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تعيين األمين العام

أوالً.

المقدمة

.1

تجدر اإلشارة إلى أنه في الدورة السنوية الخامسة والخمسين آللكو التي عقدت في نيودلهي (الهند) من 11
إلى  02أيار  /مايو  0211تم انتخاب سعادة البروفيسور الدكتور كينيدي غاستورن األمين العام الحالي من
جمهورية تنزانيا المتحدة باإلجماع 1كأمين عام آللكو لمدة أربع سنوات تبدأ من  11آب  /أغسطس 0211

2

وتنتهي في  11آب  /أغسطس .0202

ثانياً.

تعيين األمين العام القادم آللكو خالل دورتها السنوية التاسعة والخمسين

.0

أعلنت األمانة العامة للدول األعضاء أنه وفقاً للمادة  02من القواعد القانونية آللكو ،سيكون "انتخاب
وتعيين األمين العام الجديد" أحد بنود جدول األعمال في الدورة التاسعة والخمسين القادمة وفقاً لما هو
منصوص عليه في المذكرة رقم 431/2019/SGE/AALCO :بتاريخ  01تشرين الثاني/نوفمبر .0212
ومع ذلك وبسبب كوفيد –  ،12تم تأجيل الدورة السنوية التاسعة والخمسين ،وأُعلن نتيجةً لذلك أنه من أجل
األداء الفعال والسلس لألمانة خالل هذه الفترة ،فإن معالي البروفيسور الدكتور كينيدي غاستورن
سيواصل تنفيذ واجباته ووظائفه بما يتماشى مع الممارسة ووفقا ً للنظام األساسي والقواعد الخاصة بآلكو
بصفته األمين العام حتى االنتخابات (من خالل الوثيقة رقم 106/2020/SS/AALCO :بتاريخ 1
حزيران/يونيو 0202م) .نظراً ألنه من المقرر عقد الدورة السنوية التاسعة والخمسين في منطقة هونغ
كونغ اإلدارية الخاصة في جمهورية الصين الشعبية من  02تشرين الثاني  /نوفمبر إلى  1كانون األول /
ديسمبر 0201م ،سيتم "تعيين األمين العام" خالل االجتماع الثاني للمندوبين في  02تشرين الثاني/نوفمبر
0201م .سيعلن رئيس الدورة السنوية التاسعة والخمسين بعد ذلك نتيجة القرار المتخذ في الجلسة العامة.

ثالثا ً.

الحكم المتعلق بتعيين األمين العام

.3

إن الحكم الذي يحكم هذه المسألة على النحو المنصوص عليه في القاعدة  )1( 02من القواعد القانونية
آللكو هو كما يلي:

" .02األمين العام
1

الرجوع إلى الوثيقة رقم.SS(RO/11/ RSEISSCSRCU LAR ER( QR URUUQOA/H/55/OCL A :
" 2تعيين األمين العام" ،/ G/11/5/S 1 ،المعتمد في  11أيار  /مايو .0211

1

( )1ستعين المنظمة خبير ًا قانوني ًا أو شخص ًا يتمتع بالخبرة القانونية الكافية والخبرة اإلدارية من مواطني
إحدى الدول المشاركة ليكون أمين ًا عام ًا لمدة أربع سنوات .يكون الشخص المعين على هذا النحو مؤه ً
ال
إلعادة التعيين لفترة واحدة أخرى مدتها أربع سنوات.
يكون تعيين األمين العام على أساس التناوب بين المجموعتين اإلقليميتين بتوافق آراء الدول المشاركة.
يمكن اللجوء إلى اقتراع سري إرشادي باألغلبية في اجتماع رؤساء الوفود لتقديم مرشح توافقي يتم تعيينه
من قبل المنظمة في حالة تعذر التوصل إلى توافق في اآلراء بعد استنفاد جميع الجهود.
دعت األمانة العامة الترشيحات لمنصب األمين العام من الدول األعضاء في المذكرة رقم:

