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  الفنيةةـانـاألم

 
 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

International Cooperation and Assistance Division 
S/582/2006 
10 August 2006 
ARABIC 
Original: ENGLISH 

 مذآرة من األمانة الفنية

 يةدعوة إلى الترشح للمشارآة في االجتماع السنوي الثامن للهيئات الوطن
 ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٤ إلى ٢في الهاي بهولندا من 

إلى ترشيح مشارآين في االجتماع            أن تدعو الهيئات الوطنية       ") األمانة(" تود األمانة الفنية      -١
السنوي الثامن للهيئات الوطنية، الذي سُيعقد في مقر منظمة حظر األسلحة الكيميائية                                          

 .٢٠٠٦ ديسمبر/ األول آانون٤ إلى ٢من في الهاي ") المنظمة("

وقد هـُيىء هذا االجتماع ليكون بمثابة محفل للعاملين في الهيئات الوطنية الذين يتناولون يومّيًا                     -٢
 . على الصعيد الوطني") االتفاقية("المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية األسلحة الكيميائية 

 :وتتمثل األهداف من االجتماع في ما يلي -٣

 على تعزيز قدرتها الوطنية على الوفاء بااللتزامات التي أخذتها          مساعدة الدول األطراف   )أ( 
 على عاتقها بموجب االتفاقية؛

 ادل المعلومات والخبرات فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية؛تيسير تب )ب( 

 تعزيز التعاون فيما بين الهيئات الوطنية؛ )ج( 

ل تضافر    ما يقوم في تنفيذ االتفاقية من مشكالت عامة وتيسير حلـّها من خال                          تحديد )د( 
 جهود الدول األطراف واألمانة؛

مساعدة الدول األطراف على تحقيق المزيد من االآتفاء الذاتي من حيث قدرتها على                       )هـ(
 تنفيذ االتفاقية؛

 .تعزيز الوعي باألنشطة المتصلة بالتعاون الدولي بموجب االتفاقية )و(

ّب الترآيز خالله في هذه السنة      فسينص. ويرآـَّز آل سنة في إطار االجتماع على موضوع معيَّن          -٤
على سيرورات التحقيق والمالحقة القضائية المجراة على الصعيد الوطني والمتصلة بقضايا                       
منطوية على استعمال األسلحة الكيميائية، وبما فيها القضايا الحقيقية التي تجري متابعتها حالّيًا                   
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الدولية المعنية بالتحقيقات الجنائية     آما سيتسنى لممثلي المنظمات      . في عدد من الدول األطراف     
وُيرتقب من جميع المشارآين أن يسهموا بنشاط في          . نون تبادُل آرائهم في هذا الشأن       وبإنفاذ القا 

 .أعمال االجتماع

جل تنفيذ االتفاقية تنفيذًا آامًال، يجب على الهيئات الوطنية وأجهزة المالحقة القضائية أن                  ومن أ  -٥
يه فإن الشق المتخصِّص من االجتماع سيكرَّس لسبل تحسين التعاون              وعل. تعمل جنبًا إلى جنب    

 .والنهوض بالشراآات بين الهيئات الوطنية وأجهزة المالحقة القضائية

وتـُدعى الهيئات الوطنية إلى ترشيح مشارآين في هذا االجتماع من العاملين فيها والعاملين في                    -٦
لقضائية وفي وزارات العدل في بلدانها، الذين         أجهزة القضاء والمسؤولين في أجهزة المالحقة ا        

ل يضطلعون بدور في سيرورات المالحقة القضائية ذات الصلة بالقضايا المنطوية على استعما                
وُيتوخى من المسؤولين في أجهزة القضاء الجنائي أن                . األسلحة الكيميائية أو يـُشَرآون فيها        

 .يسهموا في الشق المتخصِّص من االجتماع

وأما اليوم الثاني     . للشق المتخصِّص  ) ٢٠٠٦ديسمبر   / آانون األول    ٢(س اليوم األول       رَّوسيك -٧
فسيكرَّس لتناول المستجّدات المتعلقة بشتى جوانب          ) وهو اليوم األول من االجتماع بحد ذاته           (

