
CS-2007-5220(A) distributed 24/07/2007 *CS-2007-5220.A* 

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 

  الفنيـةانةـاألم

Office of Special Projects 
S/651/2007 
19 July 2007 
ARABIC 
Original: ENGLISH 

  مذآرة من المدير العام

  حظر األسلحة الكيميائيةمنظمة  منتدىلمشارآة في إلى ادعوة 
  لحة الكيميائيةلحماية من األسالصناعة الكيميائية ول

  ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢ و١في 

صدرت السنة الماضية بشأن أعمال التحضير لالحتفال بالذآرى ُافي مذآرة أعلن المدير العام،  -١

يونيه /حزيران ٢٠ بتاريخ S/578/2006 (األسلحة الكيميائية اتفاقيةالسنوية العاشرة لبدء نفاذ 

اية من األسلحة لصناعة الكيميائية والحمل منتدىستنظم ) "األمانة("  أن األمانة الفنية،)٢٠٠٧

مع ممثلين  ،تخطط األمانة منذ ذلك الحينو. ٢٠٠٧نصف الثاني من عام الكيميائية في ال

   ")المنتدى (" المعنيمنتدى لل، والمؤسسات األآاديمية الحكوميةوالدوائرلصناعة الكيميائية ل

األسلحة الكيميائية  اتفاقيةتنفيذ  مواضيع مثل فيالبحث سيتسنى للمشارآين فيه الذي 

والسبل الكفيلة بتعزيز  –  بالصناعة الكيميائيةيتعلقفيما تنفيذها ة خاصوب – ")االتفاقية("

  .نقل المواد الكيميائيةعند المعامل الكيميائية وفي من األسالمة وال

 إلى  يدعو وأنمنتدىالتفاصيل بشأن ال بالمذآرة الحالية المزيد من يقـدِّم العام أن ّر المديَرُسوَي -٢

 ، والمختبرات، والمؤسسات الوطنية، والهيئات الوطنية،ممثلي الصناعة الكيميائيةالمشارآة فيه 

 .واألوساط العلمية واألآاديمية

 محفلالمرآز مؤتمرات " في ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢ و١ يوَمي منتدىعقد الوسُي -٣

 . في الهاي بهولندا"العالمي

 CFSP/2007/185 التحرك المشترك لالتحاد األوروبيوثيقة بموجب  منتدى لعقد الم الدعُمويقدَّ -٤

في ") المنظمة(" لدعم أنشطة منظمة حظر األسلحة الكيميائية ٢٠٠٧مارس / آذار١٩المؤرخة بـ

 .سلحة الدمار الشاملالتحاد األوروبي لمكافحة انتشار أإطار تنفيذ استراتيجية ا
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والمجلس الدولي ) CEFIC( األوروبي للصناعات الكيميائية جلسالمبدعم  تدىمن الحظيآما  -٥

 ).ICCA( للرابطات الكيميائية

   والحماية من األسلحة الكيميائيةالصناعة الكيميائية منتدىلاألهداف العامة 

عملية الخبرة ال خالله وستـُبحث، بمقتضياتهاشحذ الوعي ي تنفيذ االتفاقية ومنتدىال عززيس -٦

 ذات  الرئيسية التعاون الدولي في المجاالتعلى تعزيزأيضًا  وسيساعد. في تنفيذهاكتسبة الم

 :آما إنه. الصلة باالتفاقية

 حظر منظمةفيما بين الصناعة الكيميائية، و التعاون وتقوية في تنمية التآزر سيسهم  )أ(

، المعنيةالوطنية ، والهيئات الوطنية، والمنظمات الدولية والمؤسسات األسلحة الكيميائية

  والمختبرات؛

 في السبل الكفيلة بتكيُّف المنظمة مع تطوُّر المحيط األمني وتغيُّر طبيعة سُيبحث خالله  )ب(

المعامل الكيميائية في من األسالمة والتعزيز إسهامها في سبل والصناعة الكيميائية، 

  نقل المواد الكيميائية؛عند و

لصناعة ل نوممثل هلمشارآة فيسُيدعى إلى اتفاقية، إذ  عالمية االسيروَّج فيه لتحقيق  )ج(

 .]يهالع صدِّقتا التي لّم [عة على االتفاقيةـِّالكيميائية في الدول الموق

 للتشاور والتعاون فيما بين زـَإرساء مرتك  إمكانية أيضًا فيمنتدىوسيتباحث المشارآون في ال -٧

