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 مذآرة من المدير العام

   المشترك على تقديم المساعدة٢٠٠٥تمرين عام فيما يتعلق بمتابعة تدابير ال

  

  المقدِّمة

ظمة حظر شارك فريق من من، )٢٠٠٦مارس / آذار٨ بتاريخ S/554/2006(آما ُافيد به سابقًا  -١

 جريُا الذي  المشترك على تقديم المساعدة٢٠٠٥في تمرين عام  ")المنظمة("األسلحة الكيميائية 

هذا التمرين نشاطًا مشترآًا تنظيم مثـَّل و. ٢٠٠٥أآتوبر / األولتشرين ١٣ إلى ٩من في ُاآرانيا 

المرآز األوروبي األطلسي لتنسيق عمليات الغوث في حاالت الكوارث انية وبين الحكومة اُالآر

هذا التمرين إثر و .المنظمةو") المرآز األوروبي األطلسي("التابع لمنظمة حلف شمال األطلسي 

ت وانطو. بعة فيه واألداء في إطارهـَّ لإلجراءات المتافيًاوتقييمًا ") األمانة("أجرت األمانة الفنية 

لمساعدة ا اتإلى النهوض بتأهب األمانة لتلبية طلبمنها  ىرميـُا التقييم على توصيات  هذنتائج

نتائج باالستناد إلى و .")االتفاقية("والحماية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية األسلحة الكيميائية 

. أقرها المدير العامو  في هذا الشأن عملخطة، ُاعدَّت  ذات الصلةوالتوصياتتقييم الهذا 

شعبة لمكتب نائب المدير العام، وليتألف من ممثلين لديوان المدير العام، و(مل فريق ع كـِّلوشـُ

يضطلع باإلشراف على كي ل) شعبة التحقـّـقل هيئة التفتيش، وشعبةلوالتعاون الدولي والمساعدة، 

 .عب المنخرطة في تنفيذهاـُتكفـل باتـّباع نهج متـَّسق في آافة الشي الخطة و هذهتنفيذ

فاد في هذه المذآرة بمعلومات عن أهم األنشطة التي اضطلعت بها األمانة، تحت إشراف ـُوي -٢

 المشترك على ٢٠٠٥تمرين عام  فيما يتعلق بمتابعةال  تدابيرتنفيذ خطةبغية الفريق العامل، 

 .تقديم المساعدة
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  تعيين فريق رئيسي

 على جهودمن األمانة   ما تبذلهصّب عليهين" فريق رئيسي"تعيين ل المتابعة تدابير في خطة يـُهيأ -٣

 مهاراتالفي مجال دريب د من توفير التلذهاب إلى أبعالألمانة سيتسنى بذا و. صعيد التدريب

 كوينتنها من ـِّ، ما يمكة لدى أعضاء هذا الفريق الرئيسينيتنمية الكفاءات التقبوذلك  األساسية

ُافيد به المجلس أن  وآما سبق .داية العمليةمن بقة جماعي بصورة منسَّالعمل لافريق قادر على 

التفتيش المستعجل [" التفتيش التحدي"خذ بنهج مماثل فيما يتعلق بعمليات ُا ،")المجلس("التنفيذي 

 .)٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٦ بتاريخ EC-46/DG.6( ]الُمجرى بناء على تشكيك

في بالتحقيق جزءًا خاصًا  المادة العاشرة من االتفاقية لمعني بتنفيذاالفريق الرئيسي هذا وسيضم  -٤

وقد قدَّمت شعبة هيئة التفتيش . آيميائية وجزءًا خاصًا بالمساعدةّدعاء باستخدام أسلحة حاالت اال

مقترحًا مشترآًا بشأن عضوية إلى المدير العام وشعبة التحقق وشعبة التعاون الدولي والمساعدة 

ومنذ ذلك الحين ترآـَّز . ٢٠٠٦مارس /ارفذ في آذـُنف ،هذا المقترحقر ُاوقد . الفريق الرئيسي

، المادة العاشرة من االتفاقية  بتنفيذعنيقدر المستطاع عمليًا على الفريق الرئيسي المالب التدريب

 والتمرين ٢٠٠٦ عام ف المساعدة الذي ُاجري في خريمتعلق بأنشطةالتدريب ال ما في حالةآ

 .ن من األمانةي موظفبمشارآة الذي ُاجري في فنلندا TRIPLEX 2006على المساعدة 

  االعتبارات المتعلقة بعدد أعضائهوالمساعدة تقييم وتنسيق دور فريق 

المساعدة تقييم وتنسيق توخى من فريق ُملاتدارست وحدات األمانة المعنية مسألة الدور  -٥

