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 الجدول الزمني المؤقت لإلجتماعات والمناسبات
 

 الثانية والخمسونالدورة السنوية 
 (AALCOاألفريقية ) –للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية  

 في
  " نيودلهي، الهندITC MAURYA SHERETONفندق "

 (1922/ أيلول سبتمبر 21 إلى يوم الخميس، 90يوم االثنين، )

 

 1922سبتمبر  8 يوم االحد،

 
 التسجيل مساءاً  1..0 –صباحاً  01.11

 
االجتماع الثالث لمجموعة األشخاص البارزين للمنظمة اإلستشارية  مساءاً  0.11 –مساءاً  0.11

 القانونية اآلسيوية األفريقية
 

السكرتير ، بروفيسور د. رحمت محمداجتماع رؤساء الوفود و فصاعدا مساءا 1..0
تقديم المؤجز لرؤساء الوفود حول ) AALCOالعام لمنظمة 

وذلك يليه حفل استقبال رؤساء الوفود  األحداث الرئيسية للدورة(
الذي يستضيفه السكرتير العام/ المنظمة اإلستشـارية القانونية 

 األفريقية. –اآلسـيـوية 
 

 
 

  1922سبتمبر  0يوم االثنين، 
 

 )مستمر( التسجيل صباحاً  1..0 –صباحاً  0.11
 

 الجلسة اإلفتتاحية صباحاً  00.01 –صباحاً  1..0
البروفيسور د.  سعادة األستاذ قبلكلمة الترحيب من  - 

 .(AALCO) ، السكرتير العام، للمنظمةرحمت محمد
  

من قبل معالي السيد محمد بيلو ادوكى، النائب العام  كلمة -
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يا اإلتحادية لإلتحاد ووزير العدل، جمهورية نيجير
الخمسين للمنظمة الحادية و ورئيس الدورة

(AALCO.) 
  

وزير  معالي الوزير/ إي. احمد، من قبلافتتاحية  كلمة -
 .الدولة للشؤون الخارجية، حكومة الهند

  
وزير  رؤوف حكيم معالي السيدقبل من كلمة الشكر  -

العدل، جمهورية سريالنكا الديمقراطية اإلشتراكية 
 .AALCOة الخمسين للمنظمة )ورئيس الدور

 
وزير الدولة  معالي الوزير/ إي. احمد، معر الجماعي يصوتال صباحاً  1..00 –صباحاً  00.01

رئيس الضيوف مع رؤساء ، للشؤون الخارجية، حكومة الهند
 اآلخرين الشخصيات  الوفود وكبار

 
 / الشائالقهوة استراحة  مساءاً  00.11 –صباحاً  1..00

 
 لتنظيمية واإلدارية والماليةالشؤون ا

 
المنظمة  في عااءاألدول اللوفود  االول االجتماع مساءا 1..00 –مساءا  00.11

(AALCO) 

تبني جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني المؤقت  - 
 لالجتماعات والمناسبات

 
 قبول األعضاء الجدد - 

 
 قبول المراقبين - 

 
 ئيسانتخاب الرئيس ونائب الر - 

 
ئيس الدورة السنوية ر /السيد سعادة من قبلإفتتاحية  كلمة - 

 10لـا
 

 
االجتماع العام األول مساءاً  1..0 –مساءاً  1..00

2

 

  
                                                 

 من الضروري أن يشارك رؤساء الوفود في اجتماع الوفود 
  

يستغرق أربعة أيام، سيكون من االفضل أن تكون جميع تصريحات رؤساء الوفود التي سيتم القاءها خالل االجتماع  25ن الدورة الـ كما أ  0

دقائق كحد أقصى 7 – 2العام، بسبب قلة الوقت ينبغي أن تكون كل التصريحات لـ 
 2
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العامة من قبل معالي الوزراء، رؤساء الوفود،  التصريحات - 
مات الدولية و ظالدول األعضاء، الدول غير األعضاء، المن

 األخرى
 

 الغداءمأدبة  - مساءاً  1..0 – مساءاً  1..0
 

 (مستمر) العامة التصريحات - مساءاً  0.11 – مساءاً  1..0
 

 / الشائالقهوة  استراحة  - مساءاً  1..0 –مساءاً  0.11
 

 (مستمر) العامة التصريحات - مساءاً  0.11 -مساءاً  1..0
  

بيناك رانجان سعادة السيد/  شاء الترحيبي من قبلعالمأدبة  فصاعدامساءاً  0.29
( وزارة الشؤون الخارجية، حكومة ERتشاكربارتي، األمين )

  الهند
 

 
 1922سبتمبر  29يوم الثالثاء، 

 
 االجتماع العام الثاني صباحا 1..0 –صباحا  0.11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (AALCOإصدار منشورات المنظمة )
 

لمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية الكتاب السنوي ل -
 اإلفريقية

