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 2011 مايو 11تم المراجعة حسب التعديالت الواردة من سريالنكا بتاريخ
 
 

 
 

 الترتيبات اإلدارية
 

 الدورة السنوية الخمسون
 (AALCOللمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقية )

 في
 ة سريالنكا اإلشتراكية الديمقراطيةيكولومبو، جمهور

 2011يوليو  1 –يونيو  22
 

 
: للحصول ػلى آخر التطوراث في الذورة السىويت، يرجى االطالع ػلى صفحت يالحظت

( ػلى موقغ )وزارة الؼذل، حكومت AALCOالذورة السىويت الخمسيه للمىظمت )

(: AALCOوموقغ المىظمت ) http:/ / www.justiceministry.gov.lkسريالوكا: 

http:/ / www.aalco.int) 

 

A.  يكاٌ االجخًاع 

 
ستؼقذ الذورة السىويت الخمسون للمىظمت اإلستشاريت القاووويت اآلسيويت اإلفريقيت 

"(50
th

 AALCO Annual Session في كولومبو، سريالوكا. ومكان اوؼقاد )"

 الذورة السىويت الخمسيه كما يلي:
 

 كولومبو Cinnamon Lakesideفندق 
 واثا،، السٌد، سً. اى. ؼاردٌنار ما115

 كولومبو، سرٌالنكا
 2491000 11 94+  &  7078232 71 94+الهاتؾ. 
 4143 471 11 94+الفاكس. 
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 naslin@cinnamonhotels.comالبرٌد اإللكترونً: 

 www.cinnamonhotels.comالموقع: 
 

 
 

B.  تانُقطت انًركسي 

 

 (NOCنجُت انخُظيى انىطُيت )

 
 لجنة التنظيم الوطنية( رئيسبرٌاساث دٌب، قنصل الرئٌس ) /السٌد .1

 المحامً العام لسرٌالنكا
 النائب العام قسم

 ، سرٌالنكا12كولومبو 
 2440239/2323595 -11 – 94+الهاتؾ: 
 7677730-77 - 94  + الجوال:
 2329992-11-94  + الفاكس:

 priyasathdep@yahoo.co.ukالبرٌد اإللكترونً: 

 
 كامالٌنً دى سٌلفا /السٌدة .2

 األمٌنة اإلضافٌة )القانونٌة(
 وزارة العدل،

 مجمع المحكمة العلٌا
 ، سرٌالنكا12كولومبو
 2433301-11 -94+الهاتؾ: 
 7179558-77-94+ الجوال:

 2445447-11-94+ س:الفاك
 secretary@justiceministry.gov.lkالبرٌد اإللكترونً: 

 
 السٌد جاٌانثا جاٌاسورٌا .3

 المحامً العام نائب 
 ، سرٌالنكا، 12قسم النائب العام، كولومبو 

 (Office) 2458293-1-94+الهاتؾ: 
 3017729-77 - 94+الجوال: 
 2436421-11- 94+الفاكس: 

 jayanthac@hotmail.comالبرٌد اإللكترونً: 
 
 السٌد كابٌال واٌدارتنى .4

 المحامً العام نائب 

mailto:naslin@cinnamonhotels.com
http://www.cinnamonhotels.com/
mailto:priyasathdep@yahoo.co.uk
mailto:secretary@justiceministry.gov.lk
mailto:jayanthac@hotmail.com
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 ، سرٌالنكا،12قسم النائب العام، كولومبو 
 )المكتب( 2438792-1-94الهاتؾ: 
 3799552-77 -94+الجوال: 
 2436421-11- 94+الفاكس: 

 kapilawaidyaratne@hotmail.comالبرٌد اإللكترونً: 

 
 السٌدة نٌلوم ماٌادونى باندارا .5

 المستشارة القانوٌة ، وزارة الشؤون الخارجٌة،
 ، سرٌالنكا.01المبنى الجمهوري، كولومبو 

 2448355-11-94 +الهاتؾ: 
 2267934-77-94+الجوال: 
 2433384-11-94+الفاكس: 

 Legal@formin.gov.lkالبرٌد اإللكترونً: 
 
