حتسني األداء والكفاءة
أبرز األنشطة يف عام 2010
إجناز دليل األمانة الفنية املؤ َّقتة
اخلاص مبقاييس العمليات
مواصلة تطوير اإلجراءات ذات
الصلة بنظام إدارة النوعية
حلقة العمل اخلاصة بتقييم مركز
البيانات الوطين يف نريوبي

تسعى األمانة الفنية َّ
املؤقتة للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل
للتجارب النووية ،خالل كل مراحل عملية إنشاء نظام التح ُّقق ،إىل بلوغ الفعالية
والكفاءة ومواصلة حتسينهما من خالل تنفيذ نظامها اخلاص بإدارة النوعية.
وير ِّكز هذا النظام على اجلهات من الزبائن ،مثل الدول املو ِّقعة ومراكز البيانات
الوطنية ،ويهدف إىل الوفاء مبسؤوليات اللجنة يف إنشاء نظام التح ُّقق اخلاص
باملعاهدة امتثاالً للمقتضيات املبيّنة يف املعاهدة وبروتوكوهلا والوثائق ذات
الصلة الصادرة عن اللجنة.

البيانات الدويل
املوقعي
القدرات
التفتيش
مركز ■ بناء
بعمليات
■
■ القيام

05/07/2011 14:35:32

■ 39

V1183394.indd 39

تطوير نظام إدارة النوعية
وظيفة ن��ظ��ام إدارة النوعية ه��ي حتديد
وتطبيق م��ؤشّ��رات أداء رئيسية م��ن أجل
تقييم عمليات األمانة ونواجتها ،مبا يسهِّل
امل��راج��ع��ة اإلداري�����ة وال��ت��ح��س��ني املستمر.
ومؤشّرات األداء الرئيسية هي أدوات قياس
تُستخدَم لغرض التقدير الكمِّي للتقدُّم
احمل��رز يف ب��ل��وغ األه����داف ،ولبيان األداء
االسرتاتيجي أليِّ منظمة .وهي تُستخدم يف
املقام األول لتقييم حالة املنظمة وحتديد
مسار العمل ال��ذي ينبغي اتِّباعه .والغاية
من نظام إدارة النوعية هي دع��م حتقيق
ه��دف ال��وف��اء على حن��و مستمر ومتّسق
مبتطلّبات نظام التح ُّقق .ويشمل النظام
مجيع عمليات األمانة ونواتج عملها اليت
تسهم يف بلوغ ذلك اهلدف.

عيِّنة من قياسات نظام التحقق كما تظهرها على الشاشة أداة اإلبالغ عن األداء .يف أعلى اليسار :تقييم مدى
توافر بيانات حمطات رصد النويدات املشعة التابعة لنظام الرصد الدويل من عام  2000حىت عام  .2010يف
أعلى اليمني :توزيع التقارير والطلبات واإلخطارات ،حسب النوع ،اليت وردت خالل عمليات مركز البيانات
الدويل من مجيع مرافق نظام الرصد الدويل يف عام  .2010يف األسفل :األعداد التراكمية ملحطات نظام الرصد
الدويل املعتمدة ،حسب التكنولوجيا ،من عام  2000حىت عام .2010

