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 )آلكو( اإلفريقية  -منظمة االستشارية القانونية اآلسيوية لل الستون الدورة السنوية
 األمانة العامة لمنظمة آلكو تستضيفها

 نيودلهي )المقر الرئيسي(، جمهورية الهند
 الترتيبات اإلدارية

 م6266سبتمبر/أيلول  62 – 62
 

 http://www.aalco.int :الموقع رجى زيارةي   ى المعلومات الحديثةمالحظة: للحصول عل
 

 الموعد ومكان انعقاد الدورة .1

 من الفترةخالل  األمانة العامة لمنظمة آلكو التي ستستضيفها آلكو لمنظمةالستون  السنويةالدورة 
 .يريديان، نيودلهي )الهند(فندق لي م فيم 6266سبتمبر/أيلول  62 – 62

 :كما يلي آلكو لمنظمة الستين مكان انعقاد الدورة السنوية

 (Sovereignقاعة سوفيرين )
 ي ميريديانلفندق 

 ، نيودلهيجانباث، باالسندسور يو 
 112221 -دلهي 

 
 نيودلهيب آلكو لمنظمةالعامة  مانةاألب التواصل معلومات .6

http://www.aalco.int/
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 آلكو األمانة العامة لمنظمة
62-C دبلوماسي، تشانكيابوري، نيودلهي.الحي ال، مارغ يزال، ر 

  26117640 11 91 00الفاكس:   26117641/42 11 91 00الهاتف: 
  as60@aalco.intالبريد اإللكتروني: 

 
 الدعوة .3

a) لدول لائب العام الن/ الخارجية الشؤون وزراء /دعوات إلى وزراء العدل األمين العام رسليس
ه من المقّرر أن تستضيف األمانة أنوبما  .رحلتهمإعداد برامج لتمكينهم من  األعضاء

فيهم  نالمشاركين الموقرين بم جميع يرجى من، الدورة السنوية العامة لمنظمة آلكو
 في الفنادقذلك اإلقامة  بما في نفقاتهم الخاصةبتحمل التكرم  الوزراء والنائب العام

 .الالزمة البروتوكول اتترتيبو 

b) المعتمدة البعثات الدبلوماسية دعوات إلى رؤساءآلكو  العام لمنظمة األمين أيضا   يرسلس 
 .بنيودلهي لدول األعضاء في المنظمةل

c)  تفاصيل الترتيبات اإلدارية وجدول مصحوبة بسيرسل األمين العام لمنظمة آلكو دعوات
إلى جميع الدول األعضاء  ،االجتماعات األعمال المؤقت والمذكرة التوضيحية وجدول

 .تكون جاهزةوالمراقبين )الدول غير األعضاء والمنظمات الدولية( عندما 

 
 في الفنادق الطيران واإلقامة .4

a)   بأنفسهم. من المشاركين القيام بترتيبات رحالتهم الجوية رجىي 

b)   في دول المراقبة الو  آلكومن جميع البعثات الدبلوماسية للدول األعضاء في منظمة  رجىي
 .نديرا غاندي الدولياإلى مطار  اعند وصوله ااستقبال وفودهب القيام ،الدورة

c) ميريديان، نيودلهي.  يظمة آلكو بشأن سعر خاص في فندق لتفاوضت األمانة العامة لمن
ن بحجز أماكن إقامتهم يالمشارك ننصح دق هو مكان انعقاد المؤتمر أيضا ،وذلك لكون الفن

mailto:as60@aalco.int
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الفندق في بإجراء حجز اإلقامة  التكرممن جميع المشاركين  نرجو كما ندق.في نفس الف
 .استمارة حجز الفندق مرفقة التخاذ اإلجراء الالزمومباشرة مع الفندق. 

