بناء القدرات
أبرز األنشطة يف عام 2010
إعداد موجزات وحتليالت ُقطرية
الستخدامها يف جهود بناء القدرات
والتدريب لصاحل مجيع املناطق
اجلغرافية
مواصلة تطوير منائط التع ّلم
اإللكرتوني واستخدامها باعتبارها
من اللوازم األساسية ألحداث
التدريب اخلاصة مبراكز البيانات
الوطنية
تسليم نظم بناء القدرات إىل
 14مركزاً من مراكز البيانات
الوطنية

تو ِّفر اللجن ُة التحضريي ُة للمنظمة للدول املو ِّقعة دورات تدريبية وحلقات عمل يف
التكنولوجيات املقرتنة بنظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل والتفتيش
املوقعي ،وبذلك تقدِّم املساعدة يف تعزيز القدرات العلمية الوطنية يف اجملاالت
ذات الصلة هبذه التكنولوجيات .ويف بعض احلاالت ،تُ َّ
وفر املعدّات إىل مراكز
البيانات الوطنية من أجل زيادة قدرهتا على املشاركة بنشاط يف نظام التح ُّقق
من خالل الوصول إىل بيانات نظام الرصد الدويل ونواتج مركز البيانات الدويل
وحتليلها .ويؤدِّي بناء هذه القدرات إىل تعزيز القدرات التقنية لدى الدول املو ِّقعة
يف مجيع أحناء العامل ،وكذلك قدرات اللجنة .ومع ا ِّتساع نطاق التكنولوجيات
وحتسُّنها ،تتَّسع أيضاً وتتحسن معارف العاملني املعيَّنني وخرباهتم .وتُعقد
الدورات التدريبية يف مقرّ اللجنة ،وكذلك يف العديد من األماكن اخلارجية،
وكثرياً ما يكون ذلك مبساعدة من الدول املستضيفة .ويواصل االحتاد األوروبي
املسامهة يف برنامج بناء القدرات اخلاص باللجنة.
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املشاركون يف دورة تدريب تقين نُ ِّظمت يف فيينا من أجل مشغلي املحطات يف عام  .2010الصورة اليمىن :معايرة بارومتر للرصد دون السمعي .الصورة اليسرى :استبدال
وسائد التحميل ومعاين اهلواء يف وحدة رصد النويدات املشعة.

املوجَزات ال ُقطرية
مراحل بناء القدرات
يشمل برنامج بناء القدرات الذي تو ّفره اللجنة
لصاحل الدول املو ِّقعة دورات تدريبية وحلقات
عمل ،وتقديم معدّات ،وزيارات متابعة تقنية.
وهذا الربنامج الذي ال يزال يُدعَم بإسهامات
مقدَّمة من االحتاد األوروب��ي ،يتكوّن من عدّة
مراحل خمتلفة ،كما يلي:
٭

إع��داد دراس���ات موجزة قُطرية لصاحل
مجيع الدول املوقِّعة

٭

ت��وف��ري ح��ل��ق��ة ع��م��ل إق��ل��ي��م��ي��ة ب��ش��أن
تطوير كل مركز من مراكز البيانات
الوطنية
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٭

ت��وف��ري دورة ت��دري��ب��ي��ة مل���دة أس��ب��وع��ني
للموظفني التقنيني يف ك��ل م��رك��ز من
مراكز البيانات الوطنية

٭

توفري خبري واحد أو أكثر

٭

ت��وف��ري امل��ع��دات احلاسوبية األساسية
ملراكز البيانات الوطنية.

وق��د عُ �زِّز ه��ذا الربنامج كثرياً بإضافة تقنية
التعلّم اإللكرتوني إليه ،اليت أصبحت تُستخدَم
على حن��و اع��ت��ي��ادي وباعتبارها م��ن ال��ل��وازم
األس��اس��ي��ة ل��ك��ل األح�����داث اهل��ام��ة اخل��اص��ة
بالتدريب لصاحل املوظفني التقنيني يف مراكز
البيانات الوطنية ومش ّغلي احملطات واملفتّشني
التابعني لنظام التفتيش املوقعي.

