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 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 
  الفنيـةانةـاألم

International Cooperation and Assistance Division 
S/640/2007 
22 May 2007 
ENGLISH and ARABIC only 
 

  مذآرة من األمانة الفنية

 دعوة إلى الترشح للمشارآة
 ويةسياآلللدول األطراف  ة للهيئات الوطنيخامس الجتماع اإلقليمياالفي 

 ٢٠٠٧ مبرسبت/أيلول ٦ إلى ٤من  قطربالدوحة في 
  

 ،")المنظمة(" األسلحة الكيميائية يود المدير العام، بالنيابة عن حكومة قطر وباسم منظمة حظر -١

جتماع اإلقليمي اال في للمشارآةمن العاملين فيها أشخاص إلى ترشيح  الهيئات الوطنيةأن يدعو 

 ٦ إلى ٤ الدوحة بقطر من فيالذي سُيعقد ، اآلسيويةول األطراف  للد للهيئات الوطنيةالخامس

 .٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول

خطة العمل الخاصة بتنفيذ في دورته الثامنة ") المؤتمر("وقد اعتمد مؤتمر الدول األطراف  -٢

 C-8-DEC.16(") االتفاقية("اتفاقية األسلحة الكيميائية االلتزامات بموجب المادة السابعة من 

تدابير متابعة ، واعتمد في دورته العاشرة قرارًا بشأن )٢٠٠٣أآتوبر / تشرين األول٢٤بتاريخ 

واعتمد المؤتمر في ). ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١١بتاريخ  C-10/DEC.16(خطة هذه ال

  استدامة أعمال المتابعة فيما يتعلق بخطة العمل المعنية دورته الحادية عشرة قرارًا بشأن 
)C-11/DEC.4 به يتسنى االجتماع محفًال سيهيئو). ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٦اريخ بت 

 ماهية المساعدة التي يـِّنب في مجال المساعدة وتاحتياجاتهاللدول األطراف في المنطقة أن تحدد 

ضافة إلى ذلك، سيساعد هذا االجتماع إو. بوسعها أن تعرضها على غيرها من الدول األطراف

تعزيز المساعدة التي تعرضها على الدول ب لسبل الكفيلةاعلى تحديد ") األمانة"( الفنيةاألمانة 

 .المؤتمراآلنفة الذآر التي اتخذها قرارات العلى ضوء وذلك  ،األطراف في المنطقة

 فيما بينهم، ومع التباحثلممثـّلي الهيئات الوطنية يتسنى به  محفًالأيضًا االجتماع هيئ وسي -٣

دُعّوين للمشارآة في االجتماع، بغية تحديد ما قد يلزم أن أخصائيين ممع  األمانة، وظفيمو
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تنفيذ التزاماتها لتتخذه آل دولة من الدول األطراف المشارآة في االجتماع من التدابير اإلضافية 

  :ويشمل برنامج االجتماع البنود التالية. بموجب االتفاقية

  ما آل إليه تنفيذها؛ المادة السابعة من االتفاقية ومقتضياتاستعراض   )أ(

تنفيذ للحصول على الدعم في مجال المقدَّمة على الصعيد الوطني استعراض الطلبات   )ب(

مع إيالء عناية شأن، في هذا ال المالحظات ، وإبداُءوعروض تقديم هذا الدعماالتفاقية 

 تنفيذبوإعداد نصوص القوانين الخاصة  إعمالهاوطنية وخاصة إلى إنشاء الهيئة ال

  ؛االتفاقية

التباحث في نظام معلومات التحقق وتقديم اإلعالنات بموجب المادة السادسة من االتفاقية   )ج(

  في شكل إلكتروني؛

األنشطة ز فيها على السبل الكفيلة بتحديد امج اإلرشاد الخارجي التي ُيرآـَّاستعراض بر  )د(

 متـَّبعةالطرائق الو على النهوجمن التحسينات  إدخال المزيد بغية ، لإلعالنةضعاخال

  ؛الجحاليًا في هذا الم

 لجمع البيانات حاليًا التباحث في الخبرات الوطنية، واستعراض الطرائق المستعان بها  )ـه(