 السٌدة بٌومانسً بٌرٌس .6

 الوكٌل  مساعدكبٌرة 
 وزارة العدل، 

 مجمع المحكمة العلٌا،
 ، سرٌالنكا12كولومبو 
 2432710 11 -94+الهاتؾ: 
 8258869-71 - 94 +الجوال: 
 2445447-11-94+الفاكس: 

 aalco2011@gmail.comالبرٌد اإللكترونً: 
 
 السٌدة سانجٌكا كامانانكارا .7

 القانونً المسؤول
 وزارة الشؤون الخارجٌة،

 ، سرٌالنكا01المبنى الجمهوري، كولومبو 
 2325923-11-94+الهاتؾ: 
 3464394-77-94+الجوال: 
 2433384-11-94+الفاكس: 

 kammanankada@yahoo.comالبرٌد اإللكترونً: 
 

مسيذ مه المؼلوماث حول الذورة السىويت الخمسيه للمىظمت وللحصول ػلى 

(AALCO( يرجى اإلتصال بأػضاء أماوت المىظمت ،)AALCO ):اآلتيت 

 

 (AALCOاإلحصال في أياَت انًُظًت ) يركس

 
 سعادة اإلستاذ بروفٌسور. د. رحمت محمد

mailto:kapilawaidyaratne@hotmail.com
mailto:Legal@formin.gov.lk
mailto:aalco2011@gmail.com
mailto:kammanankada@yahoo.com
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 (AALCOالسكرتٌر العام للمنظمة )
29-C, Rizal Marg 

 تشانكابوري، دبلوماتٌك انكلٌؾ
 ، الهند110021 –نٌودلهً 
 26117641/26117642-11-91+ الهاتؾ:

 26117640 -11-91+الفاكس: 
 mail@aalco.intترونً: البرٌد اإللك

 
 Xu Jieالدكتور. 

 (AALCOنائب السكرتٌر العام للمنظمة )
29-C, Rizal Marg 

 تشانكابوري، دبلوماتٌك انكلٌؾ
 ، الهند110021 –نٌودلهً 
 26117641/26117642-11-91+الهاتؾ: 
 26117640 -11-91+الفاكس: 

 mail@aalco.intونً: البرٌد اإللكتر
 

 الدكتور. حسٌن سلٌمانً
 (AALCOنائب السكرتٌر العام للمنظمة )

29-C, Rizal Marg 
 تشانكابوري، دبلوماتٌك انكلٌؾ

 ، الهند110021 –نٌودلهً 
 26117641/26117642-11-91+الهاتؾ: 
 26117640 -11-91+الفاكس: 
 hsoleimani@aalco.intلكترونً: البرٌد اإل

 

C.  اسخًارة انخسجيم 

 

كما ٌمكن الحصول علٌها من خالل زٌارة تم إرفاق استمارة التسجٌل بهذه الوثٌقة. 
. www.aalco.intو .lkhttp://www.justiceministry.gov: موقع

طرٌق الفاكس أو البرٌد اإللكترونً إلى  عنارسالها تعبئة االستمارة كاملة ووٌرجى 
األمانة العامة للجنة التنظٌم الوطنٌة للدورة السنوٌة الخمسٌن للمنظمة 

(AALCO سرٌالنكا ،)لى العنوان التالً:عوذلك  2011ٌونٌو  20 لؽاٌة 
 

 (AALCOللدورة السنوٌة الخمسٌن للمنظمة )أمانة لجنة التنظٌم الوطنٌة 
 وزارة العدل

 مجمع المحكمة العلٌا
  12كولومبو 

mailto:mail@aalco.int
mailto:mail@aalco.int
mailto:hsoleimani@aalco.int
http://www.justiceministry.gov.lk/
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 سرٌالنكا
 2445447-11-94+الفاكس: 

 aalco2011@gmail.comالبرٌد اإللكترونً: 
 

D.  ضيىف حكىيت سريالَكا 

 

زعماء لاكٌة الدٌمقراطٌة درحة الضٌوؾ حكومة جمهورٌة سرٌالنكا االشتر ستمنح
قوم الحكومة تالوفود والمدعوٌٌن الخاصٌٌن )" ضٌوؾ حكومة سرٌالنكا"(. وس

