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  مذآرة من المدير العام

 وتحليلها في مواقع معامل المواد الكيمائية العيِّناتخذ ألتقرير عن الفترة االبتدائية 
  من جداول االتفاقية٢لجدول المدرجة في ا

  توطئة

تتضمن هذه المذآرة ملخصًا للخبرة المكتسبة والتقدم المحقق فيما يتعلق بتطبيق إجراء أخذ  - ١

 من جداول االتفاقية ٢ وتحليلها في مواقع معامل المواد الكيمائية المدرجة في الجدول العيِّنات

آما . بتدائية البالغة سنة ونصف السنة االهتطبيق خالل فترة ")٢ الجدول  موادمواقع معامل("

 وتحليلها في سياق عمليات تفتيش مواقع معامل العيِّناتن فيها خطط متابعة تطبيق إجراء أخذ تبيَّ

 .٢الجدول مواد 

 ص العامـَّملخال

خالل فترة ابتدائية مقدارها سنة ونصف السنة إجراء أخذ ") األمانة("طبَّقت األمانة الفنية  - ٢

 محدود النطاق في سياق عمليات التفتيش الالحق الُمجرى في مواقع ًاتحليلها تطبيق والعيِّنات

 وانتهت في ٢٠٠٦سبتمبر /هلت هذه الفترة االبتدائية في أيلولـُستاوقد . ٢معامل مواد الجدول 

 عملية تفتيش مشتملة على إجراء ١٣ دولة عضوًا ١٣ُاجريت خاللها في و، ٢٠٠٨مارس /آذار

وقد تعاونت الدول األطراف التي تلقت . ٢ الجدول  مواد وتحليلها في مواقع معاملالعيِّناتأخذ 

أنها تستطيع القيام على نحو إثبات من وتمكنت األمانة . عمليات التفتيش المعنية تعاونًا ممتازًا

من  في طائفة متنوعة واسعة ٢ الجدول وتحليلها في مواقع معامل مواد العيِّناتفعَّال بأخذ 

وعلى " المكشوف" معدات التحليل الخاصة بالمنظمة على المنوال ومن ذلك تشغيُل. فالظرو

  في مختبرات قائمة خارج موقع المعامل المعلن عنه، وتحليُلالعيِّنات ُلوتحلي" ّمىَعالُم"المنوال 

لتي وقد بيَّنت نتائج التحاليل ا. ، إلخ مذيباٍتِ  ومحاليل مائيٍةالمواد الكيميائية ضمن محاليَل

 بين مواقع المعامل التي تم تفتيشها مواقع يجري ليسأجرتها أفرقة التفتيش التابعة للمنظمة أنه 
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فيها إنتاج أو تجهيز أو استهالك مواد غير معلن عنها من المواد الكيميائية المدرجة في جداول 

وتحليلها في مواقع  العيِّناتوأما ما تشهده تكاليف عمليات التفتيش المشتملة على أخذ . االتفاقية

 مبلغًا  فيبلغ وتحليلها في سياقهاالعيِّنات من زيادة مترتبة على إجراء أخذ ٢  الجدول موادمعامل

 يستلزمه ذلك من زيادة عدد أعضاء فريق إلى ماعزى يُُورو لكل عملية، أ ١٥ ٠٠٠ يقارب

على شحن معدات التحليل التفتيش الذي يضطلع بالعملية المعنية وإلى التكاليف اإلضافية المرتبة 

إن األمانة تتعلم من آل عملية من عمليات التفتيش المشتملة على أخذ و. الخاصة بالمنظمة

، وهي تعتزم أن تزيد عدد عمليات التفتيش ٢ الجدولمواد  وتحليلها في مرافق معامل العيِّنات

عض التعديالت على دخل بـُآما إن األمانة ست.  على مدى بضع السنوات التاليةهذه تدريجيًا

 . وتحليلها فيهاالعيِّنات المراد تطبيق إجراء أخذ ٢طريقة انتقاء مواقع معامل مواد الجدول 

 المنطلق

الُمرفق المتعلق  (" من الجزء السابع من ُمرفق االتفاقية المتعلق بالتحقق٢٧تنص الفقرة  - ٣

ها للتأآد من عدم وجود مواد  وتحليلالعيِّنات يجري أخذ" بصورة ال لبس فيها على أن ")بالتحقق

 ).التشديد مضاف هنا" (آيميائية مدرجة في الجداول ولم يعلن عنها

ُمرفق المتعلق بالتحقق على أنه ال من الجزء الثامن من ٢٢وتنص الجملة األولى من الفقرة  - ٤

 عينات وإجراء تحليل موقعي للتأآد من عدم وجود مواد آيميائية مدرجة في يجوز أخذ"

 ).التشديد مضاف هنا" (ولم يعلن عنها] الجداول[

ُمرفق المتعلق بالتحقق على أنه ال من الجزء التاسع من ١٩آما تنص الجملة األولى من الفقرة  - ٥

 عينات وإجراء تحليل موقعي للتأآد من عدم وجود مواد آيميائية مدرجة في الجداول يجوز أخذ"

 ).التشديد مضاف هنا" (ولم يعلن عنها

التي تجعل من أخذ رفق المتعلق بالتحقق ُمال من الجزء السابع من ٢٧لفقرة  اوفقًا ألحكامو - ٦

 أداة إلزامية للتحقق من ٢  وتحليلها في سياق عمليات تفتيش مواقع معامل مواد الجدولالعيِّنات

أعلن المدير العام في البيان االفتتاحي الذي أدلى به أمام المجلس التنفيذي هذه المواقع، 

في دورته الثالثة واألربعين عن عزمه جعل األمانة تبدأ خالل الربع الثالث من عام ") المجلس("

 وتحليلها على نطاق محدود فيما يخص تفتيش مواقع العيِّنات في تطبيق إجراء أخذ ٢٠٠٦

وأشار إلى أن ذلك سيجري على سبيل التجريب لمدة تقارب السنة . ٢معامل مواد الجدول 

ألمانة اآتساب الخبرة فيما يتعلق بهذا اإلجراء وتقييم تطبيقه في ونصف السنة لكي يتسنى ل