.1

 431/2019/SGE/AALCOبتاريخ  01تشرين الثاني/نوفمبر 0212م .تلقت األمانة العامة حتى هذا
التاريخ ترشيحين لمنصب األمين العام من المنطقة اآلسيوية .تم إبالغ الدول األعضاء من قبل األمانة
العامة في  02تموز/يوليو 0202م بأول ترشيح من قبل الحكومة الملكية التايالندية 3إلى جانب السيرة
الذاتية للدكتورة كمالين بينتبوفادول على النحو الواجب .وتم استالم الترشيح الثاني من الجمهورية العربية
السورية للسيد عمار بالل الذي أبلغت األمانة العامة سيرته الذاتية إلى الدول األعضاء في 01
أيلول/سبتمبر 0202م.

رابعا ً.

إجراءات انتخاب األمين العام

.1

الطريقة األساسية لتعيين مرشح لمنصب األمين العام هي بتوافق اآلراء .سيتم مع ذلك انتخاب األمين العام
وفقا ً لإلجراء التالي بنا ًء على المادة  )1( 02من القواعد القانونية آللكو والممارسات السابقة في حالة عدم
التوصل إلى توافق في اآلراء بعد كل الجهود.

أ.

يتم االنتخاب باالقتراع السري التأشيري.

ب .يلزم وجود أغلبية من الدول األعضاء الحاضرة والمصوتة في حالة وجود مرشح واحد فقط لكي
يصبح  /تصبح المرشح التوافقي.

 3الملحق 1

2

ج .سيتم تشكيل لجنة لفرز األصوات وفقا ً للممارسة السابقة .ستتألف اللجنة من األمين العام ونواب األمين
العام وعضو واحد من وفد المرشح .ستقوم اللجنة بإبالغ الرئيس بالنتيجة .يعلن الرئيس النتيجة بعد
ذلك في النهاية.4
د .سيتم مناقشة هذا البند خالل الدورة السنوية التاسعة والخمسين آللكو خالل االجتماع الثاني لوفود الدول
األعضاء مع وجود رؤساء الوفود في هذا االجتماع الذي يمثل أهمية قصوى.

5

الترشيحات مرفقة أدناه.

4

SS(RO/Aw/AO7 EOCLA

تقرير الدورة السنوية السابعة واألربعين آللكو ،المقر Rنيودلهي ،0222 ،Lالوثيقة رقم
 ، O0/800s/OsrR/H//q/CRHRالصفحة رقم 12
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السفارة الملكية التايالندية
-11ن ،نيايا مارغ ،تشاناكيابوري
نيودلهي.112201-
هاتف  +21 11 0112-2022فاكس +21 11 0112-2122
رقم19001/542 :

تهدي السفارة الملكية التايالندية أطيب تحياتها إلى األمانة العامة للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية -
اإلفريقية (آلكو) وتتشرف بأن تشير إلى مذكرة األخيرة رقم81/2020/SGE/AALCO :
و 106/2020/SS/AALCOبتاريخ  01نيسان/أبريل 0202م و 1حزيران/يونيو 0202م على التوالي بشأن
ترشيح المرشحين لمنصب األمين العام آللكو.
تتشرف أيضا ً السفارة بإبالغ أن الحكومة الملكية التايالندية قد قررت ترشيح الدكتور كمالين بينتبوفادول
لمنصب األمين العام آللكو .الدكتور بينتبوفادول خبير قانوني تايالندي ومستشار لمجلس األمن القومي التايالندي.
كما يشغل العديد من المناصب القانونية في تايالند .مرفق طيه السيرة الذاتية للدكتور بينتبوفادول كمرجع.
ستكون السفارة في هذا الصدد ممتنة للغاية لو تفضلت األمانة العامة بتوزيع ترشيح المرشح التايالندي
الدكتور بينتبوفادول مع سيرته الذاتية للنظر فيها من قبل الدول األعضاء في آلكو.
تنتهز السفارة الملكية التايالندية هذه الفرصة لتعرب من جديد عن فائق تقديرها لألمانة العامة لمنظمة آلكو.