  ؛د الكيميائية المدرجة في الجداولالمواالواردات والصادرات من ب المتعلقة

لكيميائية  تلقـّي عمليات تفتيش الصناعة اعلى صعيدالتباحث في الخبرات المكتسبة   )و(

  ها؛تونجاع وتحسين فعالية هذه العمليات

  .األخصائيينائية اإلطار مع موظفي األمانة ومع عقد اجتماعات ثن  )ز(

 وخىتوُي. تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطنيفي  بالفعل نخرطينوينبغي للمرشَّحين أن يكونوا م -٤

 عن آل ضًاو عرواقدمأن ي ،فيهلة الممثـَّ الدول األطراف افةآ من ،المشارآين في االجتماعمن 

 :ةمن المجاالت التالي

حال تنفيذ مقتضياتها ، وبما في ذلك حال تنفيذ االتفاقية في الدولة الطرف المعنية  )أ(

  بتعيين أو إنشاء الهيئة الوطنية؛المتعلقة 

  ؛ من دعم لتذليلهايلزم في هذين المجالين، وما قد لتي قامتامشكالت ال  )ب(

 من يلزم، وما قد  االتفاقيةلتي يتعيـَّن اتخاذها لتنفيذارية حال التشريعات والتدابير اإلدا  )ج(

  ؛ذات الصلةالقوانين نصوص يع راتنجيز مشلدعم 

 ا باالمتيازات والحصانات المراد عقدهة المتعلقات بشأن االتفاقما آلت إليه المفاوضات  )د(

  ؛اف المشارآةطر األآل من الدولبين المنظمة و
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بموجب المادة لإلعالن  ةضعاخاألنشطة التحديد الممارسات المعمول بها حاليًا في   )هـ(

  السادسة من االتفاقية؛

الواردات والصادرات من ب لمتعلقةاجمع البيانات الممارسات المعمول بها حاليًا في   )و(

  المواد الكيميائية المدرجة في الجداول؛

 تلقـّي عمليات التفتيش التعاقبي المجراة بموجب المادة الخبرة المكتسبة في مجال  )ز(

  .السادسة من االتفاقية

 . بهذه المذآرة البرنامج المؤقت لالجتماع١ الملحق رد فيوي -٥

 الهيئات الوطنية مثـّليوتتوقع األمانة أن تتمكـَّن من رعاية مشارآة عدد محدود من م -٦

 على الصعيد  االتفاقيةتنفيذإعداد نصوص القوانين الخاصة بالمنخرطين في األشخاص و

 ما إذا آانت رعاية األمانة تمثل شرطًا شخصحدَّد بوضوح في ترشيح آل وينبغي أن ُي. الوطني

كاليف ، تفيه وستتحمل األمانة، فيما يخص من ترعاهم من المشارآين.  االجتماعلمشارآته في

السفر والطعام والسكن والتأمين الطبي، وستدفع أيضًا بدل معيشة محدودًا لسد التكاليف 

 جتماعفي االضًا الترتيبات الالزمة لتوفير السكن للمشارآين وستتخذ األمانة أي. المتفرقة

 المشمولين برعاية األمانة  فيهوُيطلب من المشارآين. المشمولين برعايتها، وستتحمل آلفته

الذين ال يعتزمون النزول في الغرف التي تحجزها لهم أن يعلموها بذلك بأسرع ما يمكن، 

وعلى أية حال لن تتحمل األمانة .  إلغاء الحجز في الفندقلتجنـُّب دفع المصروفات المترتبة على

 . تكاليف أي سكن لم ترتب له

لى ع، جتماعفي اال ستحرص األمانة، عند إجرائها ترتيبات السفر لمن ترعاهم من المشارآينو -٧

ولن ُيسمح . جتماعفي اال وستشتري التذاآر وترسلها إلى المشارآين. األخذ بأقل الخيارات آلفة

مزيد من الوفورات، البشراء تذاآرهم محلّيًا إال إذا آان ذلك يتيح لألمانة تحقيق فيه رآين للمشا

وإلبقاء التكاليف التي تتحملها األمانة عند أقل حد ممكن لها، . وإذا آانت األمانة قد أذنت به

في  يغادروا وأن، ٢٠٠٧ مبرسبت/ أيلول٣  قبلال يصلوا أن جتماعفي اال ُيتوخى من المشارآين
وال بد من موافقة األمانة إلجراء أي تغيير على تواريخ . ٢٠٠٧ مبرسبت/أيلول ٧أجل أقصاه 