تنفيذ االتفاقية، ولتبادل الخبرات فيما بين الهيئات الوطنية، وبما في ذلك من خالل عقد جلسات                     
 .يةإقليم

الحادية عشرة لمؤتمر    ن وجود ممثلي آثير من الهيئات الوطنية في الهاي، إبان انعقاد الدورة             وإ -٨
، سيتيح لهم فرصة فريدة لاللتقاء بمسؤولي األمانة بغية بحث                       ")المؤتمر("الدول األطراف     

 آانون  ٤فستخصص صبيحة يوم االثنين      . مسائل تهم فرادى الدول األطراف على وجه التحديد         
مسبقًا بما   وعليه، ُيطلب من الهيئات الوطنية إخطاُر األمانةِ       . لهذا الغرض  ٢٠٠٦ديسمبر  /ولاأل

توّد بحثه معها من المسائل المحدَّدة المتصلة بتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني بحيث يتسنى                     
آما أن   . لمسؤولي األمانة المعنيين بهذه المسائل التحضير لبحثها قبل القدوم إلى المشاورات                     

. ةاألمانة قد تدعو المشارآين خالل االجتماع إلى التباحث ثنائيًا في مسائل تتعلق بتنفيذ االتفاقي                    
وتـُشجَّع الهيئات الوطنية التي ترغب في تدارس مشروع نص تشريعاتها على أن تقدمه وتتصل                

.  التحديد  قبل االجتماع بمكتب المستشار القانوني للتباحث في شأن ما تحتاج إليه على وجه                           
، )org.legal@opcw(ويمكن االتصال بمكتب المستشار القانوني عن طريق البريد اإللكتروني               

 ).3814 416 70(0) 31+(و ) 3779 416 70(0) 31+(أو بالهاتف 

 :وقات التاليةولن تـُوفـَّر خدمات الترجمة الشفوية باللغات الرسمية للمنظمة إال في األ -٩

 ؛ديسمبر، للشق المتخصِّص اآلنف الذآر/ آانون األول٢يوم السبت  )أ(
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 لمناقشات بشأن حال تنفيذ االتفاقية؛ديسمبر، ل/ آانون األول٣صبيحة يوم األحد  )ب(

بعد ظهر اليوم نفسه، الستعراض نتائج المناقشات التي ستكون قد ُاجريت في إطار                           )ج(
 . المجموعات اإلقليمية

جلسات المجموعات اإلقليمية التي ستـُعقد بعد ظهر يوم          لفلن تـُوفـَّر خدمات الترجمة الشفوية ال          -١٠
 آانون   ٤وال للمشاورات مع األمانة التي ستـُعقد يوم االثنين                   ديسمبر   / آانون األول    ٣األحد   
 .ديسمبر/األول

يئات الوطنية ومن     وتتوقع األمانة أن تتمكـَّن من رعاية مشارآة عدد محدود من ممثلي اله                           -١١
وينبغي أن ُيحدَّد بوضوح في ترشيح      . ) أعاله ٦انظر الفقرة   (العاملين في أجهزة القضاء الجنائي      

وستتحمل األمانة، فيما   . آل منهم ما إذا آانت رعاية األمانة تمثل شرطًا لمشارآته في االجتماع              
مين الطبي، وستدفع     يخص من ترعاهم من المشارآين، تكاليف السفر والطعام والسكن والتأ                    

وستتخذ األمانة أيضًا الترتيبات الالزمة لتوفير       . أيضًا بدل معيشة محدودًا لسد التكاليف المتفرقة       
وُيطلب من المشارآين المشمولين         . السكن للمشارآين المشمولين برعايتها، وستتحمل آلفته             

أن يعلموها بذلك بأسرع     برعاية األمانة الذين ال يعتزمون النزول في الغرف التي تحجزها لهم                
وعلى أية حال لن      . ما يمكن، لتجنـُّب دفع المصروفات المترتبة على إلغاء الحجز في الفندق                   