مجلة القانون الدولي للمنظمة اإلستشارية القانونية  -
 اآلسيوية اإلفريقية

 النشرة االخبارية -

 دراسة خاصة حول دولة فلسطين بموجب القانون الدولي -

دراسة خاصة حول عقوبات خارج الحدود وآحادي  -
 الجانب

 .1الــ لالحتفال بالذكرى  اجتماع الخبراء القانونيين -
(، الذي UNCLOSالمتحدة لقانون البحار ) إلتفاقية األمم

 ، في المقر الرئيسي للمنظمة.010مارس  1عقد في 
(AALCO) 
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تقرير االجتماع حول تغير المناخ: سياسة المناخ الدولي  - 
ما بعد )بروتوكول( كيوتو، الذي عقد في المقر الرئيسي 

 (AALCOللمنظمة )

 
 

 قاايا المنظمة للتداول
 

 

لمنظمة في ااالجتماع الثاني لوفود الدول األعااء  صباحا 1..00 –صباحا  1..0
(AALCO) 

والمسائل  تقرير السكرتير العام حول اعمال المنظمة - 
 (AALCOالمالية للمنظمة )

خالصة مؤجزة للتقرير الشامل لصياغة ميزانية المنظمة  -
(AALCO لعام )0100 

 0100اعتماد مشروع ميزانية المناقشة و -

 
 استراحة  القهوة / الشائ          صباحا 00.01 – صباحا 1..00

 

 بنود جدول األعمال المواوعية للتداول
 
 االجتماع العام الثالث 

 
 البيئة والتنمية المستدامة - مساءا 1..0 – صباحا 00.01

 

 قانون البحار  -

 

 مأدبة الغداء - مساءا 1..0 – مساءا 1..0
 

 الرابعاالجتماع العام  مساءا 0.11 –مساءا  1..0
 

 مساءا 0.11 –مساءا  1..0
 

في  التحديات في مكافحة الفساد: دور اتفاقية األمم المتحدة -
 مكافحة الفساد

 استراحة  القهوة / الشائ مساءا 1..0 –مساءا  0.11
 

بموجب القانون  يةفلسطينالدولة الراسة خاصة حول د - مساءا 0.11 –مساءا  1..0

                                                 
 من الضروري أن يشارك رؤساء الوفود في اجتماع الوفود 
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 الدولي
 

قبل سعادة السفير/ إيشيغاكي وحكومة اليابان  من استقبالحفلة  مساءا 0.29
 جي، شانتيباته، تشانكيابوري، نيودلهي-09في سفارة اليابان، 

 

 
 1922سبتمبر  22 يوم األربعا،

 
 2مواوع  مساءا 0.11 –صباحا  0.11

 
اجتماع خاص لنصف يوم حول "البنود المحددة لجدول أعمال 

 لجنة القانون الدولي"
نة القانون الدولي وأمانة المنظمة في عقده لج ت)شارك

(AALCO) 
 
 الحقاً( سوف تتوفرلالجتماع الخاص  برنامجتفاصيل )
 

 الغداءمأدبة  مساءاً  0.11 –مساءا  0.11
 

 1مواوع  مساءا 0.11 –مساءا  0.11
 

تطبيق التشريعات الوطنية خارج اجتماع خاص لنصف يوم حول "
 "ف الثالثةالحدود: العقوبات المفرواة على األطرا

 
 الحقاً( سوف تتوفر برنامجتفاصيل ) 

 
 ة/ نيرو تشادها، السكرتيرةالسيد ةمأدبة العشاء من قبل دكتور مساءاً  1..0

ة الشؤون الخارجية، ة، وزارالقانوني ةوالمستشار ةالمشترك

 حكومة الهند

 

  1922سبتمبر  21 يوم الخميس،
        

 (AALCOالث لوفود الدول األعضاء في المنظمة )اجتماع ث صباحا 1..00 –صباحاً  0.11

 

 تقريرعن عمل مراكز التحكيم اإلقليمية للمنظمة -

 تقرير عن مركز البحوث والتدريب للمنظمة -

 تقرير من قبل رئيس مجموعة األشخاص الباريزين  -
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 الغداءمأدبة جولة استطالعية للوفود و مساءا 11.. – صباحا 1..00

 

( AALCOاجتماع ثالث لوفود الدول األعضاء في المنظمة ) ءاً مسا 1..1 – مساءا 11..

 )مستمر(

 

 رئيس جمهورية الهندتبني رسالة الشكر إلى فخامة  - 

 تعيين مكان الدورة السنوية الثالثة والخمسين للمنظمة -

 تبني القرارت وتقرير الجلسة -

 

 
 ميةو الجلسة الختا االجتماع العام الخامس مساءاً  0.11 –مساءاً  1..1

 

  :كلمة الشكر 

 

 الدول األعضاء اآلسيوية - 

 الدول األعضاء اإلفريقية - 

 المنظمات الدولية - 

 لدورة السنويةلرئيس ال فخامةالمالحظات الختامية من قبل  - 

 (AALCOة )مالخمسين للمنظالثانية و

 

  

 
 
  

*** 

                                                 
 ري أن يشارك رؤساء الوفود في اجتماع الوفودمن الضرو 
  


