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 والمناسباتالجدول الزمني المؤقت لإلجتماعات مشروع 

 الستون الدورة السنوية
 1)آلكو( فريقيةاإل –ستشارية القانونية اآلسيوية للمنظمة اال

 
 نيودلهي )جمهورية الهند(

 المقر الرئيسيدورة 

 مكان انعقاد الدورة
 ، نيودلهيفندق لي ميريديان

 
 م2222لول سبتمبر/أي 22 – سبتمبر/أيلول 22

 ((GMT 5:30+) الهند الرسمي)جميع األوقات بتوقيت 

 
 التوقيت المحلي المنطقة الزمنية المدينة

 مساء   21:00 توقيت الهند الرسمي نيودلهي

 مساء   02:10 تايلندتوقيت  بانكوك

                                                 

 وُتخفض مدة الدورة.، سُتعقد الدورة السنوية الستون في شكل هجين )افتراضي وحضوري( 21-نظر ا للمخاطر التي تشكلها جائحة كوفيد  1
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 مساء   01:10 الصين الرسميتوقيت  بكين

 مساء   01:10 توقيت اليابان الرسمي طوكيو

 صباحا   01:10 وقيت المملكة العربية السعوديةت الرياض

 صباحا   01:10 توقيت شرق إفريقيا نيروبي

 صباحا   03:10 توقيت جرينتش أكرا

 
 م2222سبتمبر/أيلول  22، األحديوم 

 
 في ردهة الفندق عملية التسجيل مساء   00:00 –صباحا   20:00

رؤساء الوفود )في شكل هجين  اجتماع األمين العام مع مساء   03:00 –مساء   00:00

 Inspireفي قاعة  )حضوري وافتراضي في نفس الوقت((

 الدكتور سعادة التي يقيمها /حفل االستقبالعشاءمأدبة ال مساء  فصاعدا 03:10

االستشارية  لمنظمةلاألمين العام  كمالين بينيتبوفادول،

اعة في ق لرؤساء الوفود ،)آلكو( اإلفريقية -القانونية اآلسيوية

Inspire 
 

 م2222سبتمبر/أيلول  22، اإلثنينيوم 
 

 Sovereignفي قاعة  )مستمر( عملية التسجيل مساء   21.00 – صباحا   20:00

 2الجلسة االفتتاحية مساء   02:00 – مساء   21.00

                                                 

 .فيها وسائل اإلعالم والضيوف المدعوين اآلخرين بما مفتوح للدول األعضاء والدول غير األعضاء والمراقبين وكذلك لكبار الشخصيات  2
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 مساء   21:20 –مساء   21:00

 

 مساء   21:10 –مساء   21:20

 

 مساء   21:00 –مساء   21:10

 

 

 مساء   21:00 –مساء   21:00

 

 

 

 

 مساء   02:00 –مساء   02:00

 ،كمالين بينيتبوفادول سعادة الدكتور الكلمة الترحيبية من قبل

 األمين العام لمنظمة آلكو

تاسعة ال رئيس الدورة السنويةمن قبل  فتتاحيةاإلكلمة ال

 (ية الصين الشعبيةوالخمسين )جمهور 

ة معالي السيد شرفاللضيف من قبل ااالفتتاحي بيان ال

ي، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، وزارة الشؤون ميناكشي ليخ

 الخارجية، حكومة جمهورية الهند )سيتم تأكيده الحقا (

جيوفري ميزينغو بيندا، نائب  معالي لشكر من قبلكلمة ا

الوزير، وزارة الشؤون الدستورية والقانونية، جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

اآلخرين )أو صورة جماعية لرؤساء الوفود وكبار الشخصيات 

 (شخصيا   للمشاركينصورة جماعية 

 Sovereign في قاعة مأدبة الغداء

واإلدارية والمالية ،الشؤون التنظيمية
3

 

 مساء   01:00 –مساء   02:00
آلكو االجتماع االول لوفود الدول األعضاء في منظمة

4
 

                                                 

 .مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين  3
 للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين. أيضا   هذا االجتماع مفتوحو من الضروري أن يشارك رؤساء الوفود في اجتماع الوفود.   4
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  مني المؤقت جدول األعمال المؤقت والجدول الز  اعتماد