 . تتحمل األمانة تكاليف أي سكن لم ترتب له

ستحرص األمانة، عند إجرائها ترتيبات السفر لمن ترعاهم من المشارآين، إلى األخذ بأقل                        و -١٢
ولن ُيسمح للمشارآين بشراء         . اآر وترسلها إلى المشارآين        وستشتري التذ  . الخيارات آلفة  

تذاآرهم محلّيًا إال إذا آان ذلك يتيح لألمانة تحقيق مزيد من الوفورات، وإذا آانت األمانة قد                           
وإلبقاء التكاليف التي تتحملها األمانة عند أقل حد ممكن لها، ُيتوخى من المشارآين أن               . أذنت به 

 يغادروا في أجل أقصاه يوم         ، وأن ٢٠٠٦ديسمبر  /آانون األول  ١ة  ال يصلوا قبل يوم الجمع       
وعلى المشارآين الذين يرغبون في البقاء في الهاي           . ٢٠٠٦ديسمبر  /آانون األول  ٥الثالثاء  

للمشارآة في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر أن يعِلموا األمانة بالتاريخ الذي يعتزمون المغادرة                  
وتـُرجى مالحظة أن الليالي اإلضافية لنزول             . لترتيبات المناسبة  فيه حتى يتسنى لها اتخاذ ا            

المشارآين المشمولين برعاية األمانة في الفندق من أجل حضور الدورة الحادية عشرة للمؤتمر                
 .ستكون على نفقتهم الخاصة

وال بد من موافقة األمانة إلجراء أي تغيير على تواريخ وصول ومغادرة المشارآين المشمولين                  -١٣
ولن تتحمل األمانة المصروفات التي ال صلة لها باالجتماع، أو الناجمة عن تغييرات                 . رعايتهاب

وعلى المشارآين المشمولين برعاية األمانة أن يتحملوا آل                . في ترتيبات السفر لم تأذن بها           
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التكاليف الناجمة عما يجرونه بعد قيام األمانة بشراء التذاآر من التغييرات، وبما في ذلك                                 
وُيطلب من المشارآين غير المشمولين برعاية األمانة أن يقوموا بترتيبات السفر                      . إللغاءاتا

ن بأسعار   والسكن بأنفسهم، مع العلم بأن بوسع األمانة أن تقوم عند اللزوم بالترتيب للسك                                
 .مخفـَّضة

فرهم قبل س ) بما في ذلك تأشيرات العبور     (وُيطلب من المشارآين استصدار التأشيرات الالزمة          -١٤
دا باالتصال   ـن الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى هولن               يالمشارآويشار على     . إلى هولندا  

 ويمكن للمشارآين الذين يحتاجون إلى مساعدة          . بأقرب بعثة دبلماسية هولندية      بأسـرع ما يمكن   
  الهاتف ب      في األمانة           والتأشيراتالمراسم       بفرعإضافية في هذا الشأن االتصال                              

 ).3890 306 70(0) 31+(اآس ـالفأو ب) 3777 416 70(0) 31+(

انظر (وتـُدعى الهيئات الوطنية المهتمة باألمر إلى ملء استمارة ترشيح لكل مرشح على حدة                       -١٥
، متأآدة على وجه الخصوص من تقديم آافة ما ُيطلب فيها من بيانات                  ) بهذه المذآرة  ٢الملحق  
  ,The Director:ى العنوان التالي          وينبغي إرسال االستمارات المملوءة إل                    . االتصال

International Cooperation and Assistance Division, OPCW, Johan de Wittlaan 32, 

2517 JR The Hague, The Netherlands .          ويجوز أيضًا إرسال استمارات الترشيح بالفاآس 

جميع  ، لكن يتعيَّن في        )org.ipb@opcw(، أو بالبريد اإللكتروني           )31+) 0(70 306 5353(
وُيرجى  .٢٠٠٦ أآتوبر/تشرين األول  ١٦ في أجل أقصاه   األحوال أن تكون األمانة قد تلقتها           

