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 الجدول الزمني المؤقت لإلجتماعات والمناسبات

 
  حادية والخمسينالدورة السنوية ال

 (AALCO) للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقية
  SHERATON ABUJAفي فندق 

 
 جمهورية نيجيريا اإلتحادية، أبوجا

 (2012، حزيران 22 - 11)
 

 2012 يونيو 11د، يوم االح

 
 7.30 –صباحاً  10.00
 مساءاً 

 التسجيل

  
( مع AALCOاجتماع رؤساء الوفود والسكرتير العام للمنظمة ) مساءا  7.30

وزير العدل، ولإلتحاد السيد محمد بيلو ادوكى، النائب العام  معالي
 51ـالرئيس القادم للدورة السنوية ال جمهورية نيجيريا اإلتحادية

 .رؤساء الوفود حول األحداث الرئيسية للدورةل لمؤجزتقديم ا)
 

مع معالي السيد محمد بيلو  عشاء لرؤساء الوفودمأدبة الاستقبال /  
وزير العدل، جمهورية نيجيريا وادوكى، النائب العام لإلتحاد 

السكرتير  يقيمها التي 51اإلتحادية الرئيس القادم للدورة السنوية الـ
 .SHERATON ABUJAفي فندق   (AALCOللمنظمة ) العام

 
 

  2201يوينو  18يوم االثنين، 
 

 التسجيل صباحاً  9.30 –صباحاً  8.00
 11.15 –صباحاً  9.30
 صباحاً 

 الجلسة اإلفتتاحية

، البروفيسور د. رحمت محمد سعادة األستاذ قبلكلمة الترحيب من  
 السكرتير العام، للمنظمة.
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بروفيسور في  سيد جي.ايل. بيريسالفخامة كلمة رئيسية من قبل 

شتراكية القانون ووزير الشؤون الخارجية، جمهورية سريالنكا اال
 الديمقراطية.

  
العدل، جمهورية  وزير رؤوف حكيمالسيد  فخامةمن قبل كلمة 

للمنظمة الخمسين ورئيس الدورة  سريالنكا الديمقراطية اإلشتراكية
(AALCO.) 

  
عالي السيد محمد بيلو ادوكى، النائب مقبل مالحظات ترحيبية من 

العام لإلتحاد ووزير العدل، جمهورية نيجيريا اإلتحادية الرئيس 
، الرئيس القادم للدورة السنوية  11القادم للدورة السنوية الـ

 للمنظمة. 11ـال
  

)سيتم إتخاذ القرار من قبل  السيد سعادة من قبل إفتتاحية كلمة
 الحكومة المضيفة(

  
(، MPماثائس مينراد تشيكاوى ) السيدمعالي  من قبلة الشكر كلم 

، وزير العدل والشؤون الدستورية، جمهورية تنزانيا المتحدة
 (AALCOواألربعين للمنظمة )التاسع ورئيس الدورة 

 
 11.30 –صباحاً  11.15
 صباحاً 

رئيس الضيوف مع رؤساء الوفود  -------مع ر الجماعي يصوتال
 اآلخرين الشخصيات  وكبار

 
 12.00 –صباحاً  11.30
 مساءاً 

 / الشائالقهوة استراحة 

 
 الشؤون التنظيمية واإلدارية والمالية

 
 12.30 –مساءا  12.00
 مساءا

 (AALCOالمنظمة ) في عااءاألدول اللوفود  االول االجتماع

تبني جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني المؤقت لالجتماعات  - 
 والمناسبات

 قبول األعضاء الجدد - 
 قبول المراقبين - 
 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس - 

 (AALCOإعادة تعيين السكرتير العام للمنظمة ) -

                                                 
 نىفىديٍ انضرورٌ أٌ َشبرك رؤسبء انىفىد فٍ اجخًبع ا 
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ئيس محمد بيلو ادوكى، ر السيد سعادة من قبلإفتتاحية  كلمة - 
 51لـالدورة السنوية ا

  
 االجتماع العام األول مساءاً  1.30 –مساءاً  12.30

  
العامة من قبل معالي الوزراء، رؤساء الوفود، الدول  البيانات - 

 مات الدولية و األخرىظاألعضاء، الدول غير األعضاء، المن
 الغداءمأدبة  - مساءاً  2.30 – مساءاً  1.30
 (مستمر)العامة  البيانات - مساءاً  4.00 – مساءاً  2.30
 لشائ/ االقهوة  استراحة  - مساءاً  4.30 –مساءاً  4.00
 (مستمر)العامة  البيانات - مساءاً  6.00 -مساءاً  4.30

  
)سيتم إتخاذ القرار من قبل  شاء الترحيبي من قبلعالمأدبة  مساءاً  1.30

 الحكومة المايفة( 
 

 
 2201يونيو  11يوم الثالثاء، 

 
 10.30 –صباحا  9.00
 صباحا

 االجتماع العام الثاني

 (مستمر) العامة البيانات 
 10.45 –صباحا  10.30
 صباحا

 / الشائالقهوة  استراحة 

 11.15 –صباحا 10.45
 صباحا

 (مستمراالجتماع العام الثاني )
 (AALCOإصدار منشورات المنظمة )

 حولية المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقية -
 النشرة الفصلية -
 النشرة اإلخبارية -
ظام روما األساسي تقرير اجتماع الخبراء القانونيين حول ن -

للمحكمة الجنائية الدولي: القضايا والتحديات، عقد في 
 2011بوتراجايا، ماليزيا، يوليو 

 
  

 1.30 –صباحا  11.15
 مساءاً 

 (AALCOلمنظمة )في ااالجتماع الثاني لوفود الدول األعااء 

 تقرير السكرتير العام حول اعمال المنظمة - 
 2013اعتماد مشروع ميزانية  -
( في EPGتقرير رئيس مجموعة األشخاص البارزين ) -