مسألة عدد والمادة العاشرة من االتفاقية،  لمتعلقة بتنفيذا اتمهمالاالضطالع به في سياق 

 اتفاقًا ُاخذ به على نحو  بشأن هاتين المسألتينقفـُتاو.  الالزم لتمكينه من أداء مهامهأعضائه

ذي  QDOC/ODG/SOP/004.Rev.1 المعدَّلء العمل القياسي  إجرا إطارفي واضح

 Field Activities (Investigation and Assistance-Related) Conducted by the"العنوان

Technical Secretariat in Response to a Request for Assistance and Protection under 

"Article X of the Chemical Weapons Convention)  المتصلة بالتحقيق (األنشطة الميدانية

ة لمساعدة والحماية بموجب المادة العاشرا ات التي تجريها األمانة الفنية تلبية لطلب)والمساعدة

ذي  QDOC/ICA/APB/WI/001.Rev.1ل  الُمعَّد، وإرشاد العمل)من اتفاقية األسلحة الكيميائية

 Work Instruction on Assistance Coordination and Assessment Team (ACAT)"العنوان

Activities in Response to a Request for Assistance and Protection under Article X of 

"the Chemical Weapons Convention )لتي يضطلع بها فريق  عمل بشأن األنشطة ااتإرشاد
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لمساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية ا ات المساعدة تلبية لطلبتنسيق وتقييم

على اإلرشادات المعدَّلة ] وت ااإلجراء[ المنظمة هذه  من فريققطبَّوقد . )األسلحة الكيميائية

 ، في فنلنداجريُا الذي TRIPLEX 2006 خالل تمرين ٢٠٠٦سبتمبر /في أيلول االختبارسبيل 

 .ضيةْرفخلص إلى أنها ُم

 التدريب

 أهم واحدًا من العاشرة من االتفاقية  المتعلقة بتنفيذ المادةلمهماتالى عتعزيز التدريب مثـَّل  -٦

في أعضاء الفريق  هاراتم  تنمية: همانان أساسياعنصرهذا التدريب لو. أرآان خطة المتابعة

 على تقييم الحاجة إلى اتهمدر وق في حاالت االّدعاء باستخدام أسلحة آيميائيةالتحقيقمجال 

، التي ٢٠٠٧ ولعام ٢٠٠٦ التدريب لعام ط خطشملتوقد . إيصالهاالمساعدة وتنسيق وسائل 

أعدَّتها شعبة هيئة التفتيش وشعبة التعاون الدولي والمساعدة، آافة أنواع التدريب التي أوصى 

ترى و. رك على تقديم المساعدة المشت٢٠٠٥تمرين عام تقييم بها على وجه التحديد فريق 

 ، من المفتشينهامواردها المالية وقيود على مواردطاره من إ تعمل في امبالنظر إلى األمانة، 

أن تحقق  األمانة عتزمتو. ضيًاْرآان ُم ٢٠٠٦في عام   ذات الصلةألنشطةا تنفيذأن مستوى 

لمادة العاشرة ا  على المهمات المتعلقة بتنفيذ التدريبنشطةأفي زيادة آبيرة  ٢٠٠٧خالل عام 

تقييم نتائج  في إطار دِّدتُح التي ، التدريبلىإ آافة االحتياجات دََّسـُت أن توخىفي االتفاقية، ويـُ

 . المشترك على تقديم المساعدة٢٠٠٥عام تمرين 

 لينالخاصة بمعدَّات الحماية وقائمة الخبراء المؤهَّقاعدة البيانات 

مدرجة في قاعدة البيانات الخاصة بمعدات ثمة متطلبان حاسما األهمية فيما يتعلق بالمعلومات ال -٧

  شكلالتوفيق بينوتحيين المعلومات المدرجة في قاعدة البيانات وتدبُّرها، : الحماية هما

الخاصة  استمارة المساعدة"شكل  قاعدة البيانات وما يخصفي حاليًا لمستعان بهاااالستمارة 

المادة العاشرة من من ) ج(٧بصوغ وتحديد وتجديد عروض تقديم المساعدة بموجب الفقرة 

 يمكنو). ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٠ بتاريخ C-10/DEC.8" (اتفاقية األسلحة الكيميائية

زمع توسيع نطاق ُياالطالع على قاعدة البيانات هذه في مقر المنظمة، وحاليًا لدول األطراف ل

م رئيس فرع وسيقدِّ. من زيادة استعانتها بهالدول األطراف ا لتمكين االطالع عليهاإتاحة 

