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  مذآرة من المدير العام
  "تفتيش بالتحديال"التمرين على إجراء عن تقرير 

  ت بهولنداـِلففي َد
  ٢٠٠٧ سبتمبر/ أيلول١٤ إلى ١٠

  مقدِّمة  

مؤتمر الدول األطراف في دورته االستثنائية األولى الستعراض سير العمل باتفاقية  طلب -١

أن تبقى على ") "األمانة("األمانة الفنية من ") مؤتمر االستعراض األول("األسلحة الكيميائية 

لى إعالم وفقًا ألحكام االتفاقية، وأن تثابر ع‘ التفتيش بالتحدي’حال تأهب عال إلجراء عمليات 

المجلس بمدى تأهبها لذلك، وأن تفيد بأي مشكالت قد تطرأ فيما يتعلق بالحفاظ على درجة 

 RC-1/5 من الوثيقة ٩١-٧الفقرة الفرعية " (‘التفتيش بالتحدي’التأهب الالزمة إلجراء عمليات 

 ).٢٠٠٣مايو /أيار ٩المؤرخة بـ

وقدَّمت إلى  في هذا الشأن معلوماتبء الدول األعضا بانتظاماألمانة أفادت وبناًء على ذلك،  -٢

أربع مذآرات بشأن المستجدات فيما يتعلق بتأهبها إلجراء ") المجلس("س التنفيذي المجل

 EC-36/DG.5/Rev.1الوثيقة (] التفتيش المستعجل المجرى بناء على تشكيك" [التفتيش بالتحدي"

يونيه / حزيران٢ؤرخة بـ المEC-41/DG.10؛ والوثيقة ٢٠٠٤فبراير / شباط١٧المؤرخة بـ

 EC-49/DG.11؛ والوثيقة ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٦ المؤرخة بـEC-46/DG.6؛ والوثيقة ٢٠٠٥

 ).٢٠٠٧يونيه / حزيران١المؤرخة بـ

 األمانة للحفاظ على حال تأهب  التي تبذلهاجهودفي سياق اللتمارين الميدانية دورًا هامًا لإن و -٣

تمرينًا  ٢٠٠٧في عام جري ـُذلك، سّر األمانة أن تعلى  ناًءبو. عال إلجراء تفتيش من هذا النوع

 .استضافته هولندا" التفتيش بالتحدي"ميدانيًا على 
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تفتيش "عملية سمحت لها أن تجري محاآاة لفأوًال، . عديدة لألمانةبفوائد  الفرصة تمّيزت هذهو -٤

أحياز عسكرية، في يت قد ُاجرالسابقة " التفتيش بالتحدي"تمارين ف. صناعيمحيط في " بالتحدي

إن وجود مكان فثانيًا، و.  آما هو معروف١٩٩٩باستثناء التمرين الذي ُاجري في البرازيل عام 

 أن ،جانب االقتصادي من ال،التمرين على مقربة من مقر المنظمة جعل من الممكن لألمانة

أآبر منه بكثير ة تجرب الدوا من هذهاستفالذين اعدد األفراد فكان  فريقًا آبيرًا،  إلى الميدانرسلت

راقب محيط أن تألمانة لبدوره سمح وهو ما . في مكان آخرُاجري   قدالتمرينآان لو مما 

وإن وجود مكان . إال نادرًا ن عليهتمرَّلم ُي" التفتيش بالتحدي"، وهو جانب من جوانب وقعالم

 العديد تنمغاف ،إليهل أيضًا لممثلي أعضاء المجلس الوصول سّهالتمرين على مقربة من الهاي 

وأما هولندا فقد نظمت برنامجًا . "التفتيش بالتحدي"منهم هذه الفرصة لمعاينة التمرين على 

وعليه فإن عدد الدول األعضاء التي . هم من أعضاء المجلسأغلب، الذي آان وارللز إعالميًا

تفتيش ال" إجراء خالل التمارين السابقة علىنه تمكنت من معاينة التمرين آان أعلى بكثير م

