الجدول الزمني المؤقت لإلجتماعات والمناسبات
الدورة السنوية التاسعة والخمسون
للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية – اإلفريقية (آلكو)
منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة،
جمهورية الصين الشعبية
 92نوفمبر/تشرين الثاني –  1ديسمبر/كانون األول 9291م
(جميع األوقات بتوقيت هونغ كونغ ())+8 GMT
جلستان يوميا مع استرحة لمدة  03دقيقة
المدينة

المنطقة الزمنية

التوقيت المحلي

هونغ كونغ

توقيت هونغ كونغ

 30:33مساء

نيودلهي

توقيت الهند الرسمي

 03:03مساء

دار السالم

توقيت شرق أفريقيا

 03:33صباحا

يوم اإلثنين 92 ،نوفمبر9291م
 03:03مساء –  34033مساء

 33:01مساء –  30:03مساء

عملية التسجيل

اجتماع األمين العام مع رؤساء الوفود (في شكل هجين
1

(حضوري وافتراضي في نفس الوقت))
 30:03مساء

2 1

الجلسة االفتتاحية ،
 الكلمة اإلفتتاحية من قبل األمين العام لمنظمة آلكو
نيابة عن رئيس الدورة السنوية الثامنة والخمسين

(جمهورة تنزانيا المتحدة)

 بيان الضيف الشرف االفتتاحي ،معالي السيد لي

كيكيانغ رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين

الشعبية

 الكلمة الترحيبية من قبل األمين العام لمنظمة آلكو
 خطاب السيدة كاري الم ،الرئيسة التنفيذية لمنطقة
هونغ كونغ اإلدارية الخاصة لجمهورية الصين

 كلمة الشكر نيابة عن رئيس الدورة السنوية الـ15
(اليابان)

صورة جماعية لرؤساء الوفود وكبار الشخصيات اآلخرين

(أو صورة جماعية للمشاركين شخصياً[ .مالحظة :في حال
إذا كان الحضور شخصياً محدود جدا])

الشؤون التنظيمية ،واإلدارية والمالية
 34:41مساء –  31:43مساء

1

االجتماع االول لوفود الدول األعضاء في منظمة آلكو

3

مفتوح للدول األعضاء والدول غير األعضاء والمراقبين وكذلك لكبار الشخصيات والضيوف المدعوين اآلخرين بما

فيها وسائل اإلعالم
2

يطلب رئيس الدورة السنوية الثامنة والخمسين ،في كلمته االفتتاحية ،من الحضور للتوقف لحظة صمت حدادا على

وفاة الراحل سعادة السفير الدكتور أوغسطين بي 0ماهيغا ،رئيس الدورة السنوية الثامنة والخمسين آنذاك0
2

 اعتماد جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني المؤقت
لالجتماعات والمناسبات

 قبول الدول األعضاء الجديدة
 قبول المراقبين

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس للدورة الحالية

 الكلمة اإلفتتاحية من قبل رئيس الدورة السنوية التاسعة
والخمسين

االجتماع العام األول

4

 تدشين منشورات منظمة آلكو

استراحة الشأي/القهوة

 31:43مساء –  31:13مساء
 31:13مساء  30:43 -مساء

االجتماع الثاني لوفود الدول األعضاء في منظمة آلكو

5

 تقرير األمين العام عن أعمال المنظمة والشؤون المالية
لمنظمة آلكو

 ميزانية منظمة آلكو لعام 3333م
 إنشاء مركز إقليمي جديد للتحكيم في منطقة هونغ كونغ
اإلدارية الخاصة (بما فيها حفل إزاحة الستار)

 3من الضروري أن يشارك رؤساء الوفود في اجتماع الوفود 0وهذا االجتماع مفتوح أيضا للدول األعضاء ،والدول
غير األعضاء والمراقبين0

 4مفتوح للدول األعضاء ،والدول غير األعضاء والمراقبين0
 5مفتوح للدول األعضاء فقط0
3

 30:43مساء –  35:41مساء

انتخاب األمين العام الجديد
 التصويت باالقتراع السري
 فرز األصوات

 إعالن النتيجة من قبل رئيس الدورة

 كلمة األمين العام المنتخب ( 1دقائق)
 كلمة/كلمات التهنئة من قبل الدول األعضاء ( 03دقائق)