ختم
السفارة الملكية التايالندية
نيودلهي
بتاريخ  21تموز  /يوليو  2563حسب
التقويم البوذي ()2020
األمانة العامة
المنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية  -اإلفريقية (آلكو)
-22سي ،ريزال مارغ ،الحي الدبلوماسي ،تشاناكيابوري،
نيودلهي
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فاكس01112112 :

السيرة الذاتية
الدكتور كمالين بينتبوفادول

لمحة عامة
ُولد الدكتور كمالين بينتبوفادول في بانكوك في  12آب  /أغسطس  ،1212وحصل على درجة البكالوريوس
في القانون من جامعة شواللونغكورن (بانكوك ،تايالند) ودرجة الماجستير في القانون الدولي (دبلوم الدراسات
المعتمدة أو شهادة الدراسات المعمقة) من جامعة روبرت شومان والمعروفة أيضا ً باسم ستراسبورغ الثالثة وحصل
على الدكتوراه في القانون الدولي (دكتور في القانون) عام  1221من جامعة ستراسبورغ (الجمهورية الفرنسية).
بدأ حياته المهنية كمحاضر في كلية الحقوق بجامعة شواللونغكورن في عام  1221حيث قام بالتدريس
والبحث في مجاالت القانون الدولي الخاص وقانون االستثمار الدولي والقانون التجاري الدولي والقانون االقتصادي
الدولي والقانون الدولي لحقوق الطفل وقانون االتحاد األوروبي .تم تعيينه باإلضافة إلى خبرته القانونية كمدير
تنفيذي لحقوق الطفل لشبكة رابطة أمم جنوب شرق آسيا وهو مركز إقليمي أسسته كلية القانون ورابطة القانون
الدولي في تايالند ( )TALIوصندوق األمم المتحدة للطفولة لشرق آسيا والمحيط الهادئ ()ORTA // LI/5
والذي يهدف إلى تعزيز حقوق األطفال وحمايتها في آسيا والمحيط الهادئ .شغل منصب األمين العام لرابطة القانون
قاض مساعد في المحكمة المركزية
الدولي في تايالند وقاد إعداد مجلة تايالند للقانون الدولي .كما شغل منصب
ٍ
للملكية الفكرية والتجارة الدولية.
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التحق بجامعة شرق آسيا في عام  0223كنائب للرئيس لشؤون البحوث ومدير برنامج الماجستير في قانون
األعمال .شغل منصب نائب المدير التنفيذي في معهد شبكة المعرفة في تايالند في وزارة التعليم من عام  0222إلى
عام  0211وهي منظمة تعمل مع السياسة العامة التي تركز على التعليم العالي .كما شغل منصب مدير معهد الحكم
الرشيد للجامعات.
تم انتخابه عام  0211وتعيينه في منصب المدير التنفيذي للمعهد الدولي للتجارة والتنمية (( )TIIمنظمة
عامة) .6انتهت واليته في يناير  .0212رأى الدكتور كمالين بينتبوفادول خالل فترة عمله في مكتبه لمدة أربع
سنوات أن عمله يؤتي ثماره من أجل تنشيط وتقوية المنظمة ،وكذلك عمله في تعزيز وتقوية المعرفة حول مختلف
القضايا المتعلقة بالتجارة واالستثمار والتنمية من خالل المؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية
والبرامج البحثية .زاد المعهد الدولي للتجارة والتنمية تحت قيادته أيضا ً من نطاق ارتباطاته مع المنظمات الدولية
واإلقليمية األخرى .تعاون قسم التجارة الدولية بشكل وثيق مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة
العالمية ومركز التجارة الدولية ولجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ والمركز الدولي لتسوية نزاعات االستثمار .شرع أيضا ً المعهد الدولي للتجارة