ُأعدّ منوذج موحّد للموجَزات ال ُقطرية
جلميع الدول املو ِّقعة .وحيتوي املوجَز
على املعلومات املتاحة لدى األمانة الفنية
املؤ ّقتة خبصوص عدد املستعمِلني املأذون
هلم يف الدولة ،واستعمال بيانات نظام
الرصد الدويل ونواتج مركز البيانات
الدويل ،واملشاركة يف األحداث اهلامة
اخلاصة بالتدريب .وهذه املوجَزات تصلح
الستخدامها مرجع ًا قبل األحداث اهلامة
واالجتماعات مع الدول ويف أثنائها.
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حلقات العمل اخلاصة
بتطوير مراكز البيانات
الوطنية
عُقدت ثالث حلقات عمل خاصة بتطوير
مراكز البيانات الوطنية يف عام  ،2010يف
كل من أسرتاليا ( 29مشرتك ًا) ،واألردن
( 19مشرتك ًا) ،ويف فيينا لصاحل منطقة
أوروبا الشرقية ( 12مشرتك ًا) .وكان
الغرض منها هو حتسني فهم املعاهدة
وأعمال اللجنة ،وتعزيز القدرات الوطنية
للدول املو ِّقعة يف جمال تنفيذ املعاهدة،
وتشجيع تبادل التجارب واخلربات بني
الدول املو ِّقعة يف جمال إنشاء مراكز
البيانات الوطنية وتشغيلها وإدارهتا،
وترويج تطبيق بيانات التح ُّقق يف األغراض
املدنية والعلمية .وتضمّنت حلقات العمل
عروض ًا إيضاحي ًة مقدّم ًة من اللجنة شدّدت
على املعلومات الالزمة لبناء مراكز البيانات
الوطنية واستدامتها ،وعروض ًا إيضاحي ًة
من ممثّلي مراكز بيانات وطنية يف مجيع
مراحل تطويرها .وقد أتاحت أيض ًا فرص ًا
جلمع معلومات إضافية من أجل املوجزات
ال ُقطرية.

تدريب موظفي مراكز
البيانات الوطنية التقنيني
عقب تنظيم حلقة عمل خاصة بتطوير مراكز
البيانات الوطنية ،يُدرَّب املوظفون التقنيون
التابعون ملراكز البيانات الوطنية خالل فرتة
أسبوعني على سبل الوصول إىل بيانات
نظام الرصد الدويل ونواتج مركز البيانات
الدويل ،وعلى تنـزيل وتركيب الرباجمية
احلاسوبية املسمّاة ‘مراكز البيانات الوطنية
يف علبة‘ ( ،)NDC in a boxوكذلك على

الزيارات التقنية إىل مراكز
البيانات الوطنية
يف أعقاب دورة تدريبية متقدّمة ،و ّف��رت
خدمات خبري استشاري للبلد املتل ّقي ،من
أج��ل تقييم كيفية استفادة املشاركني يف
الدورة من الدروس املستفادة منها .واهلدف
املنشود هو كفالة اإلمكانية للمتدرِّبني لكي
يستعملوا البيانات والنواتج الصادرة عن
اللجنة .وعُوجلت أيضاً أثناء هذه الزيارة
مسألة االحتياجات واالهتمامات احملدّدة.

حتليل البيانات باستخدام األدوات املتوافرة.
وقد ّمت تدريب ما جمموعه  62موظف ًا تقني ًا
من موظفي هذه املراكز يف ثالث دورات
متقدّمة عُقدت خالل عام  2010يف إسبانيا
وفيينا وماليزيا.

معدّات بناء قدرات مراكز
البيانات الوطنية
يف إطار اسرتاتيجية اللجنة بشأن بناء
القدرات ،اشرتيت عدّة جمموعات من
املعدّات الالزمة إلنشاء بنية حتتية تقنية وافية
بالغرض لدى مراكز البيانات الوطنية بواسطة
امليزانية العادية ومشروعي العمل املشرتك
ِّ
الثالث والرابع مع االحتاد األوروبي .و ُسلمت
املعدّات إىل  14مركز ًا من مراكز البيانات
الوطنية ،ومن املعتزم تسليم عدّة جمموعات
أخرى لعام  .2011وهذه املعدّات ،املو َّفرة
يف سياق املساعدة التقنية املقدّمة إىل الدول
املو ِّقعة من أجل إنشاء مراكز البيانات الوطنية
اخلاصة هبا أو تعزيزها ،تساعد على حتسني
قدرة مركز البيانات الوطين على املشاركة يف
نظام التح ُّقق ،وعلى تطوير التطبيقات املدنية
والعلمية وفق ًا لالحتياجات املستبانة.

