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  مذآرة من األمانة الفنية

  المنتدى األآاديمي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٩ و١٨في 

 يه واإلسهام بورقاتدعوة إلى المشارآة ف

 إلى أن ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٠ المؤرخة بـS/578/2006أشار المدير العام في الوثيقة  -١

 مخصَّص منتدى لتنظيمآانت تخطط مع بعض المؤسسات األآاديمية ") األمانة("األمانة الفنية 

ميائية بصورة رئيسية للعلميين والجامعيين، بشأن شتى جوانب تنفيذ اتفاقية األسلحة الكي

جلس التنفيذي في أمام الموقد قدم المدير العام في بيانه االفتتاحي الذي أدلى به  ").االتفاقية("

دورته السابعة واألربعين المزيد من التفاصيل في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن المنتدى المعني 

ـْدال الهولندي للعالقات سُيعقد بموارد توفـِّرها الحكومة الهولندية، وبالتعاون مع معهد آِلنـْغـِن

 .لمؤسسة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقيةالدولية وا

وَيُسّر المديَر العام أن يقدِّم بالمذآرة الحالية المزيد من التفاصيل بشأن المنتدى األآاديمي  -٢

وأن يدعو العلميين والجامعيين وغيرهم ممن يهمهم األمر إلى المشارآة فيه ") المنتدى("

 .م بورقاتواإلسها

في " المحفل العالميمرآز مؤتمرات " في ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٩ و١٨وسُيعقد المنتدى يوَمي  -٣

 .الهاي بهولندا، وستموِّله وزارة الشؤون الخارجية الهولندية

  المنتدى األآاديمي واألهداف العامة المنشودة منهمبدأ

ميين والدبلـُماسيين ومتخذي القرارات سيجمع المنتدى األآاديمي طائفة من ألمع الجامعيين والعل -٤

المعنيين بصوغ وتنفيذ التوجهات العامة في مجال نزع السالح وعدم انتشاره، وال سيما النهوج 

 :وستجرى خالله األنشطة التالية البيان. المتصلة بحظر األسلحة الكيميائية
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  ") المنظمة("النظر في اإلنجازات التي حققتها منظمة حظر األسلحة الكيميائية   )أ(

في اضطالعها بالمهام المنوطة بها في إطار واليتها بموجب االتفاقية، والتحديات 

السياسية والتقنية التي تواجهها في الوقت الحاضر، وإسهامها في الجهود المبذولة على 

  ؛ األسلحةانتشار الصعيد العالمي من أجل عدم

تطوُّر المحيط األمني وتغيُّر طبيعة الصناعة البحث في السبل الكفيلة بتكيُّف المنظمة مع   )ب(

  .الكيميائية

 .وستـُنشر وثائق أعمال المنتدى، وبما فيها الورقات المقدَّمة في إطاره وملخـَّصات مداوالته -٥

وستـُجرى آافة األنشطة خالل المنتدى باللغة اإلنكليزية، ولن توفـَّر فيه خدمات الترجمة  -٦

 .ن فيه أن يتقنوا اللغة اإلنكليزيةوعليه ينبغي للمشارآي. الشفوية

  المواضيع التي ستـُتناول خالل المنتدى األآاديمي

 :ستـُتناول خالل المنتدى، في إطار حلقات عمل منفصلة، المواضيُع الرئيسية التالية البيان -٧

سيـُبحث في إطار حلقة العمل ذات الصلة : إزالة المخزونات من األسلحة الكيميائية  )أ(

حرز في تدمير المخزونات من األسلحة الكيميائية، وما يمكن القيام به التقدم الم

آما سُينظر خالل حلقة العمل المعنية في . الستدامة وتعزيز الزخم في برامج تدميرها

اختيار التكنولوجيا المناسبة لتدمير األسلحة الكيميائية القديمة واألسلحة الكيميائية 

  .المخلـَّفة

سُيتـَدارس في إطار حلقة العمل ذات الصلة عدُم انتشار : لحة الكيميائيةعدم انتشار األس  )ب(

 :األسلحة الكيميائية، وسيـُنظر خاللها بخاصة فيما يلي

نظام التحقق من الصناعة الكيميائية، ومدى تجسيده التطورات في الصناعة   ‘١’

