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 الترتيبات اإلدارية

 
للمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية  حادية والخمسينالدورة السنوية ال

 22 – 11 نيجيريا اإلتحاديةة ي، جمهورأبوجا في (AALCOاإلفريقية )
 2012 ،يونيو

 

 

A.  يكاٌ االجخًاع 

 
للمىظمة اإلستشارية القاوووية اآلسيوية  هيالخمسو الحادية ستعقذ الذورة السىوية

51اإلفريقية )"
th

 AALCO Annual Session ومكان جيرياوي، أبوجا"( في .

 كما يلي: 15الـ اوعقاد الذورة السىوية
 

  Sheraton Abuja Hotel فندق
 أبوجا، نٌجٌرٌا، Ladi Kwaliشارع 
 4612000 (9) 234+ :الهاتف
 4601508 (9) 234+ :الفاكس

 reservations.abuja@sheraton.comد اإللكترونً: البرٌ

 /http//www.sheratonabuja.comالموقع: 

 

 
 

B.  تانُقطت انًركسي 

 

 (LOC) ًحهيتنجُت انخُظيى ان

 
1. A. A. YOLA، 
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 المحامً العام لإلتحاد واألمٌن الدائم
 وزارة العدل اإلتحادٌة، المقر، أبوجا.

 234803315993+: الجوال

 
2. Ifeyinwa Rita,NJOKANMA (MRS.), 

 ، القانون الدولً والمقارنةمدٌر
 وزارة العدل اإلتحادٌة، المقر، أبوجا.

 2348033139139+ الجوال:
 oduko54@yahoo.comالبرٌد اإللكترونً: 

 
3. R.K MOSES (Mr.) 

 نائب مدٌرة، القانون الدولً والمقارن
 ارة العدل اإلتحادٌة، المقر، أبوجا.وز

 2348055326857+الجوال: 
  reuelk.moses@yahoo.comالبرٌد اإللكترونً: 

 
4. Macauley, WILLIAMS 

 القانون الدولً والمقارن
 .المقر، أبوجاوزارة العدل اإلتحادٌة، 

 2348034823217+الجوال: 
  macwills4real@yahoo.comد اإللكترونً: البرٌ

 
5. Linda A. AMEGO (Mrs.) 

 القانون الدولً والمقارن
 وزارة العدل اإلتحادٌة، المقر، أبوجا.

 2348033210813+الجوال: 
  amego@yahoo.comnigoالبرٌد اإللكترونً: 

 
6. Ikechukwu Emmanuel Nzeh 

 القانون الدولً والمقارن
  المقر، أبوجا. ،اإلتحادٌة وزارة العدل

 2348033496522+الجوال: 
  aikaynzeh@yahoo.comالبرٌد اإللكترونً: 

 

C.  .من خالل مكن الحصول علٌها كما ٌتم إرفاق استمارة التسجٌل بهذه الوثٌقة
. وٌرجى تعبئة االستمارة كاملة http://www.aalco.intزٌارة موقع: 
محلٌة البرٌد اإللكترونً إلى األمانة العامة للجنة التنظٌم ال وارسالها عن

(LOCللدورة السنوٌة الـ  )51 ( للمنظمةAALCO) 2012 ، لغاٌة نٌجٌرٌا

 :الًوذلك على العنوان الت 2012ٌونٌو  13

mailto:secretary@justiceministry.gov.lk
mailto:reuelk.moses@yahoo.com
mailto:macwills4real@yahoo.com
mailto:Legal@formin.gov.lk
mailto:aikaynzeh@yahoo.com
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LOC Secretariat of the 51

st
 AALCO Annual Session 

C/o Federal Ministry of Justice 

Federal Ministry of Justice Headquarters 

Shehu Shagari Way, 

Abuja. 

E-mail: aalco2012@yahoo.com 

 

 (AALCOاإلحصال في أياَت انًُظًت ) يركس

 
 مدسعادة اإلستاذ بروفٌسور. د. رحمت مح

 (AALCOالسكرتٌر العام للمنظمة )
29-C, Rizal Marg 

 تشانكابوري، دبلوماتٌك انكلٌف
 ، الهند110021 –نٌودلهً 
 26117641/24197006-11-91+ الهاتف:

 26117640 -11-91+الفاكس: 
  mail@aalco.int ،rahmataalco@yahoo.comالبرٌد اإللكترونً: 

 
 Xu Jieالدكتور. 