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

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

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

غير المشمولين برعاية األمانة أن يقوموا في االجتماع وُيطلب من المشارآين . اإللغاءات
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ن  عند اللزوم بالترتيب للسك بوسع األمانة أن تقومهمع العلم بأن بأنفسهم،والسكن بترتيبات السفر 

 .بأسعار مخفـَّضة

) بما في ذلك تأشيرات العبور(استصدار التأشيرات الالزمة في االجتماع وُيطلب من المشارآين  -٨

 . قبل سفرهم إلى قطر

. وسيـُجرى االجتماع باللغة اإلنكليزية، وستوفـَّر خالله خدمات الترجمة الشفوية إلى العربية -٩

 آافة المشارآين في االجتماع أن يكونوا على إلمام جيد بإحدى هاتين ُيتوخى منوبالتالي 

 .اللغتين، آتابيًا وشفويًا

 بهذه ٢الملحق الواردة في ترشيح الوتـُدعى الهيئات الوطنية المهتمة باألمر إلى ملء استمارة  -١٠

وينبغي .  متأآدة على وجه الخصوص من تقديم آافة ما ُيطلب فيها من بيانات االتصال،المذآرة

   : شعبة التعاون الدولي والمساعدة في المنظمةمديرإرسال االستمارات المملوءة إلى 
The Director, International Cooperation and Assistance Division, OPCW, Johan de 

Wittlaan 32, 2517 JR The Hague, The Netherlands . ويجوز أيضًا إرسال استمارات

أن يتعيَّن و ).org.opcw@ipb( أو بالبريد اإللكتروني )31+) 0(70 306 5353( الترشيح بالفاآس

وُيرجى  .٢٠٠٧ يوليه/ تموز٦ في أجل أقصاه تكون األمانة قد تلقت آافة استمارات الترشيح

يتسجلوا  ول من المنظمة لكيبرزوا رسالة قبأن ُي جتماعاالالِعلم بأنه يتعيَّن على المشارآين في 

 .لحضوره

من فرع دعم التنفيذ في شعبة التعاون  جتماعاالويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن  -١١

 هو من يعمل بصفة صلة الوصل في هذا Maharage Ananda Pereraوالسيد . الدولي والمساعدة

 .3818 416 70(0) 31+ ويمكن االتصال به على الرقمالشأن، 

 :قانالملح

 البرنامج المؤقت :١الملحق 
   Nomination Form  ):باإلنكليزية فقط (٢الملحق 

  )استمارة الترشيح(
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  ١الملحق 
  

   الخامساالجتماع اإلقليمي
   ويةسياآل لدول األطرافل للهيئات الوطنية

  ٢٠٠٧ مبرسبت/أيلول ٦ إلى ٤من  في الدوحة بقطر
  

  البرنامج المؤقت
  

  النشاط  لوقتا
  ٢٠٠٧ مبرسبت/يلول أ٤اء الثالث
 تسجيل المشارآين ٩:١٥– ٨:٣٠
  االجتماعافتتاح ١٠:٠٠– ٩:٣٠
 استراحة ١٠:٣٠ – ١٠:٠٠
 في آسيا الكيميائية اتفاقية األسلحةتنفيذ حال  ١١:١٥ – ١٠:٣٠
  ُدمًاـُ، والطريق قاالتفاقية تنفيذ على صعيد المكتسبة في قطر الخبرة  ١١:٣٠ – ١١:١٥
مائدة مستديرة بشأن التعاون على الصعيد دون اإلقليمي في مجال ماع اجت  ١٢:١٥ – ١١:٣٠

  تنفيذ االتفاقية
ما آلت إليه تدابير المتابعة فيما يتعلق بخطة العمل الخاصة بتنفيذ االلتزامات   ١٢:٤٥ – ١٢:١٥