 .المستقبل
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د فيه  وتحليلها سيطبَّق تطبيقًا ُيتقيَّالعيِّنات أن إجراء أخذ  إلى المدير العام في بيانه أيضًاوأشار - ٧

د  من الموا عنها التقيد، بغية التثبت من عدم وجود مواد آيميائية غير معلنباالتفاقية صارَم

 إعالم الدول األعضاء بالمتطلبات ٢٠٠٦وتم في أوائل عام . المدرجة في جداول االتفاقية

 شحنة معدات التحليل في مواقع المعامل المعنية وتوفير الحد األدنى من الدعم الستالماإلمدادية 

اريخ  بتS/548/2006( وتحليلها العيِّناتالالزم لتلقي عملية التفتيش المشتملة على إجراء أخذ 

 .)٢٠٠٦فبراير /شباط ١٠

 وتحليلها دعا المدير العام آافة العيِّناتوإعدادًا لتلقي عمليات التفتيش المشتملة على إجراء أخذ  - ٨

 العيِّناتالدول األطراف إلى مفاتحة األمانة والتباحث معها بصورة فردية في شأن إجراء أخذ 

يت زيارات اطالعية خالل السنتين وتحليلها، فُعقدت عدة اجتماعات من هذا القبيل وُاجر

 .الماضيتين

 وتحليلها، وذلك العيِّناتوقد اضطلعت األمانة بأعمال مستفيضة للتحضير لتطبيق إجراء أخذ  - ٩

ثم بدأت األمانة االستعانة بأداة . بمشارآة واسعة النطاق من شعبة هيئة التفتيش وشعبة التحقق

 ٢ تيش لموقع من مواقع معامل مواد الجدولالتحقق هذه على النحو المعتزم خالل عملية تف

وتلكم آانت بداية الفترة االبتدائية البالغة سنة ونصف السنة . ٢٠٠٦سبتمبر /أجريت في أيلول

 عملية تفتيش ١٣ في وتحليلها العيِّناتع تطبيق إجراء أخذ ـَّالتي جرى خاللها على النحو المتوق

 . دولة عضوًا١٣ في ٢دول من عمليات تفتيش مواقع معامل مواد الجالحق 

 وتحليلها في مواقع معامل العيِّنات المشتملة على أخذ ١٣ص نتائج عمليات التفتيش الــَّملخ

 :٢الجدول مواد 

 المشتملة ٢ الجدول  مواد عملية من عمليات تفتيش مواقع معامل١٣لقد تم حتى اآلن إجراء  - ١٠

 وعمليتين في ٢٠٠٧ عمليات في عام ٩و، ٢٠٠٦عمليتين في عام ( وتحليلها العيِّناتعلى أخذ 

سويسرا، الصين، المملكة : وقد أجريت عمليات التفتيش هذه في البلدان التالية). ٢٠٠٨عام 

، الهند، إيطاليا، هولندا، جمهورية آوريا، اليابان، المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية

وقد تعاونت الدولة الطرف . اليا، السويدسترأفرنسا، ألمانيا، الواليات المتحدة األمريكية، 

 العيِّناتش فيها تعاونًا ممتازًا في سياق آل من عمليات التفتيش المشتملة على أخذ ـَّالُمفت

 .وتحليلها
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 وتحليلها التي أجريت في مواقع العيِّناتقد ُانجزت آل من عمليات التفتيش المشتملة على أخذ و - ١١

ما ال يزيد (لعملية تفتيش هذا النوع من المواقع معتاد  ضمن األجل ال٢ معامل مواد الجدول

 .١)٢ يخص عمليات تفتيش مواقع معامل مواد الجدول فيما ساعة ٩٦ عن

فـِّر الحيز الخاص بمعدات مختبر  المعنية ُو١٣فيما يخص ثالث عمليات من عمليات التفتيش الـو - ١٢

؛ وآانت هذه الترتيبات )ةعلى مسيرة ساعتين منه بالسيار(المنظمة خارج موقع المعامل 

وقد . ضرورية ألن مواقع المعامل المعنية بالغة الصغر وال يتوفر فيها الحيز الالزم للمختبر

 مواقع المعامل المعنية عمل الفريق "خارج"استلزم وجود األمكنة التي أقيم فيها مختبر المنظمة 

 عن موقع ر في مكان منفصلـَّموفالفرعي المعني بالتحليل التابع للمنظمة في حيز المختبرات ال

توقع أن ُيستمر وآان من الممكن لألمانة العمل في إطار هذا الترتيب، وُي. ش فيهـَّالمعامل الُمفت

 .على العمل بمثل هذا النوع من الترتيبات في المستقبل، عند اللزوم

ات التحاليل  عمليات التفتيش المعنية أن قاعدة بيان إحدىوبيَّن التحليل الذي أجري خالل - ١٣

  موادِِّ أربع من ثالثًا ال تتضمن بيانات تحليل تخص )OCAD(المرآزية الخاصة بالمنظمة 

فيما فيجب سد ما عوين من ثغرات في قاعدة البيانات هذه . ن عنهاـَ الكيميائية المعل٢ الجدول

 التي تـُنتج  من جداول االتفاقية٢ بات المدرجة في الجدولـَّ المرآيخص عدم تضمنها بيانات عن

ائية المدرجة في  لكي تشمل قاعدة البيانات هذه أوسع قائمة ممكنة من المواد الكيميإنتاجًا تجاريًا،

 .وتعمل األمانة على ذلك. تناول تجاريًا من هذه المواد الكيميائيةـُ وال سيما ما يجداول االتفاقية

ظمة لطيفي الكتلي الذي أجرته المنالقياس ا/الغازي الكروماتـُغرافيوقد أظهر التحليل بالفصل  - ١٤

ة في سياق ئالناششوائب ال من متدنيةمقادير  وجود  المعنيةخالل عدد من عمليات التفتيش