 للتمكن من العشرين األخيرة، وما إذا آان مناسبًاالسنوات الكيميائية على امتداد 

  استباق التغّيرات المقبلة؛

السبل والوسائل الكفيلة بتطوير وتحسين الممارسات المتـَّبعة في تنفيذ االتفاقية   ‘٢’

 على الصعيد الوطني؛

السبل والوسائل الكفيلة بالنهوض بالتنمية االقتصادية والتكنولوجية في الدول   ‘٣’

سخير الكيمياء لألغراض األطراف من خالل التعاون الدولي في ميدان ت

 .السلمية
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سُيـتـَّبع في إطار حلقة العمل ذات الصلة : االتفاقية والتقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا  )ج(

منحى جامع للتخصصات من أجل دراسة تأثير التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا 

  .على سير العمل باالتفاقية وتأثير سير العمل بها على هذا التقدم

لقد انقضت منذ : دور منظمة حظر األسلحة الكيميائية في عالم خال من هذه األسلحة  )د(

والحال أنه، حتى . بدء نفاذ االتفاقية عشر سنوات ولّما ينَجز تدمير األسلحة الكيميائية

بعد إنجاز تدميرها، لن يزول الخطر المتمثـِّل في إمكانية استخدام المواد الكيميائية 

وسُيدرس في إطار حلقة العمل ذات الصلة الدور . امة بمثابة أسلحةالصناعية الس

المنوط بالمنظمة بعد أن تكون معظم المخزونات من األسلحة الكيميائية قد ُدّمرت، في 

مجاالت مثل المساعدة والحماية من األسلحة الكيميائية والتعاون الدولي في تسخير 

 .الكيمياء لألغراض السلمية

 . المؤقت للمنتدى ملحقًا بهذه المذآرةويرد البرنامُج -٨

 لالتسّج

ل المتاحة في موقع المنتدى ي المنتدى إلى ملء استمارة التسّجيدعى الراغبون في المشارآة ف -٩

 ).org.opcwacademicforum.www(على شبكة اإلنترنيت 

 تقديم الملخـَّصات والورقات

دعى العلميون والجامعيون والدبلـُماسيون ومتخذو القرارات وغيرهم ممن يهمهم األمر إلى ُي -١٠

 ١٠في أجل أقصاه تقديم ملخَّصات للورقات التي سيسهمون بها في المنتدى بحيث يتم استالمها 
أغسطس / آب٣١في أجل أقصاه أما الورقات ذاتـُها فينبغي أن تقدَّم . ٢٠٠٧أغسطس /آب

: ي إرسال الملخَّصات والورقات بالبريد اإللكتروني إلى العنوان التاليوينبغ. ٢٠٠٧

nl.TNO@Vantroost.Dunya. 

من ذوات القطع (أن يقدَّم آل من الملخَّصات، باللغة اإلنكليزية فقط، في صفحة واحدة وينبغي  -١١

A4 وينبغي أن ال يزيد .  آلمة على األآثر٣٠٠ يتكون من ، وأن)بتباعد سطور قياسي واحد

وأن يؤخذ في ) بتباعد سطور قياسي واحد( صفحة ٢٠النص الكامل للورقة الواحدة على 

 .إعدادها بالشكل المعتاد للورقات العلمية

ملخَّصات والورقات ويمكن االستزادة من المعلومات عن الجوانب العلمية للمنتدى وعن تقديم ال -١٢

يس لجنة برنامج المنتدى، الدآتور رالف تراب، الذي يمكن االتصال به بالبريد من رئ

 ).com.gmail@trapp.ralf(اإللكتروني 
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 االنتقاء من بين الورقات

تي ملخَّصات الورقات المقدَّمة ثم ستعلن عن الورقات الستستعرض لجنة برنامج المنتدى آل  -١٣

 .تكون قد حظيت بالقبول

  رعاية المشارآين في المنتدى وترتيبات سفرهم وسكنهم

الصندوق االستئماني الخاص تتوقع الجهات المنظمة للمنتدى أن تتمكن من االستعانة بأموال من  -١٤

بالذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية من أجل رعاية مشارآة المحاضرين في المنتدى من 

 . الدول األطراف ذات االقتصاد الناميرعايا

كاليف السفر تالمحاضرين، من ترعاهم من ، فيما يخص وستتحمل الجهات المنظمة للمنتدى -١٥