يتسجلوا  الِعلم بأنه يتعيَّن على المشارآين في االجتماع أن يبرزوا رسالة قبول من المنظمة لكي                 
 .لحضوره

 المعلومات عن االجتماع من فرع دعم التنفيذ في شعبة التعاون              ويمكن الحصول على مزيد من      -١٦
 Vidyadharوالشخصان الممكن االتصال بهما في هذا الشأن هما السيد                    . الدولي والمساعدة  

Dhavle) +31 (0)70 416 3823 (       والسيدةMaria Elena Bruno Pousadela  

)+31(0)70 416 3825.( 

 :الملحقان

 :١ الملحق البرنامج المؤقت
Nomination Form  

 )استمارة الترشيح(
 ):باإلنكليزية فقط (٢الملحق 
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 ١الملحق 

 
 االجتماع السنوي الثامن للهيئات الوطنية في الهاي

 ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٤ إلى ٢من 
 

 البرنامج المؤقت
 

 الوقت النشاط
  المجراة على الصعيد الوطنيالمالحقة القضائيةسيرورات التحقيق و

 والمتصلة بقضايا منطوية على استعمال األسلحة الكيميائية
 آانون ٢السبت 
 ديسمبر /األول

 ٩:٠٠– ٨:٠٠ تسجيل المشارآين
 ٩:٣٠– ٩:٠٠ مراسم افتتاحية

 ١٠:٠٠ – ٩:٣٠ استراحة
السند القانوني إلعمال ضوابط مراقبة فيما يخص المواد الكيميائية السامة                 

ما يرد في االتفاقية من التعاريف            : وع بها  ولمكافحة االتجار غير المشر       
واألحكام المتعلقة بالمحظورات وبضوابط مراقبة الواردات والصادرات                 

 وبالتشريعات الوطنية واإلنفاذ

١١:٠٠ – ١٠:٠٠ 

 :آشف االتجار غير المشروع بالمواد الكيميائية ومنعه: ١الحالة المتصورة 
 ركالتعاون بين الهيئات الوطنية وأجهزة الجما •
 التعاون فيما بين الوآاالت والتعاون الدولي •

١١:٣٠ – ١١:٠٠ 

 :استعمال األسلحة الكيميائية: ٢الحالة المتصورة 
 البّينات •
 من يوجد في مكان الواقعة؟ •
 ما لم ُيختبر من جوانب المادة العاشرة من االتفاقية •

١٢:٠٠ – ١١:٣٠ 

مال أسلحة    التحقيق في قضية منطوية على استع                : ٣الحالة المتصورة       
 : ذات الصلةالمالحقة القضائيةآيميائية وسيرورة 

 دور الوآاالت المعنية بإنفاذ القانون والمحاآم الوطنية •
 المالحقة القضائية على الصعيد الوطني لمرتكبي الجرائم الدولية •
 التعاون الدولي •

١٢:٣٠ – ١٢:٠٠ 

 ١٤:٠٠ – ١٢:٣٠ الغداء
 ١٦:٠٠ – ١٤:٠٠ عروض عن التجارب الوطنية:  حقيقيةمالحقة قضائيةحاالت تحقيق و

 ١٦:١٥ – ١٦:٠٠ استراحة
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 ١٧:١٥ – ١٦:١٥ )تابع (عن التجارب الوطنيةعروض 
آراء المنظمات الدولية المعنية بدرء     :  حقيقية مالحقة قضائية حاالت تحقيق و  

 الجرائم وبإجراء التحقيقات الجنائية
١٧:٤٥ – ١٧:١٥ 

 ١٨:٤٥ – ١٧:٤٥ مراسم ختامية
 ٢٠:٠٠ – ١٩:٠٠ حفل استقبال

 آانون ٣األحد  االجتماع السنوي الثامن للهيئات الوطنية
 ديسمبر/األول

 ٩:٠٠– ٨:٠٠ تسجيل المشارآين
 ٩:٣٠– ٩:٠٠ تنظيم العمل

 ١٠:١٥ – ٩:٣٠ المسائل المطروحة على المؤتمر في دورته الحادية عشرة
 ١٠:٣٠ – ١٠:١٥ استراحة