. قاعدة بيانات التحاليل المرآزية الخاصة بالمنظمةما تتضمنه  التجهيزية تتوافق مع المعاملة

لة م آيمياء المعالومات المتوفرة عنالمع بالنظر إلى عًاـَّ متوقباتـَّ هذه المرآوجود مثلوآان 

التي تتبعها المنظمة ووفقًا لإلجراءات .  المعنيةملاقع المعا مو فينتاجاإلالتجهيزية وأنشطة 

 .نوعية فقطتحاليل  آمية، بل تحاليل، ال ُيجري فريق التفتيش لفي مجال التحليحاليًا 

 وتحليلها العيِّناتات الخاصة بأخذ  المعد شحنةه أي مشكالت إمدادية آبيرة في تسليمولم تواَج - ١٥

 وتحليلها في مواقع معامل مواد العيِّناتأخذ اشتملت على  التي ة عشرالثالثفي عمليات التفتيش 

                                                 
وثمة حالة واحدة استمرت .  من أفرقة التفتيش المعنية قبل انتهاء المدة المشار إليها بيوم واحدٌ  عدةٌ عادت أفرقة  ١

  .فيها عملية التفتيش حتى نهاية األجل المجاز فيما يخصها
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 وهي مدرجة في ،ها مستقبًالفيتحسينات عدة يمكن تحقيق  مجاالت تدُحدِّقد و. ٢ الجدول

 .ص العبر المستخلصةـَّ ملخن الذي يتضمَّالملحق

 العيِّنات المعدات الخاصة بأخذ تحنـُ ش،١٣ المعنية الـتفتيشال اتمن عمليملية ع ١٢وفي  - ١٦

موضع   التي يجب القيام بها فياإلجراءات  في الموقعتمتو إلى الموقع، شحنًا مباشرًاوتحليلها 

قد أتاحت هي و على نحو جيد جدًا،هذه الممارسة قد ثبت أنه يمكن العمل بو. "]نقطته[" الدخول

 وتحليلها في العيِّنات شحنة المعدات الخاصة بأخذ فتحخاذ خطوة إضافية تتمثل في تجنب ات

 .زمها من جديدر ثم موضع الدخول المعلن عنه

الكروماتـُغرافي بالفصل المعنية تفتيش من عمليات ال عملية ١١ في سياقليل ا التحتوأجري - ١٧

ن منها عمليتيُاجريت في سياق بينما ، "المكشوف"على المنوال  القياس الطيفي الكتلي/الغازي

 إلى أن اطمأنتويبيِّن ذلك أن معظم الدول األطراف المفتـَّش فيها قد  ."الُمعمَّى "على المنوال

الصناعية السرية /ال يضّر بالمعلومات التجارية" المكشوف"تشغيل معدات التحليل على المنوال 

لمفتـَّش فيها قبلت حجة األمانة التي آما إن هذه الدول األطراف ا. الخاصة بالمواقع المعنية

يتيح االستفادة من أدوات التحليل اإلضافية " المكشوف"مفادها أن تشغيل المعدات على المنوال 

لمواد الكيميائية الخاص بالمعهد الوطني للمعايير لمثل األرشيف التجاري (المتوفرة لدى األمانة 

يمكن بها توضيح الحاالت التي تعتريها أوجه التي  )والتكنولوجيا في الواليات المتحدة األمريكية

غموض فيما يتعلق بماهية المواد الكيميائية الجاري تحليلها باالقتصار على االستعانة بقاعدة 

 .بيانات التحاليل المرآزية الخاصة بالمنظمة

  وتحليلهاالعيِّناتمالحظات حول نتائج أخذ 

وقد أتاحت .  وتحليلها إيجابيًا جدًاالعيِّنات أخذ راءإجز بوجه عام في تطبيق آان التقدم المحَر - ١٨

في ظل طائفة واسعة من  ذات الصلة هاقدراتختبار ممتازة الالفترة االبتدائية لألمانة فرصة 

يها فالشروط لتبرهن على أن معداتها وإجراءاتها تفي بمتطلبات هذه المهمة وأن العاملين 

عت األمانة نهجًا يتمثل في االستمرار على تحسين ممارساتها بـَّوقد ات.  للقيام بهاًابون جيدمدرَّ

 مواد في سياق عمليات تفتيش مواقع معامل وتحليلها العيِّنات أخذ على صعيدوإجراءاتها 

من  من العبر المستخلصة بعد آل عملية  آما سبق اإلشارة إليه،، تستفيدوهي ،٢الجدول 

 التفتيشسيرورة  األمثل وتحسين على النحو جراءاتاإلمن أجل ترشيد هذه تفتيش عمليات ال

 .بمجملها
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 األمانة والدول األعضاء المعنية عاملين اللذان قامت بهماوآان التخطيط واإلعداد المسبقان  - ١٩

عمليات  وتحليلها في سياق العيِّناتالشروع في تطبيق إجراء أخذ في نجاح بالغـَي األهمية 

تستغرق يومًا  (مختبر المنظمةل ساعد تنظيم زياراتوقد . ٢ تفتيش مواقع معامل مواد الجدول

  المعنية إحدى عشرة دولة من الدول األطرافقام بها ممثلو جراءاتهإلإللمام بمعداته و )آامًال

التي عقدت في واشتملت االجتماعات . المذآورة الوطنية لعمليات التفتيش الهيئاتعلى تهيئة 

 ، وتحليلها قدمتها شعبة التحقق ومختبر المنظمةناتالعيِّعلى عروض ألخذ إطار هذه الزيارات 

القياس الطيفي /آما اشتملت على بيان عملي آامل عن أجهزة الفصل الكروماتـُغرافي الغازي

 الدول األطرافممثلي دولة أخرى من مع وباإلضافة إلى ذلك ُعقد اجتماع لمدة ساعتين . الكتلي

. منها بواسطة االتصال التلفازيدولة طرف ثانية ممثلي لمدة ساعة مع المعنية وتم التباحث 