آما . والطعام والتأمين الطبي، وستدفع لهم أيضًا بدل معيشة محدودًا لسد المصروفات المتفرقة

ير السكن للمحاضرين المشمولين لمنتدى ستقوم بالترتيبات الالزمة لتوفالجهات المنظمة لإن 

الجهات المنظمة للمنتدى المشمولين برعاية المحاضرين وُيطلب من . برعايتها، وستتحمل آلفته

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

 .ندقيمكن، لتجنـُّب دفع المصروفات المترتبة على إلغاء الحجز في الف

، عند إجرائها ترتيبات السفر لمن ترعاهم من المحاضرين، الجهات المنظمة للمنتدىوستحرص  -١٦

ولن ُيسمح . وستشتري التذاآر وترسلها إلى المحاضرين المعنيين. إلى األخذ بأقل الخيارات آلفة

ى تحقيق لمنتدللجهات المنظمة للهؤالء المحاضرين بشراء تذاآرهم محلّيًا إال إذا آان ذلك يتيح 

الجهات وال بد من موافقة . قد أذنت بهالجهات المنظمة للمنتدى مزيد من الوفورات، وإذا آانت 

ولن تتحمل هذه الجهات . لمنتدى إلجراء أي تغيير على تواريخ وصولهم ومغادرتهمالمنظمة ل

. أذن بها، أو الناجمة عن تغييرات في ترتيبات السفر لم تبالمنتدىالمصروفات التي ال صلة لها 

المشمولون برعايتها آل التكاليف الناجمة عما يجرونه بعد قيامها بشراء  ويتحمل المحاضرون

 .التذاآر من التغييرات، وبما في ذلك اإللغاءات

  ويمكن االستفسار عن ترتيبات السفر والسكن بإرسال بالغ بالبريد اإللكتروني  -١٧

)org.opcwacademicforum@registration ( أو بالفاآس)أو عن ) 31+) 0(15 284 3991

 ).3719 284 15(0) 31+(طريق الهاتف 

قبل ) بما فيها تأشيرات العبور(استصدار التأشيرات الالزمة في المنتدى وُيطلب من المشارآين  -١٨

 .سفرهم إلى هولندا
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الجهات غير المشمولين برعاية في المنتدى  المشارآين وُيطلب من المحاضرين وغيرهم من -١٩

الجهات المنظمة لكن تنبغي مالحظة أن . أن يقوموا بترتيبات السفر والسكن بأنفسهمالمنظمة له 

) Golden Tulip Bel Air Hotel) nl.pbelairhotelgoldentuli.wwwلمنتدى رتـَّبت مع فندق ل

 .لكي َينـْزل فيه المشارآون في المنتدى بسعر جماعي مخفـَّض

  االستفسارات وبيانات االتصال

  إن آل األسئلة ذات الصلة بالمنتدى، وبما فيها األسئلة المتعلقة بالتسّجل للمشارآة فيه،  -٢٠

إلى ) org.opcwacademicforum@registration(ينبغي أن توجَّه بالبريد اإللكتروني 

تعمل بمثابة  التي ،)لمؤسسة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقيةا(  Dunya van Troostالسيدة

  .منسِّقة فيما يخص المنتدى

 آرشتوف باتوراي، مدير مكتب المشاريع الخاصة فيويترأس لجنة تنظيم المنتدى السيد  -٢١

أما الشخص الذي ). org.opcw@paturej(بالبريد اإللكتروني ويمكن االتصال به . األمانة

في األمانة فيما يخص المنتدى فهو السيد إَرآلي َبِردزي، مسؤول المشاريع منسِّق يعمل بمثابة 

  أو بالهاتف ) org.opcw@SpecialProjects(الخاصة، ويمكن االتصال به بالبريد اإللكتروني 

 ).3499 416 70(0) 31+(أو بالفاآس ) 3073 416 70(0) 31+(

 :الملحق

  البرنامج المؤقت
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  ١الملحق 

  المنتدى األآاديمي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٩ و١٨في 

  رنامج المؤقتالب

  المكان  النشاط  الموعد

  ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ١٨الثالثاء
  التسجيل ١٠:٠٠– ٩:٠٠

 )لمؤسسة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقيةا(السيدة إيليا ُبنسن 

