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م31/50/6532 في تم المراجعة  

 

 

 

         

 
 

 الجدول الزمني المؤقت لإلجتماعات والمناسبات
 

 والخمسون الخامسةالدورة السنوية 
 فريقيةاإل –للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية  

 
 فندق لي مريديان في

 
 02 – 61 من في الفترةنيودلهي، الهند، ، فريقيةاإل –ونية اآلسيوية ستشارية القاناإليسي للمنظمة ئالمقر الر

 م0261 أيار/ مايو
 

 م0261مايو  61، اإلثنينيوم 
 

 
 

  (لي مريديان فندقالبهو، )التسجيل  عملية مساءا   0.11 –صباحا   01.11
  

التطرف العنيف ما بين الدورتين للخبراء القانونيين حول  اجتماع مساءا   5.01 -مساءا   10.01
 (لي مريديانفي فندق  ،FF I) ومظاهره

 
، في صالة نادياالجتماع السادس لمجموعة األشخاص البارزين  مساءا   0.11 –مساءا   0.01

 لي مريديانالطابق العشرين، فندق 
 

العام  األميند. رحمت محمد،  مع األستاذاجتماع رؤساء الوفود  فصاعدا مساءا 0.01
في  ”Inspire“في  ارية القانونية اآلسيوية اإلفريقيةاإلستش منظمةلل

تقديم المؤجز لرؤساء ) ي مريديانلفندق ، الدور تحت األرضي
  الوفود حول األحداث الرئيسية للدورة(

 
الذي  )المدعويين فقط( رؤساء الوفودل العشاءتبعه مأدبة تو

 .للمنظمة العام األمينيستضيفه 
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 م0261 مايو 61، الثالثاءيوم 
 

 ”Sovereign“ (صالة المؤتمر) التسجيل      صباحا   9.01 –صباحا   0.11
 

 00.05 –صباحا   9.01
 صباحا  

 1الجلسة اإلفتتاحية -     

 الدورة، رئيس زنمينالسيد ليو سعادة  من قبل كلمة - 
  جمهورية الصين الشعبية ،والخمسين الرابعة السنوية

سيدة سوجاتا مهتا، سعادة ال من قبل فتتاحيةإ كلمة - 
 الوكيلة، وزارة الشؤون الخارجية، جمهورية الهند

سعادة السيد األستاذ د. رحمت كلمة الترحيب من قبل  - 
 .(AALCO)، األمين العام، للمنظمة محمد

 الثالثة والخمسينكلمة الشكر من قبل رئيس الدوة السنوية  - 
 للمنظمة، جمهورية إيران اإلسالمية

 
 00.01 –صباحا   00.05
 صباحا  

رؤساء الوفود وكبار الشخصيات ل الصورة الجماعية -
 اآلخرين 

 
 00.05 –صباحا   00.01
 صباحا  

 استراحة القهوة / الشائ         

 
 الشؤون التنظيمية واإلدارية والمالية

 
 0.11 –صباحا   00.05
(AALCOاالجتماع االول لوفود الدول األعضاء في المنظمة ) مساءا

2

 
 

تبني جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني المؤقت لالجتماعات  - 
 والمناسبات

 
 والمسائل األخرى ذات الصلة الجديدةقبول األعضاء  - 

 
 قبول المراقبين - 

 
 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس للدورة الحالية - 

 

                                                 
مفتوحة للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين. 
1
  

 
هذا االجتماع مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين.كذلك .  ورك رؤساء الوفود في اجتماع الوفودمن الضروري أن يشا 2
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الخامسة إفتتاحية من قبل سعادة السيد/ رئيس الدورة السنوية  كلمة - 
 الخمسينو
 

 
االجتماع العام األول

3

 
 

 (AALCOإصدار منشورات المنظمة ) 
 

 الكتاب السنوي للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقية - 

مجلة القانون الدولي للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية  - 
 اإلفريقية

 الدارستان الخاصة - 

(i) ختصاص التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق اال
 ؛ وفريقيإو ويمنظور آسيالوطني: 

(ii) القانون الدولي في الفضاء اإللكتروني
4

 

 
للمنظمة 01ـلالحتفال بالذكرى السنوية ال كتاب طاولة القهوة -

5

 