لصناعات تحادات اوُعقد أيضًا اجتماع خاص لمدة يوم واحد لممثلي المجلس األوروبي ال

 .الكيميائية

من عمليات تفتيش مواقع معامل  وتحليلها على عمليات التفتيش الالحق العيِّناتوأتاح قصر أخذ  - ٢٠

أن يط التقني على نحو أآثر تفصيًال، ما ساعد األمانة على  بعملية التخط القياَم٢مواد الجدول 

، نظرًا لتوفر فيها وغير ذلك من األمور العيِّنات الممكن أخذ المواضع على نحو أوفى دَِّعـُت

.  في مواقع المعامل المعنية التجهيزيةلتفتيش السابقة عن آيمياء المعاملةمعلومات من تقارير ا

 به  أو معموٌلُمَعدٌّرفق اتفاق ِمالمعامل المعنية آان هناك فيما يخصها ثمة مواقع عدة من مواقع و

 لعمليات  اإلعداد التقنيلسهَّاألمر الذي  ، وتحليلهاالعيِّنات عليه بشأن أخذ ًايتضمن حكمًا متفق

 .تفتيشها المعنية

 العيِّنات أخذالمشتملة على عمليات التفتيش ن ما ُاجري خالل المرحلة االبتدائية من بيَّوقد  - ٢١

ضمن إطار على إجراء مثل هذه العمليات بون تدريبًا جيدًا وتحليلها أن مفتشي المنظمة مدرَّ

ويجري توسيع فريق المفتشين الذين استـُعين بهم في المرحلة . نظام التحقق من الصناعة

ن إضافيين، عمليات التفتيش ليضم مفتشي وتحليلها في سياق العيِّناتتطبيق إجراء أخذ لاالبتدائية 

 .لعاملين ضمن هيئة التفتيشالستعانة بابحيث يتم توفير المزيد من المرونة في التخطيط ل

القياس الطيفي الكتلي على نحو جيد في /وقد عملت معدات الفصل الكروماتـُغرافي الغازي - ٢٢

أعمال ن خالل عملية التفتيش هذه إجراء بعض فقد تعيَّ.  تفتيش واحدة عملية في حالةإالالموقع، 

س القيا/اإلصالح في الموقع لتشغيل الحاسوب النقـَّال الخاص بالفصل الكروماتـُغرافي الغازي

 وقد أبرز ذلك ).لكاستبدال ِس( والقياس الطيفي الكتلي )مستنفدةاستبدال بطارية (الطيفي الكتلي 
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 فيما يتعلق ى ذلك؛ وسُيراعمعدات التحليلب  الخاصة إلى جلب عدد أآبر من قطع الغيارَ الحاجة

 .بعمليات التفتيش المقبلة

ش فيها واألمانة على ـَّ من الدولة الطرف الُمفتآًال أيام يساعد خمسةاإلخطار بالتفتيش قبل إن و - ٢٣

 نطاق المعلومات سِّعقد ُوو. وتذليل آل ما قد يقوم من المسائل المتعلقة بالدعم اإلمداديدراسة 

 وتحليلها العيِّنات الخاصة بأخذ المعدات إذا آانت شحنة  ما بياَنالواردة في اإلخطار ليشمل

وقد ساعد ذلك على تأآيد ). غازالسطوانات أ واألغميةمثل (تشتمل على بنود معدات رئيسية س

ة من عمليات متوفرال تاعلوممال إلى باالستنادع أن يكون متاحًا في الموقع قبل التفتيش ـَّتوقما ُي

، وآذلك ما يلزم  المرافق الخاصة بها واتفاقاتمواقع المرافق المعنيةالتفتيش المجراة سابقًا في 

 .إمداديش فيها من دعم ـَّأن توفره الدولة الطرف الُمفت

 وتحليلها العيِّناتأخذ المشتملة على  ٢  مواد الجدول مواقع معاملإن إجراء عمليات تفتيشو - ٢٤

 أخذ عينات شتمل علىغير المع مواقالبالقياس إلى تفتيش نفس من الموارد يستلزم مزيدًا 

 بحيث كيميائيففي الحالة األولى ُيضاف إلى فريق التفتيش أخصائيان في التحليل ال. وتحليلها

وفي هذه الحالة . التفتيش األخرىي ذات الوقت الذي تـُجرى فيه أعمال ف العيِّنات تحليل ُيجرى

خص آل عملية من عمليات التفتيش  فيما يحجم فريق التفتيش من ثالثة مفتشين إلى خمسةيزداد 

مواد موقع معامل عملية تفتيش بالقياس إلى (ذلك آلفة إضافية آما تترتب على . المعنية

شمل ي أورو، ١٥ ٠٠٠مبلغًا يقارب بلغت ) وتحليلهاالعيِّناتأخذ غير المشتملة على  ٢ الجدول

تكاليف السفر وبدل المعيشة  وتحليلها والعيِّنات الخاصة بأخذ المعداتالكلفة اإلضافية لشحن 

 .نْين اإلضافَيْيـَاليومي الخاصة بالمفتش

 ضمن الفريق منهاالمعنية واستـُفيد تفتيش ال  من عملياتبر المستخلصة من آل الِعتسجيلوقد تم  - ٢٥

وأتاح . التاليةعمليات التفتيش  وتحليلها من العيِّنات ِلما سيشتمل على أخذ المسؤول عن التخطيط

 في الملحق وترد. وتنفيذها أن تـُحسِّن باستمرار اإلعداد لعمليات التفتيش المذآورة ذلك لألمانة

 .قائمة بالعبر المستخلصة

فحص ( التحقق األخرى  في الموقع يمثـِّل تكملة ألعمال وتحليلهاالعيِّنات أخذ إجراء تطبيقإن و - ٢٦

 ). السجالت، والمالحظات العينية، وتحديد الرصيد المتبقي من المواد

ال ينطبق ذلك أن بيد . بفوائده هذا اإلجراء بمجرد مقارنة آلفتهالقيمة الحقيقية لال يمكن تقدير و - ٢٧