والتنمية في العديد من برامج بناء القدرات والبحث مع العديد من المنظمات الوطنية واإلقليمية مثل منظمة التعاون
االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ ( )LI Aورابطة أمم جنوب شرق آسيا وشبكة آسيا والمحيط الهادئ للبحث
والتدريب حول التجارة ( )L/IRRIومعهد البحوث االقتصادية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وشرق آسيا
( ،) /TLوقانون رابطة أمم جنوب شرق آسيا ( )LG LR( )LALوالجمعية اآلسيوية للقانون الدولي ( Lnila
 )GTAو الجمعية الدولية لوحدة وثقة المستهلك ( )AOIGومعهد ميكونغ ( )ITومعهد البحوث االقتصادية للتجارة
( ) /TIفي جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ومعهد الدراسات الماليزية والدولية ( )TAILGومعهد التدريب
والبحوث التجارية ( )II/Tفي كمبوديا وجامعة التجارة الحرة ( )/IOفي فيتنام.
يشغل حاليا ً منصب مستشار مجلس األمن القومي في تايالند وخبير قانوني كبير في القانون الدولي في إدارة الشؤون
االقتصادية الدولية في وزارة الخارجية .مثَل تايالند في اجتماع مجموعة عمل لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري
الدو لي الثالثة (تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول) في كانون الثاني  /يناير  .0202يشغل أيضا ً منصب عضو
لجنة الخبراء في العديد من المنظمات مثل المجلس االستشاري الدولي لجمعية وحدة وثقة المستهلك الدولية ولجنة
حقوق الطفل التابعة إلدارة شؤون األطفال والشباب ولجنة الشؤون القانونية لمجلس االستثمار ولجنة الشؤون
الخارجية في مكتب لجنة المنافسة التجارية واللجنة األكاديمية والبحثية لمعهد تايالند للعدالة ولجنة الدورة التنفيذية
حول تايالند ورابطة أمم جنوب شرق آسيا في االقتصاد السياسي العالمي لكلية السياسة والحكم ،معهد الملك
براجاديبوك .ال يزال يدرّس من حين آلخر في كلية الحقوق بجامعة شواللونغكورن.
 6تأسس المعهد الدولي للتجارة والتنمية بموجب اتفاقية تعاون بين الحكومة الملكية التايالندية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية خالل
الدورة العاشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية العاشر) الذي عقد في بانكوك في شباط /
فبراير  .0222وهو مركز امتياز في التدريب والبحث في مجاالت التجارة الدولية والتمويل واالستثمار والتنمية من أجل تلبية احتياجات
القطاعين العام والخاص في منطقة آسيا والمنطقة الفرعية .يهدف المعهد الدولي للتجارة والتنمية أيض ًا إلى تعزيز التعاون في التجارة
والتمويل واالستثمار والتنمية بين البلدان في المنطقة والمنطقة الفرعية من خالل مشاريع البحث التعاونية والتعاون مع مؤتمر األمم المتحدة
للتجارة والتنمية والمنظمات الدولية األخرى لنشر المعرفة المكتسبة إلى البلدان النامية في المنطقة والمنطقة الفرعية.
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مكان وتاريخ الوالدة 12 :آب  /أغسطس1212 ،م ،بانكوك ،تايلندا
الجنسية :التايلندية
الجنس :ذكر
اللغات :التايلندية (اللغة األم)  /اإلنكليزية (بطالقة)  /الفرنسية (بطالقة)
التعليم:


