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  مذآرة من المدير العام
  لتحليل عيِّنات حقيقية حال المختبرات المعيَّنة

  

ي يمكن بمقتضاها للمختبرات أن ـروط التـلى الش األوتهدورفي   حدَّدمؤتمر الدول األطرافإن  -١

المؤرخ C-I/DEC.65 وC-I/DEC.62 وC-I/DEC.61 و C-I/DEC.60القرارات (تطلب تعيينها 

 ١٩ بـةالمؤرخC-V/6 الوثيقة (وآلـَّف في دورته الخامسة  ،)١٩٩٧مايو / أيار٢٢جميعها بـ

تعيين ب الخاصةتوجيهية المبادئ أن الالمجلس التنفيذي بأن يتـَّخذ قرارًا بش )٢٠٠٠مايو /أيار

 .)٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٨ بتاريخ EC-XX/DEC.3(المختبرات لتحليل عيِّنات حقيقية 

  C-I/DEC.61وفقا للقرارين ، ة، يراعي المدير العاميعند تعيين المختبرات لتحليل عيِّنات حقيقو -٢

  :، ما يليC-I/DEC.65و

 اريمعال(ًا للجودة وفقًا للمعايير ذات الصلة ما إذا آان المختبر قد أقام نظام  )أ(

  اللجنة الكهرتقنية الدولية /القياسيلتوحيد للمنظمة الدولية  ل٢٠٠٥:١٧٠٢٥

]ISO/IEC 17025:2005[ للمجلس الدولي العتماد المختبرات ٢٠٠٠:١٣الدليل  أو  

]ILAC-G 13:2000[،فعول من وما إذا آان يتمتع باعتماد ساري الم، ) أو ما يعادل ذلك

إلى التمتع بصفة المختبر المعيَّن ألداء المهام التي يسعى هيئة اعتماد معترف بها دوليًا 

 في شتى باتـَّتحليل عوامل الحرب الكيميائية وما يتصل بها من مرآ، أي من أجلها

  أنواع العيِّنات؛

  .جحًا نابرنامج المنظمة الختبارات الكفاءةإطار لمختبر في اأداء ما إذا آان   )ب(

وفقًا و.  آل سنة تقويمية في على األقلة واحدفي هذا البرنامج مرةفيجب أن يشارك المختبر   -٣

 إذا حصل في عتبر أداء المختبر ناجحًاُي، C-I/DEC.65القرار الملحق بمن ) د(٤لفقرة الفرعية ل
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" ألف "أو درجتين من الفئة" ألف" متتالية على ثالث درجات من الفئة اختبارات ةآخر ثالث

  ".باء"ودرجة واحدة من الفئة 

تمتـّعه بصفة المختبر الكفاءة، فإن من اختبارات أحد المختبرات المعيَّنة في اختبار لم ينجح إذا و -٤

  يعود من الجائز أن ولكن ال،نًاوفي هذه الحالة يبقى المختبر المعني معيَّ.  مؤقتًاالمعيَّن ُيعـَلـَّق

   وذلك وفقًا للقرار يِّنات حقيقية من المنظمة وتحليلهام عـّيختاره المدير العام لتسل

EC-XX/DEC.3. يجوز له أداء مهام أخرى على النحو المحدَّد في القرار لكن C-I/DEC.67.  

، يوّد الرسمية التي تجريها المنظمة الكفاءة  عشر من اختباراتتاسع الختباراالإنجاز وإثر  -٥

تحليل للقيام بآلت إليه حال المختبرات التي تم تعيينها المدير العام إعالم الدول األعضاء بما 

فقد تم تعيين تسعة عشر مختبرًا من ثماني عشرة دولة عضوًا، وُعلـِّق مؤقتًا . عيِّنات حقيقية

 .الُمعيَّنمنها بصفة المختبر خمس تمتـّع 

 :وترد أدناه قائمة بالمختبرات المعيَّنة التسعة عشر -٦

  العضوالدولة   نالمختبر المعيَّ  

من  للحمايةلجامعة العسكرية  المراقبة الكيميائية والتحليلية في امختبر -١
  ة والبيولوجيةالكيميائية و اإلشعاعياألخطار

  تحاد الروسياال

مختبر التحقق من األسلحة الكيميائية، التابع للمصنع الوطني  -٢
  )la Marañosa( "ال َمَرنيوزا"

