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 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 
  الفنيـةانةـاألم

International Cooperation and Assistance Division 
S/626/2007 
27 March 2007 
ARABIC 
ARABIC, CHINESE, ENGLISH and RUSSIAN only 
 

  مذآرة من األمانة الفنية

  دعوة إلى تسمية مرشَّحين للمشارآة
   تدريب على المساعدة والحمايةفي دورة

  ول بجمهورية آوريائفي ِس
  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢ إلى ١٨من 

  
يسّر المدير العام أن يدعو، بالنيابة عن حكومة جمهورية آوريا وباسم منظمة حظر األسلحة   -١

 لدول األطراف إلى ترشيح ممثلين لها للمشارآة في دورة تدريب على، ا")المنظمة("الكيميائية 

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢ إلى ١٨ بجمهورية آوريا من ِسئولالمساعدة والحماية ستعقد في 

وسيوفـَّر في إطار هذه الدورة، التي ستـُنظـِّمها بصورة مشترآة حكومة جمهورية آوريا   -٢

 التدريُب على آيفية تخطيط وتشكيل فريق  مشارآًا٢٥ما يناهز ، ِل")األمانة("واألمانة الفنية 

ي بالدعم يضطلع بحماية األهالي المدنيين، وبالدفاع المدني، وبعمليات إزالة التلوث في معن

المناطق الملوَّثة، وعلى تدابير التحرك االستجابي واإلجراءات المضادة المناسبة الالزم اتخاذها 

آما ستـُستعرض في الدورة بصورة . في حالة وقوع حوادث منطوية على عوامل حرب آيميائية

  .ُ المساعدة التي يمكن أن توفرها المنظمة والبلد المضيف والدول األعضاء اآلسيوية ة أنواععام

 استخدام معدات الحماية الفردية والجماعية، لى عتدريب أساسي الدورة  هذهم خاللوسيـُقدَّ  -٣

 دروس يتّمون فيها الذينالمشارآون يكتسب سف. والرصد، والكشف، وتقنيات إزالة التلوث

يب األساسي معارف عامة بعوامل الحرب الكيميائية، وبمعدات الحماية الفردية، وبمعدات التدر

آما ستيسِّر هذه الدورة  . بكيفية استعمال آافة المعدات المعنيةوسيحيطونالكشف وإزالة التلّوث، 

تبادل المعلومات والخبرات بشأن تنفيذ المادة العاشرة من اتفاقية األسلحة الكيميائية 

 للبحث في سبل التعاون فيما بينها  محفًال فيهاآةتهيئ للدول األعضاء المشاِرس، و")تفاقيةاال("
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مستقبًال وفي العروض اإلضافية التي يمكن أن تقدمها إلى المنظمة بموجب المادة العاشرة من 

  .االتفاقية

ن أن يكونوا  ويتعيَّ.حون بعنايةـَّ الدورة ولطابعها التقني، سيـُنتقى المرش هذهونظرا للغرض من  -٤

وستعطى األفضلية . من ذوي الخبرة في مجال المساعدة والحماية من األسلحة الكيميائية

 المنخرطين في حماية المستعجلللمرشحين من مسؤولي الوحدات المعنية بالتحرك االستجابي 

يكونوا قادرين  عن ذلك يتعيـَّن أن يتحلى المرشحون بلياقة بدنية وأن وفضًال. األهالي المدنيين

يها خالل الدروس العملية التي تشتمل عللعدة ساعات متواصلة  فرديٍ  قناع واق على ارتداء

  .حين بعض الخبرة العملية فيما يخص معدات الحمايةـَّوُيستحسن أن يكون لدى المرش. الدورة

وينبغي . لدورة في هذه اوتتوقع األمانة أن تتمكـَّن من رعاية مشارآة عدد محدود من األشخاص  -٥

  شرطًاتعتبرح المعني ـَّ ترشيح ما إذا آانت رعاية األمانة للمرشاستمارةأن يحدَّد في آل 

، وتكاليف ل األمانة فيما يخص المشارآين المشمولين برعايتها تكاليف السفروستتحمَّ. لمشارآته

ر الهيئة ـِّوستوف. رقةالتأمين الطبي، وستقدم لهم بدل معيشة يومي محدودًا لسّد المصروفات المتف

ووسائط النقل المحلي خالل ووجبات الطعام الوطنية لجمهورية آوريا المواد التدريبية والسكن 