الوزٌر أو  ٌتمتعون بمرتبةزعماء الوفود الذٌن لدرجة الضٌوؾ  بمنحالمستضٌفة 
والسكرتٌر العام  دون ؼٌرهم،فً الحكومات المعنٌة وزٌر الدولة أو النائب العام 

 .(AALCOمة )للمنظ
 

E.  األيٍ انشخصي ضابط 
 

ضٌوؾ حكومة سرٌالنكا من قبل قوات شرطة لسٌتم توفٌر ضابط االمن الشخصً 
 سرٌالنكا.

 

F.  اإلقايت 
 

والذٌن  الدورة السنوٌة الخمسٌنتم إجراء ترتٌبات خاصة للمندوبٌن المشاركٌن فً 
والتً تشمل ٌة فً الفنادق التالإقامتهم وذلك مصارٌؾ تتحمل حكومة سرٌالنكا ال 

 :ٌلًعناوٌن الفنادق كما والفطور. وجبات 
 
1  .Cinnamon Lakeside Colombo  

 ، سر تشٌتامباالن اى . ؼاردٌنر ماواثا115
 . سرٌالنكا2كولومبو 
 7078232 71 -94+الهاتؾ: 
 4714143-11-94+الفاكس: 

 naslin@cinnamonhotels.comالبرٌد اإللكترونً: 
 www.cinnamonhotels.comالموقع: 

 الضرائب( شمولٌة دوالر امرٌكً )مع B &B – 175ؼرفة واحدة 
 الضرئب(شمولٌة دوالر امرٌكً )مع  B & B – 185ؼرفتٌن 

 
2  .Cinnamon Grand Colombo  

 شارع ؼالى، , 252صندوق البرٌد 
 ، سرٌالنكا.03كولومبو 
 2437437-11-94+الهاتؾ: 

mailto:aalco2011@gmail.com
mailto:naslin@cinnamonhotels.com
http://www.cinnamonhotels.com/
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 2449283-11-94+الفاكس: 
 sadhana@cinnamonhotels.comالبرٌد اإللكترونً: 

 www.cinnamonhotels.comالموقع: 
 % الضرٌبة 27+  دوالر امرٌكً B &B – 140حدة ؼرفة وا
 % الضرٌبة 27+  دوالر امرٌكً B & B – 150ؼرفتٌن 

 

3  .Taj Hotels Resorts and Palaces 
25 ،Galle Face Centre Road  

 .، سرٌالنكا03كولومبو 
 4306791 -71- 94+ & 2446622 11- 94 +الهاتؾ: 
 2437208-11-94+الفاكس: 

 kanishka.udawatta@tajhotels.comرونً: البرٌد اإللكت
 www.tajhotels.comالموقع: 

 الضرائب( شمولٌة دوالر امرٌكً )مع B &B – 171ؼرفة واحدة 
 ضرئب(الشمولٌة دوالر امرٌكً )مع  B & B – 182ؼرفتٌن 

 

4  .Hilton Colombo 
 سر تشٌتامباالن اى . ؼاردٌنر ماواثا 2رقم. 

 ، سرٌالنكا.1كولومبو 
 2544644 -11-94+ الهاتؾ:

 2492191-11-94+الفاكس: 
 sarath.ranasinghe@hilton.comالبرٌد اإللكترونً: 

 www.hilton.comالموقع: 
 % الضرٌبة 27+  دوالر امرٌكً B &B – 135ؼرفة واحدة 

 % الضرٌبة 27+  دوالر امرٌكً B & B – 145ؼرفتٌن 
 
5  .Galadari Hotel  

 ، شارع لوتس، 64العنوان: 
 ، سرٌالنكا. 1كولومبو 
 2544544 11 94+الهاتؾ: 
 2544585-11 – 94+الفاكس: 

 naizer@galadarihotel.lkاإللكترونً:  البرٌد
 http://www.galadarihotel.lkالموقع: 