  إسبانيا

حماية من األسلحة النووية والبيولوجية المعهد التقني العسكري لل -٣
  والكيميائية

  *ألمانيا

  بلجيكا (DLD)قسم مختبرات الدفاع  -٤

مختبر التحليل للتحقق بمقتضى اتفاقية األسلحة الكيميائية التابع للمعهد  -٥
  العسكري للكيمياء والقياس اإلشعاعي

  بولندا

معني لمرآز الا/معهد البحوث في مجال تخليق المواد العضوية -٦
  باإليكولوجيا وعلم السموم والتحاليل

  *الجمهورية التشيكية

إلدارة الدفاع في المجالين الكيميائي التابع التحاليل الكيميائية مختبر  -٧
  وآالة التطوير في مجال الدفاع/ والبيولوجي

  *جمهورية آوريا

شرآة خاصة (التابعة لشرآة أرمسكور " بروتكنيك"مختبرات  -٨
 )ةمحدودة المسؤولي

  جنوب أفريقيا

التابع ) CCD(مختبر التحقق في مرآز الدفاع في المجال الكيميائي  -٩
  للمختبرات الوطنية لهيئة علوم الدفاع

  سنغـَفورة

  السويد التابعة  والبيولوجية والكيميائيةالنووية الحماية من األخطار شعبة -١٠

                                                           
ختبارات إلى أن تمتـُّعه بصفة المختبر المعيَّن قد عـُلـِّق مؤقتًا ألن أداءه في أحد امختبر المة إزاء اسم ينجب ُيشار  *

 العيِّنات المأخوذة لكي ُينظر في إمكانية تلقيهاكون في عداد المختبرات التي ي ًا، وأنه لنناجحالكفاءة لم يكن 
  .أعاله) ب(٢الفقرة الفرعية د في ر المحدَّيا بالمع مجّددًاهل خارج الموقع إلى حين وفائـَّتحل
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  العضوالدولة   نالمختبر المعيَّ  

  (FOI) السويدية للبحوث في مجال الدفاع للوآالة
  سويسرا   شبيزمختبر  -١١

مختبر الكيمياء التحليلية التابع لمعهد بحوث الدفاع في المجال  -١٢
  )RICD(الكيميائي 

  الصين

  فرنسا   )CEB(مرآز الدراسات في بوشيه  -١٣

 ة األسلحة الكيميائيةـالمعهد الفنلندي للتحقق بمقتضى اتفاقي -١٤
)VERIFIN(  

  فنلندا

كيميائية والبيولوجية النظم ال)/Dstl(علوم وتكنولوجيا الدفاع مختبر  -١٥
  ُبرتـُن داونفي 

المملكة المتحدة لبريطانيا 
  رلندا الشماليةإالعظمى و

التابع لمؤسسة البحث والتطوير في ) VERTOX" (ِفرتـُكس"مختبر  -١٦
  مجال الدفاع

  *الهند

 التابع للمؤسسة الهولندية للبحوث  علوم الدفاع واألمن والسالمةمختبر -١٧
  )TNO(العلمية التطبيقية 

  هولندا

  *الواليات المتحدة األمريكية  للتحاليل الشرعية الكيميائية والبيولوجيةإجوود مرآز  -١٨

  الواليات المتحدة األمريكية   لوَرنس لـَْيـفرمور الوطني التابع لجامعة آاليفورنيامختبر  -١٩

  .لكفاءة الرسميةترد في الملحق بهذه المذآرة معدَّالت أداء المختبرات المعيَّنة في اختبارات او  -٧

  معدَّالت أداء المختبرات المعيَّنة في اختبارات الكفاءة الرسمية : الملحق
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  الملحق

  معدَّالت أداء المختبرات المعيَّنة في اختبارات الكفاءة الرسمية
  السادس  العضوالدولة   المختبر

