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 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 
  الفنيـةانةـاألم

International Cooperation and Assistance Division 
S/648/2007 
6 July 2007 
ARABIC 
Original: ENGLISH 

  ألمانة الفنيةامذآرة من 

  دعوة إلى ترشيح خبراء مؤهلين
  تعلق بالتحقق الماألسلحة الكيميائيةعمًال بالجزء الحادي عشر من ُمرفق اتفاقية 

يعد المدير " من الجزء الحادي عشر من ُمرفق االتفاقية المتعلق بالتحقق بأن ٧تقضي الفقرة  -١

دعاء اال تلتحقيق في حاالميدان معيَّن لبخبراء مؤهلين قد ُيحتاج إلى خبرتهم في [العام قائمة 

  ".ويستوفي هذه القائمة باستمرار] باستخدام أسلحة آيميائية

  ،  المعنيةالخبرةبعين ـِّمدير العام يدعو الدول األطراف إلى تسمية أشخاص متمتوعليه فإن ال -٢

 :وال سيما في المجاالت التالية

 ، وعلم السموم، وعلم األوبئة؛الجنائي العلميالتحقيق   )أ(

 رة اليدوية الصنع؛التخلص من الذخائر التي ال تنفجر ومن النبائط المتفجِّ  )ب(

 ).فد عمل فريق المنظمة المعني بتنسيق وتقييم المساعدةلر(ر الكوارث تدبُّ  )ج(

 فيما يخص آل مرشـَّح ً مرفـِقة(حين ي مرشـَّأن تسمِّ باألمرالمهتمة وُيطلب إلى الدول األطراف  -٣

وُيطلب إلى آل دولة . ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ١٤في أجل أقصاه ) مؤهالته وخبرتهببيانًا وجيزًا 

، فتؤآده أو ها إياهمعيد النظر في ترشيحلهذا الغرض أن تمرشـَّحين  َسمَّتطرف سبق أن 

 .بحسب مقتضى الحال غيرهمه أو تستعيض عنه بترشيح تسحب

فرع المساعدة والحماية التابع لشعبة باالتصال بلشأن  اويمكن االستزادة من المعلومات في هذا -٤

فـَقة بهذه التعاون الدولي والمساعدة، بواسطة بيانات االتصال الواردة في استمارة الترشيح الُمر

 .المذآرة

 Nomination Form  ):باإلنكليزية فقط(الملحق 

  )ترشيحالاستمارة (
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Annex 

 
CALL FOR NOMINATIONS OF QUALIFIED EXPERTS 

PURSUANT TO PART XI OF THE VERIFICATION ANNEX 
TO THE CHEMICAL WEAPONS CONVENTION 

 
NOMINATION FORM 

 
Please submit the completed form, along with a brief curriculum vitae, by 

14 September 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.  Family name of 
nominee 

 

2.  First name(s)  
3.  Date of birth Day Month Year 
4.  Nationality  
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.  Position  

Street 
Number Post code 
City  

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

13.  E-mail address  

Home 
Work 

14.  Telephone 
numbers, including 
country and city 
codes 

Mobile 

Home 15.  Fax numbers, 
including country 
and city codes 

Work 

 
- - - o - - - 