 ."بالتحدي

 التمرينعن  عرض عام

مؤلف من وأشرف عليه فريق مشترك ، ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٤ إلى ١٠ُعقد التمرين من  -٥

 فريق التخطيط التابع آانو.  الحكومة الهولندية، والِمرفق الخاضع للتفتيش، واألمانةن عنممثلي

 .ش وشعبة التحققمن موظفين من شعبة هيئة التفتيمؤلـَّفًا لألمانة 

التفتيش وبما ن من معدات ـُشر طناون. عامًال ٢٦ ضّمإلى الميدان فريق تفتيش ت األمانة بعثو -٦

 ١٠ وُارسلت المعدات من الهاي فوصلت إلى موضع الدخول صباَح. نقالمختبر في ذلك 

 فريق  خمسة أشخاص بمعاينة أنشطةضّم وآـُلـِّف فريق تقييم من األمانة. ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول

 . التفتيش

أعضاء في المجلس إلى أن ترسل حاليًا ودعت هولندا آل دولة من الدول األطراف التي هي  -٧

ع الدول األعضاء آان أيضًا بوسفقد ممثًال لحضور بعض أجزاء التمرين؛ وإضافة إلى ذلك، 

رين فحضر التم. ة، مع بعض القيود العمليةغتنم هذه الفرص المجلس أن تالتي ليست من أعضاء

مراقبين من  وإضافة إلى ذلك دعت حكومة هولندا . دولة من الدول األعضاء٣٨ما مجموعه 

ة الحظر الشامل للتجارب معاهد دول أعضاء وممثًال من األمانة الفنية المؤقتة لمنظمة ست

 .التمرينآامل ة عاينالنووية لم
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  أنشطة التمرين

األسلحة  التفاقية، وذلك وفقًا "تفتيش بالتحديال "استلم المدير العام طلَب إجراءبدأ التمرين عندما  -٨

" التفتيش بالتحدي"عملية لتخطيط الفيما يتعلق بفبدأ بذلك إجراء األمانة . ")االتفاقية("الكيميائية 

دعم المهمة في مقر المنظمة بمثابة معني بوعمل فريق . ا ومراقبتها ودعمههاالشروع فيو

ل طالع بدوره طوااالضوواصل هذا الفريق . عملية التفتيشب تصلي فيما يمرآزالمتـَّصل ال

 . التمرين وآان على اتصال منتظم بفريق التفتيش

غدا عضوًا في موجودًا في مبنى المقر، فإن رئيسه فريق التفتيش في حد ذاته آان وفي حين  -٩

المعني بدعم المهمة، فريق ال بين عمل الوثيق التواصلآفل وهو ما دعم المهمة، المعني بفريق ال

 .تحضيرات فريق التفتيشو

في مقر المنظمة؛ ) ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ٧ إلى ٥من (المرحلة التحضيرية أعمال جريت وُا -١٠

منها، (غادر المقر معلومات وجيزة عن عدد من المسائل المزمع أن يوقـُدِّمت لفريق التفتيش 

االعتبارات المتصلة بالصحة و، الجوانب التقنية التي تنطوي عليها عملية التفتيش، مثًال

ية عن الدول األطراف المعنية، والمسائل ادات والعمليات، ومعلومات أساسإلمدوالسالمة، وا

 ).، والمسائل المتصلة بالنهوجالمتصلة بوسائط اإلعالم

وسائر الوثائق ذات الصلة، " التفتيش بالتحدي"طلب في بعناية فريق التفتيش نظر بعد أن و -١١

واختـُتمت المرحلة .  صغرىة أفرقة فرعيعلىُوزِّع أعضاؤه ثم ة؛ أولي تفتيش وضع خطة

دعم المهمة عرضًا المعني بفريق للخاللها التفتيش فريق التحضيرية بجلسة إطالعية قدم رئيس 

 .التفتيشعملية عن تخطيط عامًا 

إنتاج عوامل الحرب ، تفاقيةاالانتهاآًا ألحكام  ،في طلب التفتيش بالتحدي أنه يجري بـُيِّنو -١٢