)١٩٩٩(  
  السابع

)٢٠٠٠(  
  الثامن

)٢٠٠٠(  
  التاسع

)٢٠٠١(  
  العاشر

)٢٠٠١(  
  عشر الحادي

)٢٠٠٢(  
  الثاني عشر

)٢٠٠٢(  
  الثالث عشر

)٢٠٠٣(  
  الرابع عشر

)٢٠٠٣(  
  الخامس عشر

)٢٠٠٤(  
  السادس عشر

)٢٠٠٤(  
  السابع عشر

)٢٠٠٥(  
  الثامن عشر

)٢٠٠٥(  
  التاسع عشر

)٢٠٠٦(  
مختبر المراقبة الكيميائية والتحليلية 
في الجامعة العسكرية للحماية من 
األخطار اإلشعاعية والكيميائية 

  لبيولوجيةوا

  -  -  ألف  -  ألف  ألف  -  باء  -  جيم  -  -  ألف  باء   الروسياالتحاد

مختبر التحقق من األسلحة 
الكيميائية، التابع للمصنع الوطني 

  )la Marañosa( "ال َمَرنيوزا"

  -  ألف  -  ألف  -  باء  -  ألف  ألف  باء  -  -  -  دال  إسبانيا

المعهد التقني العسكري للحماية من 
لبيولوجية األسلحة النووية وا

 والكيميائية

  جيم  -  ألف  -  ألف  -  ألف  ألف  ألف  -  ألف  -  ألف  باء  ألمانيا

  -  ألف  -  ألف  -  ألف  -  ألف  ألف  -  دال  ألف  ألف  جيم  بلجيكا (DLD)قسم مختبرات الدفاع 

مختبر التحليل للتحقق بمقتضى 
اتفاقية األسلحة الكيميائية التابع 
للمعهد العسكري للكيمياء والقياس 

  عياإلشعا

  -  ألف  -  -  ألف  -  ألف  جيم  -  ألف  -  ألف  -  ألف  بولندا

معهد البحوث في مجال تخليق 
لمرآز المعني ا/المواد العضوية

  باإليكولوجيا وعلم السموم والتحاليل

الجمهورية 
  التشيكية

  -  ألف  -  باء  -  دال  -  باء  -  باء  -  ألف  باء  جيم

مختبر التحاليل الكيميائية التابع 
ي المجالين الكيميائي إلدارة الدفاع ف
وآالة التطوير في /والبيولوجي
 مجال الدفاع

  جيم  باء  -  -  ألف  ألف  -  ألف  ألف  -  باء  ألف  ألف  جيم  جمهورية آوريا
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  السادس  العضوالدولة   المختبر
)١٩٩٩(  

  السابع
)٢٠٠٠(  

  الثامن
)٢٠٠٠(  

  التاسع
)٢٠٠١(  

  العاشر
)٢٠٠١(  

  عشر الحادي
)٢٠٠٢(  

  الثاني عشر
)٢٠٠٢(  

  الثالث عشر
)٢٠٠٣(  

  الرابع عشر
)٢٠٠٣(  

  الخامس عشر
)٢٠٠٤(  

  السادس عشر
)٢٠٠٤(  

  السابع عشر
)٢٠٠٥(  

  الثامن عشر
)٢٠٠٥(  

  التاسع عشر
)٢٠٠٦(  

التابعة لشرآة " بروتكنيك"مختبرات 
شرآة خاصة محدودة (أرمسكور 
  )المسؤولية

  -  ألف  -  -  ألف  -  باء  -  ألف  رسوب  -  -  رسوب  -  جنوب أفريقيا

التحقق في مرآز الدفاع في مختبر 
التابع ) CDD(المجال الكيميائي 

للمختبرات الوطنية لهيئة علوم 
  الدفاع

  -  ألف  -  -  ألف  ألف  -  ألف  ألف  ألف  رسوب  ألف  -  جيم  سنَغفورة

 الحماية من األخطار النووية شعبة
 التابعة والبيولوجية والكيميائية

 السويدية للبحوث في مجال للوآالة
  )FOI(الدفاع 

  ألف  باء  -  ألف  -  ألف  -  جيم  -  ألف  -  ألف  -  باء  السويد

  ألف  ألف  -  -  ألف  ألف  -  ألف  -  ألف  -  -  ألف  باء  سويسرا  شبيزمختبر 

مختبر الكيمياء التحليلية التابع لمعهد 
بحوث الدفاع في المجال الكيميائي 

)RICD(  

  -  ألف  -  -  ألف  ألف  -  ألف  -  ألف  -  -  ألف  جيم  الصين

  -  ألف  -  ألف  -  -  ألف  -  ألف  ألف  -  -  ألف  باء  فرنسا   )CEB(في بوشيه مرآز الدراسات 
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  السادس  العضوالدولة   المختبر
)١٩٩٩(  