 الضرائب( شمولٌة دوالر امرٌكً )مع B &B – 171ؼرفة واحدة 
 الضرئب( ةشمولٌ دوالر امرٌكً )مع B & B – 183ؼرفتٌن 

 
6  .Ramada Colombo  

 ، محمد ماكان ماركر ماواثا، 30رقم. 
 ، سرٌالنكا.3كولومبو 

mailto:sadhana@cinnamonhotels.com
http://www.cinnamonhotels.com/
mailto:kanishka.udawatta@tajhotels.com
http://www.tajhotels.com/
mailto:sarath.ranasinghe@hilton.com
http://www.hilton.com/
mailto:naizer@galadarihotel.lk
http://www.galadarihotel.lk/
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 4794309/2422001-11-94+: الهاتؾ
 2445836-11-94+الفاكس: 

 palitha@ramadacolombo.comالبرٌد اإللكترونً: 
 www.ramadacolombo.comالموقع: 

 الضرائب( شمولٌة دوالر امرٌكً )مع B &B – 131ؼرفة واحدة 
 الضرئب( شمولٌة دوالر امرٌكً )مع B & B – 141ؼرفتٌن 

 

وقت الحجز  وأثناءوسٌتم حجز كافة الؽرؾ بناءاً على االتصال المباشر بالفندق. 
حضورهم فً  بخصوصالفندق موظفً  ٌقوموا بإبالغن ٌرجى من المندوبٌن أ

(. وتم تقدٌم االرشادات الالزمة الى الفنادق المذكورة AALCOاجتماع المنظمة )
وفً حٌن، أن المندوبٌن لدٌهم حرٌة التصرؾ فً اختٌار الفندق لإلقامة بهذ الشأن. 

علماً المؤتمر  لٌاتٌقوموا باختٌار الفندق الذي ٌتم فٌه عقد فعاالمستحسن أن  فإنه من
الضٌوؾ الذٌن تم منحهم درجة  تحمل كافة مصارٌؾستحكومة سرٌالنكا  بأن

مثل المشروبات الكحولٌة أو رسوم األخرى مصارٌؾ ال كما أن. )فقط الضٌوؾ
 .(الحكومةال تدخل ضمن إطار نفقات التً المتنوعة وؼٌرها  الخدمات

 

 االَكضيىف حكىيت سري عهىانًُدوبيٍ اآلخريٍ عالوة 
مصارٌؾ  وأٌةلشخصٌة فً الفندق احساباتهم على كافة المندوبٌن اآلخرٌن تسوٌة 

 .ةجى منهم تسوٌة فاتوراتهم فً الفندق مباشرقبل مؽادرة الفندق، حٌث ٌرأخرى 

 

G.  حرحيباث االجخًاع 
 

(i) التسجيل 
 Cinnamon Lakesideمكتب التسجٌل فً مبنى فندق فتح سٌكون 

Colombo .اعتباراً من 2011ٌونٌو  26التسجٌل من  عملٌة حٌث ستبدأ 
 27 فًالتسجٌل  عملٌة وستستمر.  20.00إلى الساعة  17.00الساعة 
فً مكان انعقاد  09.30إلى الساعة  8.00من الساعة  2011ٌونٌو 

قبل بتسجٌل أسماءهم  القٌامالمندوبٌن والمراقبٌن  كافةمن  وٌرجى المؤتمر.
علماً بأن لن ٌتم السماح شارات االجتماع. على حصول الالجلسة اإلفتتاحٌة و

 للمندوبٌن دخول قاعة االجتماع بدون شارات االجتماع.

 

(ii) شارات االجتماع 
عملٌات  أثناءوالمندوبٌن  مقدمً الكلمات لجمٌعستصدر شارات االجتماع 

اتباع نهج اصدار شارات ملونة مختلفة لمختلؾ فئات سٌتم و التسجٌل.
 المندوبٌن.  
 (AALCOاألعضاء فً المنظمة ) ئٌس وفود الدولمر لراللون األح

mailto:palitha@ramadacolombo.com
http://www.ramadacolombo.com/
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 اللون االزرق لمندوبً الدول األعضاء
 اللون األخضر للمراقبٌن ) دول ؼٌر األعضاء والمنظمات الدولٌة(