دكتوراه في القانون (القانون الدولي) (دكتوراه من جامعة روبرت شومان في ستراسبورغ ،7فرنسا) (نظام
دكتوراه جديد) (درجة مشرفة جداً)( 1221 ،موضوع األطروحة :االستثمارات األجنبية في دول رابطة
أمم جنوب شرق آسيا).



دبلوم دراسات عليا :القانون الدولي ،كلية الحقوق ،العلوم السياسية واإلدارة ،جامعة روبرت شومان في
ستراسبورغ ،فرنسا.1223 ،



بكالوريوس في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة شواللونغكورن ،بانكوك ،تايالند1222 ،

المناصب الحالية:


مستشار لدى مجلس األمن القومي – تايالند.



خبير قانوني أول بالقانون الدولي في قسم الشؤون االقتصادية الدولية في وزارة الخارجية.



عضو في المجلس االستشاري الدولي للجمعية الدولية لوحدة وثقة المستهلك (.)AOIn



أمين عام جمعية القانون الدولي في تايالند.



عضو في لجنة حقوق األطفال في قسم شؤون األطفال والشباب.



عضو في لجنة الشؤون القانونية لمجلس االستثمار.



عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مكتب لجنة المنافسة التجارية.



عضو في اللجنة األكاديمية والبحثية في معهد تايالند للعدالة.



عضو في لجنة الخطة التنفيذية لتايالند ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ( )LG LRفي االقتصاد السياسي
العالمي في كلية السياسة والحكم ،معهد الملك براجاديبوك.
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بتاريخ  1كانون الثاني  /يناير  ،2009أصبحت جامعة روبرت شومان جزءاً من جامعة ستراسبورغ المعاد تأسيسها
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خبرة العمل:


أستاذ مساعد في كلية القانون بجامعة شواللونغكورن ،بانكوك ،تايالند.



مدير تنفيذي في آسيانيت ( )LG LR Iلحقوق الطفل (مركز إقليمي معني بحقوق الطفل في آسيا
والمحيط الهادئ).



نائب رئيس الشؤون البحثية ومدير برنامج الماجستير في قانون األعمال في جامعة آسيا الشرقية.



نائب المدير التنفيذي في معهد شبكة المعرفة في تايالند في وزارة التربية.



مدير معهد اإلدارة السليمة للجامعات في وزارة التربية.



مدير تنفيذي في المعهد الدولي للتجارة والتطوير (( )TIIمنظمة عامة).



قاض محلف في المحكمة المركزية للملكية الفكرية والتجارة الدولية في تايالند.



عضو في اللجنة الوطنية المستقلة لسيادة القانون (.)R/AA



عضو في لجنة المجموعة االقتصادية والتجارية والصناعية بمجلس الشيوخ.



عضو في اللجنة المشتركة في منظمة التجارة العالمية ( )OI5لغرفة التجارة التايلندية وجمعية
الصناعات التايلندية وجمعية المصرفيين التايلنديين.



عضو في اللجنة الفرعية لتجارة الخدمات ،غرفة التجارة التايلندية.



عضو في اللجنة الفرعية التفاقية التجارة الحرة ( ،)/ILغرفة التجارة التايلندية.

المنشورات المختارة:


وضع األطفال في تايالند ،في :حقوق الطفل :تقرير لبرنامج التدريب في آسيا ،لجنة الحقوقيين الدولية،



جينيف ،1223 ،صفحة ( 023-022باللغة اإلنكليزية).
الحقوق التايلندية المعنية بحقوق األطفال ،بحث أُجري لمكتب مجلس الدولة – تايالند( 1221 ،باللغة
التايلندية).



ظروف القانون التايلندي الضعيف حول األطفال ،مقالة لصالح منظمة األمم المتحدة للطفولة  -المكتب
اإلقليمي لشرق آسيا والمحيط الهادئ (( 1222 ، LI/5(-ORTG /باللغة اإلنكليزية).



ملخص لتقرير تايالند حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل( 1222 ،باللغة التايلندية).



اإلتجار باألطفال :التبني غير القانوني ألطفال الجنوب ،ما هي الملفات؟ كيف يتم فصلهم؟" ،مجموعة
التنمية ،وقائع مؤتمر "حماية األطفال من السياحة الجنسية 1 :سنوات للربح" 11-12 ،آذار  /مارس
 ،1222مركز لي فونتينز الثقافي (شانتيلي) ،فرنسا ،صفحة ( 112 – 111باللغة الفرنسية).



تعليم األطفال المحرومين ،بحث أُجري لصالح مكتب مجلس التعليم( 1222 ،باللغة التايلندية).