  السابع
)٢٠٠٠(  

  الثامن
)٢٠٠٠(  

  التاسع
)٢٠٠١(  

  العاشر
)٢٠٠١(  

  عشر الحادي
)٢٠٠٢(  

  الثاني عشر
)٢٠٠٢(  

  الثالث عشر
)٢٠٠٣(  

  الرابع عشر
)٢٠٠٣(  

  الخامس عشر
)٢٠٠٤(  

  السادس عشر
)٢٠٠٤(  

  السابع عشر
)٢٠٠٥(  

  الثامن عشر
)٢٠٠٥(  

  التاسع عشر
)٢٠٠٦(  

المعهد الفنلندي للتحقق بمقتضى 
 اتفاقية األسلحة الكيميائية 

)VERIFIN(  

  -  ألف  -  ألف  -  ألف  -  ألف  **ألف  ألف  -  -  ألف  ألف  فنلندا

علوم وتكنولوجيا الدفاع مختبر 
)Dstl/( النظم الكيميائية والبيولوجية

  رتـُن داونُبفي 

المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى 

  رلندا الشماليةإو

  -  ألف  -  ألف  -  ألف  -  ألف  **ألف  -  ألف  ألف  -  باء

) VERTOX" (ِفرتـُكس"مختبر 
التابع لمؤسسة البحث والتطوير في 

  مجال الدفاع

  جيم  ألف  ألف  ألف  انسحاب  جيم  ألف  باء  جيم  دال  دال  ألف  باء  جيم  الهند

الدفاع واألمن  علوم مختبر
 التابع للمؤسسة الهولندية والسالمة

  )TNO(للبحوث العلمية التطبيقية 

  ألف  ألف  -  باء  -  ألف  -  ألف  -  ألف  باء  ألف  ألف  ألف  هولندا

 للتحاليل الشرعية إجوودمرآز 
  الكيميائية والبيولوجية

الواليات المتحدة 
  األمريكية

  جيم  لفأ   ***ألف  -  ألف  -  ألف  -  ألف  -  باء  -  ألف  ألف

لورنس لـَْيفرمور الوطني مختبر 
  التابع لجامعة آاليفورنيا

الواليات المتحدة 
  األمريكية

  -  ألف  -  ألف  -  ألف  -  باء  ألف  ألف  رسوب  -  -  -

  
- - - o - - - 

                                                           
 لمساعدته الُمرضية في إجراء االختبار المعني، لكنه ال يجوز أن ُيحتسب آمعدل أداء ناجح من أجل التمتع بصفة المختبر المعيَّن ألن المختبر المعني آان قد نتيجةً ) ألف(حصل المختبر المعني على هذا المعدَّل   **

ال يمكن للمختبرات أن تستعمل تصنيف األداء "، التي تنص على أنه C-I/DEC.65 القرار من) ج(٥أنظر الفقرة الفرعية ( فاحتـُِسب معدَُّل أدائه عنه من أجل التعيين ٢٠٠١ساعد في إجراء اختبار آفاءة في عام 
 ").إلعداد العيِّنات أو تقييم نتائج التحليل ألآثر من اختبار واحد من اختبارات الكفاءة الثالثة األخيرة المتتالية

ضية في إجراء االختبار المعني، لكنه ال يجوز أن ُيحتسب آمعدل أداء ناجح من أجل التمتع بصفة المختبر المعيَّن ألن المختبر المعني آان قد نتيجًة لمساعدته الُمر) ألف(حصل المختبر المعني على هذا المعدَّل   ***
ال يمكن للمختبرات أن تستعمل تصنيف األداء "، التي تنص على أنه C-I/DEC.65من القرار ) ج(٥أنظر الفقرة الفرعية ( فاحتـُِسب معدَُّل أدائه عنه من أجل التعيين ٢٠٠٣ساعد في إجراء اختبار آفاءة في عام 

  ").إلعداد العيِّنات أو تقييم نتائج التحليل ألآثر من اختبار واحد من اختبارات الكفاءة الثالثة األخيرة المتتالية