تعلق بخطة العمل الخاصة بتنفيذ االلتزامات بموجب            تدابير المتابعة فيما ي      
 المادة السابعة من االتفاقية

١١:١٥ – ١٠:٣٠ 

 ١٢:٠٠ – ١١:١٥ آفاقه على الصعيد اإلقليمي: دعم تنفيذ االتفاقية
 ١٢:٤٥ – ١٢:٠٠ نظام معلومات التحقق

 ١٤:٠٠ – ١٢:٤٥ الغداء
 ١٥:٣٠ – ١٤:٠٠ الجلسات اإلقليمية للهيئات الوطنية

 ١٥:٤٥ – ١٥:٣٠ استراحة
 ١٧:٠٠ – ١٥:٤٥ )تابع(الجلسات اإلقليمية 

جلسة يقدم خاللها الناطقون باسم المجموعات اإلقليمية ملخصًا لنتائج                            
 المباحثات في إطار الجلسات اإلقليمية

١٧:٣٠ – ١٧:٠٠ 

 آانون ٤االثنين  لقاءات مع مسؤولي األمانة
 ديسمبر/األول

 بين ممثلي فرادى الهيئات الوطنية ومسؤولي                  وقت مكرَّس للمشاورات     
األمانة فيما يخص مسائل تتعلق بتنفيذ االتفاقية، وبما في ذلك وضع                                 

 التشريعات

١٢:٤٥ – ٩:٣٠ 
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Annex 2 
 

EIGHTH ANNUAL MEETING OF NATIONAL AUTHORITIES  
THE HAGUE  

2 – 4 DECEMBER 2006 
 

NOMINATION FORM 
 

Please submit the completed form by 16 October 2006 to:  
The Director, International Cooperation and Assistance Division, OPCW 

Johan de Wittlaan 32, 2517 JR The Hague, the Netherlands 
Fax: +31 (0)70 306 3535; e-mail: ipb@opcw.org. 

 
Please use BLOCK LETTERS. 

 
1. Government body making 

the nomination 
 

2. Family name of nominee1  
3. First name(s)   
4. Date of birth Day Month Year 
5. Citizenship  
6. Gender2 Male Female  
7. Passport number   
8. Date of issue Day Month Year 
9. Expiry date Day Month Year 
10. Place of issue  
11. Position  
12. Employer  

Street 
Number Post code 
City 

13. Employer’s address 
(Please do not give a 
post-office box number.) 

Country 
14. E-mail address  

Home 
Work 

15. Telephone numbers, 
including country and city 
codes Mobile 

Home 16. Fax numbers, including 
country and city codes Work 

Yes   No  17. Has the nominee previously 
attended a meeting of this 
kind? If so, when and where? 

18. Is sponsorship required? Yes   No  

                                                            
1  Please give the first and family names exactly as they appear in the nominee’s passport. 
2  For this and like items below, please tick the appropriate box or boxes. 
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Yes   No  9. Is a meeting with the 
Secretariat required for 
Sunday, 3 December? If so, which Division(s) would you like to consult with? 

 

Yes   No  
If so, for which dates in December?3 

20. Is assistance in finding 
accommodation required? 

1  2  3  4  5  6  7  8  
 
 
 

- - - o - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
3  Please tick all that apply.  Note that, for sponsored participants, the Secretariat will cover the costs of 

hotel accommodation during the Meeting of National Authorities only (that is, only for the nights of 1, 
2, 3, and 4 December).  If the nominee will also be attending the Eleventh Session of the Conference, 
please tick the dates required (but note that any additional overnight stays will be at the nominee’s 
expense).  Because various other seminars and conferences will be taking place in The Hague during 
this period, accommodation may be limited, and it is therefore recommended that those requiring 
assistance in finding accommodation indicate to the Secretariat as soon as possible their preferences 
regarding dates. 