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

 تشانكابوري، دبلوماتٌك انكلٌف
 ، الهند110021 –نٌودلهً 
 26117641/24197003-11-91+الهاتف: 
 26117640 -11-91+الفاكس: 

 mail@aalco.intالبرٌد اإللكترونً: 
 

 الدكتور. حسٌن سلٌمانً
 (AALCOنائب السكرتٌر العام للمنظمة )

29-C, Rizal Marg 
 تشانكابوري، دبلوماتٌك انكلٌف

 ، الهند110021 –نٌودلهً 
 26117641/24197004-11-91+الهاتف: 
 26117640 -11-91+الفاكس: 

 hsoleimani@aalco.intالبرٌد اإللكترونً: 
 

 Yasukata Fukahoriالدكتور. 
 (AALCOنائب السكرتٌر العام للمنظمة )

mailto:mail@aalco.int
mailto:rahmataalco@yahoo.com
mailto:mail@aalco.int
mailto:hsoleimani@aalco.int
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29-C, Rizal Marg 
 تشانكابوري، دبلوماتٌك انكلٌف

 ، الهند110021 –نٌودلهً 
 26117641/24197041-11-91+الهاتف: 
 26117640 -11-91+الفاكس: 

 aalco.intfukahori@برٌد اإللكترونً: ال

 
 

D.   جًهىريت َيجيريا اإلححاديتضيىف حكىيت 

 

زعماء الوفود لة الضٌوف جدر نٌجٌرٌا اإلتحادٌةحكومة جمهورٌة  ستمنح
قوم ت"(. وسجمهورٌة نٌجٌرٌا اإلتحادٌةوالمدعوٌٌن الخاصٌٌن )" ضٌوف حكومة 

 ٌتمتعون بمرتبةزعماء الوفود الذٌن لدرجة الضٌوف  بمنحالحكومة المستضٌفة 
 دون غٌرهم،فً الحكومات المعنٌة الوزٌر أو وزٌر الدولة أو النائب العام 

 .(AALCOوالسكرتٌر العام للمنظمة )
 

E.  األيٍ انشخصي 
 

ن مجمهورٌة نٌجٌرٌا اإلتحادٌة ضٌوف حكومة لمن الشخصً سٌتم توفٌر ضابط األ
 .نٌجٌرٌاقبل قوات شرطة 

 

F.  اإلقايت 
 

والذٌن ال  51الدورة السنوٌة الـتم إجراء ترتٌبات خاصة للمندوبٌن المشاركٌن فً 
إقامتهم باألسعار المخففة فً مصارٌف  جمهورٌة نٌجٌرٌا اإلتحادٌةتتحمل حكومة 

 .الفنادق التالٌة
 :ٌلًعناوٌن الفنادق كما 

1. Sheraton Hotel, Abuja 

 

Ladi Kwali Street, Abuja, Nigeria 

Telephone: +234 (9) 4612000 

Fax: +234 (9) 4601508 

E-mail: reservations.abuja@sheraton.com 

Website: http://www.sheratonabuja.com/ 

 

 

2. Rockview Hotels, Abuja 

mailto:hsoleimani@aalco.int
mailto:reservations.abuja@sheraton.com
http://www.sheratonabuja.com/
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Plots 194/196, Cad Zone A8,  

Adetokunbo Ademola Crescent, 

Wuse II, Box 5879, Garki, Abuja 

Classic: Tel: (09) 4136722-38 

Fax: (09) 4136768, 4136720 

Royale: Tel: (09) 4130041-50, 4130093-102, 4130168-75 

Fax: (09) 4612829, 4612830 

Website: www.rockviewhotelsltd.com 

E-mail:rockveiw_reservations@yahoo.com 

info@rockviewhotelsltd.com 

Superior room -N20, 700  15% 

Discount 

Executive room     -N22, 770 

Classic room      -N25, 070 

Queens room      -N27, 600 

Deluxe room     - N28, 060 

Room rates exclude Breakfast 

 

