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اإلفريقية   - لمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيويةل 45الدورة السنوةي الـ

(AALCO) 
 الصين الشعبية حكومة جمهورية التي تستضيفها

 
 م5104 نيسان/ أبريل  31 – 31

 

حة ويب نوية، يرجى زيارة صفــللحصول على تحديثات الدورة الس :المالحظة

 األفريقية على –يوية ــية اآلسـارية القانونــمة اإلستشــللمنظ 45الـللدورة السنوية 
beijing.mfa.gov.cn/-http://aalco  والتي تديرها وزارة الشؤون الخارجية، حكومة(

المنظمة اإلستشارية القانونية ) http://www.aalco.int وأ جمهورية الصين الشبعية(
  (األفريقية –اآلسيوية 

 

 الترتيبات اإلدارية
 

للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقية  نيالخمسو الرابعة الدورة السنوية .1
 11 - 13الفترة خالل  بكينفي  الصين الشعبية حكومة جمهورية تستضيفهاسالتي 
 .م5112 أبريلمن 

 للمنظمة كما يلي: 25الـالدروة السنوية  انعقاد مكان

Diaoyutai State Guesthouse, No. 2 Fucheng Road, Haidian District, Beijing, 

China 

إلدارة  ، مدير عامشو هونغ السيد/لجنة تنظيمة تحت رئاسة سعادة الصين  حكومةشكلت  .5
 لحسن سير الدورة الصين الشعبيبة الشؤون الخارجية، جمهورية ، وزارةاالتفاقية والقانون

  المنظمة جنةللافي  مركز اإلتصال

i. السيد/ ليآنغ زهيجون 

http://aalco-beijing.mfa.gov.cn/
http://aalco-beijing.mfa.gov.cn/
http://www.aalco.int/
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 65963246 10 0086الهاتف: 
 2729 1167 138 0086الجوال: 

 liang_zhijun@mfa.gov.cnالبريد اإللكتروني: 
 65963244 10 0086الفاكس: 

ii. السيد/ هو جيآنسهينغ 
 65963248 10 0086 الهاتف:

 7623 1032 159 0086الجوال: 
 hu_jiansheng@mfa.gov.cnالبريد اإللكتروني: 

 65963244 10 0086الفاكس: 
 

 (AALCOمركز اإلتصال في أمانة المنظمة ) .3

i.  اإلفريقية –األمانة العامة للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسوية 
52-Cري، نيودلهي.، شارع ريزال، حي دبلوماسي، تشانكيابو 

  26117640 11 0091الفاكس:   26117641/42 11 0091الهاتف:
  mail@aalco.intالبريد اإللكتروني: 

 :الدعوات .5

a. لشؤون لوزراء البتوجيه الدعوات إلى وزراء العدل، و الصين تقوم حكومة
  .المنظمة والنائب العام من الدول األعضاء فيالخارجية 

b.  األمين يرسلوكما ( العام للمنظمةAALCOالدعوات إلى رؤساء )  البعثات
 لدول األعضاء في المنظمة بنيودلهي.الدبلوماسية ل

c.  ويرسل األمين العام الدعوات مع تفاصيل الترتيبات التنظيمة، وجدول األعمال
المؤقت، وجدول األعمال المؤقت المفصل وجدول االجتماع إلى الدول 

ألعضاء، والمراقبين )الدول غير األعضاء والمنظمات الدولية( حينما تكون ا
 جاهزة.

 عبر اإلنترنت التسجيل .4

م على الموقع: 5112مارس  2سيبدأ عملية التسجيل عبر اإلنترنت من 
http://aalco-beijing.mfa.gov.cn/ل من خالل جى اتمام التسجي. وير

لبدء التسجيل، يرجى الضغط على زر التسجيل في صفحة النظام عبر اإلنترنت. 
 وكلمة السر: AALCO54REG :وتسجيل الدخول باستخدام هوية المستخدم الويب

DYTbj3244. 

 

mailto:mail@aalco.int
http://aalco-beijing.mfa.gov.cn/
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سباب ويمكن استخدام هوية المستخدم وكلمة المرور من قبل المندوبين فقط. لأل
 .وبين عدم الكشف عنها ألي طرف ال عالقة لهايطلب من جميع المندمنية، األ
 

المندوبين  جميع اذا واجهتكم المشكلة في الوصول إلى نظام التسجيل، يرجى من
عنوان تعبئة اإلستمارة التي تم تحميلها من الموقع المذكور أعاله، وارسالها إلى 

 .beijing@mfa.gov.cn-aalco: البريد اإللكتروني التالي
 

والتي  لألسباب األمينة، يرجى من جميع المندوبين تقديم الصور الرقمية، المالحظة:
يرجى التحقق بعناية واالمتثال لمتطلبات سيتم طباعتها على شارات االجتماع. 