 مأدبة الغداء - مساءا   0.01 –مساءا   0.11
 

الدولي "التعاون  تنظمه حكومة اليابان حول موضوع " جانبي حدث ءا  امس 0.05 –مساءا   0.05
 لي مريديان، فندق FF1"، في مكافحة التطرف العنيف واإلرهاب

 (وسيتم توفير الغداء )مالحظة:
 

 مساءا   0.01 –مساءا   0.01
االجتماع الثاني لوفود الدول األعضاء في المنظمة

6

 

عمال المنظمة والمسائل المالية أ عنالعام  األمينتقرير  -
 (AALCOللمنظمة )

 م0100لعام ( AALCOميزانية المنظمة ) -

راتب األمين العام للمنظمة اإلستشارية الخاصة ب اللوائح -

                                                 
مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين. 
3
  

4
 ا .كون جاهزيعندما  الحقا  سيصدر   

5
 المصدر السابق.  

6
 مفتوح للدول األعضاء فقط.  
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البدالت والمستحقات واإلفريقية  –القانونية اآلسيوية 
 األخرى

 استراحة  القهوة / الشائ - مساءا   0.05 –مساءا   0.01

 
 انتخاب األمين العام الجديد - مساءا   0.11 –مساءا   0.05

 
تستضيفه حكومة  مأدبة عشاء/ استقبالصور ومعرض ال مساءاً فصاعدا 2..1

، "صالة لي مريديانالصين الشعبية، في فندق  جمهورية
“Sovereign 

 

 م0261مايو  61، األربعاءيوم 
 
 

 مساءا   0.11 –صباحا   9.01
االجتماع العام الثاني

7

 

البيانات العامة من قبل معالي الوزراء، ورؤساء الوفود  -
غير األعضاء والمنظمات الدولية للدول األعضاء، والدول 
 ستشاريةللمنظمة اإل الستونالذكرى واآلخرين )موضوع: 

 (اوأهميته اإلفريقية -القانونية اآلسيوية 

 مأدبة الغداء - مساءا   0.01 –مساءا   0.11

 

 بنود جدول األعمال الموضوعية للتداول
 
 

االجتماع العام الثالث
8

 
 

 رف العنيف واإلرهاب )الجوانب القانونية(التط - مساءا   0.01 – مساءا   0.01

 
 (لمكافحة التطرف العنيف اإلفريقية -اآلسيوية  ستشارية القانونيةلمنظمة اإلل اتالمداوالت على المبادئ والتوجيهنقترح أن تركز )

 

 استراحة  القهوة / الشائ - مساءا   0.05 –مساءا   0.01

قواعد مدونة و إطاري   اتفاق  كمنظمة التجارة العالمية  - مساءا   0.05 –مساءا   0.05

                                                 
7
 دقائق 7-0أن يتم اإلدالء بجميع بيانات رؤساء الوفود خالل االجتماع العام األول؛ وينبغي أن ال تتجاوز البيانات اكثر من  من األفضل  

مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين. 
8
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 سلوك للتجارة العالميةال

 

األستاذ ابهيجيت داس، الرئيس، مركز لدراسات : المشارك
منظمة التجارة العالمية، المعهد الهندي للتجارة الخارجية، 

الشراكة عبر المحيط الهادئ نيودلهي. موضوع العرض: "
(TPPوآثار )منظمة التجارة العالميةعلى القانونية  ها 

 
 يةترتيبات التجارالمنظمة التجارة العالمية وعالقتها مع ( iiلمنظمة التجارة العالمية؛ أو ) المتوصلة األهمية( i)المداوالت نقترح أن تركز )

 (اإلقليمية

 
مقر حكومة اليابان، في  تستضيفها مأدبة عشاء/ استقبال - مساءاً  0.22 –مساءاً  1.22

)مدخل  في تشاناكيابوري السفير اليابانيسعادة ة إقام

يتم س )مالحظة: .مأدبة العشاء من نفس مدخل السفارة(

مكان مأدبة إلى  لي مريديانفندق  منالحافالت  خدمة توفير
 .(. وسيتم اإلعالن عن الوقت خالل الدورةالعشاء

 

 
 م0261مايو  60، الخميسيوم 

 