املشاركون يف حلقة العمل اليت نُ ِّظمت يف عام  2010بشأن رصد الغازات اخلاملة وخمتربات النويدات املشعة التابعة لنظام الرصد الدويل ،بوينس آيريس،
تشرين الثاين/نوفمرب .2010

البيانات الدويل
املوقعي
القدرات
التفتيش
مركز ■ بناء
بعمليات
■
■ القيام
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تدريب مش ّغلي احملطات
ُن ّظمت طائفة متنوّعة من األحداث اهلامة
اخلاصة بالتدريب لصاحل مشغّلي احملطات
واملوظفني التقنيني يف مراكز البيانات الوطنية
يف عام  .2010وقد استفاد ما جمموعه
 73شخص ًا من مشغّلي احملطات من
تسع دورات ،كانت خمصّصة يف أكثرها
الستخدام املعدّات وصيانتها ،ومشلت
أيض ًا اإلجراءات ذات الصلة بتقارير اإلبالغ
واالتصاالت مع األمانة الفنية املؤ ّقتة.

حلقات العمل اخلاصة
بتكنولوجيات الرصد
عُقدت حلقة عمل بشأن تكنولوجيا الرصد
دون السمعي يف عام ّ ،2010نظمها مركز
البيانات الوطين التونسي ،وهو املركز الوطين
بدعم
لرسم اخلرائط واالستشعار عن بُعد،
ٍ
من اللجنة ،وجرت يف تونس العاصمة من
 18إىل  22تشرين األول/أكتوبر .وقدّم
خالهلا علماء حيظون ببالغ التقدير ،من 25
بلد ًا تقريب ًا ،عروض ًا إيضاحي ًة عن عملهم
بشأن أحدث منجزات التقدّم يف تكنولوجيا
الرصد دون السمعي .ومشلت املواضيع
الرئيسية اليت تناولتها حلقة العمل وضعية
شبكة حمطات الرصد دون السمعي التابعة
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لنظام الرصد الدويل ،ووضعية مشاريع
الرصد دون السمعي اخلاصة مبركز البيانات
الدويل ،وتكنولوجيا أجهزة االستشعار،
وقدرات الكشف يف إطار شبكات الرصد،
ومعاجلة البيانات ،والنمذجة ،واملقارنة
بني إشارات الرصد دون السمعي والرصد
السيزمي ،وحتليل إشارات الرصد الربكاني.
واستضافت املؤسسة األرجنتينية لتنظيم
الطاقة النووية حلقة العمل اخلاصة برصد
الغازات اخلاملة وخمتربات النويدات املشعَّة
التابعة لنظام الرصد الدويل لعام 2010
يف بوينس آيرس ،من  1إىل  5تشرين
الثاني/نوفمرب ،بدعم مقدَّم من اللجنة.
وحضر حلقة العمل ما جمموعه  80خبرياً
من مجيع أحناء العامل يف ميداني رصد
الغازات اخلاملة وخمتربات النويدات املشعَّة.
وجرى تبادل نتائج البحوث واخلربات
العملياتية واملعلومات عن اإلجراءات امل ّتبعة
يف هذا الصدد ،و ّمتت صياغة توصيات
بشأن املواضيع الرئيسية التالية :العلم
والتكنولوجيا ،وحتليل البيانات ،ومستوى
إطالقات غاز الزينون اخللفية ،وحتليل
حاالت التشغيل واألعطال ،واالعتماد،
والتطوّرات اجلديدة واملستقبلية يف جمال
منذجة االنتقال يف الغالف اجلوي ،والتفتيش
املوقعي ،وضمان اجلودة/مراقبة اجلودة
فيما خيصّ رصد الغازات اخلاملة ،والتمرين

العملي اخلاص باختبار الكفاءة والتقنيات
املختربية لعام .2009

التعلّم اإللكرتوني
بوشرت مرحلة التشغيل التمهيدي لنظام
التع ّلم اإللكرتوني يف هناية عام ،2009
وازداد استعماله طيلة عام  .2010وقد
استمر تطوير منائط التع ّلم اإللكرتوني
بدعم من االحتاد األوروبي؛ وبفضل توافر
اعتمادات مالية أمكن توسيع عدد الدورات
التعليمية أكثر ممّا كان معتزم ًا أصالً .وحبلول
هناية عام ُ ،2010أتيحت  26دورةً،
و ُترمجت  12دورةً منها إىل اللغات الرمسية
املعتمَدة لدى األمم املتحدة.
ويُ��س��ت��خ �دَم ح��ال��ي �اً ه���ذا ال��ن��ظ��ام اخل��اص
بالتعلّم اإللكرتوني من أجل تدريب موظفي
مراكز البيانات الوطنية التقنيني ،ومش ّغلي
احمل��ط��ات وم��ف� ّت��ش��ي التفتيش امل��وق��ع��ي.
وأصبحت هذه النمائط التعليمية متاح ًة
للمستعملني املأذون هلم وملش ّغلي احملطات
ومفتّشي التفتيش املوقعي وكذلك ملوظفي
األمانة الفنية املؤ ّقتة.

■

V1183394.indd 38

