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 والمناسباتالجدول الزمني المؤقت لإلجتماعات 

 –ستشارية القانونية اآلسيوية للمنظمة اال  والخمسون السابعةالدورة السنوية 
 )آلكو( فريقيةاإل

 طوكيو

 م1128أكتوبر/تشرين األول  21 – 8

 مكان انعقاد الدورة: فندق برنس طوكيو،
 ،، اليابان8560-105كو، طوكيو، -كوين، ميناتو-شيبا 3-3-32

 
 

 م1128أكتوبر  8، اإلثنينيوم 
 

 عملية التسجيل مساء   00000 –مساء   21:00
اجتماع الفريق العامل حول القانون الدولي في الفضاء  مساء   00:00 -مساء   01:00

 السيبراني
 1العشاء أبدةم ليهتاالجتماع مع رؤساء الوفود  مساء  فصاعدا 00:00

 
 م1128أكتوبر  9، الثالثاءيوم 

                                                 
الشؤون القانونية  مكتب والمدير العام/ مساعد وزير آلكو األمين العام لمنظمة من قبل عشاءسيتم إقامة مأدبة ال  1

 ، بإبراز بطاقة الدعوة(ه الحقا  ديتأكيتم ساليابانية0 ) الخارجية الشؤون الدولية بوزارة
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 التسجيل عملية صباحا   00:00 –صباحا   00:00
  

/ رؤساء الوفود وكبار الشخصيات اآلخرينلصورة جماعية  صباحا   00:20 -صباحا   00:00
 استراحة الشأي/القهوة

 
 2الجلسة اإلفتتاحية صباحا   20:90 -صباحا   00:90

، والخمسين السادسةالدورة السنوية ممثل رئيس برئاسة )
 (نيروبي، جمهورية كينيا

 
 الضيف الشرف، حكومة اليابان فتتاحية من قبلاالكلمة ال
 

، كنيدي غاستورن د.البوفيسور  سعادةكلمة الترحيب من قبل 
 آلكو األمين العام، منظمة

 
السيد ميغيل دي سيربا سواريس، وكيل  الكلمة الرئيسية من قبل

سيتم تأكيدها ) ألمم المتحدةلعام للشؤون القانونية األمين ال
 (الحقا  

 
سيتم ) الوكالة اليابانية للتعاون الدوليممثل  مالحظات من قبل

 (تأكيدها الحقا  
 

سيتم ) الجمعية اليابانية للقانون الدوليممثل مالحظات من قبل 
 (تأكيدها الحقا  

 
                                                 

2
والضيوف بمن فيهم  مفتوحة للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين وكذلك كبار الشخصيات والضيوف المدعويين اآلخرين 

  .وسائل اإلعالم
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ئيس الدورة سعادة الدكتور في. دي. شرما ر  كلمة الشكر من قبل
 الهندالسنوية الخامسة والخمسين لمنظمة آلكو، 

 
 واإلدارية والمالية ،الشؤون التنظيمية

 
 3آلكو االجتماع االول لوفود الدول األعضاء في منظمة صباحا   22:90 –صباحا   20:00

 
مني المؤقت تبني جدول األعمال المؤقت والجدول الز  

 لمناسباتلالجتماعات وا
 

 الجديدةاألعضاء  ولالد قبول 
 

 قبول المراقبين 
 

 الجاريةانتخاب الرئيس ونائب الرئيس للدورة  
 

 فتتاحية من قبل سعادة رئيس الدورة السنويةاإلكلمة ال 
 السابعة والخمسين

 
 4االجتماع العام األول 

 
 آلكو منشورات منظمة تدشين 

 
-يويةستشارية القانونية اآلسالكتاب السنوي للمنظمة اال 

 اإلفريقية

                                                 

 
عضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين.هذا االجتماع مفتوح للدول األكذلك .  ومن الضروري أن يشارك رؤساء الوفود في اجتماع الوفود 3

  

مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين. 
4
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 النشرة اإلخبارية 

 5آلكو االجتماع الثاني لوفود الدول األعضاء في منظمة مساء   21:90 -صباحا   22:90

 المالية لمنظمةشؤون عمال المنظمة والأ عنالعام  األمينتقرير 
 آلكو

 األمم المتحدةلدى  آلكو تقرير المراقب الدائم لمنظمة

 م1020لعام آلكو  ميزانية منظمة

 مأدبة الغداء مساء   01:90 -مساء   21:90

مؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة : "جانبي اجتماع مساء   01:90 -مساء   02:00
 حكومة اليابان ستستضيفه ،"م1010والعدالة الجنائية، 

