التفتيش املوقعي
ﺃبرﺯ األنشطة ﻓي عام ٢٠١٦
تنفيذ خطة عمل التفتيش املوقعي الجديدة
والدورة التدريبية الثالثة للتفتيش املوقعي
نقل مرفق خزن املعدات وصيانتها إىل
موقع مؤقت وبدء مرشوع بناء مرفق دائم
تقديم دورة متهيدية إقليمية يف جنوب أفريقيا

نشاط تعريفي يف نيفادا (الواليات املتحدة األمريكية).

يرصد نظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل العامل بحثاً عن أدلة عىل وقوع تفجري نووي.
فإذا اك ُتشفت مثل تلك األدلة ،تنص املعاهدة عىل معالجة الشواغل بشأن احتامل عدم االمتثال
للمعاهدة من خالل عملية تشاور واستيضاح .وبعد بدء نفاذ املعاهدة ،ميكن أيضاً أن تطلب
الدول إجراء تفتيش موقعي ،وهو التدبري النهايئ للتحقق مبوجب املعاهدة.
والغرض من التفتيش املوقعي هو توضيح ما إذا كان قد ُأجري تفجري نووي انتهاكاً للمعاهدة،
وكذلك جمع الوقائع التي قد تساعد عىل تحديد هوية ِّأي جهة منتهِكة محتملة.
ومبا أنَّ َّأي دولة طرف ميكن أن تطالب بإجراء تفتيش موقعي يف ِّأي وقت من األوقات ،فإنَّ القدرة
عىل إجراء هذا التفتيش تقتيض وضع ما يلزم من سياسات وإجراءات واعتامد تقنيات التفتيش
قبل بدء نفاذ املعاهدة .وإضافة إىل ذلك ،تتطلب عمليات التفتيش املوقعي وجود موظفني
مد َّربني تدريباً وافياً ومعدات تفتيش رئيسية معتمدة ولوجستيات مناسبة ومرافق ذات صلة من
أجل دعم فريق يصل عدد أفراده إىل  4٠مفتشاً يف امليدان لفرتة أقصاها  ١3٠يوماً ،مع تطبيق أعىل
معايري الصحة والسالمة والرسية.
وعىل مر السنني ،دأبت اللجنة عىل تقوية قدراتها يف مجال التفتيش املوقعي؛ وذلك من خالل
إعداد وتطوير عنارص هذا التفتيش ،وإجراء متارين ميدانية ،وتقييم أنشطتها املتعلقة بهذا
التفتيش .ومع اختتام وتقييم التمرين امليداين املتكامل لعام  ،٢٠١4استهلت اللجنة دورة تطوير
جديدة للتفتيش املوقعي .ويف عام  ،٢٠١٦نفذت اللجنة خطة عمل جديدة فيام يتعلق بأنشطة
التفتيش املوقعي خالل الفرتة .٢٠١٩-٢٠١٦
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اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﻴﺪاين ﻟﻠﻨﻈﻢ اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ ﺟﻮاً
ﰲ ﻻﻧﻐﻴﻨﻠﻴﺒﺎرن )اﻟﻨﻤﺴﺎ(.

ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﳌﻮﻗﻌﻲ
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  ٢٠١٩-٢٠١٦ﻭﺧﻄﺔ
ﲤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﳌﻮﻗﻌﻲ
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ٢٠٢٠-٢٠١٦
رﻛــﺰت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ ﺧﻼل
ﻋﺎم  ٢٠١٦ﻋﲆ وﺿﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ ﻟﻠﻔﱰة  ٢٠١٩-٢٠١٦وﺧﻄﺔ متﺎرﻳﻦ
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ ﻟﻠﻔﱰة  ٢٠٢٠-٢٠١٦اﳌﺴﺘﻤﺪة
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻌﺮاض وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ اﳌﻴﺪاين
اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻌﺎم  ،٢٠١٤وﻋﲆ إﻗ ـﺮار ﻫﺎﺗني اﻟﺨﻄﺘني
وﺗﻨﻔﻴﺬﻫام اﻷوﱄ .وﺗﻬﺪف ﻣﺸﺎرﻳﻊ ومتﺎرﻳﻦ ﺧﻄﻂ
اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗــﺪرات اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ ﻣﻦ
أﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺗﺤ ﱡﻘﻖ ﻣﺘﻮازن وﻣﺘامﺳﻚ وﻗﻮي
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ،ﺿﻤﻦ إﻃﺎر
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋﲆ
ﻧﻄﺎق اﻷﻣﺎﻧﺔ.
وﺗﺘﺄﻟﻒ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ ﻟﻠﻔﱰة ٢٠١٩-٢٠١٦
ﻣﻦ  ٤٣ﻣﴩوﻋﺎً ﻣﺼﻨﱠﻔﺎً ﺿﻤﻦ ﺧﻤﺲ ﻓﺌﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ،
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اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ

ﻫــﻲ :وﺿــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﻨﻬﺠﻴﺎت واﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ؛ ﻟﻠﻔﱰة  ٢٠٢٠-٢٠١٦وإﻃــﻼﻗــﻬــام وﺗﻨﻔﻴﺬﻫام،
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ودﻋﻤﻬﺎ؛ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺪات؛ مبــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻹدارة اﻟﺸﺎﻣﻼن ﺑﺸﺄن
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ؛ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ١٠ .ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﻔﺮدة.
وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﻣﺎﻧﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘامرﻳﻦ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ
وﻋﻘﺪ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٦اﺟﺘامﻋﺎ ﺧﱪاء ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ
ُ
ﺟــﺪواﻫــﺎ ﰲ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ ﻟﻠﻔﱰة
وﻋﻘﺪ أوﻟﻬام،
 ،٢٠٢٠- ٢٠١٦وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟــﺘــامرﻳــﻦ اﳌﻨﻀﺪﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲُ .
اﻟﺬي رﻛﺰ ﻋﲆ منﺬﺟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﰲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﰲ
واﻟﺘامرﻳﻦ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ.
ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ ،ﰲ ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ .وﺿﻢ
ﻛام وﺿﻌﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻫﺪاﻓﺎً وﻧﻮاﺗﺞ وأﻃﺮاً زﻣﻨﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻻﺟﺘامع  ٤٩ﺧﺒرياً ﻣﻦ  ١٤دوﻟﺔ ﻣﻮ ﱢﻗﻌﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ،
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ،وﺣﺪدت ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮارد وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻤﺜﻠني ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻸرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ.
اﻟﺒﴩﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴام ﻳﺨﺺ  ٣٣ﻣﴩوﻋﺎً اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ وﻧﺎﻗﺶ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻗﺪرات وﻣﻨﺘﺠﺎت منﺬﺟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﰲ
ﻋﺎم .٢٠١٦
اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ ،ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﺣﻮال اﻟﻄﻘﺲ؛ وﺻﻼﺣﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻨامذج )اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ(
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام؛ وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؛ ومنﺎذج اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻺدﻣﺎج ﻣﻊ ﻧﻈﻢ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ؛
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
واﻷدوار اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ارﺗﺒﻄﺖ ﺟﻬﻮد ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺪوﱄ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ منﻮذج اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٦ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﻴﻘﺎً ﺑﺈﻗﺮار ﰲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ .وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎول
ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ ﻟﻠﻔﱰة اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻻﺟﺘامع ﰲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ
 ٢٠١٩-٢٠١٦وﺧﻄﺔ متﺎرﻳﻦ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ.