 تفاصيل الفندق:
 لي ميريديان نيودلهي قفند
 ، الهند112221 – ، نيودلهيجانباث ،باالسندسور يو 

 23710101(011)91الهاتف: 
www.lemeridien.com 

Le Meridien New Delhi 

Windsor Place, Janpath, New Delhi-110001, India 

Phone: 91(011) 2371 0101 

www.lemeridien.com 

 ليالتسج .5

a) على الموقع م6266 أغسطس/آب 1ارا  من اعتب نظام التسجيل عبر اإلنترنت تفعيلتم سي 
as-60th-for-form-https://www.aalco.int/form/registration 

b) .يرجى من جميع المندوبين تعبئة استمارة التسجيل 

مشاكل فنية عند التسجيل عبر اإلنترنت، يرجى من  وفي حالة مواجهة: الطريقة البديلة
رسال االستمارة مال ندوبين تعبئة استمارة التسجيل التي يمكن تنزيلها من الموقع المذكور أعاله، وا 

 as60@aalco.int إلى
c) يجب تقديم  .م6266سبتمبر/أيلول  12حتى  ةاإلنترنت مفتوح التسجيل عبر عملية بقىتس

 قبل ذلك التاريخ. جميع استمارات التسجيل

 
 11-الخاصة في ضوء جائحة كوفيد الترتيبات .2

a)  المخاطر لحد منلوذلك ، (افترضي وحضوري)في شكل هجين الستون ستعقد الدورة السنوية 
االجتماعات الدولية ، مع األخذ في االعتبار ممارسات 12-كوفيد شكلها جائحةتالتي 
 .األخرى

http://www.lemeridien.com/
http://www.lemeridien.com/
http://www.lemeridien.com/
http://www.lemeridien.com/
https://www.aalco.int/form/registration-form-for-60th-as
https://www.aalco.int/form/registration-form-for-60th-as
mailto:as60@aalco.int
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b)  سفاراتهم/مفوضياتهم السامية،  ين منممثلال مثال   نيودلهي، يمكن للمندوبين المقيمين فيو
حضور فعاليات  نيودلهي خارج المندوبين المقيمينوبإمكان . ا  حضور الدورة السنوية شخصي

التي حددتها حكومة البروتوكوالت الصحية الضرورية تلبية  أمكن لهم إذا فقط شخصيا   الدورة
الرجاء  للحصول على التفاصيل،)، من وقت آلخرقد تخضع للتغيير ، والتي الهند جمهورية

 من جميع المندوبين الذين يحضرون أيضا  رجى ي  و (. /https://www.mohfw.gov.inزيارة 
)مثل  انعقاد الدورة انفي مك المحددةاإلصحاحية لتدابير الصحية و االلتزام با يا  شخص الدورة

اليدين وأقنعة الوجه، والتباعد االجتماعي وتوفير  اتفحص درجة الحرارة، واستخدام معقم
 معلومات االتصال وما إلى ذلك(.

c) السنوية عبر اإلنترنت من الدورة تزويد كل دولة عضو ومراقب بروابط لحضور  أيضا   سيتم
رابط ي وفر سو  .في حينه متوفرة الترتيبات تفاصيلستكون و ". زوومخالل تطبيق الكمبيوتر "

 .الدورة السنويةقبيل عبر اإلنترنت  يحضرها لكل مندوب الدورة فريد للوصول إلى

 الجلسة االفتتاحية .7

a) 16:22في تمام الساعة م 6266سبتمبر/أيلول  62، اإلثنينم يو الجلسة االفتتاحية  ستنعقد 
/القيام مقاعدهم علىالحضور والجلوس  ديرجى من الوفو و  .(الهند جمهورية توقيتب) ظهرا  

 .صباحا   11:45في الساعة  بتسجيل الدخول في المؤتمر المرئي

b)  جمهورية  في الجلسة االفتتاحية شخصية رفيعة المستوى من حكومة الشرفسيكون الضيف
 .الهند

c)  ،المندوبين ألخذ "صورة جماعية" لجميع جلسة سيتم عقدبعد ختام الجلسة االفتتاحية. 

 يبات االجتماعترت .2

a) والتسهيالت في مكان انعقاد الدورة التسجيل عند الوصول 

(i) م 6266سبتمبر/أيلول  62األحد الموافق  مكان انعقاد الدورة يومعند مكتب التسجيل  ي فتح
وسيستمر في يوم االثنين  (.الهند جمهورية )بتوقيت 17:22 – 12:22الساعة  من

 جمهوريةبتوقيت ) 16:22 – 12:22ة م من الساع6266سبتمبر/أيول  62الموافق 
 (الهند

https://www.mohfw.gov.in/
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(ii) والحصول على  وصولهم القيام بتسجيل الذين يحضرون الدورة شخصيا   المندوبين يرجى من
 .والوثائق المؤتمرشارات 