 .الصورة المحددة في نظام التسجيل أو استمارة التسجيل
 م.5112ة التسجيالت قبل العشرين من مارس ومن المتوقع أن يتم كاف

  

 الجلسة اإلفتتاحية .6

الساعة  تمام في م5112 أبريل 13ستعقد الجلسة اإلفتتاحية يوم اإلثنين، الموافق 
 الساعة ويرجى من جميع المندوبين أن يكونوا موجودين في صباحاً. 11.11
جميع رة جماعية لوبعد إكمال الدورة االفتتاحية سيكون هناك صو صباحاً. 12:31

  .رؤساء الوفود
 

 كبار الضيوف .7

ستمنح حكومة جمهورية الصين الشعبية درجة كبار الضيوف الذين يتمتعون بمرتبة 
الوزير أو النائب العام. ونفس الدرجة ستمنح لألمين العام للمنظمة اإلستشارية 

 األفريقية. –القانونية اآلسيوية 

 ذين منحتهم درجة الضيوف فقط.مصاريف السكن لل حكومة الصينستتحمل 
 

 وبروتوكول خدمات النقل .8

i.  مطار العاصمة بكين الدولي -الوصول والمغادرة  
ستوفر حكومة الصين خدمة وسائل النقل من وإلى مطار العاصمة بكين الدولي 

(BCIA لجميع المندوبين. ويرجى ) من المندوبين متابعة العالمة وتوجيهات
ه الغاية، يرجى من جميع المندوبين أن يذكروا ولهذ الموظفين على المطار.

بالوضوح اذا كانوا تحتاجون بهذه الخدمة، في التسجيل اإللكتروني أو في 
 .استمارة التسجيل

mailto:aalco-beijing@mfa.gov.cn
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تواجد أشخاص اللجنة المنظمة على المطار لتوفير المجاملة والمساعدة سي

 الالزمة لكبار الضيوف والمندوبين مستوى نائب الوزراء.
 

ii. قل المحليةوسائل الن 
 

ستقدم حكومة الصين خدمة رسائل النقل لجميع المندبين بين الفنادق المخصصة 
 المؤتمر. سيتم أيضاً توفير وسائل النقل المحلية لكبار الضيوف. انعقاد ومكان

 
iii.  على المندوبين تحمل مسؤولية تأكيد حجوزات  –حجوزات العودة /  التأكيد

 .العودة الجوية
 

 اإلقامة .9

 ر الضيوف في الفنادق المخصصة وذلك ستحجزها حكومة الصين.سينزل كبا
 

متوفرة في الفنادق التفضيلية السعار األلجميع المندوبين اآلخرين، وسوف تكون 
Diaoyutai , Westin Beijing Financial Street Hotel, la Hotel-Shangri: المخصصة التالية

)h(detailed information attached herewit Hotel وستوفر حكومة الصين خدمة الحافالت .
المؤتمر. وسيتم توفير الخدمات األخرى المتعلقة  انعقاد المكوكية بين هذه الفنادق ومكان

األفريقية، مثالً ضابط االتصال،  –بدورة المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسوية 
 واصدار شارات االجتماع واإلسعافات األولية.

 
ن حجز الغرف في الفنادق المخصصة مباشراً. وسيتم حجز الغرف ويرجى من المندوبي

بناء على مبادئ "من يأتي أوالً يخدم أوالً". وكما الربيع هو موسم الذروة للفنادق في 
بكين، لذا يوصى  المندوبون بشدة أن يقوموا بالحجز في أسرع وقت ممكن. ولن يمكن 

 واخر الحجز.اتخاذ الضمان على الغرف واألسعار التفضيلية أل
وإذا المندوبون يرغبون في حجز الفنادق حسب اختيارهم فيرجى منهم أن يذكروا 

 أسماء الفنادق وعنوانها في التسجيل اإللكتروني أو في استمارة التسجيل.
 