 (NOCاللون االصفر ألعضاء لجنة التنظٌم الوطٌنة )
 (AALCOألمانة المنظمة ) اللون الرمادي

 
 
(iii) لغة العمل 

لدورة السنوٌة الخمسٌن للمنظمة اٌزٌة لؽة عمل ستكون اللؽة األنجل
(AALCO)  المترجمون . وسٌتواجد بتلك اللؽةوٌتم تقدٌم كافة البٌانات

من اللؽة اإلنكلٌزٌة إلى اللؽة للقٌام بالترجمة الجلسة،  أثناء فعالٌاتالفورٌون 
العربٌة وبالعكس فً الجلسة العامة. وكما سٌتم ترجمة تقارٌر األمانة حول 

 اللؽة العربٌة. إلىول أعمال البنود المتداولة جد
 
(iv) اللباس 

  . ةحضور فعالٌات االجتماع ومأدبة العشاء الرسمٌة بالمالبس الرسمٌ ٌجب
 
(v) توزيع البيانات 

وٌمكن متاحة ( AALCOبٌانات الدورة السنوٌة الخمسٌن للمنظة ) ستكون
(. وباإلضافة إلى ذلك، www.aalco.intتحمٌلها من موقع المنظمة )

 االجتماع ستقوم األمانة العامة للمنظمة بإحالة مجموعة رسمٌة من بٌانات
 جلبٌرجى من المندوبٌن ولكل وفد( إلى كافة الدول األعضاء.  مجموعة)

إضافٌة خالل ٌتم توزٌع نسخ  لنعلماً بأنه بٌانات االجتماع المحملة معهم، 
 ٌة.الدورة السنو

 
(vi)  التي تتطلب النظر فيها.القضايا 

برامج العمل للمنظمة  حولالموضوعات الخاصة  مداولةسٌتم 
(AALCOًخالل الدورة الخمسٌن، وه ،) ًتقرٌر حول 1: كما ٌل )

( قانون 2مسائل متعلقة بلجنة القانون الدولً فً دورتها الثانٌة والستٌن، 
ت الدولٌة األخرى فً والمنظما UNCITRAL( تقرٌر عن عمل 3البحار، 

ترحٌل ( 5( البٌئة والتنمٌة المستدامة، 4مجال قانون التجارة الدولً، 
الهجرة الجماعٌة بما فٌها الفلسطٌنٌٌن والممارسات اإلسرائٌلٌة األخرى 
للقانون  اانتهاكوالتً تشكل واالستٌطان الٌهودي فً جمٌع األراضً المحتلة 

( التعابٌر الفلكلورٌة 6‘ )1949بعة لعام الدولً وال سٌما اتفاقٌة جنٌؾ الرا
 .والحماٌة الدولٌة لها

 

http://www.aalco.int/
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(vii) اجتماعان خاصان 
ٌتجاوزان ال خاصٌن تنظٌم اجتماعٌن ب( AALCO)ستقوم أمانة المنظمة 

 حول( المحتملةٌوم باالشترك مع حكومة سرٌالنكا )مع الشراكة النصؾ 
 العناوٌن التالٌة:

 مهاجرٌن وحماٌة األطفالاالتجار بالنساء / األطفال، العمال ال. 

 ًالتحكٌم التجاري الدول 
 
(viii) األمانة 

 Cinnamon( فً فندق AALCOسٌكون مقر األمانة للمنظمة )
Lakeside .الذي هو مكان انعقاد المؤتمر 

 
(ix) لجنة الصياغة 

سٌتم إقامة لجنة الصٌاؼة فً مكان انعقاد المؤتمر التً تقوم برئاستها الدولة 
 (.AALCOة للمنظمة )مساعدة األمانبالمستضٌفة 

 

H. انخسهيالث انطبيت 
بترتٌب التسهٌالت الطبٌة األساسٌة بالتعاون مع قامت لجنة التنظٌم الوطنٌة 

 .وزارة الصحة فً سرٌالنكا للمندوبٌن فً حاالت الطوارئ
 

I. انُفقاث انجىيت 
 ترتٌبات النقل الجوٌة بأنفسها. القٌام بإجراءٌطلب من الوفود 

 