  بموجب المادة السابعة من االتفاقية
  الغداء  ١٤:٣٠ – ١٢:٤٥
   طلبات الحصول على المساعدة وعروض تقديمها:ية االتفاقدعم تنفيذ  ١٥:١٥ –١٤:٣٠
  استراحة  ١٥:٣٠ – ١٥:١٥
  برامج المنظمة في مجال التعاون الدولي ودعم تنفيذ االتفاقية  ١٦:١٥ – ١٥:٣٠
مجموعة مسائل الصناعة المسائل العالقة من ب فيما يتعلقالمستجدات   ١٧:٠٠ – ١٦:١٥

   من االتفاقيةالمشمولة بالمادة السادسة
  ٢٠٠٧ مبرسبت/ أيلول٥األربعاء 
 ها عمليات نقل المواد الكيميائية وإنفاذمراقبةضوابط اإلطار القانوني ل  ١٠:٠٠– ٩:٣٠

الجمرآية فيما الهيئات التعاون بين الهيئات الوطنية و: بموجب االتفاقية
  صادرات والوارداتة بالقلعمتيتعلق بأحكام االتفاقية ال
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  :ص فريق متخّصمشارآةباقشة من  ١١:٠٠ – ١٠:٠٠
 التجارة الحرةمناطق ت فيما يخص ريف الواردات والصادراتع •

داخل البلد  المنَشأة التجارة الحرةمناطق و، بلدانالين بالمنَشأة 
 من واسطة نقل إلى أخرى البضائع نقلو، الواحد

لجمارك فيما يتصل  المنظمة العالمية لة عندراتنفيذ التوصيات الص •
 باالتفاقية

 أوجه التباين في اإلعالنات تبديدتبادل المعلومات من أجل طرائق  •
  عن الواردات والصادرات

  استراحة  ١١:١٥ – ١١:٠٠
  :من االتفاقيةبشأن المادة السادسة  صمشارآة فريق متخّصبمناقشة   ١٢:٤٥ – ١١:١٥

إمكانية : عين بها الهيئات الوطنيةالبرامج الحاسوبية التي تستأدوات  •
 ًاتقديم اإلعالنات إلكتروني

ه من نفذوما تجمع البيانات لطرائق من الهيئات الوطنية تتبعه ما  •
أنشطة اإلرشاد الخارجي إلعداد اإلعالنات عن مواقع المعامل 

  واإلعالنات عن الواردات والصادرات
  الغداء  ١٤:٣٠ – ١٢:٤٥
حقق بموجب المادة السادسة من االتفاقية وانتقاء مواقع المعامل نظام الت  ١٥:٣٠ – ١٤:٣٠

  لتفتيشها
  استراحة  ١٦:٠٠ – ١٥:٣٠
  إلعالنخاضعة لتحديد المرافق ال  ١٦:١٥ – ١٦:٠٠
  الخاضعة لإلعالنتحديد المرافق : ص فريق متخّصبمشارآةمناقشة   ١٦:٤٥ – ١٦:١٥
  يميائيةتلقـّي عمليات تفتيش الصناعة الك  ١٧:٠٠ – ١٦:٤٥
   تلقـّي عمليات تفتيش الصناعة الكيميائية:ص فريق متخّصآةرمشابمناقشة   ١٧:٣٠ – ١٧:٠٠

  ٢٠٠٧ مبرسبت/ أيلول٦الخميس 
  األمانةبين الهيئات الوطنية و و،بين الهيئات الوطنيةفيما مشاورات   ١٠:١٥ – ٩:٣٠
  استراحة  ١٠:٣٠ – ١٠:١٥
  )تابع(مشاورات   ١١:٣٠ – ١٠:٣٠
  موجز طلبات الحصول على المساعدة وعروض تقديمها  ١٢:٠٠ – ١١:٣٠
  تلخيص أعمال االجتماع، والمراسم الختاميةلجلسة   ١٢:٤٥ – ١٢:٠٠
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Annex 2 
 

FIFTH REGIONAL MEETING 
OF NATIONAL AUTHORITIES IN ASIA 

DOHA, QATAR 
4 – 6 SEPTEMBER 2007 

 
NOMINATION FORM 

 
Please submit the completed form by 6 July 2007 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 TYPE or use BLOCK LETTERS. 
 

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

 
 

10.  Areas of expertise 

 
 11.  Employer 
 

12.  Position  
Street 
Number Post code 
City  

13.  Contact 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 

17.  Is sponsorship a condition of 
participation? 

Yes   No  

 
- - - o - - - 