وعقد اجتامع الخرباء الثاين املعني بالسالمة واألمن
ُ
يف امليدان يف نيسان/أبريل .وضم االجتامع  ١٩خبرياً
من  4دول مو ِّقعة ومنظمتني دوليتني واألمانة .وتناول
املشاركون باملناقشة والتقييم الدروس املستفادة من
التمرين امليداين املتكامل لعام  ٢٠١4يف ضوء الخربة
التي اكتسبتها املنظامت الدولية األخ��رى وشُ َعب
األمانة ،واقرتحوا تحسينات ملفاهيم السالمة واألمن يف
امليدان فيام يخص التفتيش املوقعي .وقدم املشاركون
عدداً من التوصيات القيمة التي س ُينظر فيها لدى
تنفيذ املشاريع ذات الصلة املدرجة يف خطة عمل
التفتيش املوقعي.
ويف مجال وضع السياسات واملنهجياتُ ،أعدت ثالث
وثائق سياساتية بشأن األمن املادي وأمن املعلومات
والدعم يف املقر خالل التفتيش املوقعي ،ودخلت
عملية االستعراض الرسمي .وجرى تحديث سياسات
الصحة والسالمة فيام يخص التفتيش املوقعي،
ودليل االختصاصات الوظيفية لفريق التفتيش،
واإلجراءات التشغيلية املوحدة املتعلقة باالختصاصات
الوظيفية للفريق امليداين من أجل إدماج التوصيات
وال��دروس املستفادة من التمرين امليداين املتكامل
لعام  .٢٠١4وخضعت آث��ار الظروف البيئية عىل
عمليات التفتيش املوقعي للفحص يف دراسة ُأعدت
بهدف وضع خطة الختبار املعدات واإلج �راءات يف
مختلف البيئات.

املعدات واإلﺟراﺀات
واملواﺻفات
بغية مواصلة تطوير معدات التفتيش املوقعي
واإلج��راءات واملواصفات املرتبطة بها ،استُهل ١8
مرشوعاً فيام يتعلق بتقنيات التفتيش وقدراته خالل
عام  ٢٠١٦وفقاً للجدول الزمني لخطة عمل التفتيش
املوقعي .كام ُ
اضطلع بأعامل تحضريية بشأن املشاريع
املقرر إطالقها خالل عام .٢٠١7
وانطوى نقل مرفق تخزين املعدات وصيانتها من
غونرتامزدورف بالنمسا إىل منطقة التخزين املؤ َّقت يف
سايربسدورف بالنمسا عىل تحديات كبرية عىل صعيد
املوارد والعمليات .وبغية التخفيف من اآلثار الضارة
عىل برنامج التفتيش املوقعي ،تم تبادل الرسائل بني
اللجنة وحكومة النمسا بشأن التعاون املتبادل يف
مجال أنشطة التدريب والتمرين املتعلقة بالتفتيش
املوقعي .وكان لهذا التعاون أهمية بالغة أثناء عام
 ،٢٠١٦إذ أت��اح لألمانة استخدام املرافق وامل��وارد
املوجودة لدى وزارة الدفاع والرياضة النمساوية
لتسهيل تطوير تقنيات التفتيش املوقعي واختبارها،
خصوصاً يف مجايل نظم التفتيش املوقعي املحمولة
ج��واً وب��ث البيانات يف املناطق ذات التضاريس
الصعبة .ونظراً ملا تلقته األمانة من دعم ممتاز وما
أتيح لها من سبل للوصول إىل املوارد عرب هذه اآللية،
جرى اإلعداد لتبادل آخر للرسائل بشأن التعاون يف
عام .٢٠١7

ويف مجال عمليات التفتيش املوقعي ودع��م تلك
العمليات ،استُحدث مفهوم مركز دعم العمليات يف
مقر األمانة ،ونوقش مع خرباء مركز البيانات الدويل .و ُق ِّدمت مساهامت إىل الجمعية العامة لالتحاد
وتم تركيب منظومة األجهزة الحاسوبية املصممة الجيوفيزيايئ األورويب ،وإىل معرض "ليلة البحوث
لدعم استحداث وتشغيل الجيل التايل من نظام إدارة الطويلة" ومعرض الذكرى السنوية العرشين للمعاهدة
املعلومات املتكامل ونظام إدارة املعلومات امليدانية ( ،)CTBT@20وكالهام ُأقيم يف مركز فيينا الدويل.
والنموذج األويل ملرصف بيانات التفتيش املوقعي عىل وإضافة إىل ذلك ،شاركت اللجنة يف معرض ن ُِّظم مبناسبة
مجموعة خواديم مركز دعم العمليات املوجودة يف انعقاد مؤمتر للعلوم والتكنولوجيا يف كوبا؛ ويف معرض
املركز الحاسويب التابع لألمانة .واستُهل تشغيل مركز ن ُِّظم يف واشنطن العاصمة مبناسبة اكتامل  ٦٠سنة من
بيانات افرتايض لدعم بيئات نظم التشغيل املتعددة .عمليات رصد التفجريات النووية؛ ويف اجتامع الفريق
و ُوضعت مواصفات نظام إدارة املعلومات املتكامل العامل املعني بتكنولوجيات ومنهجيات التحقق ،التابع
استناداً إىل الدروس املستخلصة من التمرين امليداين للرابطة األوروبية للبحث والتطوير يف مجال الضامنات،
املتكامل لعام  .٢٠١4واستُحدثت تطبيقة إلعداد الذي ُعقد يف إيسربا ،إيطاليا؛ ويف االجتامع الخريفي
منوذج أويل ،وهي قيد االستعراض.
التحاد الجيوفيزياء للبلدان األمريكية ،الذي ُعقد يف
سان فرانسيسكو.
وخضعت معدات االت��ص��االت الخاصة بالتفتيش
املوقعي للصيانة والتحديث ،واستُخدم بعضها يف
أنشطة التدريب واالختبار التي اضطلعت بها شعبة
التفتيش املوقعيُ .وأع��دت مجموعة كاملة من التﻘنيات اﶈمولة ﺟ ﹰﹼوا
املواصفات ملعدات االتصاالت والصحة والسالمة من واملراقبة البﺼرية
أجل حلقة عمل التفتيش املوقعي الثالثة والعرشين
التي ُكرست لقامئة املعدات املستخدمة أثناء عمليات تم تص ُّور عدد من مشاريع خطة عمل التفتيش
املوقعي من أجل تعزيز استحداث التقنيات املحمولة
التفتيش املوقعي.