(iii)  الحصول على شارات االجتماع إلى ن الذين يحضرون عبر اإلنترنت و المندوبال يحتاج
لسنوية بالوسائل اإللكترونية أو غيرها من الوسائل المواد الخاصة بالدورة اوست وفر والمواد. 
 .المناسبة

(iv)  بترتيبات الصوت والفيديو لالجتماع مثل الميكروفونات وأجهزة مكان انعقاد الدورة مجهز
تشمل المعدات والمرافق و  .وما إلى ذلك بوينت باور بواسطة برنامج عرضأجهزة العرض و 
 ؛األخرى

 .لوحات أسماء الوفود -
 للمندوبين المسلمين. غرفة الصالة -

 .وطابعات للوفود محمولةحواسب مكتبية/ / مركز أعمال معمخصص مكان -

b) لغة العمل 

(i)  الوثائق الرئيسية في اإلنجليزية جميع اإلنجليزية والعربية وستتوفرستكون لغة العمل 
 والعربية.

(ii) لعربية.ا اللغةب المتداولةحول بنود جدول األعمال تقارير  أيضا   العامة توفر األمانةس 
(iii)  ستكون هناك ترجمة فورية خالل الدورة من اإلنجليزية إلى العربية والعكس بالعكس في

 .آلكو االجتماعات العامة واجتماعات الوفود )رؤساء الوفود( للدول األعضاء في منظمة
c) اللباس 

(i)   االلتزام بالزي الرسمي والوطنييرجى من المندوبين الذين يحضرون الدورة شخصيا. 

d) وثائقتوزيع ال 

(i)  على موقع منظمة آلكو:  متاحةالدورة ستكون وثائقwww.aalco.int.  األمانة  ستقومو
العامة لمنظمة آلكو بتوزيع مجموعة رسمية من وثائق االجتماع على جميع الدول األعضاء 

أن ى من المندوبين ويرجأثناء التسجيل عند الوصول )مجموعة واحدة فقط لكل وفد(. 
 نسخ إضافيةع ألنه لن يتم توزي نزلوها من الموقع التي اتوثائق االجتماع يحضروا معهم

http://www.aalco.int/
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على الدول  مجموعة واحدة من الوثائق باللغة العربيةست وزع خالل الدورة السنوية. كما 
 .في الدورة العربية األعضاء

(ii)  مجموعة واحدة من الوثائق في وقت التسجيل عند الوصولأيضا   الوفود المراقبةستتلقى. 

e) القضايا للنظر فيها 

 . تهامدوت خفض ( افتراضي وحضوري)هجين في شكل  الستون ست عقد الدورة السنوية

 :اتللمناقش الستين السنوية لدورةمواضيع ا

(i) اإلدارية والمالية والتقارير ،التنظيمية المسائل 
(ii)  لجنة القانون الدولي أعمالجدول  فيالموضوعات المدرجة 
(iii) وضع ومعاملة الالجئين 
(iv)  انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي األراضي المحتلة األخرى من قبل

 إسرائيل وغيرها من القضايا القانونية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين
(v) البيئة والتنمية المستدامة 
(vi) قانون التجارة واالستثمار الدولي 

 
f)  المحددالوقت 

من المهم لمشاركة، الهجين )حضوري وافتراضي( لشكل نظر إلى الجدول الزمني الضيق و بال
. بشكل خاص إبقاء المناقشة حول كل بند من بنود جدول األعمال ضمن الوقت المخصص

لكترونية من  توفيرشجع الوفود على ت  و  الوفود التكرم  ي رجى منو  مسبقا   هاتصريحاتنسخ ورقية وا 
 .( دقائق12عشر )تتجاوز مدته  شفويا   الء بأي بيان طويلباالمتناع عن اإلد

g) األمانة العامة ومكتب المساعدة 

(i) لألمين العام في مكان انعقاد الدورة إلجراء مشاورات ثنائية  خاص مكتب يوجدس
نترنت( اإلشبكة موصول ب)في المكتب حاسوب عامل سيكون و  ومسائل إدارية أخرى.
 .ماألمين العاوطابعة في مكتب 
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(ii) زود األمانةست  و  .المؤتمر داألمانة العامة لمنظمة آلكو في مكان انعقا مكتب يقعس 
مكتب األمانة العامة  سيتم تجهيزو بمرافق التسجيل والطباعة والتصوير.  العامة