تع زيز وحماية حقوق األطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل (باللغة اإلنجليزية) في :صحيفة شواللونغكورن
للقانون ،تشرين األول  /أكتوبر .0222
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انعدام الجنسية والتضامن الدولي في :مراجعة القانون في شواللونغكورن ،تشرين األول  /أكتوبر 0222
(باللغة التايلندية).



حماية حقوق األطفال وأسوأ أشكال عمالة الطفل ،في :مراجعة القانون في شواللونغكورن ،تشرين األول /
أكتوبر ( 0222باللغة التايلندية).



استثمار االتحاد األوروبي في تايالند :دراسة اإلطار التنظيمي وأهميته االقتصادية ،بادين – بادين:
نوموس فيرالغ( 0222 ،باللغة اإلنكليزية).



الشباب – مركز العنصرية ،مؤسسة شباب العالم ،تقرير ورشة العمل اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ
بشأن العنصرية :تسامح الشباب في األلفية الجديدة 02- 02 ،تموز  /يوليو  ،0221منتج آير كيرو الريفي،
ميالكا ،ماليزيا ،صفحة ( 11 – 11باللغة اإلنكليزية).



دور االتحاد األوروبي في تعز يز حقوق االنسان في بلدان العالم الثالث :قضية بلدان رابطة أمم جنوب
شرق آسيا ،مركز الدراسات األوروبي( 0221 ،باللغة التايلندية).



إجراءات قانونية جديدة لتعزيز االستثمار في تايالند ،بحث أُجري لصالح مكتب مجلس االستثمار0223 ،
(باللغة التايلندية).



تطبيق القوانين األجنبية بموجب قانون نزاع القانون  0121حسب التقويم البوذي في الحقوق المركزية



للملكية الفكرية وقانون التجارة الدولية ،0221 ،صفحة ( 323 – 312باللغة التايلندية).
مبادئ توجيهية لحماية العمال لدعم تحرير التجارة التايلندية ،بحث أُجري لصالح قسم مصلحة وحماية
العمال /وزارة العمال( 0221 ،باللغة التايلندية).



قيم وتقييمات حول الحياة والمجتمع :عقوبة الموت( 0222 ،باللغة التايلندية).
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سفارة الجمهورية العربية السورية
د ،2/1-فاسانت فيهار ،نيوديلهي112212-
 22من أيلول/سبتمبر 2222م

مرجع رقم331 :

تهدي سفارة الجمهورية العربية السورية في نيودلهي أطيب تحياتها إلى المنظمة االستشارية القانونية
اآلسيوية  -اإلفريقية (آلكو) ،وباإلشارة لمذكرتنا الشفوية رقم  331بتاريخ  01أيلول  /سبتمبر  0202وإلى مذكراتكم
الشفوية رقم  106/2020/SS/AALCOبتاريخ األول من حزيران  /يونيو  ،0202وتتشرف بتأكيد ترشيح
القاضي السوري :عمار بالل لمنصب األمين العام آللكو.
سيكون دعمكم موضع تقدير كبير.
تنتهز سفارة الجمهورية العربية السورية في نيودلهي هذه الفرصة لتعرب من جديد عن فائق تقديرها
للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية  -اإلفريقية (آلكو).
المنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية  -اإلفريقية
(آلكو)

ختم
سفارة الجمهورية العربية السورية
نيودلهي
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سفارة الجمهورية العربية السورية
د ،2/1-فاسانت فيهار ،نيوديلهي112212-
 21أيلول/سبتمبر 2222م

مرجع رقم331 :

تهدي سفارة الجمهورية العربية السورية في نيو دلهي أطيب تحياتها إلى المنظمة االستشارية القانونية
اآلسيوية  -اإلفريقية (آلكو) ،وباإلشارة لمذكرتكم الشفوية رقم 83/2020/SS/AALCO :بتاريخ 0202/21/02م
ورقم 82/2020/SEG/AALCO :بتاريخ 0202/21/01م ورقم 106/2020/SS/AALCO :بتاريخ
0202/21/21م فيما يخص الترشيح لمنصب األمين العام آللكو .نقلت السفارة إلى منظمة آلكو أن وزارة العدل
السورية ترشح القاضي السوري عمار بالل المستشار في مديرية التشريع في وزارة العدل لمنصب األمين العام في
آلكو.
السيرة الذاتية المرفقة للسيد عمار بالل:
-