 أن أفرادًا في التحديد ادعاءات مفادهابمن الطلب ويتض. في موقع معامل في هولنداالكيميائية 

ها ـَ وسليفت٢ المدرجة في الجدول BZية ئ آانوا قد أنتجوا المادة الكيميا المعنيموقع المعامل

 أو في ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٣ في قد بيع BZمن مادة مخزونًا  أن عيدُّوُا. البنزيليك حمَض

 بـُيِّنوأخيرًا . الموقع لنقلها في تاريخ الحقتـُخزَّن في  اآميات إضافية منهأن و، تاريخ يقاربه

قد طرأ في الموقع عند آان  أن حادثًا لظندعو إلى اثمة بيِّنات ت أن "التفتيش بالتحدي"في طلب 

 يكونلكنه قد سرعة، تم تنظيف مكان الحادث بوقد . BZمادة  من وَحل سائلة بأعبَّنقل حاوية ُم

أن هذه  عيدُّموقع المعامل الذي اويقع . مواد آيميائية خطرةلأدى إلى تعّرض بعض العاملين 

 . األنشطة قد ُاجريت فيه في َدلفـِت بهولندا
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يقع  إلى مكان ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ١٠وصول فريق التفتيش في نشطة الميدانية مع وبدأت األ -١٣

 وسلـّم فريق التفتيش).  ألغراض التمرينبمثابة موضع الدخولعتـُبر ُا(موقع المعامل  قرب

 الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش؛ وإثر ذلك ُاجريت األنشطة السابقة والية التفتيش لمسؤولي

وبعد .  إجراء التفتيشتي طلبتال الدولة الطرف مراقب عنللتفتيش في موضع الدخول بتواجد 

مثل موقع المعامل، ُارسل بعض جلسة إطالعية وجيزة بشأن مسائل الصحة والسالمة عقدها م

وبقي أعضاء فريق . أعضاء فريق التفتيش بصحبة ممثلين من فريق المرافقة للتثبت من المعدات

التي اشتملت (في موضع الدخول لحضور الجلسة اإلطالعية السابقة للتفتيش المتبقون التفتيش 

، والِمرفق هيئتها الوطنيةمة، وعلى عروض ألقاها ممثلون من الممثلية الدائمة لهولندا لدى المنظ

 بين رئيس فريق التفتيش وممثلين عن الدولة الطرف اتفاوض وأيضا الم)الخاضع للتفتيش

وخالل المباحثات األخيرة الذآر، ُحدِّد .  ومخارجهالخاضعة للتفتيش بشأن مراقبة محيط الموقع

 مالكلمطلوب شمل بعض األوبما أن المحيط ا.  للموقعالمحيط المطلوب بمثابة المحيط النهائي

اتـُّفق على أن يراقب فريق التفتيش محيط فقد خارج السياج المحيط بالمعمل، الموجودة الخاصة 

وأن ُيتاح له أيضًا الوصول إلى )  المحيط المعنيداخل أي( على طول السياج المحيط به موقعال

س فريق التفتيش أيضًا والتقى رئي. داخل المحيط ألغراض التفتيشالموجودة آافة األحياز 

 .  إجراء التفتيشالتي طلبت الدولة الطرف مراقب عنال بذاكوقت

 سبتمبر/أيلول ١٠في ُاجريت وبدأت عملية التفتيش في حد ذاتها بجولة في الموقع المراد تفتيشه  -١٤

 التي طلبتالدولة الطرف  مراقب عنالالجولة والمباحثات مع إجراء وبعد . ١٣:٠٠عند الساعة 

 التفتيش األولية، التي تم تحيينها خالل عملية خطةبإنجاز فتيش فريق التقام ،  التفتيشإجراء

 .التفتيش

، ١وتمثلت مسؤولية الفريق الفرعي . خمسة أفرقة فرعيةإطار ، عمل فريق التفتيش في عمومًاو -١٥

ة إعطاء األوامر والمراقبة، والتفاوض مع الدوللف من رئيس فريق التفتيش ونائبه، في المؤ