بحسب  زـَاالستناد إلى هذا المرتكآما يمكن . نظمة والصناعة الكيميائية والميةالحكوم الدوائر

 منتدىالإطار  في ع تنظيمهازَمالمنشطة األحداث واأل وتنسيق مباشرة من أجل االقتضاء

 .مستقبًال

 .، وبما فيها الورقات المقدَّمة في إطاره وملخـَّصات مداوالتهمنتدىوستـُنشر وثائق أعمال ال -٨

 باللغة اإلنكليزية، ولن توفـَّر فيه خدمات الترجمة دىمنتوستـُجرى آافة األنشطة خالل ال -٩

 .وعليه ينبغي للمشارآين فيه أن يتقنوا اللغة اإلنكليزية. الشفوية

 منتدىالمواضيع التي ستـُتناول خالل ال

، آما ُيبيَّن  ذاتهعقدان في الوقتـُت جلستينإطار  ثالث حلقات عمل في منتدى علىمل التسيش -١٠

أعمال  جرى ألف، في حين ستـُالجلسة في هذهعمل إحدى حلقات الال  أعمجرىـُوست. أدناه

 .باءالجلسة في العمل األخريين ي ـَحلقت
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 ألفالجلسة 

لصناعة الكيميائية، وبما التي تهّم االمسائل المتصلة بالتحقق وتنفيذ االتفاقية : حلقة العمل األولى
 فيها أخذ العيِّنات وتحليلها

 يتعلق الصناعة الكيميائية فيما في التدابير التي تتخذهاالعمل هذه  المشارآون في حلقة بحثسي -١١

التي تتخذها الحكومات تدابير ، والعمال التجارة بالمواد الكيميائية المزدوجة االستمراقبةبضوابط 

آما . اتخاذهاب التي تقضي االتفاقيةها التدابير وبما في، األسلحة الكيميائيةللحيلولة دون انتشار 

 في تطّور نظام التحقق بموجب االتفاقية فيما يتصل حلقة العمل المعنيةلمشارآون في حث اسيب

مشروع المجلس األوروبي التي آتاها نتائج البالصناعة الكيميائية، وسيتناولون مواضيع مثل 

 .للصناعات الكيميائية بشأن االستعانة بأرقام التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية

خاصة في أخذ العيِّنات بتفتيش الصناعة، وقة العمل هذه في عمليات  في إطار حلوسُيبحث أيضًا -١٢

وخبراء خبراء أخذ العيِّنات وتحليلها وسيتسنى خاللها ل.  التفتيش هذهوتحليلها خالل عمليات

من المواضيع المتصلة بأخذ متنوعة  مجموعة في حُثلب اوأخصائيي الصناعة الكيميائية التحقق

 :مثلحليلها خالل عمليات تفتيش الصناعة، العيِّنات وت

 العبر المستخلصة من أخذ العيِّنات وتحليلها؛  )أ(

  المنظمة في أخذ العيِّنات وتحليلها؛تتـّبعهالنهج الذي   )ب(

بوسائل منها حماية المعلومات السرية للشرآات المعنية في سياق أخذ العيِّنات وتحليلها،   )ج(

 صِّصة خاصة بالمنظمة؛استخدام برامج حاسوبية متخ

أخذ العيِّنات  من جوانبهذا الجانب  ما يخصفي الصناعة الكيميائية تنمية ثقةضرورة   )د(

 وتحليلها؛

 خذ العيِّنات وتحليلها؛ألالجوانب العملية واإلمدادية  سائر  )هـ(

 . المستقبلما يخص فيخططالمتطلبات وال  )و(

 باء الجلسة

 الحمايةالمساعدة و: الثانيةحلقة العمل 

 آليات محلية ووطنية وإقليمية ودولية إنشاءسُيبحث خالل حلقة العمل هذه في المسائل المتصلة ب -١٣

األسلحة  حاالت الطوارئ التي قد تنجم عن استخدام التحرك االستجابي فيفعالة من أجل 

، ت الصلة ذا القدراتتكوين على ز خاللها بوجه خاصوسُيرآـَّ. أو التهديد باستخدامهاالكيميائية 
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التي لدول األطراف واالوآاالت الدولية  سائرها يم الخبرة العملية التي اآتسبفرصة لتقيستتيح و