تسوية حساباتهم الشخصية  المندوبين اآلخرين عالوة على ضيوف حكومة إيران على
غادرة الفندق، حيث يرجى منهم تسوية فاتوراتهم في الفندق وأية مصاريف أخرى قبل م

 .في الفندق مباشرة
 

 ترتيبات االجتماع .01
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i. لدى الوصول التسجيل 
 

la Hotel, Westin Beijing Financial Street -Shangri سيكون فتح مكتب التسجيل في

Hotel, Diaoyutai Hotel  مساءاً(  11:11 –صباحاً  5:11أبريل ) 11في تاريخ
ويرجى من كافة المندوبين مساءاً(.  11:11 –صباحاً  2:11يل )أبر 15وفي 

وعلى المندوبين اظهار  والحصول على شارات االجتماع.وصولهم القيام بتسجيل 
 شارات االجتماع ألجل خدمة الحافالت المكوكية.

 
مجمع مقيد. فمن  ضيافة الدولة دياويوتاىالمؤتمر في منزل  انعقاد مكان: المالحظة

يرجى من لجميع المندوبين اظهار شارات االجتماع للدخول. لذلك، الضروري 
المندوبين الذين ينزلون في الفنادق غير المخصصة تسجيل وصولهم واخذ شارات 

. وفي حالة فشل أبريل 03االجتماع من مكتب التسجيل في فندق دياويوتاي قبل 
لجنة المنظمة من أجل المندوبين للقيام بذلك، يرجى منهم االتصال بمراكز التنسيق ل

 .المؤتمر انعقاد الحصول على وصول إلى مكان
 

ii. لغة العمل 
( AALCOللمنظمة ) 25الدورة السنوية الـستكون اللغة األنجليزية لغة عمل 

 أثناء فعالياتالمترجمون الفوريون بتلك اللغة.  وسيتواجد كافة البيانات  وتكون
طوال ية إلى اللغة العربية وبالعكس في من اللغة اإلنكليزللقيام بالترجمة الجلسة، 

 إلى. وكما سيتم ترجمة تقارير األمانة حول جدول أعمال البنود المتداولة الدورة
 .اللغة العربية

 
iii. اللباس 

 حضور فعاليات االجتماع ومأدبة العشاء الرسمية بالمالبس الرسمية. يجب
 

iv. توزيع البيانات 
متاحة )ما عدا بيانات ( AALCOة )مللمنظ 25ستكون بيانات الدورة السنوية الـ

يمكن تحميل النسخ اإلضافية  .www.aalco.int: موقع المنظمة الميزانية( على
ستقوم األمانة العامة للمنظمة بإحالة مجموعة رسمية من بيانات  من الموقع.
 جلبيرجى من المندوبين واء. لكل وفد( إلى كافة الدول األعض مجموعةاالجتماع )

إضافية خالل الدورة لن يتم توزيع نسخ علماً بأنه بيانات االجتماع المحملة معهم، 
 ويتم أيضاً توزيع مجموعة من البيانات في اللغة العربية خالل الدورة. السنوية.

 
 وستتلقى وفود المراقبين مجموعة من البيانات عند التسجيل.

http://www.aalco.int/
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v. القضايا التي تتطلب النظر فيها 

(، خالل AALCOبرامج العمل للمنظمة ) حولالموضوعات الخاصة  مداولةسيتم 

 :كما يلي ، وهي25الـالدورة 
 

الهجرة بما فيها ترحيل الفلسطينيين والممارسات اإلسرائيلية األخرى  (1)
والتي تشكل الجماعية واالستيطان اليهودي في جميع األراضي المحتلة 

 ؛1252للقانون الدولي وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ااكانته
عمل األنسيترال والمنظمات الدولية األخرى في مجال القانون التجاري  (5)

 الدولي؛
 قانون البحار؛ (3)
 البيئة والتنمية المستدامة؛ (5)
 التطرف العنيف واإلرهاب )الجوانب القانونية(. (2)
 

 الستين لمؤتمر باندونغمناسبة خاصة حول "إحياء الذكرى السنوية 
 

  حول البنود المختارة: سيتم عقد االجتماعان الخاصان
 

(i) البنود المحددة حول جدول أعمال لجنة القانون الدولي: و 
(ii) .القانون الدولي في الفضاء اإللكتروني 

 
وسيتم االنتهاء من الموضيع الفرعية لالجتماعين المذكورين أعاله في الوقت 

العام للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية  المناسب من قبل األمين
 بالتشاور مع حكومة الصين والمنظمات المختصة.