،  إجراء التفتيشالتي طلبتالدولة الطرف  مراقب عنالالطرف الخاضعة للتفتيش، والتباحث مع 

بأخذ  ٢وآـُلف الفريق الفرعي . مقابالت، وآتابة التقريرالواالهتمام بالشؤون اإلدارية، وإجراء 

ص د إليهما بإجراء التفتيش المادي وتفّحـِهفقد ُع ٤ و٣أما الفريقان الفرعيان . العيِّنات وتحليلها

 .وقعمراقبة محيط الم ٥الفريق الفرعي تولى وأخيرًا، . السجالت

وقد .  في وقت مبكر جدًا لالضطالع بالمهمة المسندة إليه في التفتيش٥وتم نشر الفريق الفرعي  -١٦

ها في ساعة  التي تم نشرةتولى أنشطة مراقبة المحيط من مفرزة الحراس العسكريين الهولندي

 ١٠  في١٣:١٠الساعة عند مبكرة من ذلك الصباح، وبدأ برصد المحيط ومراقبة المخارج 
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 في ١٧:٠٠الساعة عند  هذه المهمة وأنجز. ، وواصل هذه األنشطة في اليوم التاليسبتمبر/أيلول

ة، وألسباب عملي.  المحيط في التمرينمراقبة العنصر المتعلق بُاتموبذلك . سبتمبر/أيلول ١٢

  .اقتصرت أنشطة رصد المحيط على ساعات الدوام الرسمي

وآانت إحدى الوحدات متحرآة، . وقـُسِّم الفريق الفرعي المكلف برصد المحيط إلى أربع وحدات -١٧

 جميع المخارج ووضعت األختام على. أما الثالث األخريات فقد نشرت في مختلف المخارج

وفي . برصد المحيط يفحص هذه األختام دوريًا وآان الفريق الفرعي المكلف ،األخرى للموقع

 ُاعيد نشر إحدى الوحدات في جسر الوزن، وهو موقع آان يتم فيه ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ١٢

إيقاف وفحص الشاحنات الداخلة إلى المرفق والخارجة منه، وآان موقعًا ممتازًا لرصد حرآة 

 . إلى خارجه موقع المعملالسير من داخل

 واستمر إلى الساعة ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ١٠ في ١٥:٣٠ادي في الساعة وبدأ التفتيش الم -١٨

وآانت األفرقة الفرعية التي تجري التفتيش المادي . ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ١٣ من يوم ١٢:٠٠

 بإنتاج ةوالمتعلق" التفتيش بالتحدي"مكلفة بالتحقيق في االدعاءات الواردة في طلب إجراء 

ورآزت هذه األفرقة الفرعية في البداية على المجاالت . الئفها الكيميائية وسBZوتخزين مادة 

 الدولة الطرف الطالبة للتفتيش والمبيِّنة آذلك في مراقب عنمثيرة للقلق التي حددها الالمعينة ال

 أن تـُستخدم لصنع أو تخزين مكنوتم فيما بعد تفتيش أحياز ومباٍن أخرى ي. طلب إجراء التفتيش

ولم يقم . ٣٤ طقامن/وأحياز تحتية ىن ما تم تفتيشه من مبان وبمجموع وبلغ. مواد آيميائية

محوالت الفلطية المثل (ت بأية صلة إلى موضوع التفتيش الفريق بتفتيش البنى التحتية التي ال تُم

، لكنه قام بتفتيش المعالم الخارجية لهذه البنى التحتية )العالية، والمراجل، والمداخن وما إلى ذلك

 .ا إذا آانت تتوافق مع الوظائف التي ُافيد بأنها تقوم بهالتحديد م

ونظرت األفرقة الفرعية خالل التفتيش المادي فيما إذا آان إجراء تحليل لعّينات قد يساعد على  -١٩

، وحّددت نقاطًا محتملة ألخذ "التفتيش بالتحدي"معالجة الشواغل المعرب عنها في طلب إجراء 

 .، تم تحليل ما مجموعه أربع عيِّنات)٢١أنظر الفقرة (وآما نوقش أدناه . العيِّنات

وأخيرًا، تباحثت األفرقة الفرعية القائمة بالتفتيش المادي مع العاملين في موقع المعمل بشأن  -٢٠