املشاركون يف حلقة العمل اخلاصة بإدارة النوعية لعام  ،2010فيينا ،تشرين الثاين/نوفمرب  -كانون األول/
ديسمرب .2010
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ويف عام  ،2010كانت مؤشّرات األداء
الرئيسية بشأن البيانات والنواتج اخلاصة
بالنويدات املشعَّة والشكل املوجي ،وكذلك
بشأن ما يتصل هبا من عمليات دعم األمانة
الفنية املؤ ّقتة ،كانت موضع االستعراض
فيما بني األقران بواسطة أفرقة من اخلرباء.
وقد ُأتيحت التقارير والتوصيات ذات الصلة
بذلك للمشرتكني يف حلقة العمل اخلاصة
بإدارة النوعية اليت عُقدت يف عام .2010
وقد خلصت أفرقة االستعراض بواسطة
اخلرباء من األقران إىل االستنتاج بأنَّ
مؤشّرات األداء الرئيسية حتتاج إليها اجلهات
املعنية صاحبة املصلحة لكي تكفل أنَّ نظام
ٍ
مرض
التح ُّقق يؤدّي وظيفته على حنو
وفق ًا ملقتضيات املعاهدة .وقام فريق اخلرباء
املعين مبؤشّرات األداء الرئيسية اخلاصة
بالنويدات املشعَّة بتحليل هذه املؤشّرات
فيما خيصّ أولويتها لدى اجلهات من
أصحاب املصلحة .وأما فريق اخلرباء املعين
مبؤشّرات األداء الرئيسية اخلاصة بالشكل
املوجي بتنقيح بنية هذه املؤشّرات فيما
خيصّ جماالت أو عمليات األداء وأقيسته
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الرئيسية ،وكذلك بتبسيط نظام مؤشّرات
األداء الرئيسية.
وقد عُقدت حلق ُة العمل اخلاصة بإدارة
النوعية لعام  2010يف الفرتة من  29تشرين
الثاني/نوفمرب إىل  1كانون األول/ديسمرب يف
فيينا .وحضرها أكثر من  35مشارك ًا ميثّلون
 10دول مو ِّقعة ،ومنظمتني دوليتني واألمانة
الفنية املؤ ّقتة.
وأقرّت حلق ُة العمل دليل مقاييس عمليات
األمانة ،وأوصت جبملة أمور منها اعتماد
الغايات العامة التالية اخلاصة بالعمليات
اإلجرائية واألداء :استكمال املنصّة احلاسوبية
املعاد تصميمها اهلندسي اليت تعرض قيم
مؤشّرات األداء الرئيسية يف املوقع الشبكي
وإتاحة سبل الوصول إليها للمستعملني
املأذونني؛ ومواصلة تطوير أدوات القياس
وخطوط األساس ومؤشّرات األداء الرئيسية
الالزمة لقدرات الشبكة واختبارها والتثبّت
من صحتها.
وس ّلمت حلقة العمل بأنَّ نظام املؤشّرات
الوارد يف دليل مقاييس عمليات األمانة الفنية
املؤ ّقتة ينبغي أن يكون يف صميم اإلطار
الذي تؤدّي فيه الشُعَب التقنية باألمانة أنشطة
التقييم الذاتي .وذكرت أيض ًا أنَّ وظيفة
التقييم املنوطة باألمانة الزمة لدعم الشُعَب
التقنية يف االضطالع هبذه األنشطة ،وكذلك
للحصول على تعليقات على مدى اتّساق
هذه األنشطة مع إطار التقييم.

وقد ظهر بوضوح أنَّ عمليات التقييم
الذاتي تن ّفذها على نطاق واسع الشُعَب
التقنية يف األمانة ،وأنه جيري الرتكيز بقدر
كبري على حتديد اإلطار الالزم هلذه الشُعَب
لكي تؤدّي املهام الوظيفية اخلاصة بالتقييم
الذاتي.
و ُن ّظمت أيض ًا عمليات تقييم خارجي قام هبا
مستعمِلو البيانات والنواتج ،وكذلك ما تاله
من رصد تنفيذ التوصيات يف هذا الشأن،
وذلك باعتبارها من السمات اجلوهرية يف
نظام التقييم يف األمانة الفنية املؤ ّقتة.
وقد تبيّن أنَّ نظام إدارة النوعية واإلجراءات
امل ّتبعة ذات الصلة به وسيلتان تو ّفران
أساس ًا جيد ًا لتنفيذ عمليات التقييم،
واجلديرة باملصداقية واملفيدة واملستق ّلة.
ولكنّ ،مت االتفاق على النظر بعني االعتبار
إىل إعداد دليل عملي للتقييم من أجل
حتديد مبادئ توجيهية وتوفريها ،وفق ًا
لقواعد ومعايري فريق األمم املتحدة املعين
بالتقييم ،خبصوص ما ينبغي تقييمه وكيف
ومن يقوم بذلك ،مبا يف ذلك خمتلف ُنهج
التقييم وأدواته.

