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  مذآرة من المدير العام

  "تفتيش بالتحديال"معلومات عن التمرين على 
 ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٤ إلى ١٠ في َدلفت بهولندا من رىجالذي سُي

في ") المجلس("المدير العام، في البيان االفتتاحي الذي أدلى به أمام المجلس التنفيذي أعلن  -١

تفتيش ال"تمرينًا ميدانيًا على  جري ست")األمانة (" أن األمانة الفنية، واألربعينالتاسعةدورته 

لفت بهولندا َد مدينة  في موقع صناعي في]ى بناء على تشكيكجرمستعجل ُيتفتيش  ["بالتحدي

. بفضل دعم تكّرمت بتقديمه حكومة هولنداوذلك ، ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٤ إلى ١٠من 

 واقعية قدرتها التقنية على إجراء ورةصلكي تختبر ب يـِّمةقفرصة لألمانة  هذا التمرين وسيهيئ

  .تفتيشال  من عملياتهذا النوع

 بها األمانة ضطلعتيًا من أعمال التحضير التي  رئيسانبًاجمثل تالتمارين الميدانية إن والحال  -٢

 في موقع صناعيتمرين هذا الإجراء ف، " بالتحديتفتيشال" اتبها إلجراء عمليتأّهل ً استدامة

فرصة  للوفود تاحإضافة إلى ذلك، ستو. اتها في هذا المجالخبرنطاق ع يوستفرصة سيتيح لها 

النوع من هذا ب األمانة إلجراء ّهتقييم تأ تسنى لهايوس، "تفتيش بالتحديال"ة إجراء طريق معاينة

 . مباشرًاتقييمًا تفتيشالعمليات 

في  عضاءن الدول األملدول األطراف ل ي المقام األولفوتتاح فرصة معاينة هذا التمرين  -٣

 هذه الدول األطراف  منعت آل دولةية الدائمة لهولندا لدى المنظمة دوعليه فإن الممثل. المجلس

 .التمرين هذا حضورللها لتعيين ممثل 
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 : التمرينـُجرى وفقهيي سلذاوفيما يلي البرنامج  -٤

األنشطة السابقة للتفتيش، وبما فيها تسليم والية : سبتمبر/ أيلول١٠ح االثنين صبا  )أ (

عية السابقة ، والجلسة اإلطالهتفتيشمراد التفتيش، والمفاوضات بشأن محيط الموقع ال

 ؛) المرفق المعنيلى مقربة منع يقوم بنىماألنشطة المعنية في  ستـُجرى(للتفتيش 

جلسات : )سبتمبر/أيلول ١٢(أو صباح األربعاء ) سبتمبر/ أيلول١١(صباح الثالثاء   )ب (

نشطة ماهية األ عن  التفتيش، واإلفادة بأحدث المعلوماتعمالأم إطالعية عن تقدُّ

في المجراة نشطة األ معاينةجولة في المرفق المعني لالقيام بذاك، و آنجارية اليةالتفتيش

 ؛التمرينإطار 

 عن عملية ةولي األهاتمعاين  فريق التفتيشمدِّقسي: سبتمبر/ أيلول١٤صباح الجمعة   )ج (

 ية األولهمانطباعات تقديمإلى دعى المشارآون فيه ـُإنجاز التمرين، سي؛ وبعد التفتيش

طرح وعليه تقديم مالحظاتهم  لتمرين فرصةا لمعاينة ينكافة المدعولستتاح  ماآ. عنه

المرفق من لى مقربة ع لقائما بنىمالاألنشطة المعنية في  ستـُجرى(  بشأنهأسئلتهم

 . )المعني

قر م النقل ائطوس رغادتوس. التمرينموقع  النقل بين مبنى مقر المنظمة وائطر األمانة وسـِّوستوف -٥

يتوقف ذلك  (١٥:١٥ و١٤:٠٠بين الساعة  إليه ن تعودأيـُزمع ، و٨:١٥ عند الساعة المنظمة

  للتمرينلمفصَّالبرنامج الر ـَّفوسيو). أعاله ٤ه في الفقرة بيان آما يرد  المعنيبرنامج اليومعلى 

وقد . صالحةهوية بطاقة معهم وا حملالتمرين أن ي في ينالمشارآ افةآويرجى من . ته بدايبانإ

 .لمشارآينا وجبات الغداء لكافة توفيرعرض بهولندا لدى المنظمة الممثلية الدائمة ل كرمتت

، التمرين حضورلل سّجتبالفعل من الوفود أن تهولندا لدى المنظمة الممثلية الدائمة لت قد طلبو -٦

 مشارآة وسُينظر في طلبات .يهفلين ـَّ أن آافة أعضاء المجلس سيكونون ممثشير إلىوثمة ما ي

م  أن تقدَّفيتعيـَّنروف العملية بذلك،  إذا سمحت الظالمجلسفي  غير األعضاءراف طالدول األ

 .٢٠٠٧أغسطس / آب٢٩هولندا لدى المنظمة في أجل أقصاه دائمة له الطلبات إلى الممثلية الهذ

قيِّم ما قدمته من دعم  لهولندا لدى المنظمةالممثلية الدائمة لامتنانه ب خّصويود المدير العام أن ي -٧

ويتطلع المدير العام إلى رؤية أآبر عدد من الوفود ممثـَّلة في هذا  .جراء هذا التمرينإل ومساعدة

" تفتيش بالتحديال"طار، ألنه يبقى على قناعة بأن اإللمام باإلجراءات الفعلية المتصلة بإجراء اإل

 .سيسهم في إتاحة اإلحاطة على نحو أفضل بهذه األداة الحاسمة األهمية من أدوات التحقق
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