وبناًء على هذه المناقشات وعلى معلومات أخرى، طلب . أنواع السجالت التي يحتفظ بها المرفق

 : الطرف عددًا من السجالت التي تشمل ما يليرئيس فريق التفتيش أن تقدم الدولة

التفتيش "السجالت التي تبّين استخدام المفاعالت في المعامل المحّددة في طلب إجراء   )أ(

 ؛"بالتحدي
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 سجالت الصيانة؛  )ب(

 السجالت الخاصة بمعالجة النفايات، بما فيها سجالت معالجة المياه المهدورة؛  )ج(

 سجالت تدبر مواد الجرد؛  )د(

 .سجالت األمن والسجالت الطبية  )هـ(

وأقام هذا الفريق الفرعي، في بداية .  مسؤوًال عن أخذ العيِّنات وتحليلها٢وآان الفريق الفرعي  -٢١

 ١١وُجمعت العيِّنات في . التمرين، المختبر الموقعي وأجرى اختبارات األداء والمعايرة الالزمة

 :لت أربع عيِّناتلـُِّح، وسبتمبر/أيلول ١٢و

.  مفاعًال في مبنى اإلنتاج المثير للقلق٢٧ مفاعالت من بين ١٠عيِّنة مأخوذة مسحًا من   )أ(

 وتم دمج هذه العيِّنات وتحليلها معًا؛

 المذيب المستهلك من هذا المبنى؛صهريج عيِّنة أخذت من   )ب(

 لقلق؛اثير يعيِّنة من الماء المهدور جمعت من مبنى آخر   )ج(

 الدولة الطرف الطالبة للتفتيش مراقب عنسحًا من أرض مبنى حدده المعيِّنات مأخوذة   )د(

 .استـُخدم لتخزين مالبس واقية ملوثةيكون بوصفه مبنى قد 

وآما تم االتفاق عليه مع الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، جرى تحليل هذه العيِّنات باألسلوب  -٢٢

ولم يبّين تحليل العيِّنات . صة بالمنظمةالمكشوف، باستخدام قاعدة بيانات التحاليل المرآزية الخا

 .وجود أية مواد آيميائية مدرجة في قاعدة البيانات المذآورة

بمهمة التحقيق في مسألة ) ١فراد من الفريق الفرعي أمؤلف من (وآـُلـِّف فريق فرعي خاص  -٢٣

هذا وقام الفريق الفرعي، أثناء ).  أعاله١١أنظر الفقرة (اب الذي ُادعي أنه حدث كاالنس

اب، وبحفص عدد من كالتحقيق، بفحص المنطقة التي يفترض أن يكون قد حدث فيها االنس

ة بأمور منها الحوادث المفاد بوقوعها في الموقع، والوصول إلى موقع المعمل صلالسجالت المت

 .، والعالج الطبيزعوماب المترة الزمنية التي حدث فيها االنسكخالل الف

ي عن المعاينات الوقائعية في وقت مبكر من عملية التفتيش، لووبدأت صياغة التقرير األ -٢٤

 هذا التقرير، بالتفصيل، األنشطة التي وأورد. ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ١٣واستمرت إلى نهاية يوم 

التفتيش "قام بها فريق التفتيش في الموقع، وتناول االدعاءات التي وردت في طلب إجراء 

وقدمت إلى الدولة .  لم يجد أية وقائع تؤيد تلك االدعاءاتالفريق وبّين التقرير أن". بالتحدي

 وبعد .الطرف التي خضعت للتفتيش وإلى العاملين في موقع المعمل نسخة من مشروع التقرير
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 ١٤لدولة الطرف الخاضعة للتفتيش في ع نقاط، ُسلـِّم التقرير رسميًا إلى اتوضيح بض

 .هذه رسميًا" لتفتيش بالتحديا"، وبذلك تم إقفال عملية ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول

وخصص اليوم األخير من التمرين، بالدرجة األولى، الستعراض الطريقة التي ُاجري بها هذا  -٢٥