J. وجباث انطعاو 
فٌر وجبة الفطور لكافة المندوبٌن فً الفنادق المتعلقة، ما لم ٌنص على سٌتم تو

خالل الجلسات وكذلك  يخالؾ ذلك، وأٌضاً سٌتم توفٌر كافة الوجبات بما فٌها الشا
 خالل أٌام االجتماع.مأدبة الؽداء والعشاء لجمٌع المندوبٌن إقامة 

 

K. انهجرة وانُقم، بروحىكىل 

 
(i)  كولومبو الدولً باندرانائٌكاالوصول والمؽادرة فً مطار 

( فً مطار كولومبو الدولً NOCسٌتواجد أشخاص لجنة التنظٌم الوطنٌة )
باندرانائٌكا، للقاء ومساعدة الوزراء، النائب العام، المحامً العام، السكرتٌر 

، اآلخرٌن ( وضٌوؾ حكومة سرٌالنكاAALCOالعام للمنظمة )
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مكتب لجنة التنظٌم الوطنٌة  ٌتم فتحوسوصولهم ومؽادرتهم.  أثناءوالمندوبٌن 
 .المندوبٌن كافةفً المطار لمساعدة 

 في الفندق
مساعدة الفندق للقاء و متواجدٌن فًلجنة التنظٌم الوطنٌة  أعضاء وسٌكون

 .المندوبٌن كافة
(ii) كيدحجوزات العودة /  التأ 

الجوٌة. ٌرجى  العودةمسؤولٌة تأكٌد حجوزات تحمل على المندوبٌن 
 ب األمر.ـإذا ما تطلستقبال فً الفندق أو األمانة للمساعدة الافذة انباالتصال 

 
(iii) النقل في المطار خدمات 

زعماء الوفود والضٌوؾ لخدمة النقل لتوفٌر سٌارات مستقلة سٌتم 
المطار إلى  من درجة الضٌوؾ حكومة سرٌالنكا منحتهمالمدعوٌٌن الذٌن 

 ؽادرتهم.من الفندق إلى المطار لدى موالفندق لدى وصولهم 
 

المساعدات للمندوبٌن اآلخرٌن فً لجنة التنظٌم الوطنٌة  أعضاء أٌضاً  سٌقدم
المطار لخدمة النقل من المطار إلى الفندق لدى وصولهم ومن الفندق إلى 

 المطار لدى مؽادرتهم.
 

 وسائل النقل خالل الدورة السنوية
لفنادق المحدد توفٌر وسائل النقل لجمٌع المندوبٌن الذٌن ٌقٌمون فً ا سٌتم
 .حضور الحفالت الرسمٌة أي / االجتماعٌةلمكان انعقاد المؤتمر و إلى
 

L.  يكخب انًساعدة 
األمانة العامة من الساعة  ؼرفةالمندوبٌن فً كافة لستكون طاولة المساعدة متاحة 

 .2011ٌولٌو  1إلى  – 2011ٌونٌو  26ٌومٌاً من  20.00إلى الساعة  08.00
 

M. شيراثجىازاث انسفر وانخأ 
جواز للدخول فً سرٌالنكا، ٌجب على الموطنٌن األجانب ان ٌكون فً حوزتهم 

والتأشٌرات الالزمة. ٌرجى من  سارٌة المفعول لمدة ال تقل عن ستة أشهر،السفر 
 السامٌةمفوضٌة الكافة الدول الحصول على التأشٌرات من ضٌوؾ المندوبٌن و
توجد فٌها  ة. وللدول األعضاء التً الالسفارات فً بلدانهم المتعلقأو سرٌالنكا / 

باتخاذ ستقوم وزارة الشؤون الخارجٌة  فإن/ السفارات،  السامٌةهذه المفوضٌة 
المراقب العام لشؤون الهجرة لمنح المندوبٌن مساعدة بالترتٌبات فً المطار 

ولهذا الؽرض، ٌجب على المندوبٌن المعنٌٌن أن  تأشٌرات الدخول لدى وصولهم.
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البرٌد اإللكترونً نسخة ممسوحة لصفحة جواز السفر المتعلقة، ن طرٌق ٌحٌلوا ع
الصورة إلى أمانة لجنة التنظٌم الوطنٌة للدورة إلى جانب التفاصٌل  التً تتضمن

 AALCO( )e-mail: childabductionالسنوٌة الخمسٌن للمنظمة )
moj@hotmail.comإلى السٌدة سانجٌكا كامانانكارا ) ( ونسخة-e

mail:kammanankada@yahoo.com أو )
legal@formin.gov.lk. 