3. Reiz Continental Hotel, Abuja 

Plot 779, Cadastral Zone A0, Central Area  

Tel: (+234-9)-4619110, 08039676940. Reservations: 

+2348073190331 

Website: www.reizcontinentalhotel.com 

E-mail: reservation@reizcontinentalhotel.com; 

reizcontinentalhotelabuja@yahoo.com 

Standard room                                     B&B –N21,800  

Deluxe room                                         B&B – N27,800 .15 % discount 

Executive room      B&B –N29,800. 15% discount 

 

4. Chelsea Hotel, Abuja 

mailto:info@rockviewhotelsltd.com
mailto:reservation@reizcontinentalhotel.com
mailto:reizcontinentalhotelabuja@yahoo.com
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Plot 123 Casdastral Zone A0, Central Business District, Abuja, 

Nigeria. 

Tel: +234(0)9-7822080,7822081. Reservations: +234 (0) 7822082 

E-mail: infor@chelseahotel.com 

Website:www.chelseahotelabuja.com 

Standard room B&B –N41,000 ($293) up to 20% discount 

Superior room B&B – N48, 500($347)     “ 

 

5. Bolingo Hotel & Towers, Abuja 

Independence Avenue, 

Central Business District, Abuja 

Tel:+234(09)4615000-59 

Fax: +234(09)2344710, 2346433 

E-mail: info@bolingohotel-tower.com 

Website: www.bolingohotel-tower.com 

Superior Standard room B&B - N29, 900 ($222) up to 25% iscount 

Executive Studio room B&B – N49, 450 (367) 

 

6. Protea Hotel, Asokoro 

Bola Ige Close, Mohammmed Ribadu Street, 

Off Shehu Shagari Way, Asokoro,Abuja. 

Tel:+234 9 4620700 

Fax:+234 9 46 0702 

Mobile:+234 8080277027 

E-mail:phasokoro.reservation@gmail.com 

Website: www.proteahotels.com/asokoro 

Superior Deluxe room  - N62, 500 up to 15% discount  

Junior Suite   - N78, 000 “ 

Executive Suite   - N93, 500 “ 

Room rates excludes Breakfast 

 

mailto:infor@chelseahotel.com
http://www.chelseahotelabuja.com/
Tel:+234(09)4615000-59
http://www.bolingohotel-tower.com/
Tel:+234
http://www.proteahotels.com/asokoro
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7. Chida International Hotel 

Plot 224, Solomon Lar Way,  

Utako District, Abuja 

Tel: +234 (9) 6713694; 6713695, 0702206890  

Standard room  - B&B - N18, 000  -up to 20 % Discount  

Executive room  - B&B – N25, 000  “ 

Deluxe (Twin)  - B&B – N30, 000  “ 

Superior room  - B&B – N30, 000  “ 

 

وقت الحجز  وأثناءوسٌتم حجز كافة الغرف بناءاً على االتصال المباشر بالفندق. 
حضورهم فً  بخصوصالفندق موظفً  ٌقوموا بإبالغٌرجى من المندوبٌن أن 

(. وتم تقدٌم االرشادات الالزمة الى الفنادق المذكورة AALCOاجتماع المنظمة )
تحمل كافة ست ٌجٌرٌا اإلتحادٌةجمهورٌة نحكومة  علماً بأنوفً حٌن، بهذ الشأن. 

مصارٌف ال كما أن. )فقط الضٌوفالضٌوف الذٌن تم منحهم درجة  مصارٌف
ال التً المتنوعة وغٌرها  الخدماتمثل المشروبات الكحولٌة أو رسوم األخرى 

 .(الحكومةتدخل ضمن إطار نفقات 
 

جًهىريت َيجيريا ضيىف حكىيت  عهىانًُذوبيٍ اآلخريٍ عالوة 

 تاإلححادي
مصارٌف  وأٌةلشخصٌة فً الفندق احساباتهم على كافة المندوبٌن اآلخرٌن تسوٌة 

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

 