" التفتيش بالتحدي"وقد ُاتيحت عندها لجميع المجموعات التي اشترآت في عملية . التمرين

، والزوار، ملافريق التفتيش، والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، وموظفو موقع المع(

 . الفرصة إلبداء آرائهم خالل جلسة عامة)والمراقبون

 التقييم

وآما ُاشير من قبل، . تحرص األمانة إلى حد آبير على سالمة تقييم التمارين ومتابعة نتائجها -٢٦

وتـُبين . آـُلـِّف فريق مؤلف من خمسة أشخاص بمراقبة أنشطة فريق التفتيش وتقديم تقرير عنها

 .الرئيسية وإجراءات المتابعة المزمع القيام بهاقييم التأدناه نتائج 

لقد آان الهدف من التمرين، من وجهة نظر األمانة، اختبار ما لديها من إجراءات وما تتمتع به  -٢٧

وقد رغبت األمانة، بشكل خاص، في الترآيز . "تفتيش بالتحديال"من قدرات فيما يتعلق بإجراء 

 المحيط، وأخذ عيِّنات وتحليلها مراقبةفريق آبير ومراقبته، وقيادة : على أنشطة التفتيش التالية

 .في ِمرفق صناعي، وآتابة التقرير

فقد تم اختبار اإلجراءات والقدرات : وخلص التقييم إلى أن التمرين لبى آل تلك األهداف -٢٨

 في جميع المجاالت نفيسةآما استـُخلصت عبر " تفتيش بالتحديال"الرئيسية في مجال إجراء 

 . طلوبةالم

وقد أجرى فريق التقييم تحليًال مفصًال لألنشطة التي جرى االضطالع بها استجابةً  لطلب إجراء  -٢٩

، وخلص إلى أن األمانة قادرة تمامًا على أداء جميع المهام التي ُيتوقع منها "التفتيش بالتحدي"

 إلى – المفاجئ وهذا ليس باألمر –وخلص آذلك . أن تؤديها خالل عملية تفتيش من هذا القبيل

أن فريق التفتيش آان على أشد درجة من الفعالية فيما يتعلق باألنشطة التي ُاتيحت للمفتشين 

وقد حدد .  أو خالل التدريبإما خالل عمليات التفتيش المعتادممارستها مرارًا في الماضي، 

وإضافة إلى ذلك، . يضًاع أففريق التقييم عددًا من التحسينات التقنية التي قد تتيح لألمانة أداء أر

أوصى فريق التقييم بأن تضطلع األمانة بأعمال تدريب إضافية آبيرة داخل المنظمة فيما يتعلق 

 . ساعة٢٤من هذا القبيل في غضون مراقبة جرى خالله تُـُ المحيط، يليها تمرين مراقبةب

 وستضع األمانة خطة .بهدف متابعتها" التفتيش بالتحدي " علىتمرينالوقد بدأ للتو تحليل نتائج  -٣٠

 . تحرزه من تقدم في تاريخ الحقا عمقريرتب فيدعمل لتحقيق التحسينات المطلوبة وست
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 الخاتمة

الذي ُاجري في َدلفـِت بهولندا أتاح لألمانة فرصة ممتازة لممارسة " التفتيش بالتحدي"إن تمرين  -٣١

أن يبرهن للوفود في ش من ، آما مكـّن فريق التفتيراءاتها ومهاراتها في محيط صناعيإج

 ".تفتيش بالتحدي" تمتعه بالكفاءة الالزمة إلجراء الهاي على

قدر آبير من الموارد، سواء من جانب األمانة وهولندا، أو تسخير وقد تطلـّب تمرين بهذا الحجم  -٣٢

ويود المدير العام أن يعرب عن بالغ امتنانه . مل وإدارة الشرآةامن جانب موظفي موقع المع

يتطلع إلى تحقيق هو لما قدمته من دعم ومساعدة نفيسين مكـّنا من إجراء هذا التمرين، ولهولندا 

  .مشاريع تعاونية أخرى في المستقبل

  

- - - o - - - 