                                                 
 يٍ انضرورٌ أٌ َشبرك رؤسبء انىفىد فٍ اجخًبع انىفىد 
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 المنظمة حول االجتماع الثاني
تقرير رئيس الجنة الفرعية حول مسائل الموارد البشرية  -

 والمالية آلمانة المنظمة
 الغداءمأدبة  - مساءا 2.30 –مساءا  1.30

  
 

 بنود جدول األعمال المواوعية للتداول
 

 جتماع العام الثالثاال مساءا 6.00 – مساءا 2.30
  

بًب فُهب حرحُم انفهسطٍُُُُ وانًًبرسبث اإلسرائُهُت األخري  - مساءا 4.00 – مساءا 2.30

انهجرة انجًبػُت واالسخُطبٌ انُهىدٌ فٍ جًُغ األراضٍ انًحخهت 

نهقبَىٌ انذونٍ وال سًُب احفبقُت جُُف انرابؼت  باَخهبكوانخٍ حشكم 

 نؼبو
 / الشائ القهوة استراحة  ءامسا 4.30 – مساءا 4.00
 مساءا 6.00 –مساءا  4.30

 
 مساءا 1.30

تطبيق التشريعات الوطنية خارج الحدود: العقوبات المفروضة على 
 األطراف الثالثة

 (تعيين المايفاستقبال / مأدبة العشاء من قبل )لم يتم 
 

 2012يونيو  20يوم األربعا، 

 
 

 مساءا 1.00 –صباحا  9.00

 
 

 1مواوع 
اجتماع خاص لنصف يوم حول "البنود المحددة لجدول أعمال لجنة 

 القانون الدولي"
في عقده حكومة جمهورية نيجيريا اإلتحادية، ولجنة  ت)شارك

 (AALCOالقانون الدولي و أمانة المنظمة )
 الحقاً( سىف حخىفرلالجتماع الخاص  برَبيجحفبصُم )

  
 ءالغدامأدبة  مساءاً  2.00 –مساءا  1.00

 
 2مواوع  مساءا 6.00 –مساءا  2.00

اجتماع خاص لنصف يوم حول "قانون البحار: الردور على 
 القرصنة: التحديات القانونية الدولية"

)شاركت في عقده حكومة جمهورية نيجيريا اإلتحادية، قسم 
 المحيطات وقانون البحار وأمانة المنظمة(

 الحقاً( سوف تتوفر برنامجتفاصيل )
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 (تعيين المايفلم يتم ) ؼشلء هن قالالهأدبة تسقبال/  اال مساءاً  7.30

 

 
 

     2012يونيو  21يوم الخميس، 
 3مواوع      
      
 اجقولع خلص لنصف يوم حو/ "اإلرهلب الذولي" مساءا 1.00 –صباحاً  9.00

، UNODC)شبركج فٍ ػقذِ حكىيت جًهىرَت َُجُرَب اإلححبدَت، 

 يبَت انًُظًت(اإلححبد األفرَقٍ وأ

 )حفبصُم برَبيج سىف حخىفر الحقب(

  

 الغذاءهأدبة  مساءا 2.00 –مساءا  1.00

 

 رابغاالجقولع الؼلم ال مساءاً  3.30 –صباحاً  1.45

 

 مساءا 3.00 –مساءا  2.00
 مساءا 4.00 –مساءا  3.00

 انًحكًت انجُبئُت انذونُت: انخطىراث األخُرة -

 انبُئت وانخًُُت انًسخذايت -

 

  

 انقهىة / انشبئ اسخراحت  مساءاً  4.30 –مساءا  4.00

 

 (AALCOاجقولع ثللث لوفود الذو/ األػضلء في الونظوة ) مساءا 6.00 – مساءا   4.30

 حقرَرػٍ ػًم يراكز انخحكُى اإلقهًُُت نهًُظًت -

 حقرَر ػٍ يركز انبحىد وانخذرَب نهًُظًت -

 

 (تؼيين الوضيفهأدبة الؼشلء هن قال )لن يقن 

 مساءا 1.30
 

 2201 يونيو 22يوم الجمعة، 
 

 جولة اتسقطالػية للوفود مساءا 1.00 –صباحاً  9.00

  

  

 صالة الجوؼة للوفود الوسلوة وهأدبة الغذاء مساءا 3.00 – مساءا 12.30
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 (AALCOاالجقولع الثللث لوفود الذو/ األػضلء للونظوة ) مساءاً  5.30 –مساءاً  3.00

 )هسقور(

  

حبٍُ رسبنت انشكر إنً فخبيت رئُس جًهىرَت َُجُرَب  - 

 اإلححبدَت

 حؼٍُُ يكبٌ انذورة انسُىَت انثبٍَ وانخًسٍُ نهًُظًت -

 حبٍُ انقرارث وحقرَر انجهست -

 

  

 و الجلسة الخقلهية االجقولع الؼلم الخلهس مساءاً  6.00 –مساءاً  5.30

 كلوة الشكر هن قال 

 انذول األػضبء اِسُىَت - 

 نذول األػضبء اإلفرَقُتا - 

 انًُظًبث انذونُت - 

هذورة انسُىَت نرئُس ان فخبيتانًالحظبث انخخبيُت يٍ قبم  - 

 (AALCOانخًسٍُ نهًُظت )

 ُّخى حؼُُُس)الؼشلء الوداػي هن قال هأدبة الارنلهج الثبلفي و مساءاً  7.30

 (الحقب  

 
 
  

*** 

                                                 
 يٍ انضرورٌ أٌ َشبرك رؤسبء انىفىد فٍ اجخًبع انىفىد 

  


