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2022نیسان  26  

 
 إلى: البعثات الدائمة لدى األمم المتحدة للدول األطراف و 
 الدول غیر األطراف في اتفاقیة حظر استخدام وتكدیس  

 وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمیر تلك األلغام            
 

 المنظمات غیر الحكومیة والدولیة المھتمة 
 

 
2022یونیو / حزیران  22-20بخصوص: دعوة لحضور اجتماعات ما بین الدورات التفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد ،   

 
 

 أصحاب السعادة الزمالء األعزاء ،
 

إنھ لمن دواعي سروري البالغ أن أكتب إلیكم بصفتي رئیس االجتماع العشرین للدول األطراف في اتفاقیة حظر استخدام 
 إنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمیر تلك األلغام. ندعوك للمشاركة في: وتكدیس و

 
 اجتماعات ما بین الدورات 

2022یونیو  20-22  
) المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو  

 جنیف 
 

 للتسجیل ومعلومات إضافیة
im/-meetings/2022-https://new.apminebanconvention.org/en/intersessional 

 
 

 
تقدیم تحدیثات أو  یوفر البرنامج الذي أعددناه مع لجان االتفاقیة فرًصا كبیرة للدول األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرین ل

وجھات نظر حول التقدم المحرز في جمیع جوانب تنفیذ االتفاقیة. باإلضافة إلى ذلك ، تم تخصیص یوم للسماح بإجراء مناقشات  
 مواضیعیة متعمقة تتعلق بقضایا التنفیذ الھامة. 

 
، ومن ثم فمن المھم أن   (OAP) نقطة منتصف الطریق لتنفیذ خطة عمل أوسلو 2022تمثل اجتماعات ما بین الدورات لعام 

وتقییم المجاالت التي تحتاج إلى مزید من   OAP نستغل ھذه الفرصة للتفكیر في إنجازاتنا ، تقییم كیفیة تنفیذ خطة عمل أوسلو
 .االھتمام قبل االجتماع العشرین للدول األطراف

 
 
 

القیام بذلك ، أشجع جمیع الدول األطراف على اإلیجاز في من أجل تمكین جمیع أولئك الذین یرغبون في تقدیم تحدیثات من 
 .(ISU) مداخالتھا بشأن التقدم والتحدیات المتبقیة وتقدیم معلومات أكثر تفصیالً أطول في وثیقة مكتوبة إلى وحدة دعم التنفیذ

https://new.apminebanconvention.org/en/intersessional-meetings/2022-im/


 

تمھیدیًا لالجتماع. مزید من  یمكن إتاحتھا لجمیع المشاركین من خالل موقع الویب الخاص باالتفاقیة. مرفقًا تجد برنامًجا
 .المعلومات التفصیلیة بشأن مشاركتك الشخصیة / عبر اإلنترنت ستصدر قریبًا

 
وسأكون ممتنًا للغایة إذا أمكنك اإلشارة مسبقًا إلى وحدة دعم التنفیذ ، حیث ینوي وفدك التدخل في بنود البرنامج في موعد 

ئمة المتحدثین. إذا كان لدیك أي أسئلة حول البرنامج ، فیرجى االتصال بي لضمان إدراج وفدك في قا 2022یونیو  10أقصاه 
  isu@apminebanconvention.org .على  ISUأو بوحدة وحدة دعم التنفیذ

 
أجزاء عملنا بموجب االتفاقیة. وأود أن أشجع جمیع الدول  أخیًرا ، بصفتي رئیًسا ، أنا ملتزم بإدماج منظور جنساني في جمیع 

األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرین على مراعاة ھذا المنظور عند تشكیل وفودھم وعند التحضیر لمداخالتھم. عالوة على  
للغات العربیة ذلك ، أنا ملتزم أیًضا بضمان اتباع نھج متعدد اللغات. وفي ھذا الصدد ، سیتم توفیر الترجمة الفوریة با

 .واإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة والروسیة
 

 .أعتمد على مشاركتك المستمرة في الفترة التي تسبق اجتماعات ما بین الدورات وأتطلع إلى رؤیتك شخصیًا في یونیو
 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،
 
 
 

 
 

 سفیرة  كولومبیا في مكتب األمم المتحدة
لدولیة في جنیف وغیرھا من المنظمات ا  

 رئیس االجتماع العشرین للدول األطراف
 
 
 
 
 
 

 برنامج تمھیدي الجتماعات ما بین الدورات 
 إرشادات للمشاركین

 معلومات اداریة
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