ع خاص لنصف يوم حول " البنود المختارة لجدول اجتما - مساءا   0.11 –صباحا   9.01

 أعمال لجنة القانون الدولي

 

سيركز االجتماع على المجاالت الثالثة التالية
9

: 

(i) حماية البيئة؛ 

(ii) ؛ وجرائم ضد اإلنسانية 

(iii) القواعد اآلمرة 

 

 ستشاريةبيان الدكتور روي لي، المراقب الدائم للمنظمة اإل

 .األمم المتحدة في نيويوركلدى  القانونية اآلسيوية اإلفريقية

 

 مأدبة الغداء - مساءا   0.01 –مساءا   0.11
 

االجتماع العام الرابع
10

 
 

 قانون البحار - مساءا   10.01 –مساءا  0.01
 (التنوع البيولوجي البحري المداوالت علىنفترح أن تركز )

                                                 
9
 .جنة القانون الدولي على القيام بذلكعلى بنود جدول األعمال األخرى لل هاتشجع الدول األعضاء التي ترغب في اإلدالء بتعليقات  

مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين. 
10
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 مساءا   0.05 –مساءا   0.01

 
 استراحة  القهوة / الشائ      

 

اجتماع الفريق العامل حول القانون الدولي في الفضاء  - مساءا   0.01 –اءا  مس 0.05

 اإللكتروني

 

طبقا  للقواعد القانونية للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقية، يرجى من الدول األعضاء )

مناقشات  تجرييجب أن  ؛للفريق العامل من بينهم الخاص انتخاب الرئيس، ونائب الرئيس والمقرر

واالستخدام السلمي والتعاون الدولي فيما يتعلق بالجرائم  ،سيادةالالفريق العامل على موضوعات 

. حسب االنتداب الوارد في الدورة اإللكترونية واألحكام ذات الصلة من ميثاق األمم المتحدة وغيرها

 (السنوية الرابعة والخمسين

 

حكومة جمهورية تنزانيا  اتستضيفه مأدبة عشاء/استقبال - مساءاً  6..1

 Sovereign“، "صالة لي مريديانفي فندق ، المتحدة

 

 

 م0261مايو  02، الجمعةيوم 
 
 

 01.01 –صباحا   9.01
 صباحا  

األراضي  فيانتهاكات القانون الدولي في فلسطين و -

القضايا غيرها من المحتلة األخرى من قبل إسرائيل و

 فلسطين بقضية ذات الصلةالقانونية الدولية 

 

 00.11 – صباحا   01.01
(AALCOاجتماع ثالث لوفود الدول األعضاء في المنظمة ) مساءا  

11

 

 

)الموقت  تقريرعن عمل مراكز التحكيم اإلقليمية للمنظمة -

 دقيقة ( 01 – 01المحدد لكل التقرير 

 رئيس مجموعة األشخاص البارزين تقرير -

في الفضاء تقرير رئيس الفريق العامل عن القانون الدولي  -

 اإللكتروني

 مساءا   0.01 –مساءا   00.11
 

 مأدبة الغداء -

( AALCOاجتماع ثالث لوفود الدول األعضاء في المنظمة ) مساءا   0.11 –مساءا  0.11

 )مستمر(

 

                                                 
مفتوح للدول األعضاء فقط. 
11
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 الهند تبني رسالة الشكر إلى فخامة رئيس جمهورية - 

 والخمسين للمنظمة السادسةتعيين مكان الدورة السنوية  -

 موجز عن الدورةالتقرير والرارت تبني الق -

 
 

و الجلسة الختامية االجتماع العام الخامس
12

 

 

  :كلمة الشكر 

 

 الدول األعضاء اآلسيوية - 

 الدول األعضاء اإلفريقية - 

 المنظمات الدولية - 

 لدورة السنويةلرئيس ال فخامةالمالحظات الختامية من قبل  - 

 (AALCOة )مالخمسين للمنظو الخامسة

 

حكومة الهند، في فندق  تستضيفها عشاء/ استقبالمأدبة  مساءاً فصاعدا 1.22

 "Sovereign، "صالة لي مريديان

 
 القرارات مشروعرسمية بشأن الجتماعات غير اال الموازية/ االجتماعات غير الرسمية

 
  

*** 

                                                 
مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين. 
12

  