 
 ولمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة الموقع التالً:  

.gov.lkcontroller@immigration 
 2674621 /5329000-11-94الهاتؾ: 
 http://www.immigration.gov.lkالموقع: 

 

N.   انصحت 
التً تتطلب ٌجب على كافة المسافرٌن الذٌن ٌصلون إلى سرٌالنكا من المناطق 

ون التً ٌؽادردولة لافً  ٌعتبر وباءً المرض كان ٌم ضد الحمى الصفراء اذا التطع
مع الرجاء بجلب ، ضرورة االلتزام الصارم بتوصٌات منظمة الصحة العالمٌة منها

 بطاقة الحمى الصفراء.

 
O. حسهيالث انًكخب 
خدمات االنترنت/البرٌد اإللكترونً والطباعة فً مكان انعقاد المؤتمر  توفٌرٌتم س
 لمندبٌن بدون تكلفة.ل

 
البرٌد اإللكترونً/ االنترنت، والفاكس باإلضافة  خدمات توفٌرسٌتم  إضافة إلى أنه

تحمل مصارٌؾ كافة هذه بٌن وفً مركز أعمال الفندق وعلى المند خدمة النسخإلى 
 التسهٌالت اإلضافٌة. 

 
(i) انًاء 

 .للسالمة اإلضافٌةاستخدام قوارٌر مٌاه الشرب ن ٌالمندوبعلى 
 

(ii) حانت انطقس 
وعدم وجود المواسم حالة الطقس فً سرٌالنكا حار رطب استوائً 
درجة الحرارة  تتراوحالملحوظة ودرجات الحرارة لٌست شدٌدة، حٌث 

ودرجة الحرارة فهرنهاٌت(  82.4درجة مئوٌة ) 28 بٌن الصؽرى حوالً
فهرنهاٌت( فً المناطق  درجة 87.8درجة مئوٌة تقرٌبا ) 31 القصوى

mailto:moj@hotmail.com
mailto:legal@formin.gov.lk
mailto:legal@formin.gov.lk
mailto:controller@immigration.gov.lk
mailto:controller@immigration.gov.lk
http://www.immigration.gov.lk/
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تحظى بكثرة الجبلٌة  والمناطقالمرتفعات الوسطى إال أن  .اً قل ارتفاعاأل
درجة  60.8 حٌث تبلػ درجة الحرارة الصؽرى  البرودة وأكثر اعتداالً 

حوالً فً حٌن تبلػ درجة الحرارة القصوى مئوٌة( درجة  16فهرنهاٌت )
ولمزٌد من المعلومات ٌرجى . (مئوٌةدرجة  33درجة فهرنهاٌت ) 91.4

 .www.visitsrilanka.lk زٌارة الموقع التالً:

 

(iii) خدياث انبُىك وانعًهت 
سنت. وتوجد العملة الورقٌة من فئات روبٌة  100روبٌة سرٌالنكا = 

، 5000 ،2000 ،1000 ،500 ،100 ،50 ،20( SLRsسرٌالنكٌة )
والسنت  1و  2، 5، 10معدنٌة من فئات روبٌة سرٌالنكٌة روبٌات و. 10و

 .1و 2، 5، 10، 25، 50
معرفة أحدث ل( app) 110.39= روبٌة سرٌالنكٌة  1ر األمرٌكً الدوال

 http://www.cbsl.gov.lk ٌرجى زٌارة الموقع اآلتً: أسعار الصرؾ
المعتمدة  ، البنوك والفنادقالعملة صرؾاستخدام مركز  وٌنصح المندوبون