 (.اإلنترنتشبكة موصولة ب)عاملة و/أو حواسيب محمولة  مكتبية حواسيبب
(iii)  بإعداد تقرير موجز عن جميع األنشطة هاية كل يوم عمل، في نستقوم األمانة العامة

 والنتائج.
(iv) إجراء التصوير الرسمي وتسجيل الفيديو لهذا الحدث سوف يتم.  
(v) 62 منمتاحا  في مكان انعقاد المؤتمر  مكتب المساعدة لجميع المندوبين سيكون – 

 (.ءاألربعا إلى يوم اإلثنين)من يوم  م6266سبتمبر/أيلول  62
(vi) الدورة أثناءتسهيالت اإلسعافات األولية في مكتب المساعدة  سيتم إتاحة. 

 
 لالجتماعات عبر اإلنترنت الفنية الترتيبات .1

a) /المتطلبات الفنية المعلومات العامة 

(i) " للوصول إلى الدورة  وسيتم توفير رابط فريد". زوومستجرى الدورة السنوية عبر منصة
كل مندوب ية/ فرق عاملة مسجلة قبيل الدورة السنوية لالسنوية وأي أحداث جانب

إلى الدول  المفصلةوست رسل المعلومات الفنية  عبر اإلنترنت. يحضرون الدورة
 .حينها األعضاء في

(ii)  الوجه والكتف بروز  لضماني نصح المشاركون بضبط اإلضاءة الداخلية وزاوية الكاميرا
رأس مزودة بميكروفون  اتتخدام سماع، واسداخل إطار الفيديوواضح بشكل  العلوي

 .داخلي أو ميكروفون خارجي
(iii)  على: زووممنصة " عنعلى مزيد من المعلومات  الحصوليمكن "

-started-Getting-les/360034967471us/artic-https://support.zoom.us/hc/en

users-new-for-guide 

b) الوصول إلى غرفة االجتماعات عبر اإلنترنت 
(i)  ( من االجتماع الفعلي6المشاركين إجراء اختبار تشغيل قبل ساعتين )يرجى من. 
(ii)  إلى  االنضمامسيقوم مندوب واحد فقط من كل دولة عضو بتشغيل الفيديو عند

الدولة  تلكن من ين اآلخر يالمندوبيرجى من و نترنت. غرفة االجتماعات عبر اإل

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users
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 مدة في جميع األوقات طوال اتهموميكروفون تهمكاميرا إغالق نيالعضو والمراقب
 الرئيس الكلمة لهم. عطياالجتماع ما لم ي

(iii)  منظمة آلكو ال تتحكم في ترتيب المشاركين في األمانة العامة ل أنبمالحظة اليرجى
 .ركين في منصة االجتماع االفتراضيتراضية أو قائمة المشاغرفة االجتماعات االف

(iv) العرض  شاشة اسم من المندوبين اتباع التنسيق التالي في اسم المستخدم/ الرجاء
 الخاص بهم:

a.  سم االخير.اال – االسم األول –رمز للمندوبين 
b. ستحدث رموز لمندوبي المراقبين وفقا  للتسجيل. 

 الوفد رمز الوفد
CHAIR الرئيس 

ORG اللجنة المنظمة 
AALCO األمانة العامة لمنظمة آلكو 

CHN جمهورية الصين الشعبية 
BHR مملكة البحرين 
BGD جمهورية بنغالديش الشعبية 
BRN بروناي دارالسالم 
CMR جمهورية كاميرون 
CYP جمهورية قبرص 
EGY جمهورية مصر العربية 
GHA جمهورية غانا 
GMB جمهورية غامبيا 
IDN جمهورية إندونيسيا 
IND جمهورية الهند 
IRQ جمهورية العراق 
IRN جمهورية إيران اإلسالمية 
JPN اليابان 



 الترتيبات اإلدارية
 IIIملحق 

Page 9 of 11 

 

JOR المملكة الهاشمية األردنية 
KEN جمهورية كينيا 
KOR جمهورية كوريا 
KWT دولة الكويت 
LBN لبنان 
LIB دولة ليبيا 