في حلقة خلص ُي سالتدارس اهذوعلى أساس . في هذا المجال القدرات تكوينجهود شارآت في 

 .المقبل على هذا الصعيدالعمل  فيما يخص  إلى استنتاجات المعنيةالعمل

 السالمة واألمن في المعامل الكيميائية: لثالثةاحلقة العمل 

لمواد التسريب المتعمَّد لدون  ُ  والحيلولةمة واألمن في المعامل الكيميائية السال تعزيُزيمثـِّل -١٤

 على عاتق الصناعة ان تقعتين رئيسيتينمسؤولي التوريدسلسلة  شتى حلقاتالكيميائية السامة في 

 إساءة استخدام المواد لحيلولة دونها الرامية إلى ا جهودطارإ في هما بتضطلعالكيميائية، وهي 

للدول األطراف وممثلي الصناعة وستهيئ حلقة العمل هذه محفًال يتسنـَّى به . الكيميائية السامة

هم في شحذ الوعي وستس.  بشأن السالمة واألمن في المعامل الكيميائية األفكارتبادلالكيميائية 

تبادل األفكار  عززت، و ونشر هذه الممارساتناعة الكيميائية في الص الممارساتصلحبأ

 الميثاق الخبرة المكتسبة في تنفيذحث المشارآون فيها آما سيب.  في هذا المجالوالخبرات

للمجلس الدولي للرابطات ) Responsible Care® Global Charter(اية المسؤولة العالمي للرع

، والخبرة التي لتجارةل الناظمة قواعدلمتثال لباال ين الشرآات المعنييالكيميائية، ودور مسؤول

 .  في هذا المجال الوآاالت الدوليةسائرها اآتسب

 المزيد من المعلومات

 .  في الوقت المناسبمنتدى البرنامج المؤقت للسُيْصَدر -١٥

، وبرنامجه دىمنتالتنظيم لجنة  من رئيس منتدىيمكن االستزادة من المعلومات بشأن برنامج ال -١٦

بالبريد ويمكن االتصال به . آرشتوف باتوراي، مدير مكتب المشاريع الخاصة في األمانةالسيد 

 ).org.opcw@paturej(اإللكتروني 

 معرض المعدات

رآز مؤتمرات م" غير تجاري لمعدات من شتى األنواع في عرٌضم منتدى الطيلة انعقادسُينظـَّم  -١٧

 :فيهعرض ـُيسمما و. " العالميحفلمال

 معدات تستعين بها األمانة والدول األطراف فيما يتصل بالتحقق وأخذ العيِّنات وتحليلها؛  )أ(

 الوطنية؛يئات الوطنية والوآاالت الدولية والوآاالت ها اله تستعين بحمايةمعدات   )ب(

 .ميائيةستعان بها في الصناعة الكييمعدات سالمة   )ج(
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ووآاالت  هيئات وطنية يمكن أن يكون في عداد عارضي المواد المعنيةاألمانة لى باإلضافة إو -١٨

قه الذي سيعرض ميثا(دولية ووآاالت وطنية ومختبرات، واالتحاد الدولي للرابطات الكيميائية 

 .ها األمريهّم  أخرىجهاتو، )ية المسؤولةالعالمي بشأن الرعا

 آرشتوف باتوراي إلى االتصال بالسيد  في المشارآة في هذا المعرضالجهات الراغبةـُدعى تو -١٩

 ).org.opcw@paturej(بالبريد اإللكتروني 

 التسّجل

رة الحالية، في المشارآة في المنتدى إلى ملء استمارة التسّجل الملحقة بالمذآ الراغبونيدعى  -٢٠

 ).org.opcw.www( من موقع المنظمة على شبكة اإلنترنيت زالهاالتي يمكن أيضًا استن

 Office of Special( مكتب المشاريع الخاصة المملوءة إلىوينبغي إرسال االستمارات  -٢١

Projects, OPCW, Johan de Wittlaan 32, 2517 JR The Hague, the Netherlands( .يمكن و

). org.opcw@osp (أو بالبريد اإللكتروني) 31+) 0(70 416 3499(إرسالها بالفاآس  أيضًا

 .٢٠٠٧  سبتمبر/ أيلول١٥ أجل أقصاهويجب أن تتسلمها األمانة في 

  رعاية المشارآين في المنتدى وترتيبات سفرهم وسكنهم

 االستئماني الخاص بالذآرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ صندوقال بأموال من ستستعين األمانة -٢٢

من رعايا الدول األطراف ذات عدد محدود من األشخاص االتفاقية من أجل رعاية مشارآة 

 . في المنتدىاالقتصاد النامي

كاليف السفر والطعام والتأمين تين، آرالمشامن ترعاهم من ، فيما يخص مانةوستتحمل األ -٢٣