  .المساعدة والحماية إلى المدير العام بانتظام معلومات عن المستجدات فيما يخص هذه المسألة

 وفرع  التحققعبةشو  هيئة التفتيشعبةش بالتعاون مع ،وأعد فرع التعاون الدولي والمساعدة -٨

مت إلى اإلدارة في عام قـُدِّشاملة ورقة مبادئ  ومكتب المستشار القانوني، الصحة والسالمة
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ادئ وُحدِّدت في ورقة المب. أآتوبر من ذلك العام/ المدير العام في تشرين األولأقرهاو، ٢٠٠٦

 واإلدارية واإلمدادية المتصلة بمشارآة لتشغيليةااالستعانة بالخبراء األآفاء المسائُل  يما يخصف

 لخاصةا الخبرة مياديُنوالمادة العاشرة من االتفاقية،  لمتعلقة بتنفيذامهّمات اللين في خبراء مؤهَّ

ميادين في  هذه البيَّنستـُو. التي قد تحتاج إليها األمانة في حالة إجراء مهمة من هذه المهمات

وسيستعان بالبيانات المتلقاة من . ريبًاقستصدرها األمانة  لين،خبراء مؤهَّلى تسمية إدعوة جديدة 

، وقد ُانشئت آليات للتكفل بتحيين حاليًا األمانة تمسكهالخبراء التي االدول األطراف لتحيين قائمة 

 من التدريب انبًاجقاعدة البيانات المعنية ب الستعانةال التدّرب على ـِّوسيشك. انتظامبهذه القائمة 

 .الذي توفره شعبة التعاون الدولي والمساعدة لفريق تنسيق وتقييم المساعدة

 المعدات

 ن أجلم لماهية المعدات الالزمة  شامًالأن تـُجري تقييمًامن األمانة في خطة العمل ـطلب وُي -٩

 يجري بمثابة جانب هذا التقييمالحال أن و. المادة العاشرة من االتفاقية لمتعلقة بتنفيذاالمهمات 

 .تها من المعداتاجياتحالالشامل األمانة تقييم  من مستمر

تمرين ها تقييم نتائج َزالتي أبَرسائل المتصلة بالمعدات،  من المعيَّنةموقد عوِلجت بالفعل مسائل  -١٠

 :ما يليعلى وجه التحديد تم قد ف. على تقديم المساعدة المشترك ٢٠٠٥عام 

 عنها إلى فرع الدعم نـُقلت المعدات التي آان فرع التعاون الدولي والمساعدة مسؤوًال  )أ (

لمتعلقة المهمات لالالزمة آافة المعدات وصيانة التقني، فغدا فرع واحد ينفرد بتوفير 

  ؛من االتفاقيةالمادة العاشرة  بتنفيذ

 ن على استخدامها؛و المفتشُدرِّبوشتـُريت معدات جديدة للتقييم غير المتلف، ا  )ب (

  . قريبًاإعمالها، ويـُتوخى  معدات اتصاالت أرقىحتيزتا  )ج (

طلب بموجب المادة العاشرة من تلقـّي إثر  بشأن التعامل مع وسائط اإلعالم رشاداتاإل
  االتفاقية

  الرئيسية تعزيز قدرة األمانة على التعامل مع وسائط اإلعالم وغيرها من األطراف الفاعلةنإ -١١

 عنصرًا هامًا من  مثـَّلالمادة العاشرة من االتفاقية لمتعلقة بتنفيذاخالل مهمة من المهمات 

وقد . شترك على تقديم المساعدة الم٢٠٠٥ بتمرين عام يما يتعلقفالمتابعة تدابير خطة عناصر 

 المعلومات صدارإ يفيةآ نهج بشأن ضعو التمرين أن األمانة بحاجة إلى  هذاغدا جليًا عقب

  وثيقة إرشادات عملوضعو ،المادة العاشرة من االتفاقية لمتعلقة بتنفيذاخالل مهمة من المهمات 

م  فيما يتصل بالتعامل مع وسائط اإلعاللمضطلع بالمهمة المعنيةافريق اليسترشد بها رئيس 
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وثيقة إرشادات عملية تشمل هاتين  ٢٠٠٦نوفمبر /في تشرين الثانيوقد ُاصدرت . هاخالل

 .المسألتين

  التقارير واالستمارات

 خالل عدادهاإ درست األمانة مسألة تحديد نوع التقارير التي يجب وفقًا لخطة العمل المعنية -١٢

