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 مذآرة من المدير العام

  ٢٠٠٨ الرسمية لكفاءة المختبرات في عام ة اختبارات المنظموترتيباتمواعيد 

  
 رابع والعشرين والثالثال ينختبارالن يعلم الدول األعضاء بمواعيد وترتيبات ايود المدير العام أ -١

 .٢٠٠٨ المعتزم إجراؤهما في عام ،لكفاءة المختبرات الرسميةلمنظمة من اختبارات ا والعشرين

ية محاِآاختبارات الكفاءة بغية جعل ظروف  معدَّل مصمَّم ٍ شكلعلى   االختباران هذانسُيجرىو

، عند تحليل العينات الحقيقية، المختبرات المعيَّنة تعمل فيها أن المنتظـَر للظروف َقعلى نحو أوث

 لإلجراءات  االختباران وفقًا هذانسُيجرىو .تحليلهاباإلفادة بنتائج أخذ العينات وفيما يتعلق ب

  :التالية

 Standard Operating Procedure for the Organisation of OPCW Proficiency"  )أ (

Tests") إجراء العمل القياسي الخاص بتنظيم اختبارات المنظمة لكفاءة المختبرات( ،

  ؛QDOC/LAB/SOP/PT01الوثيقة 

 Work Instruction for the Preparation of Test Samples for OPCW Proficiency"  )ب (

Tests") ِّنات االختبار من أجل اختبارات المنظمة إرشادات العمل الخاصة بإعداد عي

  ؛QDOC/LAB/WI/PT02، الوثيقة )ءة المختبراتلكفا

 "Work Instruction for the Evaluation of Results of OPCW Proficiency Tests"  )ج (

، الوثيقة )إرشادات العمل الخاصة بتقييم نتائج اختبارات المنظمة لكفاءة المختبرات(

QDOC/LAB/WI/PT03.  



S/676/2008 
page 2 

 

  : المعنيينينختبارالترتيبات امواعيد وفيما يلي ترد و  -٢

. ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١ في  والعشرينثالثالسوف تـُرَسل العيِّنات الخاصة باالختبار   )أ (

في مدريد  la Marañosa الوطني لمصنُعا قوم بإعداد عيِّنات هذا االختباريوسوف 

قسُم مختبرات الدفاع في وسوف يقوم بالمساعدة في تقييم نتائج هذا االختبار ، بإسبانيا

Vilvoorde) Peutie (ببلجيكا.  

أآتوبر / تشرين األولفي ينعشرلا ورابعالوسوف تـُرَسل العيِّنات الخاصة باالختبار   )ب (

٢٠٠٨. 

ً و  -٣ على سبيل للمشارآة مختبر أي  ترشيح األمانة الفنية قبلست  عدٍةلب مختبراٍتلط استجابة

  وينبغي أن.براتاختبارات المنظمة لكفاءة المختالثالث والعشرين من االختبار  فيالتجريب 

   .التجريب سبيلعلى االختبار هذا  في سيشارك هأنالمعني ترشيح المختبر وثيقة يبيَّن في 

المعني بشأن  قرار المختبر قد يطرأ على تغيير بكلمختبر المنظمة آتابيًا  خطـَرـُيويجب أن 

هذا الشأن بعد إرسال ب ر قراره أن يغيِّهوال يجوز للمختبر المشارك في. االختبارهذا  في مشارآته

 آما التجريب سبيلاالختبار على هذا وسيقيَّم أداء المختبرات المشارآة في . العيِّنات ذات الصلة

االعتبار فيما يتعلق ، لكن نتائجها لن تـؤخذ ب عاديةآةمشاَرفيه آة مشاِريقيَّم أداء المختبرات ال

 مختبر معيَّن آلالحظة أنه يجب على  مبغينوت. لحصول على صفة المختبر المعيَّنلى اإ هاسعيب

الرابع والعشرين االختبار  أن يشارك في على سبيل التجريبيختار المشارآة في هذا االختبار 

 . يحتفظ بصفة المختبر المعيَّنلكي ،اختبارات المنظمة لكفاءة المختبراتمن 

- - - o - - -  