تقييم أنشطة التفتيش
املوقعي
ّ
ركز تقييم أنشطة التفتيش املوقعي على
إعداد اإلطار التقييمي للتمرين املوجّه لعام
 2010والتمرين املنضدي املخصّص للرصد
البصري األرضي.

التعليقات الواردة من
مراكز البيانات الوطنية
استضافت حكومة غينيا حلقة العمل اخلاصة
بتقييم مراكز البيانات الوطنية لعام ،2010
اليت شارك يف تنظيمها احلكومة واللجنة معاً.
وقد اجتمع أكثر من  75مشارك ًا ميثّلون
 30دول ًة مو ِّقعة ومراكز بيانات وطنية
واألمانة الفنية املؤ ّقتة ،يف نريوبي من  10إىل
 14أيار/مايو.
ويف إطار السياسة العامة بشأن النوعية،
ّ
تؤكد األمانة الفنية املؤ ّقتة على العناية
بزبائنها من اجلهات املعنية ،أيْ مراكز

و ُنوقش مسرد املصطلحات املستخدَمة يف
منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب
النووية ،وذلك أثناء حلقة العمل ،وسوف
يُواصَل صقله وفق ًا لتوصيات املشاركني.
وبغية تطبيع املهام الوظيفية والتوفيق بينها يف
خمتلف هيئات األمم املتحدة ،اتفق فريق
األمم املتحدة املعين بالتقييم على قواعد
ومعايري التقييم يف منظومة األمم املتحدة
يف عام  .2005واستناد ًا إىل هذه القواعد
واملعايري ،وإىل الوالية املسنَدة من جانب
اللجنة ،جرت عملية تقييم ذاتي خضعت
للمناقشة أثناء حلقة العمل.

املشاركون يف حلقة العمل اخلاصة بتقييم مراكز البيانات الوطنية ،نريويب ،أيار/مايو .2010
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البيانات الوطنية ،بصفتها اجلهات الرئيسية
اليت تستعمل نواتج األمانة وخدماهتا،
وجتتمع هذه املراكز يف حلقات العمل
السنوية اخلاصة بتقييمها بغية تقديم
تعليقاهتا إىل األمانة .ويف نريوبي ،كانت
التعليقات املقدَّمة من مترين جاهزية مراكز
البيانات الوطنية لعام  ،2009وغري
ذلك من املدخالت اليت أسهمت هبا هذه
املراكز ،عنصر ًا جوهري ًا يف بلوغ هذا
اهلدف املنشود .وقد س ّلمت حلقة العمل
بأنَّ التمرين اخلاص باستعداد هذه املراكز
هو نشاط ّ
ختطط له وتديره املراكز بذاهتا،
وينبغي مواصلته بدعم من األمانة،
ّ
وأكدت احلاجة إىل البحث يف مسألة إجياد
ناتج مستخ َلص من دمج البيانات وحتديد
ذلك الناتج من حيث املضمون والشكل.
ويف حني اشتمل مترين اجلاهزية لعام
 2009على بيانات الرصد دون السمعي
ألول مرة ،كان واضح ًا أنَّ استعمال هذه
البيانات اخلاصة بالرصد دون السمعي كان
يف مرحلة ّ
مبكرة ،وأنَّ هناك حاجة إىل
أدوات إضافية من أجل مراكز البيانات
الوطنية يف هذا الصدد .وقد خ ُِّطط للتمرين
اخلاص باستعداد هذه املراكز لكي جيري
خالل الفصل الرابع من عام ،2010
ولكي يستند إىل توليفة ّ
مركبة من أرصاد
النويدات املشعَّة .ورُئي أنَّ استخدام بيانات
الرصد السيزمي املساعدة يف املعاجلة املؤمتتة
للبيانات يف مركز البيانات الدويل ميكن
أن يكون موضوع ًا رئيسي ًا حيظى باالهتمام
لدى فريق اخلرباء املعين بالشكل املوجي
التابع للفريق العامل باء.
وس ّلمت حلق ُة العمل بأنَّ إطار اختبار
األداء جيري تعزيزه بعدد من املبادرات ذات
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الصلة بتطوير وتنفيذ االختبارات وأدوات
الرصد وعملياته اإلجرائية .وقد شُجّعت
مراكز البيانات الوطنية بقوّة على أن تلمّ
جيد ًا بأداة اإلبالغ عن األداء لدى األمانة
والقدرات اليت تتيحها .والحظ املشاركون
أنَّ مؤشّرات األداء الرئيسية ذات الصلة
بالبيانات والنواتج ذات أمهية رئيسية ملراكز
البيانات الوطنية ،وينبغي أن ُتسنَد هلا
أولوية عليا يف سياق تطوير أداة اإلبالغ
عن األداء.
وقد أوصت حلقة العمل باستعراض
وضعية تنفيذ التوصيات اليت قدّمتها
حلقات عمل سابقة ،وذلك خالل حلقة
العمل املقبلة اخلاصة بتقييم مراكز البيانات
الوطنية.
وعلى سبيل املتابعة للتوصية املقدَّمة خالل
حلقة العمل اخلاصة بتقييم مراكز البيانات
الوطنية يف عام  2009يف بيجني ،جرى
تبادل الدعم على حنو مل يسبق له مثيل
فيما بني مراكز البيانات الوطنية ،حيث
يقدّم أحد هذه املراكز املساعدة إىل غريه من
املراكز؛ إذ استضافت جامعة نريوبي املعهد
الوطين اإليطايل للبحوث اجليوفيزيائية
والربكانية ( ،)INGVالذي تو ّلى إرشاد
مراكز البيانات الوطنية املشاركة يف دراسة
حتليلية حلدَث يشابه التمرين اخلاص
باستعداد هذه املراكز ،اشتمل على تطبيق
براجمية خاصة باآلالت االفرتاضية تستند
إىل نظام جيوتول (املقدَّمة من األمانة الفنية
املؤ ّقتة) .وهذا ’الدعم األفقي‘ متو ّقع له أن
يؤدّي إىل مشاركة إضافية من جانب مراكز
البيانات الوطنية يف التمرين املذكور يف عام
 ،2010بصرف النظر عن معوّقاهتا اخلاصة