ستقوم مانة األآما إن . أيضًا بدل معيشة محدودًا لسد المصروفات المتفرقةالطبي، وستدفع لهم 

وُيطلب من . ين المشمولين برعايتها، وستتحمل آلفتهآريبات الالزمة لتوفير السكن للمشابالترت

الذين ال يعتزمون النزول في الغرف التي يمكن أن  مانةاألالمشمولين برعاية ين آرالمشا

المصروفات المترتبة على إلغاء بد ـَّكـَتـَحتى ال تها بذلك بأسرع ما يمكن، تحجزها لهم أن يعلمو

 .الحجز في الفندق

ين، إلى األخذ بأقل آرتيبات السفر لمن ترعاهم من المشا، عند إجرائها ترمانةاألوستحرص  -٢٤

ولن ُيسمح لهؤالء . لمعنيينين اآرتشتري التذاآر وترسلها إلى المشاوس. الخيارات آلفة

 تحقيق مزيد من الوفورات، وإذا مانةلألين بشراء تذاآرهم محلّيًا إال إذا آان ذلك يتيح آرالمشا

 إلجراء أي تغيير على تواريخ وصولهم مانةاألوال بد من موافقة . قد أذنت به مانةاألآانت 
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، أو الناجمة عن تغييرات بالمنتدىالمصروفات التي ال صلة لها األمانة ولن تتحمل . ومغادرتهم

المشمولون برعايتها آل التكاليف الناجمة  ونآرويتحمل المشا. السفر لم تأذن بهافي ترتيبات 

 .عما يجرونه بعد قيامها بشراء التذاآر من التغييرات، وبما في ذلك اإللغاءات

قبل ) بما فيها تأشيرات العبور(استصدار التأشيرات الالزمة في المنتدى وُيطلب من المشارآين  -٢٥

 .هولنداسفرهم إلى 

 يقوموا بترتيبات السفر مانة أناألغير المشمولين برعاية في المنتدى وُيطلب من المشارآين  -٢٦

 Golden Tulip Bel Air Hotelرتـَّبت مع فندق  مانةاأللكن تنبغي مالحظة أن . والسكن بأنفسهم

)nl.otelgoldentulipbelairh.www ( لكي َينـْزل فيه المشارآون في المنتدى بسعر جماعي

في للمشارآة في المنتدى  المسجَّلين البيانات ذات الصلة إلى األشخاص وستـُرسل .مخفـَّض

 .الوقت المناسب

  االستفسارات وبيانات االتصال

  مشارآة فيه، إن آل األسئلة ذات الصلة بالمنتدى، وبما فيها األسئلة المتعلقة بالتسّجل لل -٢٧

، )3073 416 70(0) 31+( إَرآلي َبِردزي، مسؤول المشاريع الخاصةينبغي أن توجَّه إلى السيد 

ويمكن أيضًا االتصال ). 3874 416 70(0) 31+(هازفاير -أو إلى السيدة دوريت فان إترُسن

أو بالبريد اإللكتروني ) 31+ )0(70 416 3499(بمكتب المشاريع الخاصة بالفاآس 

)org.opcw@osp(. 

إلى مدير مشروع المنتدى، الدآتور رالف تراب، بالبريد أيضًا سئلة األه ويمكن أن توجَّ -٢٨

 ).com.gmail@trapp.ralf(اإللكتروني 

  

  ):باإلنكليزية فقط(الملحق 

Registration Form )استمارة التسّجل( 
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Annex 

OPCW INDUSTRY AND PROTECTION FORUM 
1 AND 2 NOVEMBER 2007 

REGISTRATION FORM 

Please submit the completed form by 15 September 2007 to: 
Office of Special Projects, OPCW 

Johan de Wittlaan 32, 2517 JR The Hague, the Netherlands 
Fax: +31 (0)70 416 3499; e-mail: osp@opcw.org. 

Please type or use BLOCK LETTERS. 

1.  Family name  
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 

 
Session A: 
Workshop 1: Issues surrounding verification and 
implementation that are of relevance to the chemical 
industry, including sampling and analysis 

 
 

OR 
Session B 
Workshop 2: Assistance and protection 

 
 

 

11.  Which workshop or 
workshops would 
you like to attend?   
(Please keep in 
mind that Sessions 
A and B will take 
place 
simultaneously.) Workshop 3: Safety and security at chemical plants  

 12.  Organisation 

 
Street 
Number  
City Post code 

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 - - - 