: البيان التقارير التالية زوملفق على ـُّتوا. االتفاقيةالمادة العاشرة من  لمتعلقة بتنفيذاالمهمات 

، وتقرير أولي ُيعّده لمضطلع بالمهمة المعنيةافريق التقارير يومية عن تقدُّم التحقيق ُيعّدها رئيس 

، وتقرير عن الفريقهذا  المساعدة، وتقرير يومي عن التقّدم الُمحرز ُيعّده تنسيق وتقييمفريق 

م إلى المدير العام يتعيَّن تنجيزه في أجل أقصاه ع، وتقرير أولي يـُقدَّالمعاينات األولية في الموق

إلى المدير العام يتعيَّن ُيقـدَّم  ساعة بعد عودة الفريق إلى مكان عمله الرئيسي، وتقرير نهائي ٧٢

على نحو واٍف وتمَّ .  يومًا بعد عودة الفريق إلى مكان عمله الرئيسي٣٠تنجيزه في أجل أقصاه 

ها وفق اإلجراءات ، ثم إقراُر هذه التقارير منكلب لخاصةااالستمارات  وتعديُل استعراُض

 . عادةبها في األمانة لمعمول ا

  المادة العاشرة من االتفاقية   بتنفيذالمحتملة فيما يتعلقللحاالت تحليل المناحي المتصوَّرة 

معلومات المندرجة في عداد الملك العام لتحليل عين بالمعلومات المتوفرة لدى األمانة وبالـُستا -١٣

تدارس لوآيميائية، أسلحة  االدعاء باستخدام حاالتلمن المناحي المتصوَّرة  متنوعة ةمجموع

وقد ُاعّد تقرير شامل عن هذه المناحي المتصوَّرة وقـُدِّم . زاءهاإ االستجابيالمنظمة تحّرك  سبل

.  المعنيلتمرينل العامتدبُّر ال األمانة لذي يتولى فيا إلى نائب المدير العام، ٢٠٠٦ عام في

فيما  كوينها واستدامتهاتويمثـِّل هذا التقرير أداة هامة إذ تـُحدد فيه بوضوح القدرات التي ينبغي 

اء عمليات التحقيق يتصل بمتطلبات المادة العاشرة من االتفاقية بحيث يكون بوسع األمانة إجر

 وتيسير إيصال وسائل المساعدة إلى الدول باستخدام أسلحة آيميائيةدِّعاء  اال حاالتفي

 .األطراف المعنية

  ي التقنالتحسينأوجه 

 تدابير خطة عي فيُد، ةعنايال ستلزمتالمسائل الواسعة التي من  أعاله  تم تناولهامباإلضافة إلى  -١٤

تنفيذ عدد من  لىإتقديم المساعدة   على المشترك٢٠٠٥تمرين عام فيما يتعلق ب متابعةال

 ، هذه التغييرات المطلوبة بكافة بالفعلخذوقد ُا. إجراءات عمل األمانةشتى التغييرات التقنية في 

 في  المترتبة عليهاتعديالتالالرسمي على هذه التغييرات من خالل إدراج إضفاء الطابع وُانجز 
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 األمانة منضجديدة عمل إجراءات  ُوضعت عدةما آ. إجراءات العمل القياسية ذات الصلة

 .  واضحة عن شتى المسائل التقنية والتشغيليةرشاداتإلتوفير 

 األمانة  المعمول بها فيجراءاتاإلختبار وقد ُاجري تمرين تقني ذو أهمية خاصة، تمثـَّل في ا -١٥

  ميدانيتمرينذلك خالل تم و. على ذلك قدرتهااختبار ات الطبية الحيوية ونقلها ونالعيِّألخذ 

 .ضيةْر ُمنتائجالكانت ف ،٢٠٠٦مارس / في الجمهورية التشيكية في آذارجريُاتجريبي 

 الخاتمة

 المشترك على تقديم المساعدة ٢٠٠٥ بتمرين عام يما يتعلقف المتابعة مما تقدَّم أن تدابيرتبيَّن ي -١٦

وقد ُانجزت اآلن المرحلة . سنةال استغرق جـُلَّو األمانة  به اضطلعتسيمًاج مثـّلت عمًال

بالطبع و. الرسمية من سيرورة هذه المتابعة، وذلك بتطبيق العبر المستخلصة من التمرين المعني

تأهب األمانة بلتكفل لهذا التمرين  فيما يتعلق بمتابعةالأعمال ستواصل وحدات األمانة المعنية 

 .لعاشرة من االتفاقيةالمادة ا لمتعلقة بتنفيذاالمهمات إلجراء 
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