G.  حرحيباث االجخًاع 
 

(i) التسجيل 
. Sheraton Hotel, Abuja مكتب التسجٌل فً مبنى فندقفتح سٌكون 

الساعة  اعتباراً من 2012ٌونٌو  17من  عملٌة التسجٌل حٌث ستبدأ
ٌونٌو  18 فًالتسجٌل  عملٌة وستستمر.  20.00إلى الساعة  17.00
 فً مكان انعقاد المؤتمر. 09.30إلى الساعة  8.00من الساعة  2012
قبل الجلسة بتسجٌل أسماءهم  القٌامالمندوبٌن والمراقبٌن  كافةمن  وٌرجى

علماً بأن لن ٌتم السماح جتماع. شارات االعلى حصول الاإلفتتاحٌة و
 للمندوبٌن دخول قاعة االجتماع بدون شارات االجتماع.

 

(ii) شارات االجتماع 



 8 

عملٌات  أثناءوالمندوبٌن  مقدمً الكلمات لجمٌعستصدر شارات االجتماع 
 التسجٌل.

 اتباع نهج اصدار شارات ملونة مختلفة لمختلف فئات المندوبٌن.  سٌتم 
 

 (AALCOاألعضاء فً المنظمة ) وفود الدول ئٌسلر اللون األحمر

 
 لمندوبً الدول األعضاء اللون االزرق

 
 للمراقبٌن ) دول غٌر األعضاء والمنظمات الدولٌة( اللون األخضر

 
 (LOCألعضاء لجنة التنظٌم الوطٌنة ) اللون االصفر

 
 (AALCOألمانة المنظمة ) اللون الرمادي

 
 
(iii) لغة العمل 

للمنظمة  51لدورة السنوٌة الـالغة عمل  ستكون اللغة األنجلٌزٌة
(AALCO) المترجمون . وسٌتواجد بتلك اللغةكافة البٌانات  وتكون

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

 اللغة العربٌة. إلىبنود المتداولة جدول أعمال ال
 
(iv) اللباس 

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

وٌمكن متاحة ( AALCOة )مللمنظ 51بٌانات الدورة السنوٌة الـ ستكون

(. وباإلضافة إلى ذلك، ستقوم www.aalco.intتحمٌلها من موقع المنظمة )
 االجتماع 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، 

 الدورة السنوٌة.
 
(vi) التي تتطلب النظر فيها. القضايا 

http://www.aalco.int/
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برامج العمل للمنظمة  حولالموضوعات الخاصة  مداولةسٌتم 
(AALCOخالل الدورة الـ ،)المحكمة الجنائٌة ( 1): كما ٌلً ، وه51ً

تطبٌق التشرٌعات ( 3)( قانون البحار، 2)، الدولٌة:التطورات األخٌرة
( البٌئة 4)، الثةالوطنٌة خارج الحدود: العقوبات المفروضة ضد األطراف الث

ترحٌل الفلسطٌنٌٌن والممارسات اإلسرائٌلٌة ( 5)والتنمٌة المستدامة، 
الهجرة الجماعٌة واالستٌطان الٌهودي فً جمٌع األراضً بما فٌها األخرى 
للقانون الدولً وال سٌما اتفاقٌة جنٌف الرابعة  اانتهاكوالتً تشكل المحتلة 

 .1949لعام 
 
(vii) ثالثة اجتماعات خاصة 

 تتجاوزال  ثالثة اجتماعات خاصةتنظٌم ب( AALCO)وم أمانة المنظمة ستق

العناوٌن  حولجمهورٌة نٌجٌرٌا اإلتحادٌة ٌوم باالشترك مع حكومة النصف 
 التالٌة:

  اجتماع خاص حول "البنود المحددة على جدول أعمال لجنة القانون
 .الدولً"

  التحدٌات  الردود على القرصنة: –اجتماع خاص حول "قانون البحار
 القانونٌة الدولٌة".