 
وباإلضافة، ستضتيف وزارة الشؤون الخارجية الصينية والمجتمع الصيني للقانون 
الدولي باإلشتراك ندوة جانبية موازية حول ميثاق األمم المتحدة والنظام الدولي ما 

 رب.بعد الح
 
vi. ومكتب المساعدة األمانة 

  .( في مكان انعقاد المؤتمرAALCOسيكون مقر األمانة للمنظمة )
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من جانب اللجنة المنظمة في مكان انعقاد  المندوبينكافة لستكون طاولة المساعدة متاحة 
 11 – 13يومياً من مساءاً  12.11إلى الساعة صباحاً  10.11من الساعة  المؤتمر

 لموافق من يوم اإلثنين إلى الجمعة(م )ا5112 أبريل
 

vii.  التسهيالت الطبية 
 مساعدة جميعل الالزمةبترتيب التسهيالت  حكومة الصينمن قامت لجنة التنظيم 

 .في حاالت الطوارئ للحصول على اإلسعافات األولية لمندوبينا
 

 غداء العمل والمرطبات .00

المشروبات والمرطبات و ما لم يذكر خالف ذلك، سيتم توفير غداء العمل اإلسالمي
 .أبريل 11-13لجميع الوفود المشاركة في مكان انعقاد المؤتمر من 

 
 والتأشيرة جواز السفر .05

طنين األجانب ان يكون في ا، يجب على المو الصين الشعبية جمهورية للدخول في
والتأشيرات الالزمة.  سارية المفعول لمدة ال تقل عن ستة أشهر،حوزتهم جواز السفر 

 الصينية السفارات من  المشورة الالزمةمن مندوبي كافة الدول الحصول على يرجى 
أو وزارة الشؤون الخارجية في بلدانهم المتعلقة للحصول على جميع  في بلدانهم المتعلقة

وسيتم تعميم المعلومات عن  .بكينالمعلومات والتطبيقات المتعلقة بتأشيرات سفرهم إلى 
األفريقية إلى جميع البعثات  –ستشارية القانونية اآلسيوية الدورة السنوية للمنظمة اإل

 الصينية الواقعة في الدول األعضاء في المنظمة.
 
الصينية في بلدانهم المتعلقة يقترح لهم أن السفارات  توجد فيها دول التي الالوفود من الو

 .يقوموا بالحصول على االستشارات الالزمة من مراكز االتصال للجنة المنظمة
 

 يةتسهيالت المكتبال .03

في مركز التجارة  البريد اإللكترونيتوفير التسهيالت الرسمية والهاتف / خدمات سيتم 
تحمل مصاريف كافة هذه التسهيالت. وتشمل وعلى المندوبين للفنادق المخصصة 

الخدمات تأجير الكمبيوتر مع خدمة االنترنت، والبريد اإللكتروني والفاكس وخدمات 
 .نسخة الصورة

 
 سيتوافر بعض الكمبيوتر مع تسهيالت الطباعة واالنترنت في مكان انعقاد المؤتمر.

 



، م5104، الصين الشعبيةجمهورية  ،بكين، AALCOلمنظمة   45ـالسنوية ال لدورةالترتيبات اإلدارية لالجتماعات ل
 م5104 فبراير 01تم التنقيح األخير في 

 

 8 

 المعلومات المفيدة األخرى .05

 يكمن للزوار شرب ماء الصنبور أو المياه المعبأة في الزجاجات. – الماء
 

 ربيع، بارد وجاف – المناخ
 

 درجة مئوية 51 – 0 – درجة حرارة الهواء
 
a. ةخدمات البنوك والعمل 

 
. وعادًة يقدم مكتب الصرف األجنبي في المدينة اليوان الصينيوحدة العملة الرسمية هي 

أفضل سعر على ما يقوم به البنوك. ويكمن استخدام أجهزة الصراف اآللي الستالم 
 .الصينيةالعملة 

 
 1إلى  4.55: أسعار العملة بين اليوان الصيني والدوالر األمريكي حوالي أسعار العملة

 .التعامالت تخضع لمعدل الوقت الحقيقيم. 5112بارا من فبراير اعت
 
b. الفرق في الوقت 

 ، 0GMTالوقت المحلي +

 
c.  220 الفولت في الصين  –تزويد الكهرباءV /50Hz . 

 
d. يمكن ترتيب السيارة المستأجرة من خالل معظم الفندق.  - استئجار السيارة وتاكسي

 .يجب التفاوض عن السعر قبل انطالق السفر
 

تحمل سيارات األجرة عالمات واضحة على أعلى، ويتم حساب أجرة تلقائيا 
مقدار متر ويجب أن تدفع نقدا. األجرة بين وسط مدينة بكين والمطار حسب 
وليس من المعتاد تقديم بقشيش دوالر أمريكي(.  55يوان )حوالي  121حوالي 

 إلى السائق.
 