 وستتاح في وقت الحق .المشارآين فيها أو تحميل المنظمة أية أعباءدون تحميل الدورة 

 ومكان انعقادها حين المقبولين في الدورة معلومات إضافية عن مكان إقامتهم خاللهاـَّللمرش

  . في هذا السياقووسائط النقل المتاحة

وستحرص األمانة، عند إجرائها ترتيبات السفر لمن ترعاهم من المشارآين، إلى األخذ بأقل   -٦

 إال إذا ولن ُيسمح للمشارآين المشمولين برعاية األمانة بشراء تذاآرهم محلّيًا. الخيارات آلفة

وإلبقاء . يد من الوفورات، وإذا آانت األمانة قد أذنت بهآان ذلك يتيح لألمانة تحقيق مز

التكاليف التي تتحملها األمانة عند أقل حد ممكن لها، ُيتوخى من المشارآين المشمولين برعاية 

في أجل أقصاه يوم ، وأن يغادروا ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٧قبل يوم األحد األمانة أن ال يصلوا 
ال بد من موافقة األمانة إلجراء أي تغيير على تواريخ و. ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٣السبت 

ولن تتحمل األمانة المصروفات التي ال صلة لها بالدورة أو الناجمة عن . وصولهم ومغادرتهم

وعلى المشارآين المشمولين برعاية األمانة أن يتحملوا . تغييرات في ترتيبات السفر لم تأذن بها

عد قيام األمانة بشراء التذاآر من التغييرات، وبما في ذلك آل التكاليف الناجمة عما يجرونه ب

وُيطلب من المشارآين غير المشمولين برعاية األمانة أن يقوموا بترتيبات السفر . اإللغاءات

 .بأنفسهم وبإبالغ األمانة بالمعلومات ذات الصلة
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يزية، ولن توفـَّر خاللها  الدورة ستـُجرى باللغة اإلنكل هذهوإن آافة األنشطة التي تشتمل عليها  -٧

ُيتوخى من المشارآين في الدورة أن يكونوا على إلمام جيد وبالتالي . فويةشأية خدمات ترجمة 

  .باللغة اإلنكليزية، آتابيًا وشفويًا

وُيطلب من المشارآين أن يستصدروا قبل سفرهم إلى جمهورية آوريا آل التأشيرات الالزمة   -٨

 .)بما فيها تأشيرات العبور(

 بالمذآرة ٢ نسخة من استمارة الترشيح الواردة في الملحق ويـُدعى المهتمون باألمر إلى ملء  -٩

وينبغي . الحالية، متأآدين من إدراجهم فيها على وجه الخصوص آافة بيانات االتصال المطلوبة

عاون ، إلى مدير شعبة التمشفوعة ببيان وجيز بالمؤهالت والخبرةإرسال االستمارات المملوءة، 

 ,Director, International Cooperation and Assistance Division(الدولي والمساعدة 

OPCW, Johan de Wittlaan, 32, 2517 JR The Hague, The Netherlands( .ويجوز أيضًا 

  أو بالبريد اإللكتروني ) 3209 416 70(0) 31+(بالفاآس استمارات الترشيح إرسال 

)org.opcw@EmergAssistBr( . في أجل ويجب أن تصل آافة وثائق الترشيح إلى األمانة
وُيرجى الِعلم بأنه يتعيَّن على المشارآين في الدورة أن يبرزوا . ٢٠٠٧مايو / أيار٤أقصاه 

 نحين الذين سيكونوـَّبالمرشإال  ولن ُيتـََّصل .رسالة قبول من المنظمة لكي يتسجلوا لحضورها

 .الترشيحوثائق في غضون أسبوعين بعد الموعد النهائي لتقديم  ، وذلكقد تم انتقاؤهم

 فرع المساعدة والحماية التابع لشعبة بطلبها من الدورة  هذهمن المعلومات عناالستزادة ويمكن   -١١

 في هذا صلة الوصلصفة والسيدة ِسلفانا بَرتشيني هي التي تعمل ب. التعاون الدولي والمساعدة

  .31+) 0(70 416 3217 الرقم على ويمكن االتصال بهاالشأن، 

  