االسم :عمار بالل

-

تخرج من كلية الحقوق عام .1221

-

محام متدرب
1222-1221
ٍ

-

 1222الترخيص كمحامي

-

قاضي عسكري حتى 0222

-

 0223مدرب محامين

-

 0221عضو نقابة المحامين في دمشق حتى .0210

-

 0212مدرب المتدربين في مجال التكوين القانوني.

-

قاض في الدائرة القضائية في السويداء.
 0210مساعد
ٍ

-

 0211-0210وزارة العدل.

-

المتخصص في القانون الجنائي (الجرائم المتعلقة باإلرهاب).

-

عضو اللجنة الوطنية لتطبيق اتفاقية حظر األسلحة الكيماوية.

-

 0202رئيس مكتب الخبراء في الجمهورية العربية السورية.
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تنتهز سفارة الجمهورية العربية السورية في نيودلهي هذه الفرصة لتعرب من جديد عن فائق تقديرها للمنظمة
االستشارية القانونية اآلسيوية  -اإلفريقية (آلكو).

المنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية  -اإلفريقية
(آلكو)

ختم
سفارة الجمهورية العربية السورية
نيودلهي
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الملحق الثالث
مشروع األمانة العامة
GRO/ 5/S/C/T/D2/OCL 4
 22تشرين الثاني/نوفمبر 2221م

تعيين األمين العام

المنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية  -اإلفريقية في دورتها التاسعة والخمسين،

بعد النظر في وثيقة األمانة العامة رقم ،LLAA5/12/25RS A5RS/0201/5/S 1
وإذ تشير إلى القرار بشأن تعيين األمين العام ( ،/ G/11/5/S 1في  11أيار/مايو 0211م) الذي تم
اعتماده في الدورة السنوية الخامسة والخمسين آللكو،
وإذ تحيط علما ً بكامل عملية تعيين األمين العام خالل الدورة السنوية التاسعة والخمسين،
وإذ تشدد على أن الدورة السنوية آللكو التي تتضمن على جدول أعمالها تعيين  /انتخاب األمين العام،
يجب أن تعقد قبل انتهاء فترة والية األمين العام المنتهية واليته،8

8

.1

تؤكد على تعيين  ----------------األمين العام آللكو لمدة أربع سنوات؛ و

.0

تؤكد على أن يتولى  -----------------مهامه بصفته األمين العام بصفته الكاملة اعتباراً من .-----

تُعقد الدورة السنوية الحالية نظراً لظروف خارجة عن السيطرة بعد فترة والية األمين العام الحالي.
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الملحق الرابع
مشروع األمانة العامة
GRO/ 5/S/C/T/D2/OCL 4A
 22تشرين الثاني/نوفمبر 2221م

اإلعراب عن االمتنان لألمين العام المنتهية واليته
المنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية  -األفريقية في دورتها التاسعة والخمسين،
إذ تحيط علما ً بانتهاء فترة والية معالي البروفيسور الدكتور كينيدي غاستورن كأمين عام آللكون
تعترف مع التقدير بالمساهمة الكبيرة التي قدمها معالي البروفيسور الدكتور كينيدي غاستورن خالل فترة
توليه منصب األمين العام في تعزيز صورة المنظمة ودورها وأنشطتها وترشيد برنامج عملها وإدارة ميزانيتها،
وكذلك في توجيه أنشطة المنظمة بكفاءة وفعالية ،و
تعرب عن االمتنان للخدمات القيمة التي قدمها معالي البروفيسور الدكتور كينيدي غاستورن خالل فترة عمله
التي امتدت ألربع سنوات وما بعدها بصفته األمين العام بالنيابة.
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