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 الجتماع الرابع للفريق العامل المعني بالقانون الدوليالترتيبات اإلدارية ل
 في الفضاء السيبراني

 اإلفريقية –المنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية 

 هانغتشو، جمهورية الصين الشعبية
 م2102سبتمبر/أيلول  4 – 2

 
 المكان، والتاريخ والوقت .0

، 52 سعنميشعنهواتجيع )طريق انمتجع في فندق تجماع  : سوف يعقد االمكان انعقاد االجتماع
، الدور األول، الابنى شيعنزي قععةاحعفظة شيهو، هعنغمشو، الصين( في غرفة االتجماعععت ب

 .3رقم 

 م5102سبمابر/أيلول  4إلى  5: التاريخ

 التسجيل .2

 اوقع على م5102 /آبأغسطس 03 ان اعمبعًرا اإلنمرنت عبر المستجيل نظعم مفعيل سيمم
يرتجى ان تجايع  .)posting.asp?recordid=675-http://www.aalco.int/scripts/list( انظاة آلكو

 .المستجيل اسماعرةالاشعركين معبئة 

معبئة اسماعرة  الاشعركين في حعلة مواتجد الاشعكل الفنية عند المستجيل عبر اإلنمرنت، يرتجى ان
رسعل( www.aalco.int) المستجيل )ارفقة( المي ياكن منزيلهع ان الاوقع  إلى االسماعرة وا 

seminar@aalco.int 

http://www.aalco.int/scripts/list-posting.asp?recordid=675
mailto:seminar@aalco.int
mailto:seminar@aalco.int
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 م5102أغسطس/آب  31الرتجعء ان تجياع الاشعركين إكاعل عالية المستجيل في اوعد أقصعه 

 التأشيرات .3

 القنصلية أو الدبلواعسية بعلسلطعت االمصعل ،مأشيرة إلى يحمعتجون الذين الاشعركين على
 .دولهم فيالصينية 

ان  آلكو انظاة في األعضعء الدول في الاعمادة الصينية البعثعت تجايع الصين حكواة سمبلغ
 .لاشعركينل مأشيرةال لعالية السلس الميسير ماكينأتجل 

 01 الاؤرخة WGM/AALCO/219/2019الععاة رقم:  األاعنة اذكرة بإرفعق الاشعركون يوصى
 .المأشيرة على الحصول عاليةعتجيل لم مأشيرةال طلبإلى تجعنب  م5102 /ماوزيوليو

 النقل .4

 سفرهم التجوي للعودة.يموقع ان الاشعركين مرميب 

إلى يموقع أيضًع ان الاشعركين المرميبعت بأنفسهم لوسعئل النقل ان/إلى الاطعر/احطة القطعر 
 الفندق.

 عبرالتجوية  رحالتال إتجراء أو هعنغمشو إلى ابعشرة التجوية بعلرحلة السفر للاشعركين ياكن
 .شنغهعي أو بكين

 إلى أتجرة سيعرة ركوب ،الدولى شيعوشعن هعنغمشو اطعريصلون إلى  الذين للاشعركين ياكن
 (.يوان 051 المقديرية المكلفة) مقريًبع دقيقة 31 وذلك يأخذ هواجيا منتجع فندق
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 شنغهاي مطار أو الدولي هونغكياو شنغهاي مطار عبر يصلون الذين الاشعركون يحمعج
 (.السرعة ععلية حديد سكة) قطعرال ركوب إلى ،الدولي بودونغ

 احطة إلى الحديدية للسكك هونغكيعو شنغهعي احطة ان القطعر ركوب للاشعركين ياكن
 السععة حمىصبعحًع  10:11 السععة ان قدقعئ 01 كل هعنغمشو الشرقية الذي يغعدر في

 يوان 01 هي المقديرية المكلفة) واحدة سععة حوالي السفر يسمغرق سوفو . اسعءً  50:31
 أتجرة سيعرة الاشعركون يأخذ قد ،هعنغمشو الشرقية احطة إلى الوصول بعد(. واحد لشخص
 (.يوان 21 المقديرية المكلفة) الفندق إلىللوصول 

وهذا . هعنغمشو إلى أن يسعفروا بعلرحلة ،الدولي بكين اطعر عبر يصلون الذين للاشعركين ياكن
 ان الامصلة رحالتال خيعرات عن بعلبحث الاشعركون يوصىو . السفر يأخذ سععمين مقريبع

 .هعنغمشو إلى بكين

 0 سمغرقالذي سي الخيعرات أحد أيًضع( السرعة ععلية الحديدية السكك) القطعر ركوب يعد
 (.شخص لكل يوان 211 المقديرية مكلفةال) سعععت

 اإلقامة .5

فندق  فيالانعقد  االتجماع  في للاشعركين الفندق اع خعصة أسععر على الانظاون مفعوض
 اكعن أنهحيث " انمتجع هواتجيع فندق " في أن ينزلوا  بشدة الاشعركون يوصى. هواتجيعانمتجع 
 غرفة حتجزال حعتجة للاشعركين لذلك و  اسبًقع الغرفالانظاون  حتجزحيث . االتجماع  انعقعد
 االتجماع  في اشعركمهم مأكيد الاشعركين على الوصول، إتجراءات مستجيلعند . اإلنمرنت عبر
 :يلي كاع هي الفندق اعلواعت. مفضيلية بأسععرليسمفيدوا  العال لفريقل الرابع
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 resort.hangzhouhotel.org/en/-s://huajiashanhttpالاوقع: 

 ، هعنغمشو، الصينالغربية البحيرة، احعفظة 52 سعنميشعنالعنوان: طريق 

. االتجماع  انعقعد اكعن ان بعلقرب خر األ فنعدقفي ال الغرف حتجز أيًضع للاشعركين ياكن
 قبل ان وذلك بالانعس الوقت في الفنعدق هذه في اإلنمرنت عبر الغرف بحتجز بشدة يوصى

 :الاشعركين

 فندق انمتجع يعغو .0

 ، احعفظة شيهو، هعنغمشو، الصين040 سعنميشعنالعنوان: طريق 

 فندق انمتجع تجيوليونسونغ .5

 ، احعفظة شيهو، هعنغمشو، الصين1-01لينغين  العنوان: طريق

 الاواقععن طريق زيعرة  هعنغمشو حول الاعلواعت ان ازيد على الحصول للاشعركين ياكن
 :المعلية لكمرونيةاإل

 /http://eng.hangzhou.gov.cnحكواة هعنغمشو:  .0

 /http://en.gotohz.com: هعنغمشو في السفر .5

 على الاشعركين أن مذكروا اسم الفندق الذي ينزلون فيه عند المستجيل.

 للتواصل معلومات .6

https://huajiashan-resort.hangzhouhotel.org/en/
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 ،تجماع اال أعاعل بتجدول الامعلقة الاعلواعت ان ازيد إلى يحمعتجون الذين للاشعركين ياكن
 آلكو. انظاةالععاة ل اعنةفي األ شعراع يميكعغ بعلسيدة االمصعل

 911126117641+الهعمف: 

 seminar@aalco.intاإليايل: 

 المعلومات الهامة .7

 .تجًدا حعًرا ليس ،أاطعر على فمرات ،الانعخ: رائع

 ائوية درتجة 51 هي القصو  الحرارة درتجةدرتجة الحرارة: 

 يوان 0.10دوالر أاريكي =  0. صيني يوان هي الصين في الرساية العالةالعالة: 

 .سعععت 1غرينمش + فرق الموقيت: 