 ناسباتلملالجتماعات وا

  الجديدةاألعضاء  الدول قبول 

  قبول المراقبين 

  الحالية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس للدورة 

  الستين فتتاحية من قبل رئيس الدورة السنويةاإلكلمة ال 

 استراحة الشأي/القهوة مساء   01:00 –مساء   01:00

 
االجتماع العام األول

5
 

 آلكو منشورات منظمة إصدار مساء   01:20 –مساء   01:00

 مساء   01:00 -مساء   01:20
آلكو االجتماع الثاني لوفود الدول األعضاء في منظمة

6
 

  المالية شؤون المنظمة وال عمل عنالعام  األمينتقرير

 آلكو لمنظمة

 م1011 لعامآلكو  ميزانية منظمة 

 مساء   03:10 –مساء   01:00
عام الثانياالجتماع ال

7
 

                                                 

 .مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين  5
 مفتوح للدول األعضاء فقط.  6
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 مساء   01:00 –مساء   00:00

 

 الكلمات العامة 

 

يخار، مساعدة الوكيل، شالسيدة أوما  قيمهاتالتي  عشاءمأدبة ال

قسم الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية، 

 Sovereignفي قاعة  حكومة جمهورية الهند

 

  م2222سبتمبر/أيلول  22، الثالثاءيوم 
 

 مساء   02:00 –مساء   21:00
 
 
 

 مساء   02:10 –مساء   02:00

 االجتماع العام الثاني )مستمر(

  (ةالكلمات العامة )مستمر 
 

 Sovereignفي قاعة  الغداءمأدبة 
 

 للمناقشةبنود جدول األعمال الموضوعية 
 

االجتماع العام الثالث
8

 

 ليلجنة القانون الدو  جدول أعمال فيالمدرجة البنود المختارة  مساء   01:10 – مساء   02:10

 استراحة الشأي/القهوة مساء   01:00 – مساء   01:10

                                                                                                                                                 

 مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين.  7
 مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين.  8
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 والتنمية المستدامةلبيئة ا مساء   00:00 –مساء   01:00

 وضع الالجئين ومعاملتهم مساء   00:00 – مساء   00:00

القانون الدولي في فلسطين واألراضي المحتلة  انتهاكات مساء   03:10 –مساء   00:00

يرها من القضايا القانونية الدولية األخرى من قبل إسرائيل وغ

 المتعلقة بقضية فلسطين.

سعادة الدكتور كمالين بينيتبوفادول،  التي يقيمها مأدبة العشاء مساء   01:00 –مساء   00:00

 Sovereignاألمين العام لمنظمة آلكو في قاعة 

 
 م2222سبتمبر/أيلول  22، األربعاءيوم 

 
 ون التجارة واالستثمار الدوليقان مساء   02:10 -مساء   21:00

 Sovereignفي قاعة  الغداءمأدبة  مساء   01:00 -مساء   02:10

 مساء   00:00 –مساء   01:20
االجتماع العام الثالث لوفود الدول األعضاء في منظمة آلكو

9
 

  آلكو مراكز التحكيم اإلقليمية لمنظمة عنتقرير 

 /القهوةاستراحة الشأي مساء   00:20 –مساء   00:00

 مساء   00:00 –مساء   00:20
والجلسة الختاميةالرابع االجتماع العام 

10
 

                                                 

 مفتوح للدول األعضاء فقط.  9
مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين.  10  
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  ضيفةستللحكومة الم رسالة الشكر اعتماد 

 واإلدارية  التنظيمية القرارات )بشأن المسائل اعتماد

 المالية(و 

  المنظمة والمسائل  عملتقرير األمين العام عن

 آلكو؛منظمة المالية ل

  م؛1011ميزانية عام 

 التحكيم اإلقليمية مراكز 

  الستينالحادية و مكان انعقاد الدورة السنوية 

  اعتماد التقرير الموجز عن الدورة، والتوصيات العامة

 )المسائل الموضوعية(

 فريقيا والمنظم كلمة الشكر  الدولية اتمن قبل آسيا وا 

 ختامية من قبل رئيس الدورة السنويةالمالحظات ال 

 لمنظمة آلكوالستين 

 لمنظمة آلكو الستون رة السنويةدو رفعت ال 

 