هذا اإلجراء نبغي مالحظة أن لكن تو. على معظم أنشطة التحققعلى هذا اإلجراء فحسب بل 

 ما يمكن أن يكون هناك من  لتحديد الكيميائيةعيِّنةأداة التحقق الوحيدة التي تتيح فحص اليمثـِّل 
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 عيِّنةوعليه فإن تحليل . المدرجة في جداول االتفاقيةكيميائية غير معلن عنها من المواد المواد 

 يتيح وسيلة فريدة إلثبات ،ما يرتبط بها من أوعية فرعيةم أو ،آيميائيةمأخوذة في سياق معاملة 

مدرجة في الكيميائية  عنها من المواد الغير معلنأي مواد  عيِّنةوقَت أخذ الما إذا آانت هناك 

نظر إلى وعاء ال ، بمجردال يمكن لمفتش المنظمةف). ١  مواد الجدولهابما فيو(االتفاقية جداول 

ال يمكن تبيُّن ماهيتها ، آما فيهالمواد الكيميائية الموجودة ماهية بين ت أن يية،التجهيزالمعاملة 

ومن هذا . جرود الموادفحص سجالت اإلنتاج أو رد  التيقن بمجمتيقـَّن منه آلَّعلى نحو 

 تحقق أخرى، درجة  بأعمال، إذا اقترن في الموقع وتحليلهاالعيِّناتأخذ إجراء   يوفرالمنطلق

أية مواد آيميائية مدرجة في الجداول آان المعني  موقع المعامل ه ليس في بأنمن اليقينعالية 

جرى على نحو ُيتقيد فيه ـُن بأن أنشطة الموقع تي اليقينبغي اإلعالن عنها، وبالتالي مزيدًا من

 .باالتفاقية

 سياق عمليات تفتيش ليلها في وتحالعيِّنات أخذ على صعيد تطبيق إجراء التالية اتالخطو

  مستقبًال٢مواد الجدول مواقع معامل 

  األمانةعينتقضي االتفاقية بأن تست:  مستقبًال٢تواتر عمليات تفتيش مواقع معامل مواد الجدول  - ٢٨

 ٢  مواد الجدول مواقع معاملبتقييم المخاطر آأساس لتحديد تواتر وآثافة عمليات تفتيش

، ٢٠٠٧  في عامقامت األمانةقد و). رفق المتعلق بالتحققُمال من الجزء السابع من ٢٠ الفقرة(

 بسَّطةمعايير تقييم المخاطر المنصوص عليها في االتفاقية، بوضع خوارزمية متطبيق من خالل 

مبادئ توجيهية ُمحيـَّنة بشأن تواتر عمليات تفتيش مواقع المعامل المنطوية مع  ،لتقييم المخاطر

هذه المبادئ التوجيهية بشأن تواتر عمليات ب وسُيستعان. على هذه أو تلك من درجات الخطر

ي ـَوعمليت، المتدني تفتيش في حالة الخطر ْيـَإجراء عمليت(التفتيش على مدى فترة عشر سنوات 

تفتيش ونصف العملية في حالة الخطر المتوسط، وثالث عمليات تفتيش ونصف العملية في حالة 

بالمقتضى المتمثل في إجراء عمليات تفتيش أولي في مواقع معامل مواد و، )الخطر الكبير

 فتيش عملية ت٤٢( المعلن عنها حديثًا، آأساس النتقاء المواقع الواجب تفتيشها آل سنة ٢ الجدول

 ).٢٠٠٨ ُمهيأ لها في ميزانية ٢ مواد الجدول لمواقع معامل

  األمانة مواصلةعتزمت:  تفتيشًا أوليًا وتفتيشًا الحقًا٢مواد الجدول مواقع معامل عمليات تفتيش  - ٢٩

مواد مواقع معامل عمليات تفتيش في سياق  وتحليلها، في المقام األول، العيِّنات أخذ إجراء

وقد تم تقييم مخاطر . سنوات القادمةالفترة السنتين إلى ثالث حقًا خالل تفتيشًا ال ٢ الجدول

 من ٢٠و ١٩ و١٨الفقرات (جري وفقًا لالتفاقية ُا األولي الذي هاهذه خالل تفتيشمواقع المعامل 
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ها التفتيش األولي من وصف ُمفصَّل ليتيح ما آتاه ، و)المتعلق بالتحققُمرفق الالجزء السابع من 

تقني العداد الذي يتولى عمليات تفتيشها الالحق اإللفريق التفتيش فيها التجهيزية وللمعاملة 

 وتحليلها على عمليات تفتيش العيِّناتأخذ إجراء بيد أن االتفاقية ال تقصر .  لهذه العملياتشاملال

جراء في تطبيق هذا اإلألمانة أن تستبعد إمكانية ال يمكن ل، وبالتالي  تفتيشًا الحقًا٢مواد الجدول 

 وتحليلها العيِّناتأخذ إجراء   تطبيقوسوف يكون من األصعب.  األوليسياق عمليات التفتيش

عن قلة المعلومات المتوفرة ل نظرًا ٢مواد الجدول مواقع معامل ولي لاألتفتيش في سياق ال

لمعني،  اموقع المعاملمطبَّقة في الكيميائية السيرورات المعاملة التجهيزية عوامل رئيسية مثل 

 من الخبرة في أخذ وعندما يتوفر لألمانة مزيد. هفيالمجراة  التقنية، وطبيعة األنشطة وخصائصه

ة في إنتاج مواد قطبَّالكيمياء المما لديها من المعلومات المتعلقة بزداد ي وتحليلها والعيِّنات

مليات التفتيش في سياق ع وتحليلها العيِّنات أخذ تطبيق إجراءع نطاق ، سوف يوس٢َّ الجدول

 . تفتيشًا أوليًا٢مواد الجدول مواقع معامل ليشمل عمليات تفتيش 

تشمل :  في سياق عمليات تفتيشها وتحليلهاالعيِّنات ألخذ ٢انتقاء مواقع معامل مواد الجدول  - ٣٠

