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 اإلفريقية  -المنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية 
 السابعة والخمسون الدورة السنوية

 )طوكيو، اليابان(
 م1128أكتوبر/تشرين األول   21 – 8

 
 )آلكو( p://www.aalco.inthttمالحظة: للحصول على المعلومات الحديثة يرجى زيارة 

 
 الترتيبات اإلدارية

 8من  الفترةفي اليابان حكومة  التي ستستضيفها آلكو لمنظمة نو والخمس السابعةالسنوية الدورة  .2
 .م في طوكيو1128أكتوبر  21 –

 :كما يلي آلكو والخمسين لمنظمةالسابعة مكان انعقاد الدورة السنوية 
 فندق برنس طوكيو العنوان: 

 ، اليابان8560-105كو، طوكيو، -كوين، ميناتو-شيبا 3-3-32  
 5551-3434-3-81+، الفاكس: 1111-3432-3-81+الهاتف:   

 
 حكومة اليابان مركز االتصال في .1

 aalcojapan@mofa.go.jp البريد اإللكتروني:
 

 ، نيودلهيآلكو لمنظمةالعامة  مانةاألمركز اإلتصال في  .3

http://www.aalco.int/
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 آلكو األمانة العامة لمنظمة
12-Cدبلوماسي، تشانكيابوري، نيودلهي.الحي ال، مارغ ، ريزال 

  26117640 11 91 00الفاكس:   26117641/42 11 91 00الهاتف: 
  as57@aalco.intالبريد اإللكتروني: 

 التسجيل .4

م على الموقع 1128يوليو  01نظام التسجيل عبر اإلنترنت اعتباًرا من  تفعيلسيتم 
(www.aalco.int .يرجى من جميع المندوبين تعبئة استمارة التسجيل .) 

في حالة تواجد المشاكل الفنية عند التسجيل عبر اإلنترنت، يرجى من : الطريقة البديلة
رسال ندوبين تعبئة استمارة التسجيل )مرفقة( التي يمكن تنزيلها من مال الموقع المذكور أعاله، وا 

 .as57@aalco.intاالستمارة إلى 
 8في موعد أقصاه  كبار الشخصيات مندوب ما عدا تسجيلاستمارات ال يجب تقديم جميع

 .7رقم  ، يرجى الرجوع إلى الفقرةلمندوب كبار الشخصياتبالنسبة و  .م1128سبتمبر 

 فتتاحيةالجلسة اال .5
من قبل ممثل رفيع المستوى لحكومة اليابان في مساء يوم  ةاجتماعي مناسبةيتم استضافة وف س
وينصح  المناسبة هى جميع المندوبين للمشاركة في هذ. يتم توجيه الدعوة إلم1128أكتوبر  8

 جميع المندوبين بجدولة وصولهم إلى طوكيو في وقت مبكر من ظهر ذلك اليوم.

 صباحًا. 2.11في تمام الساعة م 1128 أكتوبر 2م الثالثاء، يو ة االفتتاحية ستعقد الجلس
 صباحًا. 18:01يرجى من الوفود الحضور قبل الساعة و 

 بعد ختام الجلسة االفتتاحية، سوف يجتمع رؤساء الوفود ألخذ الصورة الجماعية.
 الشخصيات كبار مندوب .6

مثل  "الشخصياتكبار من قائمة "أصحاب المناصب العالية ضحكومة اليابان  تضعسوف 
الوزراء والنائبين العامين والمحامين العامين. وكما سوف يحصل األمين العام لمنظمة آلكو على 

 نفس الدرجة.

 وسائل النقل والبروتوكول .7
(a)  في مطار طوكيو الدولي )مطار هانيدا(/ مطار ناريتا الدولي. –الوصول والمغادرة 

mailto:as57@aalco.int
http://www.aalco.int/
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لى مطار طوكيو الدولي ستوفر حكومة اليابان خدمة وسا كبار  للمندوبينئل النقل من وا 
 في التواريخ التالية: الشخصيات

 أكتوبر 8 – 7الوصول: 

 أكتوبر 23 – 21المغادرة: 

 وسوف يكون باقي أعضاء الوفود مسؤولين عن ترتيب وسائل النقل على نفقاتهم الخاصة.