LKA كيةجمهورية سريالنكا الديمقراطية االشترا 
MMR ميانمار 
MNG منغوليا 
MUS جمهورية موريشيوش 
MYS ماليزيا 
NPL جمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية 

NGA جمهورية نيجيريا االتحادية 
OMN سلطنة عمان 
PAK باكستان 
PAL دولة فلسطين 
PHL جمهورية الفلبين 
PRK جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 
QAT دولة قطر 
SAU المملكة العربية السعودية 
SDN جمهورية السودان 
SEN جمهورية السنغال 
SGP جمهورية سنغافورة 
SLE جمهورية سيراليون 

SOM جمهورية الصومال 
SYR الجمهورية العربية السورية 
THA  تايلندمملكة 
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TUR تركيا 
TZA جمهورية تنزانية المتحدة 
UGA جمهورية أوغندا 
VNM  رية فيتنام االشتراكيةجمهو 
YEM الجمهورية اليمنية 
ZAF جنوب أفريقيا 

 
c) المداخالت 

(i) ذلك فياإلفادة ب إذا رغب أي مندوب مشارك عبر اإلنترنت في التحدث، فيرجى 
 .منصة االجتماعصندوق الدردشة الخاص ب

(ii) طلبات  الذي تردهحسب الترتيب  الرئيس اإلذن بالمداخالت من قبل المندوبين ي عطي
 لمداخالت في صندوق الدردشة.ا

(iii)  .إذا واجه المندوب صعوبة تقنية أثناء مداخلته، ينتقل الرئيس إلى المداخلة التالية
 .المندوب لتقديم مداخلته مرة أخرىسيدعى المشكلة الفنية، وعندما تحل 

(iv) ألي عمل آخر أثناء االجتماع صندوق الدردشة يرجى االمتناع عن استخدام. 
 

 عيمالصحي/التط الحجر .12

a)   من خارج يتعين على المندوبين الذين يرغبون في حضور الدورة السنوية شخصيا 
، كما حددتها حكومة والحجر الصحي السائدة اإليواءالوفاء بمتطلبات  جمهورية الهند
(. يرجى التحقق من أحدث المتطلبات خرآلوالتي قد تتغير من وقت ) جمهورية الهند

 /https://www.mohfw.gov.inعلى 

b)  الهند وصياغتها جمهورية  للمسافرين الدوليين الذين يصلون إلىتوجيهات تمت مراجعة
مع األخذ بنهج قائم على المخاطر. قامت حكومة الهند بتعديل البروتوكوالت الخاصة 

 :بالمسافرين الدوليين كما هو مذكور أدناه
a.  الذاتي على بوابة االقرار استمارةواقعية في و تقديم معلومات كاملة  Air Suvidha 

 عبر اإلنترنت.

https://www.mohfw.gov.in/
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b. اختبار نتيجة تحميل تقريرقم ب RT-PCR ختبار في غضون يجب إجراء اال سلبية
 أو الرحلةقبل القيام ب ساعة 26

c. 12 -فيروس كوفيد  قم بتحميل شهادة إكمال جدول التطعيم األولي الكامل ضد. 
d. الهند جمهورية إلى مرحالت متصلة عند وصولكأخذ أو من المطار  الخروج. 
e. ا القادمة بعد 11مراقبة صّحتهم خالل الـ  .وصولهم يوم 

c) عشوائي عند الوصول. إذا تبين أن هؤالء الختبار ٪ من الركاب لكل رحلة 6 سيخضع
فيجب إدارتهم وفق ا الركاب تظهر عليهم األعراض أو كانت نتيجة اختبارهم إيجابية، 

 .المتبع المحددوكول للبروت
d) يجب على جميع المندوبين ا  شخصيالمندوبين الذين يحضرون الدورة  صحة وسالمةل ،

 .الذين يسافرون من الخارج تلبية المتطلبات المذكورة أعاله دون استثناء
 

 المعلومات المفيدة األخرى .11

 ،الهندية يرةطلب التأشعن  إلى مزيد من المعلومات ونقد يحتاجيرجى من المندوبين الذين 
 /https://indianvisaonline.gov.inالموقع زيارة 
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