" لامخصائص موقع المع "،٢يتعلق بمواقع معامل مواد الجدول ، فيما معايير تقييم المخاطر

 المعاملة  معدات تشكيلةدَُّعـُوت). رفق المتعلق بالتحققُمال الجزء السابع من  من١٨الفقرة (

أوجه  متعددة همعداتآون ، وًا مستمرًاتجهيزأو على دفعات يجري التجهيز آون (التجهيزية 

 المخاطر معيار تقييمعنصرًا هامًا من عناصر )  الستعمال معيَّنصةمعدات مخصَّاالستعمال أم 

لمواقع ا  على القيام في تأثير مباشر على القدرة التقنيةا، وله"ملاائص موقع المعخص"بـ علقتمال

 ِ قـَتنتولم . االتفاقيةمدرجة في جداول الكيميائية غير معلن عنها من المواد الإنتاج مواد المعنية ب

بتدائية خالل الفترة االفي سياق عمليات التفتيش  وتحليلها العيِّنات أخذ إجراءلتطبيق األمانة، 

تتعدد فيها أو / وعلى دفعاتفيها التجهيز يجري سنة ونصف السنة، إال مواقع معامل البالغة 

نظر إلى مرونته بال، وفـِّر ي هذااألرجح أن ترتيب المعداتف. معداتالتشكيالت  أوجه استعمال

اول غير معلن عنها من المواد الكيميائية المدرجة في جداألآبر، القدرة على إنتاج مواد 

  وتحليلهاالعيِّنات أخذ تطبيق إجراء دادًا فيما يخصآثر َسهذا الترتيب أعتبر ، وبالتالي ُياالتفاقية

 سياق  وتحليلها فيالعيِّناتانتقاء مواقع المعامل ألخذ فعند  .في سياق تفتيش مواقع المعامل

 ها بمزيد منت معداتتشكيالتتسم التي مواقع المعامل ل سوف يولى اعتبار أآبر  مستقبًالتفتيشها

 في عملية انتقاء ٢ صرف النظر عن أي موقع من مواقع معامل مواد الجدولُيلكن لن . مرونةال

 . في سياق تفتيشها وتحليلهاالعيِّناتخذ مواقع المعامل أل
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 العيِّنات أخذ إجراء المشتملة على ٢ التوزع الجغرافي لعمليات تفتيش مواقع معامل مواد الجدول - ٣١

ثمة اعتبار رئيسي يتمثل في معرفة ما إذا آان التوزع الجغرافي : في األجل الطويلوتحليلها 

 ٢  مواقع معامل مواد الجدول في عملية انتقاءمراعاتهاينبغي أن يشكل أحد العوامل الواجب 

د قد  محدَّذي أساس جغرافيبيد أن اعتماد معيار انتقاء .  وتحليلها في سياق تفتيشهاالعيِّناتألخذ 

آما ُعرض ) الخصائص التقنية التي تشمل تشكيلة المعداتالذي يؤخذ فيه ب(ارض مع النهج يتع

 ال تعتزموبالتالي . د فيه إلى درجة الخطر الذي تمثله المواقع المعنيةـَالمستنفي الفقرات السابقة، 

ظر إلى أن بالنالمعنية المواقع من بين نتقاء االفي عملية " عامل تناسب جغرافي"األخذ بـاألمانة 

يرجى الرجوع إلى (دة في االتفاقية هذا النوع من المعايير ال يرتبط بعناصر المخاطر المحدَّ

 ).رفق المتعلق بالتحققُمال من الجزء السابع من ١٨ ةالفقر

تبقى ف ،٢معامل مواد الجدول مواقع خاضعة للتفتيش من مواقع لديها  بلدًا ٢٢ ولّما آان هناك - ٣٢

خالل الفترة  وتحليلها العيِّناتتـُجر فيها أية عملية تفتيش مشتملة على أخذ تسعة بلدان لم هناك 

 العيِّنات إلى أخذ ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ يوسينصرف االهتمام في عاَم.  لهذا اإلجراءاالبتدائية

 البلدان التسعة التي  المجراة في٢ سياق عمليات تفتيش مواقع معامل مواد الجدول وتحليلها في

ع خبرة األمانة تفتيش، ما سيوسِّال ات وتحليلها في سياق عمليالعيِّنات أخذ  إجراء يطبَّق فيهاالّم

 العيِّنات أخذ تم التي سي٢ مواقع معامل مواد الجدول انتقاءوسيجري . إلى أقصى حد ممكن

على التواتر  في نفس الوقت مع الحفاظ الدول األطراف في سياق تفتيشها في هذهوتحليلها 

 . المعنية التفتيش ومع مراعاة الخصائص التقنية لمواقع المعاملعملياتالمعتاد ل

في المقام األول  العيِّناتتظل أماآن أخذ سسترشد به فريق التفتيش، آمبدأ َي: العيِّنات أخذ مواضع - ٣٣

مثل (ذات الصلة الدعم ومرافق ) عنها(المعلن عنه  ٢مواد الجدول ) معامل( حدود معمل ضمن

 من الجزء السابع من ٢٥الفقرة (األحياز ز التفتيش على هذه ّـًُّا لترآنظر) التخزينمستودعات 

 األمانة ت، حرص السنة سنة والنصف االبتدائية البالغةفترةال فخالل). رفق المتعلق بالتحققُمال

 الدول األعضاء وأبلغت حرصها هذا إلى عنه المعلنعلى عدم أخذ عينات خارج المعمل 

.  وتحليلهاالعيِّناتأخذ المشتملة على   عمليات التفتيش قبل الشروع فيًا مسبقًاذلك شرطاعتبار ب

لكن  في أماآن تقع خارج المعمل المعلن عنه والعيِّنات إمكانية أخذبيد أن األمانة ال تستبعد 

على فيها  العيِّناتأخذ ال تقصر األماآن التي يجوز االتفاقية ف.  المعنيملا موقع المعنطاقضمن 