(b) وسائل النقل المحلية 
 

. الدورة نعقادالمقر ال مكانس طوكيو وهو نفس سوف يكون محل اإلقامة في فندق برن
ن عن و مسؤول المحددالذين يقيمون في فنادق أخرى غير الفندق الوفود  أعضاء  لذلك،و 

 دورة.انعقاد الإقامتهم ومكان  بين همنقل وسائل ترتيب

 كبار الشخصيات. للمندوبينوسوف توفر حكومة اليابان خدمة وسائل النقل المحلية 

(c) لعودة.هم لمسئولية تأكيد حجز  الوفود تحملت –لطيران حجز تذاكر ا 

 
 اإلقامة .8
(a) برنس طوكيو. ينصح جميع الوفود باإلقامة في فندق 

تحجز حكومة سوف مجانًا. فندق برنس طوكيو في  كبار الشخصيات اإلقامةمندوب ليحق 
كبار الشخصيات تقديم استمارة التسجيل إلى مندوب ينبغي لو اليابان اإلقامة لهم. 

as57@aalco.int  م.1128أغسطس  02وذلك قبل 

فيما  حجزالأن يتم كما يفضل فقات إقامتهمم. نالوفود اآلخرين تحمل ويرجى من أعضاء 
kpr- عن طريق ةً اإلقامة في فندق برنس طوكيو مباشر يتعلق ب

rsy4@princehotel.co.jp  يأتي أواًل يخدم أواًل". من على أساس مبادئ " حجز الغرف. وت
أسعار  من أفضل م لالستفادة1128سبتمبر  7ويوصى الوفود بشدة بإجراء الحجز بحلول 

 وضمان توافر الغرف.
 أسعار الغرفة

 طور()يشمل وجبة الف 22,696( ين يابانى ㎡29.7غرفة ستاندرد )مساحة الغرفة 

mailto:as57@aalco.int
mailto:as57@aalco.int
mailto:prk-rsy4@princehotel.co.jp
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 )يشمل وجبة الفطور( 19,132( ين يابانى ㎡19.8غرفة ستاندرد )مساحة الغرفة 

نظرًا الرتفاع الطلب على الغرف الفندقية في طوكيو خالل ويرجى األخذ في االعتبار ألنه 
بعد المواعيد النهائية المناسبة ضمان الغرف واألسعار ال يمكن هذه الفترة من العام، 

 المذكورة أعاله.

(b) يرجى ذكر أسماء الفنادق وعناوينها في حسب رغبتهم إذا رغب الوفود في حجز الفنادق ،
 استمارة التسجيل.

(c) .سوف يقيم أعضاء األمانة العامة لمنظمة آلكو في فندق برنس طوكيو 
 

 ترتيبات االجتماع .9
(a) التسجيل عند الوصول 

 10:11 –ظهرًا  21:11أكتوبر ) 8سيتم فتح مكتب التسجيل في مكان انعقاد الدورة يوم 
 أكتوبر. 2مساًء( ويوم 

 والمواد. االجتماع حضور ينبغي للوفود القيام بالتسجيل عند وصولهم والحصول على شارات

أخذ شاراتهم في الوقت المناسب االتصال بمكتب  لم يتمكنوا من من الوفود الذين ي رجى
 المساعدة للوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر.

(b) لغة العمل 

جميع الوثائق الرئيسية في اإلنجليزية  اإلنجليزية والعربية وستتوفرغة العمل ستكون ل
 والعربية.

 العربية أيًضا. اللغةبحول بنود جدول األعمال الم َداَولة تقارير األمانة العامة سوف تزود 

(c) اللباس 

 جتماعات الرسمية.االلتزام بالزي الرسمي والوطني خالل العشاء واال

(d) توزيع الوثائق 
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. ويمكن تحميل www.aalco.intكون وثائق االجتماع متاحة على موقع منظمة آلكو: ست
ستقوم األمانة العامة لمنظمة آلكو بتوزيع مجموعة رسمية من و النسخ اإلضافية من الموقع. 