  .لصرؾ العملة األجنبٌة
ت أمرٌكن اٌكسبرٌس، فٌزا كارد، ماستر كارد فً سرٌالنكا على تقبل بطاقا

 نطاق واسع
رسوم شٌكات سٌاحٌة بالدوالر األمٌركً، لتجنب أخذ ن ٌالمندوب وبإمكان
 .الصرؾ على أسعار إضافٌة

 

(iv) وسائم انُقم انًحهيت 
كما تتوفر من الفندق.  ةٌمكن ترتٌب السٌارة المستأجرة لألؼراض الخاص

من وأجور السٌارات لٌست ثابتة،  علماً بأنة أٌضاً. جرألخدمات سٌارات ا
 .آلة تحدٌد األجرة )مٌتر(المتوقع التفاوض فً األجور قبل السفر أو استخدام 

 
(v) انفرق في انىقج 

 GMT + 5.30الوقت المحلً 

 
(vi) حسويد انكهرباء 

ستخدام المقابس المستدٌرة ذات ٌتم ا، 50Hzفولت ،  230التٌار الكهربائً 
 .معاتثالثة ش

 
(vii)  انبقشيش 

http://www.visitsrilanka.lk/
http://www.cbsl.gov.lk/
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فً سرٌالنكا. ومع ذلك، ٌشمل  المطاعمالبقشٌش فً الفنادق /  ال ٌحظر

 .المطاعم نسبة من الفاتورة كرسوم الخدمةمعظم الفنادق / 

 
P. انًُاسباث االجخًاعيت 

(، AALCOذهبً للمنظمة )ال الٌوبٌلأن الدورة السنوٌة الخمسٌن ستكون دورة 

 .خالل الدورة الراهنة االجتماعٌة الفعالٌاتمن حٌث سٌتم إجراء عدد 

 
Q. انجىنت االسخطالعيت 

الخالبة مناظر الاستطالعٌة لمشاهدة ستقوم الحكومة المستضٌفة بتنظٌم جوالت 
 .التسوق المرحباإلضافة إلى  سرٌالنكا والجمال الطبٌعً فً
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MEMBER STATES   (BLUE COLOUR) 

 

ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION (AALCO) 

FIFTIETH ANNUAL SESSION 

CINNAMON LAKESIDE COLOMBO, 

115, SIR C. A. GARDINER MAWATHA, COLOMBO, SRI LANKA 

26 June – 1st July 2011  

 

REGISTRATION FORM 

 

NAME: 

____________________________________________________________ 

              Surname                                        First                      Middle 

 

PASSPORT NUMBER 

________________________________________________________________ 

COUNTRY 

________________________________________________________________ 

TITLE  

________________________________________________________________ 

ORGANIZATION 

________________________________________________________________ 

 

DESIGNATION____________________________________________________ 

 

OFFICIAL ADDRESS 
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PERMANENT ADDRESS  
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E-Mail 

:____________________________________________________________ 

Tel. No.________________________ Fax No.___________________________  

 

SIGNATURE & DATE 
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INTERNATIONAL 

ORGANISATIONS / OBSERVER 

STATES (GREEN  COLOUR) 

 

ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION (AALCO) 

FIFTIETH ANNUAL SESSION 

CINNAMON LAKESIDE COLOMBO, 

115, SIR C. A. GARDINER MAWATHA, COLOMBO, SRI LANKA 

26 June – 1st July 2011  

 

REGISTRATION FORM 

 

NAME: 

____________________________________________________________ 

                     Surname                     First                       Middle 

 

PASSPORT NUMBER 

________________________________________________________________ 

COUNTRY/ORGANIZATION 

________________________________________________________________ 

TITLE 

________________________________________________________________ 

STATUS:  HEAD OF DELEGATION 

________________________________________________________________ 

                  ALTERNATE MEMBER: 

________________________________________________________________ 

                  ADVISER / MEMBER 

________________________________________________________________ 

PERMANENT MAILING ADDRESS 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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E-Mail 

_____________________________________________________________ 

Tel.  No .___________________   Fax  No. _____________________________ 

 

SIGNATURE & DATE ______________________________________________ 

 