 :الملحقان

  البرنامج المؤقت  :١الملحق 

 )باإلنكليزية فقط (استمارة الترشيح  :٢الملحق 



S/626/2007 
Annex 1 

page 4 
 

  ١الملحق 

  دورة تدريب على المساعدة والحماية
   بجمهورية آورياِسئولفي 

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢ إلى ١٨من 

 البرنامج المؤقت

 النشاط  التوقيت

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٧ ،األحد

 وتسجيلهمفي الدورة   المشارآينوصول  

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ ،االثنين

  ترحيبية، والتعريف بالمعلمينالكلمة ال  ٠٨:٥٠ – ٠٨:٠٠

ي عرض تمهيدي من البلد المضيف ومن قيادة الدفاع في المجال الكيميائ  ٠٩:٥٠ – ٠٩:٠٠

 والبيولوجي واإلشعاعي

 عرض عام عن الدورة ١٠:٥٠ – ١٠:٠٠

 عدم انتشارها وتدابير منع انتشارها: أسلحة الدمار الشامل: محاضرة ١١:٥٠ – ١١:٠٠

 الغداء ١٣:٠٠ – ١١:٥٠

 أحكام المادة العاشرة من االتفاقية بشأن المساعدة والحماية: محاضرة ١٣:٥٠ – ١٣:٠٠

 حال تنفيذ المادة العاشرة من االتفاقية: ةمحاضر ١٤:٥٠ – ١٤:٠٠

  لمحة تاريخية عن األسلحة الكيميائية: محاضرة ١٥:٥٠ – ١٥:٠٠

   هذه العوامل عوامل الحرب الكيميائية وخصائُصتصنيُف: محاضرة ١٦:٥٠ – ١٦:٠٠

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٩ ،الثالثاء

 طرائق الحماية الفردية: محاضرة  ٠٨:٥٠ – ٠٨:٠٠

استعمال معدات الحماية الفردية؛ اإلسعاف في :  ودرس عمليمحاضرة  ٠٩:٥٠ – ٠٩:٠٠

 حاالت الهجمات

 معدات الحماية الفردية: تمرين ١٠:٥٠ – ١٠:٠٠

 اإلسعاف وتقديم الجرعات المضادة: تمرين ١١:٥٠ – ١١:٠٠

  الغداء ١٣:٠٠ – ١١:٥٠

مبادئ آشفها واستعمال : لسامةآشف المواد الكيميائية الصناعية ا: محاضرة ١٣:٥٠ – ١٣:٠٠

  معداته

  استعمال معدات الكشف: محاضرة وبيان عملي ١٤:٥٠ – ١٤:٠٠
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 النشاط  التوقيت

  استعمال معدات الكشف: تمرين ١٥:٥٠ – ١٥:٠٠

  العشاء  ١٨:٠٠ – ١٦:٥٠
  ١عروض وطنية عن برامج الحماية من األسلحة الكيميائية: مناقشة  ١٩:٥٠ – ١٨:٠٠

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ ،األربعاء

  مبادئ إزالة التلّوث والمعدات المستعملة فيها: محاضرة  ٠٨:٥٠ – ٠٨:٠٠

استعمال معدات إزالة التلّوث العسكرية ومعداتها المدنية؛ معرض : تمرين  ١١:٥٠ – ٠٩:٠٠

  لمعدات إزالة التلّوث

  الغداء ١٣:٠٠ – ١١:٥٠
 زيارة لمواقع مصونة األمن ١٦:٥٠ – ١٣:٠٠

 ٢٠٠٧نيه يو/ حزيران٢١الخميس، 

الكيميائية عمليات الحماية الجماعية في حاالت الهجمات باألسلحة : محاضرة  ٠٨:٥٠ – ٠٨:٠٠

طلع بها خالل شتى مراحل ضاألنشطة الم: عمليات الحماية: محاضرة  ٠٩:٥٠ – ٠٩:٠٠

 الهجمة باألسلحة الكيميائية

التنبؤ بها : شرة باتجاه الريحالتلّوث بالمواد الكيميائية المنتأخطار : محاضرة ١٠:٥٠ – ١٠:٠٠

 تبيُّنهاوومراقبتها 

إزالة تلّوث الميدان وإقامة مواقع معالجة األحياز التي تم تلويثها : محاضرة ١١:٥٠ – ١١:٠٠