)مجموعة واحدة وثائق االجتماع على جميع الدول األعضاء أثناء التسجيل عند الوصول 
معهم حيث لن  تنزيلها يتم تذكير الوفود بإحضار وثائق االجتماعات التي تمو فقط لكل وفد(. 

مجموعة واحدة من الوثائق ت وزع كما سو يتم توزيع أي نسخ إضافية خالل الدورة السنوية. 
 الدورة. باللغة العربية في

ائق في وقت التسجيل عند مجموعة واحدة من الوث على الوفود المراقبةستحصل كما و 
 الوصول

(e) األمانة العامة ومكتب المساعدة 

(i)  لألمين العام في مكان انعقاد الدورة إلجراء مشاورات ثنائية  خاص هناك مكتبسيكون
 ومسائل إدارية أخرى.

(ii)  في مكان انعقاد المؤتمر. آلكو ألمانة العامة لمنظمةلمقر سوف يكون هناك 
(iii) وم عمل، ستقوم األمانة العامة بإعداد تقرير موجز عن جميع األنشطة في نهاية كل ي

 والنتائج.
(iv)  سوف يتم فتح مكتب المساعدة لجميع المندوبين من قبل حكومة اليابان في مكان

 21 - 2مساًء من  28:11صباحًا إلى الساعة  18:11انعقاد المؤتمر من الساعة 
 وم الجمعة(.م )من يوم الثالثاء إلى ي1128أكتوبر 

 
 غداء العمل والمرطبات .21

خالف ذلك، سيتم توفير غداء عمل ومشروبات ومرطبات لجميع الوفود في ب ي صرح ما لم
 م.1128أكتوبر  21  - 2المؤتمر من  انعقاد مكان

 السفر والتأشيرة جواز .22

يحتاج المواطنون األجانب لدخول اليابان إلى جواز سفرهم صالحًا لمدة ال تقل عن ستة 
 أشهر والتأشيرات المناسبة.

http://www.aalco.int/
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الالزمة من السفارة اليابانية في  التعليماتجميع البلدان الحصول على وفود  يرجى من
وزارة الشؤون الخارجية في بلدانهم للحصول على جميع المعلومات والتطبيقات من بلدانهم أو 

 المتعلقة بتأشيرات سفرهم إلى طوكيو.

انية في الدول األعضاء في منظمة آلكو بالمعلومات سوف يتم إبالغ جميع البعثات الياب
 المتعلقة بالدورة السنوية لمنظمة آلكو.

الالزمة  التعليماتيابانية في بلدانهم الحصول على  اتسفار ي قترح وفود الدول التي ال توجد 
 . @mofa.go.jpaalcojapanعن طريق توجيه االستفسارات إلى 

 مفيدة أخرى معلومات .21

a. المساء.بارد في الصباح و  في مناسب: الخريف، المناخ 
b. درجة مئوية، مع انخفاضها في الليلة إلى  11: معدل درجة الحرارة المرتفعة درجة الحرارة

 درجة مئوية. 21
c. ت العملة الرسمية هي الين الياباني. ومكاتب تحويل العمال :الخدمات البنكية والعملة

 األجنبية في المطار وفي المدينة والفنادق و والبنوك عادة ما تقدم خدمة الصرف.
d. ين ياباني. وتخضع المعامالت  212.1دوالر أمريكي =  2سعر التحويل  :سعر التحويل

 .الوقت الحقيقيبسعر التحويل في تخضع 
e. في اليابان. : غير مطلوب عموماً البقشيش 
f. عاتسا 12.11غرينتش +  :التوقيت فرق 
g. هرتز. 11/01فولت والتردد  211في اليابان، الجهد الكهربائي هو  :تزويد الكهرباء 
h. يمكن ترتيب تأجير السيارات من قبل معظم الفنادق. استئجار السيارات والتاكسي :

 .ال يمكن التفاوض في السعراألجرة و  عداد سياراتالوتستخدم جميع 
 

 الجولة السياحية .23

  ناسبات االجتماعية خالل الدورة السنوية.عدد من المسوف يكون هناك 

mailto:aalcojapan@mofa.go.jp

