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 م2222سبتمبر/أيلول  7تم التنقيح في 
 

 

 
الستين لمنظمة آلكو، نيودلهي )المقر  للدورة السنوية جدول األعمال المؤقتمشروع 

 الرئيسي(، جمهورية الهند
 : فندق لي ميريديان مكان انعقاد الدورة

 م2222أيلول  سبتمبر/ 22 – 22: التاريخ
 

I. ةيمينظتمسائل الال 
 واعتمادهما الجدول الزمني المؤقت لالجتماعاتالنظر في جدول األعمال و  .1
 ئيس ونائب الرئيسانتخاب الر  .2
 يدةقبول األعضاء الجد .3
 قبول المراقبين .4
 الكلمة االفتتاحية لرئيس منظمة آلكو .5
 آلكو منظمة عملعن العام  تقرير األمين .6
 منشورات منظمة آلكو صدارإ .7

  الكتاب السنوي لمنظمة آلكو المجلدXVIII ( م2221-م2222عام) 
  آلكو للقانون الدوليمنظمة  مجلة 
  13النشرة اإلخبارية المجلد 
  حول "ارتفاع مستويات سطح  نظمتها منظمة آلكو التي فتراضيةاال ندوةالتقرير موجز عن

 ": مخاطر وحماية بموجب القانون الدوليآلكو البحر والدول األعضاء في منظمة
 .م2223الميزانية لعام  مشروعتقديم  .8
 آلكو منظمةلمراكز التحكيم اإلقليمية  عمل تقرير عن .9

 .الستينالحادية و  السنوية الدورة انعقاد مكان .12

II.  الموضوعيةالمسائل 
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i.  1المادة بموجب المسائل (a من النظام األساسي: المسائل المحالة إلى المنظمة من قبل )
 الدول األعضاء

 ومعاملتهم وضع الالجئين .1
ألراضي المحتلة األخرى من قبل إسرائيل وغيرها من القضايا انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وا .2

 القانونية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين
انتهاك المملكة المتحدة، من خالل إدارتها غير القانونية المستمرة ألرخبيل شاغوس، لحق جمهورية " .3

أراضيها، بما في ذلك  كافة على تهاموريشيوس بموجب القانون الدولي في السالمة اإلقليمية وسياد
 1"أرخبيل شاغوس

ii.  1 المادةبموجب المسائل (b من النظام األساسي: المسائل ) ذات االهتمام المشترك التي
 لها آثار قانونية

 ة والتنمية المستدامةالبيئ
 

iii.  1المادة بموجب المسائل (dمن النظام األساسي ) 

 لجنة القانون الدولي جدول أعمال فيالموضوعات المدرجة 
 

iv. التجارة واالستثمار الدولي قانون 

III. أي مسألة أخرى 
 

                                                 
في المذكرة الواردة من المفوضية السامية لجمهورية موريشيوس في  كما ورد البند في جدول األعمال المؤقت،هذا يتم إدراج   1

( المرفقة مع المذكرة MHCND/ORG/AALCO/1/01) 2222-265م، رقم: 2222أغسطس/آب  12نيودلهي بتاريخ 
 توضيحية وملحقاتها.ال

( من القواعد القانونية لمنظمة آلكو، البند المذكور أعاله كبند 2) 11وبالتالي، تعتبر األمانة العامة، في تنفيذ المادة رقم: 
 26يوم اإلثنين الموافق  إضافي في جدول األعمال المؤقت للدورة السنوية الستين ليتم طرحه أمام اجتماع رؤساء الوفود

 .م2222لول سبتمبر/أي


