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 اتفاقیة حظر األلغام المضادة لألفراد
2022یونیو  22-20اجتماعات ما بین الدورات   

 المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو) ، جنیف 
 

 معلومات اداریة
 

 طبیعة االجتماعات -1
 

بأن "تُعقد اجتماعات غیر رسمیة فیما    2014لعام تُعقد اجتماعات ما بین الدورات عمالً بقرار المؤتمر االستعراضي الثالث 
نیسان / أبریل ،    30بین الدورات كل عام ، ویفضل أن یكون ذلك بعد الموعد النھائي لتقدیم المعلومات المتعلقة بالشفافیة في  

في    " على جزء مواضیعي وجزء تحضیري.  تشتمل  أن  للدول   2021نوفمبر    19ویمكن  التاسع عشر  االجتماع  قرر   ،  
في جنیف ، سویسرا ، رھنا بتوافر مساحة المؤتمر.   2022یونیو    24إلى   22األطراف عقد اجتماعات ما بین الدورات من  

، أبلغ رئیس االجتماع العشرین للدول األطراف أنھ یجب تغییر المواعید بسبب الصعوبات في   2022شباط / فبرایر    7في  
 .العثور على مرفق مناسب

 
مدار   على  الدورات  بین  ما  اجتماعات  من    3ستعقد   ، وفي  2022یونیو    22إلى    20أیام  مناقشتان    21.  ستُعقد   ، یونیو 

تنفیذ   المتعلقة  الھامة  الموضوعات  حول  للمعلومات  جوھریة  أكثر  تبادل  في  للمشاركة  الوقت  توفیر  بھدف  مواضیعیتان 
 .االتفاقیة

 
 
 شكل االجتماعات   -2
 

ما بین الدورات شخصیًا. بالنسبة ألولئك المشاركین غیر القادرین على الحضور ، ستتاح إمكانیة متابعة   ستُعقد اجتماعات
 .االجتماع عبر اإلنترنت

 
 . المشاركة3
 

اجتماعات ما بین الدورات مفتوحة للدول األطراف والدول غیر األطراف في االتفاقیة والمنظمات الدولیة وغیر الحكومیة 
 المھتمة. 

 
 
 . التسجیل 4
 

 على العنوان التالي:   2022یونیو  10یرجى التسجیل عبر اإلنترنت في موعد أقصاه 
https://new.apminebanconvention.org/en/intersessional-meetings/2022-im/ 

 
 
 . التكالیف 5
 

ا تكالیف الترتیبات التنظیمیة والترجمة ال توجد تكلفة على الوفود للمشاركة في اجتماعات ما بین الدورات. تغطي سویسر
 الشفویة من خالل مساھماتھا في مركز جنیف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانیة.

 
 
 . المكان6

شارع كولومبیت ، جنیف ،    34ستُعقد اجتماعات ما بین الدورات في مبنى المنظمة العالمیة للملكیة الدولیة (الویبو) ،  
 ).WCHبو (قاعة مؤتمرات الوی

 . اللغات 7



 
 

- 2 - 
 

 
اإلسبانیة واإلنكلیزیة  باللغات  الدورات  بین  ما  اجتماعات  في  الشفویة  الترجمة  ، ستوفر  السابقة  الممارسات  تمشیا مع 

 والروسیة والعربیة والفرنسیة.
 
 
 
 
 . السفر واإلقامة8
 

خطوات لضمان حصولھم على تغطیة طبیة كافیة أثناء  یُتوقع من المشاركین تغطیة نفقات السفر واإلقامة الخاصة بھم واتخاذ  
تواجدھم في سویسرا. ستقام العدید من األحداث الكبیرة األخرى في جنیف في یونیو. یوصى بأن تحجز الوفود أماكن اإلقامة  

 في أقرب وقت ممكن.
 

 لدخول سویسرا. الجائحة، لم یعد ھناك المزید من قیود  2022مایو  2اعتباًرا من 
 

ر مزید من المعلومات حول السفر إلى سویسرا على: یتوف
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise/faq.html 

 
 
 . متطلبات التأشیرة لسویسرا 9
 

یتعین على المشاركین الذین یطلبون تأشیرات دخول إلى سویسرا وتأشیرات العبور اتخاذ الترتیبات الخاصة بھم. سویسرا 
ضو منتسبة في اتفاقیة شنغن ، وبالتالي تنطبق لوائح شنغن على الدخول. تستغرق عملیة الحصول على تأشیرة ھي دولة ع

یوًما بمجرد اكتمال طلبك. لذلك ، یوصى بشدة أن یتصل المندوبون بالتمثیل السویسري المسؤول عن   21شنغن ما یصل إلى  
ل إجراءات طلب التأشیرة والوثائق المطلوب تقدیمھا. یحتوي  مكان إقامتھم في أقرب وقت ممكن للحصول على معلومات حو

موقع وزارة الخارجیة الفیدرالیة السویسریة على معلومات حول متطلبات التأشیرة واستمارات طلب التأشیرة وقائمة الممثلین 
 requirements-application-form.html-السویسریین في الخارج: 

 
 

 . الوصول إلى جنیف 10
 
 www.tpg.chللحصول على معلومات حول النقل العام:  
 

 . األحداث الجانبیة11
 

سیتم توفیر المعلومات المتعلقة باألحداث الجانبیة المفتوحة لجمیع المندوبین على موقع الویب الخاص باالتفاقیة بمجرد أن  
تصبح ھذه المعلومات متاحة. إذا كنت ترغب في حجز غرفة لحدث جانبي أو اجتماع ، یرجى االطالع على نموذج طلب  

مایو   27) في موعد أقصاه  ISU (isu@apminebanconvention.orgغرفة الحدث الجانبي المرفق وإرسالھ إلى  
. یرجى مالحظة أن األحداث الجانبیة أو االجتماعات التي من شأنھا أن تتزامن مع اجتماعات ما بین الدورات غیر 2022
 محبذة. 

 

 أسئلة عن برنامج اجتماعات ما بین الدورات  -12
 

جتماعات ، یرجى االتصال بوحدة دعم التنفیذ لالستفسارات المتعلقة بمحتوى جدول أعمال اال
)isu@apminebanconvention.org.( 
 

 2022مایو  1المعلومات اعتباًرا من 