 مقر المنظمة

  افتتاح المنتدى ١٠:٣٠ – ١٠:٠٠

 ، المدير العام للمنظمةروخيِليو اْبـِفـْرِتـرالسفير 

 مقر المنظمة

  الكلمات الرئيسية ١١:٣٠ – ١٠:٣٠

معهد استـُكـُْهلم الدولي للبحوث بشأن (السيد رولف إِآيوس 

  )السالم

 سيحدَّد ُملقو الكلمات الرئيسية األخرى الحقًا

 مقر المنظمة

مرآز مؤتمرات قاعة أمازون ب  الغداء ١٣:٣٠ – ١٢:٠٠

  المحفل العالمي

  :وقت ذاتهأربع حلقات عمل تنعقد في ال ١٥:٣٠ – ١٣:٣٠

حلقة العمل األولى، تعنى بإزالة المخزونات من األسلحة 

  :الكيميائية

  )هولندا(السيد أرنت ِمرُبرخ : الموجِّه

  )سويسرا(السيد ستيفن روبنسن :  المقرِّر

  :األسلحة الكيميائية حلقة العمل الثانية، تعنى بعدم انتشار

طانيا العظمى المملكة المتحدة لبري(السيد يان ِآنيون : الموجِّه

  )وإرلندا الشمالية

  )المملكة المتحدة(السيد دانيال ِفكس : المقرِّر

حلقة العمل الثالثة، تعنى باالتفاقية والتقدم في مجال العلوم 

  :والتكنولوجيا

  )المملكة المتحدة(السيد ُجليان بيري روبنسن : الموجِّه

  )أستراليا(الدآتور روبرت َمثيوز : المقرِّر

  

  المحفل العالميمرآز مؤتمرات 
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  المكان  النشاط  الموعد

حظر األسلحة منظمة  الرابعة، تعنى بدور حلقة العمل

  :األسلحةهذه في عالم خال من الكيميائية 

  )جمهورية إيران اإلسالمية( مود -السيد مهدي باللي: الموجِّه

  )المملكة المتحدة(السيدة آتِريونا ماك اليش : المقرِّرة

ز مؤتمرات مرآقاعة أمازون ب  استراحة ١٦:٠٠ – ١٥:٣٠

  المحفل العالمي

  المحفل العالميمرآز مؤتمرات   )متابعة(حلقات العمل األربع  ١٨:٠٠ – ١٦:٠٠

مرآز مؤتمرات قاعة أمازون ب  حفل استقبال  ١٨:٠٠

  المحفل العالمي

  ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ١٩األربعاء 

 المحفل العالميمرآز مؤتمرات  )متابعة(حلقات العمل  ١٠:٣٠– ٩:٠٠

  مناقشات عامة بشأن آل من حلقات العمل ١١:٣٠ – ١٠:٣٠

 ُمَوجِّهو حلقات العمل

 المحفل العالميمرآز مؤتمرات 

  اإلفادة بنتائج آل من حلقات العمل ١٢:٣٠ – ١١:٣٠

 مقرِّرو حلقات العمل

 المحفل العالميمرآز مؤتمرات 

مرآز مؤتمرات قاعة أمازون ب  الغداء ١٤:٠٠ – ١٢:٣٠

  المحفل العالمي

/ آيميائيةأخطار  منطوية على على محاآاة حالة جماعيتمرين  ١٥:٣٠ – ١٤:٠٠

  نووية/إشعاعية/بيولوجية

  )معهد آِلنـْغـِنـْدال الهولندي للعالقات الدولية(السيد بول ِمرتس 

قاعة أمازون وقاعات اجتماع 

مرآز مؤتمرات في  أخرى

  المحفل العالمي

    االنتقال مشيًا إلى مقر المنظمة  ١٥:٣٠

  جلسة اختتام لكل من حلقات العمل ١٧:٠٠ – ١٦:٠٠

  ُمَوجِّهو حلقات العمل المعنية

  مقر المنظمة

  البيان الختامي ١٧:١٥ – ١٧:٠٠

   المدير العام للمنظمةروخيِليو اْبـِفـْرِتـرالسيد 

  مقر المنظمة

  بهو المندوبين في مقر المنظمة  حفل استقبال  ١٧:١٥
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