 ."ًاجتماع خاص حول "اإلرهاب الدول 
 
(viii) األمانة 

 ,Sheraton Hotel( فً فندق AALCOسٌكون مقر األمانة للمنظمة )

Abuja .الذي هو مكان انعقاد المؤتمر 

 

H. انخسهيالث انطبيت 
لمندوبٌن كل ابترتٌب التسهٌالت الطبٌة األساسٌة لة محلٌقامت لجنة التنظٌم ال
 .فً حاالت الطوارئ

 

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

 

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

خالل الجلسات وكذلك  يخالف ذلك، وأٌضاً سٌتم توفٌر كافة الوجبات بما فٌها الشا
 خالل أٌام االجتماع.مأدبة الغداء لجمٌع المندوبٌن إقامة 
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K. انهجرة وانُقم، بروحىكىل 

 
(i) الوصول والمغادرة في مطار Murtala Mohammed 

International Airport, Lagos ومطار Nnamdi 

Azikiwe International Airport, Abuja 
 

 Murtala ( فً مطارLOCة )سٌتواجد أشخاص لجنة التنظٌم المحلٌ

Mohammed International Airport (MM2) وNnamdi 

Azikiwe International Airport, Abuja ، ،للقاء ومساعدة الوزراء
( وضٌوف AALCOالنائب العام، المحامً العام، السكرتٌر العام للمنظمة )

وصولهم  أثناء، والمندوبٌن اآلخرٌن جمهورٌة نٌجٌرٌا اإلتحادٌةحكومة 
 كافةة فً المطار لمساعدة محلٌمكتب لجنة التنظٌم ال م فتحوسٌتومغادرتهم. 

 .المندوبٌن

 في الفندق
مساعدة الفندق للقاء و متواجدٌن فًٌة محللجنة التنظٌم ال 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 الذة انافباالتصال 

 
(iii) النقل في المطار خدمات 

زعماء الوفود والضٌوف لخدمة النقل لتوفٌر سٌارات مستقلة سٌتم 
 درجة الضٌوفجمهورٌة نٌجٌرٌا اإلتحادٌة حكومة  منحتهمالمدعوٌٌن الذٌن 

 لى المطار لدى مغادرتهم.من الفندق إوالمطار إلى الفندق لدى وصولهم  من
 

المساعدات للمندوبٌن اآلخرٌن فً ة محلٌلجنة التنظٌم ال أعضاء أٌضاً  سٌقدم
المطار لخدمة النقل من المطار إلى الفندق لدى وصولهم ومن الفندق إلى 

 المطار لدى مغادرتهم.
 

 وسائل النقل خالل الدورة السنوية
ذٌن ٌقٌمون فً الفنادق المحدد توفٌر وسائل النقل لجمٌع المندوبٌن ال سٌتم
 .حضور الحفالت الرسمٌة أي / االجتماعٌةلمكان انعقاد المؤتمر و إلى
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L.  يكخب انًساعذة 
األمانة العامة من الساعة  غرفةالمندوبٌن فً كافة لستكون طاولة المساعدة متاحة 

 .2012ٌونٌو  22 – 17ٌومٌاً من  20.00إلى الساعة  08.00
 

M. أشيراثجىازاث انسفر وانخ 
جواز طنٌن األجانب ان ٌكون فً حوزتهم ا، ٌجب على المونٌجٌرٌاللدخول فً 

والتأشٌرات الالزمة. ٌرجى من  ،واحد شهرسارٌة المفعول لمدة ال تقل عن السفر 
 السامٌةمفوضٌة الكافة الدول الحصول على التأشٌرات من ضٌوف المندوبٌن و

توجد فٌها هذه  قة. وللدول األعضاء التً الالسفارات فً بلدانهم المتعلأو /  نٌجٌرٌال
باتخاذ ستقوم  لنٌجٌرٌا وزارة الشؤون الخارجٌة فإن/ السفارات،  السامٌةالمفوضٌة 

المراقب العام لشؤون الهجرة لمنح المندوبٌن مساعدة بالترتٌبات فً المطار 
ن ولهذا الغرض، ٌجب على المندوبٌن المعنٌٌن أ تأشٌرات الدخول لدى وصولهم.

البرٌد اإللكترونً نسخة ممسوحة لصفحة جواز السفر المتعلقة، ٌحٌلوا عن طرٌق 
 L.A. Amegoالسٌدة  الصورة إلىإلى جانب التفاصٌل  التً تتضمن

)nigoamego@yahoo.com( ونسخة إلى mail: -(E
reuelk.moses@yahoo.com. 