ألمانة أن تلزم نفسها بمعايير أآثر اال يسع ، وبالتالي المعمل المعلن عنهاقعة ضمن األماآن الو

، إلى ومعايناته فريق التفتيش مالحظاتوقد تكون هناك أسباب وجيهة تدعو، بناء على . تشددًا

 .ضمن موقع المعمل المعنييقع خارج المعمل المعلن عنه لكن مكان  في عيِّنةأخذ 
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 عدد ما يؤخذ من سُيبقى علىألسباب عملية :  آل عملية تفتيشسياقفي مأخوذة ال العيِّناتد َدَع - ٣٤

 لكوذ).  واحدة إلى ثالث عيناتعيِّنة (على العموم آل عملية تفتيش منخفضًا سياق في العيِّنات

 ٢عدة معامل إلنتاج مواد الجدول ُوجدت إذا ( عند اللزوم العيِّناتال يمنع من أخذ مزيد من 

في الوقت و). ، مثًال المعني أو إذا أثارت نتائج التحليل أسئلة إضافيةالمعاملع ضمن حدود موق

تجعل الوقت  العيِّناتأن يواصل مختبر المنظمة العمل على وضع إجراءات إلعداد  نتظرُيذاته 

بيد أنه سوف . للتحليل في الموقعمجمل الزمن الالزم  اختصار الذي يستلزمه أقصر، وذلك بغية

 توخيًا لتعزيز مصداقية أداة  التي تؤخذ وتحلل، وذلكالعيِّنات األجل البعيد زيادة عدد ن فييتعيَّ

 .  في الموقع وتحليلهاالعيِّنات أخذ المتمثلة فيالتحقق 

 سبقت :المقدار الناشئة في سياق المعاملة التجهيزية المتدنيةلشوائب لالقدرة على القياس الكمي  - ٣٥

القياس الطيفي /غرافي الغازيمليات التحليل بالفصل الكروماتـُ إلى أن ع١٤اإلشارة في الفقرة 

 المقدار ناشئة عن متدنية شوائبوجود عمليات التفتيش آشفت عن المجراة في سياق الكتلي 

.  الخاصة بالمنظمةالمرآزيةما تتضمنه قاعدة بيانات التحاليل تتطابق مع المعاملة التجهيزية 

 آيمياء فقد ُعلـِّل باالستناد إلى المعلومات المتوفرة عنوقعًا آان وجود هذه المرآبات متلّما و

ما سيقوم في فيسيكون من المفيد و.  المعنيملاونشاط اإلنتاج في موقع المعالمعاملة التجهيزية 

التحديد ح تيحاالت من هذا النوع أن تتوافر لألمانة إجراءات تحليل إضافية تالمستقبل من ال

التثبت من أن هذه على كشف عنها التحليل، ما يساعد مثًال  َي،ة آيميائية ألي مادالكمي التقريبي

ترآيز ذات المعاملة التجهيزية  عن نا ناجم الترآيزا منخفضثانويناتج  أو المادة هي شائبة

 .عن طريق وضع اإلجراءات الالزمةمن أجل ذلك ويواصل مختبر المنظمة العمل . منخفض

 المجراة  وتحليلهاالعيِّناتأخذ المشتملة على  ٢ل مواد الجدول عدد عمليات تفتيش مواقع معام - ٣٦

 مواقع معاملنظام التحقق من في إطار  وتحليلها العيِّنات الكف عن أخذ  الواردليس من: مستقبًال

األمانة تلزم  بالنظر إلى أن االتفاقية ، من االتفاقيةبموجب المادة السادس ٢ مواد الجدول

وباإلضافة إلى ). بالتحققالمتعلق رفق ُمال من الجزء السابع من ٢٧المادة (ة  األداهذهباالستعانة ب

من هذه  ٢٧ و٢٦ في الفقرتين على النحو المبيَّن وتحليلها العيِّنات أخذاألمانة أن ترى ذلك 

بإجراء  معتاد تستعين على نحول األمانة ظولهذه األسباب ست. أمر يزيد من قيمة التحققالمذآرة 

 وسوف تعمل ٢ عمليات تفتيش مواقع معامل مواد الجدولسياق  وتحليلها في ناتالعيِّأخذ 

 على مع تزايد الخبرة والكفاءة المكتسبتينعديدة  لسنوات استعانتها به فترة تدريجيًا على مدِّ

 .، وبقدر ما تسمح به موارد المنظمة وتمويلهاصعيده
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 عملية تفتيش لمواقع معامل ٤٢لـانية  في إطار البرنامج والميزُهيئ، ٢٠٠٨ عام ما يخصفيو - ٣٧

ن إآما .  وتحليلهاالعيِّناتعلى أخذ عملية ستشتمل  ١٢إلى عمليات  ٨ منها ،٢ مواد الجدول

المشتملة على أخذ  ٢ الزيادة التدريجية في عدد عمليات تفتيش مواقع معامل مواد الجدول

واإلمدادية  المشكالت التقنية لحلت المزيد من الوقأيضًا سوف تتيح لألمانة  وتحليلها العيِّنات

 من أجلمرحلية التقارير ال  المزيد منعدُيوسوف .  التي ووجهت خالل الفترة االبتدائيةالعالقة

على صعيد تطبيق ز  لبيان التقدم المحَر٢٠٠٩ وعام ٢٠٠٨لدول األعضاء في نهاية عام ا

وفي . ه مستقبًال التوسع فياحتمالمتابعة تطبيقه و، و في الموقعوتحليلها العيِّناتأخذ إجراء 

من عمليات تفتيش ثانية عملية بعض الدول األعضاء قد ُاجريت في كون  ست٢٠٠٨أواخر عام 

 ما سيتيح لهذه البلدان أن ، وتحليلهاالعيِّناتأخذ  المشتملة على ٢مواقع معامل مواد الجدول 

 العيِّنات أخذ مشتملة على  فيهاتفتيشمنذ أول عملية على هذا الصعيد ز تلمس عمليًا التقدم المحَر