يوم الثالثاء 02 ،نوفمبر 9291م

 30:33مساء –  33:03مساء
 30:33مساء –  30:33مساء

الحدث الجانبي بشأن تسوية النزاعات
االجتماع العام الثاني

6

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

الدولية واآلخرين موضوع" :التمسك بالقانون الدولي

من أجل مجتمع ذي مستقبل مشترك :دور الدول
7

اآلسيوية واإلفريقية" ( 5-1دقائق لكل وفد)
 30:33مساء –  30:03مساء

6

استراحة الشأي/القهوة

مفتوح للدول األعضاء ،والدول غير األعضاء والمراقبين0

 7نرحب أيضا بالدول األعضاء إلبداء وجهات نظرها بشأن البنود المدرجة في جدول أعمال المنظمة التي لن تُناقش
خالل هذه الدورة السنوية0
4

بنود جدول األعمال الموضوعية للمناقشة
9 8

االجتماع العام الثالث ،
 30:03مساء –  35:03مساء

البنود المختارة المدرجة في جدول أعمال لجنة القانون الدولي

 35:03مساء –  30:33مساء

انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي األراضي المحتلة
األخرى من قبل إسرائيل وغيرها من القضايا القانونية الدولية

المتعلقة بقضية فلسطين

يوم األربعاء 1 ،ديسمبر 9291م
االجتماع العام الثالث (مستمر)
 30:33مساء  34:41 -مساء
8
9

القانون الدولي في الفضاء السيبراني

مفتوح للدول األعضاء ،والدول غير األعضاء والمراقبين0

نظر للمخاطر التي تشكلها جائحة كوفيد  ،01-مع أخذ ممارسات االجتماعات الدولية األخرى في االعتبار،
ا

وبالتشاور مع حكومة جمهورية الصين الشعبية (الحكومة المستضيفة) ،ستُعقد الدورة السنوية الـ 11في شكل هجين
(افتراضي وحضوري) وتُخفض مدتها 0وبالتالي ال يمكن مناقشة جميع الموضوعات المدرجة في جدول أعمال منظمة
آلكو خالل هذه الدورة السنوية 0وتُؤجل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال منظمة آلكو التي ال يمكن مناقشتها
في هذه الدورة ،إلى الدورة المقبلة لمواصلة النظر فيها 0ومع ذلك ،ومن أجل تمكين الدول األعضاء من متابعة آخر

التطورات بشأن هذه المواضوعات ،قد قامت األمانة العامة بإعداد موجز عن كل منها 0وهذه الموضوعات تشمل:
( )iقانون البحار
( )iiالتسوية السلمية للنزاعات

( )iiiقانون التجارة واالستثمار الدولي
( )ivتطبيق التشريعات الوطنية خارج الحدود الوطنية :العقوبات المفروضة على األطراف الثالثة0
5

االجتماع العام الثالث لوفود الدول األعضاء في منظمة

 34:41مساء –  31:41مساء

آلكو

10

تقرير عن مراكز التحكيم اإلقليمية لمنظمة آلكو

 31:41مساء –  30:01مساء

استراحة الشأي/القهوة

 30:01مساء –  30:01مساء

11

االجتماع العام الرابع والجلسة الختامية

 اعتماد رسالة الشكر للحكومة المستضيفة
 اعتماد الق اررات (بشأن المسائل المالية واإلدارية)
 تقرير األمين العام عن أعمال المنظمة
والمسائل المالية آللكو؛

 ميزانية عام 3333م؛
 تعيين األمين العام الجديد؛

 اإلعراب عن االمتنان لألمين العام المنتهية
واليته؛ و

 مراكز التحكيم اإلقليمية
 مكان انعقاد الدورة السنوية الستين
 اعتماد التقرير الموجز عن الدورة ،والتوصيات العامة
(المسائل الموضوعية)

10

11

مفتوح للدول األعضاء فقط0
مفتوح للدول األعضاء ،والدول غير األعضاء والمراقبين0
6

 كلمة الشكر
 المالحظات الختامية من قبل الدول األعضاء (إن
وجدت)

 كلمة وداع سعادة البرفيسور الدكتور كينيدي غاستورن
 المالحظات الختامية من قبل رئيس الدورة السنوية
التاسعة والخمسين لمنظمة آلكو

 رفعت الدورة السنوية التاسعة والخمسين لمنظمة آلكو

7