  ذات الصلةعمدًا؛ تدابير المتابعة

  الغداء ١٣:٠٠ – ١١:٥٠

 مات باألسلحة الكيميائية الهجتمعالجة اإلصابات الشاملة في حاال: محاضرة ١٣:٥٠ – ١٣:٠٠

هجمة المحاآاة : محاضرة وتمرين خاص بالقائمين بالتحرك االستجابي األول ١٦:٥٠ – ١٤:٠٠

  كيميائيةال

  العشاء ١٨:٠٠ – ١٦:٥٠
 منطوية على هجمات أو حوادث آيميائيةالطوارئ الالتحرك حيال : مناقشة  ١٩:٥٠ – ١٨:٠٠

  

                                                 
ُيستعان فيها بعرض ( أن يحضِّروا مداخلة آالمية مدتها خمس دقائق لدورة في اُيطلب من آافة المشارآين  ١

وينبغي أن ُيرسل آل من .  تتعلق ببرامج بلدهم الوطنية الخاصة بالحماية)PowerPointالبرنامج الحاسوبي 
، وإلى )net.hanmail@99chemi(العروض المعنية إلى ممثل جمهورية آوريا، النقيب تشا، بالبريد اإللكتروني 

  .٢٠٠٧ يونيه/حزيران ١٢بحلول وذلك ) org.opcw@EmergAssistBr(األمانة 
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 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢الجمعة، 

حرب ستعمال عوامل أنواع التهديدات اإلرهابية المنطوية على ا: محاضرة  ٠٨:٥٠ – ٠٨:٠٠

 آيميائية

 البيولوجي اإلرهاب مكافحة اإلرهاب الكيميائي واتإقامة وحد: محاضرة  ٠٩:٥٠ – ٠٩:٠٠

  اإلشعاعيواإلرهاب

المعدات المستعملة خالل التحرك االستجابي المستعجل حيال : محاضرة ١٠:٥٠ – ١٠:٠٠

 ةاإلشعاعيالحوادث البيولوجية والحوادث وكيميائية الادث وحال

رهابية اإل اتهجمالالتدابير المستعجلة المتخذة ردًا على : بيان عملي ١١:٥٠ – ١١:٠٠

 منطوية على استعمال عوامل حرب آيميائيةال

  الغداء ١٣:٠٠ – ١١:٥٠
 الهجمات اإلرهابيةالتدابير المستعجلة المتخذة ردًا على : بيان عملي ١٣:٥٠ – ١٣:٠٠

  )تابع (يميائيةعوامل حرب آ على استعمال المنطوية

  تقييم الدورة من جانب المشارآين فيها، جلسة أسئلة وأجوبة ١٤:٥٠ – ١٤:٠٠

  مراسم اختتام الدورة ١٦:٥٠ – ١٦:٠٠
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Annex 2 
 

ASSISTANCE-AND-PROTECTION COURSE 
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 

18 – 22 JUNE 2007 
 

NOMINATION FORM 
 

Please submit the completed form, along with a brief curriculum vitae, by 4 May 2007 to: 
The Director, International Cooperation and Assistance Division, OPCW 

Attn: Assistance and Protection Branch 
Johan de Wittlaan 32, 2517 JR The Hague, the Netherlands 

Fax: + 31 (0)70 416 3209; e-mail: EmergAssistBr@opcw.org. 
 

Please type or use BLOCK LETTERS. 
 
1. Government body 

making the 
nomination 

 

2. Family name of 
nominee 

 

3. First name(s)  
4. Date of birth Day Month Year 
5. Citizenship  
6. Gender* Male   Female  
7. Passport number   
8. Date of issue Day Month Year 
9. Expiry date Day Month Year 
10. Place of issue  

 
 

11. Areas of expertise 

 
 12. Employer 
 

13. Position  
Street 
Number Post code 
City  

14. Contact address 
(Please do not give 
a post-office box 
number) Country 

15. Airport of departure  
16. E-mail address  

Home 
Work 

17. Telephone 
numbers, including 
country and city 
codes 

Mobile 

 
                                                 
* For this and all like items, please tick the appropriate box. 
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Home 18. Fax numbers, 

including country 
and city codes 

Work 

Yes    No  

If so, when and where? 

19. Has the nominee previously 
attended a meeting of this 
kind? 

 
20. Is sponsorship a condition 

of participation?  
Yes    No  

21. Meal preferences No   Yes      If so, please describe 
 
 

 
 
 

- - - o - - - 
  