باملعدّات والرباجميات .وقد ثبت أنَّ منتدى
مراكز البيانات الوطنية عنصر رئيسي يف
التعاون املتنامي باستمرار فيما بني هذه
املراكز ،وكذلك هو دعم جوهري
للتمرين املذكور.

املسامهة يف عمل فريق األمم
املتحدة املعين بالتقييم
يضمّ فريقُ األم��م املتحدة املعين بالتقييم
الوحدات املسؤولة عن التقييم يف منظومة
األمم املتحدة ،مبا فيها الوكاالت املتخصّصة
والربامج واملنظمات املنتسِبة .ويهدف الفريق
إىل ت��ع��زي��ز م��وض��وع��ي��ة وظ��ي��ف��ة التقييم
وفعاليتها وبروزها للعيان على نطاق منظومة
األمم املتحدة ،وإىل الدعوة إىل إدراك أمهية
التقييم للتع ُّلم واختاذ القرارات واملساءلة.
ويو ِّفر فريق التقييم ملتقى لألعضاء لتبادل
اخلربات واملعلومات ،ومناقشة آخر مسائل
التقييم ،وال��ع��م��ل على تبسيط وم��واءم��ة
ممارسات اإلبالغ.

وقد عُقد االجتماع السنوي لعام 2010
لفريق التقييم يف فيينا يف أيار/مايو .وافتتح
االجتماعَ األمنيُ التنفيذي للجنة التحضريية
بالنيابة عن املنظمات الكائنة يف مركز فيينا
الدويل .ويف املالحظات اليت قدّمهاّ ،أكد
األمني التنفيذي الدورَ الرئيسي الذي يؤدّيه
التقييم يف إطار األمانة يف املساعدة على
الوفاء مبقتضيات أحكام املعاهدة ،أي
رصد األداء الشامل لنظام التح ُّقق وتقييمه
واإلبالغ عنه.
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