اال مجلة القانون الدولي - 
 اإلفريقية

 تانخاصدارستان  - 

(i) " شرعية االحتالل اإلسرائيلي المطول لألراضي الفلسطينية
المحتلة وممارساتها االستعمارية بموجب القانون الدولي 

 ؛ و"والقانون الدولي اإلنساني

(ii)  السيبرانيالقانون الدولي في الفضاء 

 مأدبة الغداء - مساءا   2.01 –مساءا   0.11
 

سيادة القانون في  "ترويجورشة العمل الدولية:  :اجتماع جانبي ءا  امس 2.01 –مساءا   0.01
"، والتي تستضيفها حكومة مساهمة اليابان -آسيا وأفريقيا 

 (سيتم تأكيده الحقا  ) اليابان
 

 مساءا   4.01 –مساءا   2.01
آلكو دول األعضاء في منظمةاالجتماع الثاني لوفود ال

5
 

عمال المنظمة والمسائل المالية أ عنالعام  األمينتقرير  -
 آلكو لمنظمة

 م2108لعام آلكو  ميزانية منظمة -

                                                                                                                                                 
مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين. 
4
  

5
 مفتوح للدول األعضاء فقط.  
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 استراحة  القهوة / الشائ - مساءا   4.41 –مساءا   4.01

 
 مساءا   0.11 –مساءا   4.41

االجتماع العام الثاني
6
 

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

سيادة القانون، والتعددية ودور واآلخرين )موضوع: 

("لمنظمات الدولية واإلقليمية في العالم المتغير بسرعةا
7

 

من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية  مأدبة العشاء/ االستقبال مساءًا فصاعدا 6.01
 (الحقاً  م تأكيدهايتس)

 
 

 م7302مايو  0، األربعاءيوم 
 
 

 مساءا   0.11 –صباحا   9.01
)مستمر( االجتماع العام الثاني

8
 

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

 واآلخرين

 لغداءمأدبة ا - مساءا   2.01 –مساءا   0.11

                                                 
6
 مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين  

7
 .دقائق 7-5اكثر من  تقديم الكلمات تجاوزيأن ال يرجى ؛ و الثاني مرؤساء الوفود خالل االجتماع العاالرجاء تقديم جميع الكلمات من قبل   

8
 .دقائق 7-5اكثر من  تقديم الكلمات تجاوزيأن ال يرجى ؛ و الثاني رؤساء الوفود خالل االجتماع العامالرجاء تقديم جميع الكلمات من قبل   
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مكافحة التجارة غير المشروعة في : جانبي اجتماع مساءا   4.11 – مساءا   2.11
 بموجبالحيوانات والنباتات البرية من خالل التعاون 

أن تناقش يمكن للدول األعضاء " )إطار القانون الدولي
( ii؛ )تبادل الخبرات والممارسة( i: )الجوانب التالية

( المساعدة القانونية iii؛ و )المصدر الموائل لدول حماية
والذي تستضيفه كل  المتبادلة والتعاون إلنفاذ القانون.( 

من حكومة جمهورية كينيا وحكومة جمهورية الصين 
 .الشعبية باالشتراك

 
 للمداوالتبنود جدول األعمال الموضوعية 

 
 

االجتماع العام الثالث
9
 

 
 رها  )جوان  قانونية(التطرف العنيف واإل  مساءا   4.01 – مساءا   2.01

رئيس الفريق العامل عن التطرف العنيف  اجتماع تقرير

واإلرهاب
10

 
 

)ستركز المناقشة على التطورات في اجتماعات ما بين الدورتين لمنظمة آلكو وكذلك على القرارات 
 األخرى لألمم المتحدة التي تم تبنيها منذ الدورة السنوية الخامسة والخمسين لمنظمة آلكو(

 
 استراحة  القهوة / الشائ - مساءا   4.41 –مساءا   4.01

 معاملة الالجئين ووضعهم مساءا   0.01 –مساءا   4.41

                                                 
مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين. 
9
  

10
 م.7102مايو  0هذا التقرير على نتائج اجتماع الفريق العامل الذي عقد يوم اإلثنين،  سيركز  
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 (وستركز المداوالت، في جملة أمور، على االتفاق العالمي بشأن الالجئين والمهاجرين)

 
 كيدهايتم تأس) من قبل حكومة الياباناالستقبال  حفلة مساءاً  0.33 – مساءاً  2.33

  (الحقاً 
 

 م7302مايو  4، الخميسيوم 
 

نصف يوم حول "البنود مدة ل ولاأل  خاصالجتماع اال - مساءا   0.11 –صباحا   9.01
 "المختارة لجدول أعمال لجنة القانون الدولي