 
 6االجتماع العام الثاني مساء   00:00 -مساء   01:90

زراء، ورؤساء الوفود للدول من قبل معالي الو  العامة الكلمات
األعضاء، والدول غير األعضاء والمنظمات الدولية واآلخرين 

 7(" يالدول سيادة القانونالحوكمة العالمية و  )موضوع:

 حفل استقبال يقيمه وزير العدل الياباني مساء  فصاعدا 00:20
 (سيتم تأكيده الحقا   )(بإبراز بطاقة الدعوة)رؤساء الوفود؛ 

 
 

  م1128أكتوبر  21، ربعاءاأل يوم 
 

                                                 
5
 مفتوح للدول األعضاء فقط.  

6
 مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين  

7
 .دقائق 01 اكثر من تقديم الكلمات تجاوزيأن ال رجى ي؛ و الثاني رؤساء الوفود خالل االجتماع العامالرجاء تقديم جميع الكلمات من قبل   
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 8)مستمر( االجتماع العام الثاني  صباحا   22:00 –صباحا   00:00

العامة من قبل معالي الوزراء، ورؤساء الوفود للدول  الكلمات
 األعضاء، والدول غير األعضاء والمنظمات الدولية واآلخرين

 رانيالقانون الدولي في الفضاء السيب مساء   21:90 -صباحا   22:20

 مأدبة الغداء مساء   1:90 –مساء   21:90

 تستضيفه حكومة اليابانس"قانون البحار"،  :جانبي اجتماع مساء   01:10 – مساء   02:00

 
 للمداوالتبنود جدول األعمال الموضوعية 

 
 9االجتماع العام الثالث 

 
 10التسوية السلمية للنزاعات مساء   00:00 – مساء   1:90

 
ممثل رفيع المستوى لوزارة الشؤون حفل استقبال يقيمه  مساء  فصاعدا 00:20

 (سيتم اتخاذ القرار على ذلك الحقا  ) اليابانية الخارجية
 

 م1128أكتوبر  22يوم الخميس، 
 

 11االجتماع العام الرابع
 

 قانون البحار مساء   21:90 -صباحا   00:00
 

                                                 
8
 .دقائق 01 اكثر من تقديم الكلمات تجاوزيأن ال يرجى ؛ و الثاني رؤساء الوفود خالل االجتماع العامالرجاء تقديم جميع الكلمات من قبل   

مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين. 
9
  

10
 ؤقت كما اقترحته اليابانبند جدول األعمال الم  

11
 مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين.  
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 اءمأدبة الغد مساء   01:90 -مساء   21:90
 

 مساء   01:90 -مساء   02:00
 

الذكرى العشرون لنظام روما اجتماع جانبي: "
تستضيفه س ،"األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 اليابانحكومة 
البنود المختارة المدرجة على جدول أعمال لجنة القانون  مساء   00:90 -مساء   01:90

 الدولي
 

سيتم اتخاذ القرار على ذلك ل )العشاء/ حفل االستقبا مساء  فصاعدا 00:90
 (الحقا  

 
 م1128أكتوبر  21يوم الجمعة، 

 
 12االجتماع الرابع العام )مستمر( 

 التجارة الدولية وقانون االستثمار صباحا   20:00 –صباحا   00:00
 

انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي األراضي المحتلة  صباحا   22:00 –صباحا   20:00
قبل إسرائيل وغيرها من القضايا القانونية الدولية  األخرى من

 المتعلقة بقضية فلسطين
 13االجتماع الثالث لوفود الدول األعضاء في منظمة آلكو 

 
 تقرير مراكز التحكيم اإلقليمية مساء   21:00 -صباحا   22:20

 
 14االجتماع العام الخامس و الجلسة الختامية مساء   02:00 -صباحا   21:20

 
                                                 

12
 .مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين  

13
  مفتوح للدول األعضاء فقط. 

مفتوح للدول األعضاء، والدول غير األعضاء والمراقبين. 
14
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 لرئيس الوزراء اليابانيرسالة الشكر  تماداع 
 

 مكان انعقاد الدورة السنوية الثامنة والخمسين
 

تبني القرارات )بشأن المسائل المالية واإلدارية( والتقرير 
 الموجز عن الدورة

 
)المتعلقة بالمسائل  والتقارير التوصيات العامةتبني 

 الموضوعية(
 

 كلمة الشكر
 لدول األعضاء )إن وجدت(مالحظات ختامية من قبل ا

 
مالحظات ختامية من قبل رئيس الدورة السنوية السابعة 

 والخمسين لمنظمة آلكو
 

*** 