  المناسبات االجتماعية .12

 ة سيحدث عدد من المناسبات االجتماعية:خالل الدورة السنوي
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وسيعقد اجتماع العشاء قبل الدورة السنوية لرؤساء م، 5112أبريل  15يوم األحد 
، والرئيس المقبل واألمين العام )من قبل األمين العام 23الوفود مع رئيس الدورة الـ

 األفريقية. -للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية 
 
 م: مأدبة العشاء من قبل الجانب الصيني.5112أبريل  13يوم اإلثنين،  -

 
 م: مأدبة العشاء من قبل الجانب الصيني.5112أبريل  14يوم الثالثاء،  -
 

 الجولة السياحية .06

 سيتم تنظيم رحلة سياحية مؤجزة في بكين من قبل اللجنة المنظمة.
 

 مرفق طيه المعلومات المفصلة عن الفنادق المخصصة أدناه.
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 ت المفصلة عن الفنادق المخصصةالمعلوما

 

، يرجى من المندوبين أن تفضيلية أثناء الحجزال سعارباألمن أجل التمتع : المالحظة
 األفريقية". –يعتبروا أنفسهم "كمندوبي الدورة للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية 

 

 Shangri-la Hotel, Beijingاسم الفندق: 
 

 Zizhuyuan Road 29العنوان: 

   2211 6841 10 0086الهاتف:  8002/3 6841 10 0086الفاكس: 

 slb.reservation@shangri-la.comالبريد اإللكتروني: 

 كيلو ميتر 4البعد من مكان انعقاد المؤتمر:  

 مساءا   5:11: وقت النزول صباحا   05:11: وقت المغادرة

 Ms. Fiona Fan, Director of Salesشخص االتصال: السيدة/ 

 Fiona.Fan@Shangri-La.comالبريد اإللكتروني: 

 2211 6841 10 0086الهاتف:  2257 6843 10 0086الفاكس: 

 

 

 األسعار التفضيلية

Standard Room: 600 RMB (about 95 USD) 

Superior Room: 900 RMB (about 145 USD) 

Executive Suite: 1900 RMB (about 305 USD) 

Room rates are inclusive of 15% service charge and non-commissionable. 

Rates are inclusive of Daily Buffet Breakfast, in-room wired and wireless Internet 

access.  

 

 

 The Westin Beijing Financial Streetاسم الفندق: 
 

 9B, Financial Street, Xicheng District, Beijing, Chinaالعنوان: 

 7546 6629 10 0086الهاتف:  7502 6629 10 0086الفاكس: 

 reservation.beijing@westin.comالبريد اإللكتروني: 

 كيلو ميتر 2.5البعد من مكان انعقاد المؤتمر:  

 مساءا   5:11: وقت النزول صباحا   05:11: وقت المغادرة

 Guo Yanmei, Director of Sales/ ةشخص االتصال: السيد

 7588 6629 10 0086الهاتف:  7502 6629 10 0086الفاكس: 

 sherry.guo@westin.comالبريد اإللكتروني:  

 

 

 األسعار التفضيلية

Standard Room: 1000 RMB (about 160 USD) 

Renewal Suite: 3000 RMB (about 480 USD) 

Room rates are inclusive of 15% service charge and non-commissionable. 
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Rates are inclusive of Daily Buffet Breakfast, in-room wired Internet access. 

 

 Diaoyutai Hotelاسم الفندق: 
 

 No.49, Sanlihe Road, Haidian District, Beijing, Chinaالعنوان: 

 2995 5859 10 0086الهاتف:  2999 5859 10 0086الفاكس: 

 Alexander_cao2013@163.comالبريد اإللكتروني: 

 دقائق سيرا على األقدام 01بعد البعد من مكان انعقاد المؤتمر: 

 مساءا   5:11: وقت النزول صباحا   05:11: وقت المغادرة

 Alexander Cao, Director of Salesشخص االتصال: السيد/ 

 2995 5859 10 0086الهاتف:  2999 5859 10 0086الفاكس: 

 Alexander_cao2013@163.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 األسعار التفضيلية

Standard Room (One big bed): 980RMB (about 157 USD) 

Room rates are NOT inclusive of 15% service charge. 

Rates are inclusive of Daily Breakfast, in-room wireless Internet access. 

 

 :المالحظة
 .لجميع الخدمات، سيتم قبول بطاقات االئتمان

 .الفاكس أو البريد اإللكترونيجدير بالتقدير اذا تم عملية الحجز عن طريق 

mailto:Alexander_cao2013@163.com