 . وتحليلها

أخذ المشتملة على زيادة عدد عمليات التفتيش إلى  األمانة ستسعى، ٢٠٠٩وفيما يخص عام  - ٣٨

 هذا النوع  وهي تتوقع أن يزداد تدريجيًا عدد،) عملية١٢حتى ( وتحليلها زيادة طفيفة العيِّنات

 النمووسُيحرص شديد الحرص على أن يكون هذا . التالية عمليات التفتيش خالل السنوات من

القيمة المضافة المتأتية عن مع  من حيث الموظفين والمعدات، والالزمة مع الموارد متوافقًا

ال يغيب عن البال ن ويجدر أ. ، ومع اعتمادات الميزانية في الموقع وتحليلهاالعيِّنات أخذ تطبيق

، أن تصبح إجراءات  على هذا الصعيدبرةمزيد من الخالر، مع اآتساب ـَأن من المنتظ

.  التحليلجراء وأرشد من حيث الموارد والوقت الالزم إلأنجع وتحليلها العيِّناتوممارسات أخذ 

في الموقع تطبيقًا أنجع وأآثر  وتحليلها العيِّنات أخذ تطبيق إجراء أن يساعد ذلك على ُيتوخىو

وسوف تراقب . المواردتبعاته من حيث مع الحد من تدريجيًا في تطبيقه  توسَعاليتيح أن فعالية و

يشهده من تحسينات على وجه ما على صعيد تطبيق هذا اإلجراء، وستتابع ز األمانة التقدم المحَر

  .اإلجمال
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  قلحمال

 وتحليلها في مواقع معامل العيِّنات الفترة االبتدائية ألخذ – العبر المستخلصةص ـَّملخ
   من جداول االتفاقية٢ة في الجدول المواد الكيميائية المدرج

القياس الطيفي /لوضع ختم على جهاز التحليل بالفصل الكروماتـُغرافي الغازيُوضعت طريقة   -أوًال

مختبري يتشاطره آخرون يقومون بأنشطة ال عالقة لها حيز  عادة في ، الذي يوضعالكتلي

  .زالحيفي هذا أو ال يكونون هذا الجهاز  مفتشو المنظمة تعملسيبالمنظمة، وذلك عندما ال 

 باالستناد وسيواصل تحسينها  المستخدمة في هذا اإلطارأعيد النظر في قائمة معدات المنظمة  -ثانيًا

على سبيل ف.  وتحليلهاالعيِّناتإلى الخبرة المكتسبة في مجال عمليات التفتيش المشتملة على أخذ 

  .العيِّناتأصغر إلعداد  ةدُعالمثال باتت تستخدم 

القياس الطيفي / القرص الثابت لحاسوب التحليل بالفصل الكروماتـُغرافي الغازيترآيبجرى   -ثالثًا

  المزيد منوهذا يوفر. مسبقًاضمنه  ينبـَّ المرآين التجارياألرشيفينه من إخالئ بعد الكتلي

م  أ"ّمىَعالُم" الجهاز على المنوالتم تشغيل أ سواء السريةالصناعية /التجاريةلمعلومات الحماية ل

 ةتاحمتظل لكن و. عن الحاسوبفـُصال  ينالتجارياألرشيفين ، ألن "المكشوف" على المنوال

، المرونة الالزمة لترآيب "المكشوف"الجهاز على المنوال ل ـَّلفريق التفتيش، عندما يشغ

. ش فيهاـَّ المفتالدولة الطرفعلى ذلك إذا وافقت وم زعند الل ينالتجارياألرشيفين واستخدام 

 قلق بعض مبعثعلى القرص الثابت التي آانت األرشيفين التجاريين  مشكلة وجود  ُحلـَّتوبذلك

  . الدول األعضاء

 وتحليلها، يمكن العيِّناتال سيما الشحن والتخليص الجمرآي لمعدات أخذ وإن الدعم اإلمدادي،   -رابعًا

 الجمرآي فيما لتخليصليدًا من الوقت  ولذا ينبغي أن تفسح األمانة مز، تأخيريسبِّب حاالتأن 

  .  الدخول والخروجفي مواضع وتحليلها العيِّناتمعدات أخذ يخص 

 ش فيهاـَّالمفتإن جودة االتصال تتسم بأهمية جوهرية لتفادي سوء التفاهم بين الدولة الطرف   -خامسًا

  .واألمانة

ر من األمور الهامة الواجب أخذها في  قطع الغياوجلبالتعويل على المعدات إمكانية عتبر ـُت  -سادسًا

  .إنجاز التحليل في الوقت المناسبب للتكفلالحسبان 
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 "المكشوف" على المنوال أجهزته تشغيل عندمن المفيد توفير عدد أآبر من خيارات التحليل   -سابعًا

ة بسرعة ليل المرآزياقاعدة بيانات التحما تتضمنه لكي يتسنى تحديد المواد الكيميائية المطابقة ل

  . أآبر

التحليل بالفصل الكروماتـُغرافي  تلقائيًا في جهاز العيِّنات مزرق لحقنإن إمكانية استخدام   -ثامنًا

 ، وتعمل الجهاز هذا بفائدته لالرتقاء بمستوى استخدامـَّمالقياس الطيفي الكتلي أمر مسل/الغازي

  . ذلكمن أجلاألمانة 

 للتحضير ٢ بيانات تتضمن معلومات عن آيمياء مواد الجدولسيكون من المفيد إنشاء قاعدة   -تاسعًا

  .  ذلكمن أجل األمانة تعملو وتحليلها، العيِّناتلعمليات التفتيش المقبلة المشتملة على أخذ 

في  وتحليلها العيِّنات أثناء عمليات أخذ  لهينبغي مواصلة تبسيط إجراءات التحليل والتوثيق -عاشرًا

  .العيِّنات تحليل عدد أآبر من إتاحة وزيادة الفعالية ومن ثم  الالزموقتبغية اختصار الالموقع 
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