سيركز االجتماع على المجاالت الثالثة التالية
11
: 

(i) حماية البيئة؛ 
(ii) ة الجنائية حصانة مسؤولي الدولة من الوالية القضائي

 ؛ واألجنبية
(iii) القواعد اآلمرة 

 
 مأدبة الغداء - مساءا   2.11 –مساءا   0.11
نصف يوم حول "المحكمة مدة ثاني لالخاص الجتماع اال مساءا   1.11 –مساءا   2.11

الجنائية الدولية: التطورات األخيرة
12
 

 
 استراحة  القهوة / الشائ       مساءا   1.01 – مساءا   1.11

 
 اع العام الرابعاالجتم

 
                                                 

11
على بنود جدول األعمال  هاتشجع الدول األعضاء التي ترغب في اإلدالء بتعليقات. بعد أسماء المتحدثين في هذا االجتماع انهاء لم يتم  

 .األخرى للجنة القانون الدولي على القيام بذلك
12

 .بعد أسماء المتحدثين تحديديتم  لم  
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شرعية االحتالل  " مناقشات حول الدراسة الخاصة مساءا   0.01 –مساءا  1.01
اإلسرائيلي المطول لألراضي الفلسطينية المحتلة 
وممارساتها االستعمارية بموج  القانون الدولي والقانون 

 "الدولي اإلنساني
 

 مساءا   0.11
 

 مهورية كينياالعشاء الوداعي التي تستضيفها حكومة ج مأدبة 
 (الحقاً  يتم تأكيدهاس)
 

 م7302مايو  1، الجمعةيوم 
 
 )مستمر( االجتماع العام الرابع 

 
 01.01 –صباحا   9.01
 صباحا  

 القانون الدولي في الفضاء السيبراني -
 

تقرير رئيس الفريق العامل حول القانون الدولي في الفضاء 

السيبراني
13

  
 

 (ى الحوكمة السيبرانية واألمن السيبرانييقترح بأن يركز المداوالت عل)
 

 02.11 – صباحا   01.01
آلكو ثالث لوفود الدول األعضاء في منظمةالجتماع اال مساءا  

14
 

 
 آلكو مراكز التحكيم اإلقليمية لمنظمة أعمالعن  تقرير -

 دقيقة ( 01 – 01 من )الوقت المحدد لكل التقرير

 تأكيده يتمس) الشخصيات الهامةرئيس مجموعة  تقرير -
                                                 

13
 م بنيودلهي.7102فبراير  01-9سيركز هذا التقرير على مداوالت ونتائج االجتماع الثاني للفريق العامل الذي عقد في الفترة من   

مفتوح للدول األعضاء فقط. 
14
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 (الحقا  

 مساءا   0.01 –مساءا   02.11
 

 مأدبة الغداء -

 )مستمر( آلكو اجتماع ثالث لوفود الدول األعضاء في منظمة مساءا   0.01 –مساءا   1.11
 

 كينيا تبني رسالة الشكر إلى فخامة رئيس جمهورية - 

 آلكو والخمسين لمنظمة السابعةتعيين مكان الدورة السنوية  -

 والتقرير الموجز عن الدورةتبني القرارت  -

 
 

و الجلسة الختامية االجتماع العام الخامس
15
 

 
  :كلمة الشكر 

 
 الدول األعضاء اآلسيوية - 
 الدول األعضاء اإلفريقية - 
 المنظمات الدولية - 
 لدورة السنويةلرئيس ال فخامةالمالحظات الختامية من قبل  - 

 آلكو ةمالخمسين لمنظو  السادسة
 

يتم س) حكومة جمهورية كينياحفلة كوكتيل من قبل  فصاعدامساءًا  2.33
 (الحقاً  تأكيدها

 
 القرارات مشروعرسمية بشأن الجتماعات غير اال االجتماعات غير الرسمية/ الموازية

                                                 
مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين. 
15
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 األحداث الجانبية

 
(a) " مكافحة التجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات البرية من خالل التعاون

"، والذي تستضيفه كل من حكومة جمهورية كينيا وحكومة انون الدوليإطار الق بموج 
 جمهورية الصين الشعبية باالشتراك.

(b) مساهمة اليابان -سيادة القانون في آسيا وأفريقيا  ورشة العمل الدولية: "ترويج ،"
سيتم تأكيدها م )2100مايو  2والتي تستضيفها حكومة اليابان يوم الثالثاء الموافق 

 .(الحقا  
*** 


