
 فتراضي بالكاملإإلى  الصیغةفي تغییر  -  )  MSP 19االجتماع التاسع عشر للدول األطراف (
 

 أصحاب السعادة الزمالء األعزاء، 
 

بشأن مشاركة االجتماع   المستجداتآخر  ب  زودكم )، نMSP 19بالنیابة عن رئیس االجتماع التاسع عشر للدول األطراف (
المقرر   للدول األطراف  من موجھة  رسالة    تجدون ربًطا.  2021عام  نوفمبر    19  -  15عقده في  والمزعم  التاسع عشر 

 في ھولندا.   الراھنالرئیس تتعلق بالوضع 
الطوارئ التي قد تفرضھا السلطات الھولندیة  المفروضة في حاالت  قیود ل ، تحسبًا لالرسالة  خالل  من   واأن تدرك  م كما یمكنك

بـ   استجابةً  المتعلقة  المتدھورة  تمّ   )COVID-19(    19كوفید  فیروس  للظروف  فقد  قرار    ،  باتخاذ    صیغةتغییر  یقضي 
بالمعلومات   م في ھذا السیاق ، نود أن نزودكو  .كاملافتراضي بالمن ھجین إلى  التاسع عشر للدول األطراف    االجتماع

 التالیة: 
 
  19االجتماع التاسع عشر للدول األطراف ( برنامج MSP (: 

 
   :المراقب) بریداً    صفة(الدول غیر األطراف والمنظمات التي ُمنحت  والوفود المراقبة    ستتلقى الدول األطرافالمشاركة

   الكترونیًا قبل بدء االجتماع، یتضمن ما یلي: 
 
o :منصة   في إطاربالمشاركة الكاملة في االجتماع    المناوبلرئیس  ا أو    الوفدسیسمح ھذا الرابط لرئیس    رابط رئیسي واحد

سیتم  و واحد.    وقتٍ من استخدام ھذا الرابط في    حسبن شخص واحد فسیتمكّ اآلمنة.    Legislate   Cisco سیسكو الجسالیت
 . )تزویدكم بھا(سیتم   السرّ ) وكلمة الوفداسم المستخدم (أي عنوان البرید اإللكتروني لرئیس ب تزویدكم 

 
o االجتماع.  متابعةب دوره في الكالم  لن یأخذ، الذي م سمح ھذا الرابط لعضو آخر من وفدك: سیرابط عام واحد 

 
 خضع المشاركة للنظام الداخلي الجتماعات الدول األطراف. تس
 
 واضحة قدر اإلمكان بشأن من جلیّة و أن تكون لدینا فكرة    الصیغةب التغییر في  : یتطلّ والعروض التقدیمیة  تصریحاتال

 مسبقًا.  الوفودمن   التصریحات وتلقيجدول األعمال من بنود بند أي في إطار  دوره في الكالم  في أخذیرغب 
 
o   أن جتماع التاسع عشر للدول األطراف  التي ترغب في أخذ الكلمة خالل اال   ةوفود المراقبال الدول األطراف و یرجى من

 وواضحبشكٍل جلّي    مع االشارة إلى قائمة المتحدثین ،    اإلضافتھ  isu@apminebanconvention.orgإلى    اطلبً   ترسل
 . م لمداخلتك المحدد جدول األعمال   بند إلى 

 
o   وعروض    التصریحاتیمكن تحمیلPowerPoint  موقع   التقدیمیة على  https://isu.portal.massive.app.     .ندع  

بھا وبند جدول األعمال ذي الصلة    م منظمتك  /م، یرجى ذكر اسم دولتكخاصتكم  ةض التقدیمیو أو العر  التصریحاتتحمیل  
 . والتوعیة بمخاطر األلغام والحد منھا) المزروعة باأللغام تطھیر المناطق   -الدولة الطرف   ،(على سبیل المثال 

 
 وللتأكد    ةافتراضی  صیغةضمان عقد األحداث الجانبیة في  بغیة  سقي األحداث الجانبیة  : نحن نعمل مع منالجانبیة  حداثألا

في أقرب    في ھذا الصددبمعلومات    م نزودكس ،  إلى ھذه األحداث الجانبیة    الولوجعلى معلومات حول كیفیة    م من حصولك
 . ممكن وقتٍ 

 
العصیبة التي خالل ھذه األوقات في    م وتفھمك  م على مرونتك  م بأكملھ ، نود أن نشكرك  التنظیميیابة عن الرئیس والفریق  بالن 

 .ألن التأثیر المالي والشخصي سیكون ضئیالً نأسف و. نمّر بھا