 
 

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

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

 طاقة الحمى الصفراء.ب

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

خدمات البرٌد اإللكترونً/ االنترنت، والفاكس باإلضافة  توفٌرسٌتم  إضافة إلى أنه
تحمل مصارٌف كافة هذه بٌن وفً مركز أعمال الفندق وعلى المند خدمة النسخإلى 

 التسهٌالت اإلضافٌة. 

 
(i) انًاء 

 .للسالمة اإلضافٌةاستخدام قوارٌر مٌاه الشرب ن ٌالمندوبعلى 
 

mailto:nigoamego@yahoo.com
mailto:reuelk.moses@yahoo.com
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(ii) حانت انطقس 
حار رطب استوائً وعدم وجود المواسم الملحوظة نٌجٌرٌا حالة الطقس فً 

المتوسطة  درجة الحرارة تتراوحودرجات الحرارة لٌست شدٌدة، حٌث 
درجة مئوٌة  38ودرجة الحرارة درجة مئوٌة  28 بٌن حوالً السنوٌة
 .تقرٌبا

 

(iii) خذياث انبُىك وانعًهت 
 
1 USD = Nigérian Naira N157.8, GBP=   N 254.33, EURO = N204.36.  

Currency Notes are in denominations of Nigerian Naira (N) 1000, 500, 200, 

100, 50, 20, 10 and 5.   

For the latest exchange rates see: 

http://www.xe.com 

 
المعتمدة  ، البنوك والفنادقالعملة صرفاستخدام مركز  وٌنصح المندوبون

  .لصرف العملة األجنبٌة
على نٌجٌرٌا تقبل بطاقات أمرٌكن اٌكسبرٌس، فٌزا كارد، ماستر كارد فً 

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

 

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

من وأجور السٌارات لٌست ثابتة،  علماً بأنة أٌضاً. جرخدمات سٌارات األ
 .قبل السفر فً األجور المتوقع التفاوض

 
(v) انفرق في انىقج 

 GMT + 1.00الوقت المحلً 

 
(vi)  انبقشيش 

. ومع ذلك، ٌشمل معظم نٌجٌرٌافً  المطاعمالبقشٌش فً الفنادق /  ال ٌحظر

 .المطاعم نسبة من الفاتورة كرسوم الخدمةالفنادق / 

http://www.xe.com/
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MEMBER STATES   (BLUE COLOUR) 

 
ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION (AALCO) 

FIFTY-FIRST ANNUAL SESSION 
SHERATON HOTEL, ABUJA, 

LADI KWALI STREET, ABUJA, NIGERIA 
18th – 22nd June, 2012 

 

REGISTRATION FORM 

 

NAME: 

____________________________________________________________ 

              Surname                                        First                      Middle 

 

PASSPORT NUMBER 

________________________________________________________________ 

COUNTRY 

________________________________________________________________ 

TITLE  

________________________________________________________________ 

ORGANIZATION 

________________________________________________________________ 

 

DESIGNATION____________________________________________________ 

 

OFFICIAL ADDRESS 

________________________________________________________________ 

PERMANENT ADDRESS  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

E-Mail 

:____________________________________________________________ 

Tel. No.________________________ Fax No.___________________________  
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SIGNATURE & DATE 

________________________________________________ 
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INTERNATIONAL  
ORGANISATIONS / OBSERVER STATES 

(GREEN  COLOUR) 

 
REGISTRATION FORM 

ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION (AALCO) 
FIFTY-FIRST ANNUAL SESSION 

SHERATON HOTEL, ABUJA, 
LADI KWALI STREET, ABUJA, NIGERIA 

18th – 22nd June, 2012 
 

 

NAME: 

____________________________________________________________ 

                     Surname                     First                       Middle 

 

PASSPORT NUMBER 

________________________________________________________________ 

COUNTRY/ORGANIZATION 

________________________________________________________________ 

TITLE 

________________________________________________________________ 

STATUS:  HEAD OF DELEGATION 

________________________________________________________________ 

                  ALTERNATE MEMBER: 

________________________________________________________________ 

                  ADVISER / MEMBER 

________________________________________________________________ 

PERMANENT MAILING ADDRESS 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

E-Mail 

_____________________________________________________________ 

Tel.  No .___________________   Fax  No. _____________________________ 

SIGNATURE & DATE ______________________________________________ 
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