ج ًّوا وق��درات املراقبة البرصية الخاصة بالتفتيش
املوقعي .وسوف ينطوي تنفيذ هذه املشاريع ،عىل
مدى فرتة أربع سنوات ،عىل زيادة اختبار وتطوير
النظم املحمولة ج ًّوا ،وسيفيض إىل اعتامد الجدارة
الجوية .وباملثل ،فإنَّ التحسينات املدخلة عىل معدات
املراقبة البرصية األرضية وأدوات جمع البيانات سوف
تسهل عمل املفتشني وتعجل تعميم املعلومات داخل
فريق التفتيش.
وفيام يتعلق باملراقبة البرصية األرضية والتقنيات
املرتبطة بها ،ركزت األنشطة املضطلع بها يف عام
 ٢٠١٦عىل موضوعني :استعراض املعدات القامئة فيام
يتعلق باالحتياجات ،وإنجاز تحليل للنظم فيام يتعلق
مبهام املراقبة البرصية املوقعية املقرر أن يضطلع
بها املفتشون .وس ُيسرتشد بنتائج هذه األنشطة يف
استحداث منيطة برامجية تُخترب يف عام  ٢٠١7وتشكل
جزءاً من الجيل القادم من نظام إدارة املعلومات
املتكامل/نظام إدارة املعلومات امليدانية.
وشهد عام  ٢٠١٦إج �راء واختبار عمليات ارتقاء
بالتشكيل النسقي وبالربامجيات وكذلك تعديالت
إجرائية فيام يتعلق بنظم التفتيش املوقعي املتكاملة
املحمولة ج ًّوا الستخدامها يف التصوير املتعدد األطياف
الشامل للتصوير باألشعة تحت الحمراء ( )MSIRويف
قياس أطياف أشعة غاما ويف رسم خرائط الحقول
املغنطيسيةُ .وأجري يف أيلول/سبتمرب  ٢٠١٦اختبار
ميداين للنظم املحمولة ج ًّوا املوجودة لدى األمانة،
مع تركيب للمعدات يف قاعدة تابعة للقوات الجوية
النمساوية بالقرب من فيينا وأنشطة تحليق الحقة
فوق والية النمسا السفىل .ودع ًام لعمليات مسح أشعة
غاما املحمولة ج ًّوا وإلجراءات املعايرة التبادليةُ ،أجري
مسح أريض اشتمل عىل قياسات موقعية ورسم خرائط
ألشعة غاما بواسطة أجهزة محمولة يدوياً وكذلك
أخذ ع ِّينات من الرتبة والغطاء النبايت إلجراء تحليالت
مختربية لها .وسوف ُيسرتشد بنتائج هذا االختبار يف
إجراءات معايرة مسوح إشعاعات غاما املحمولة ج ًّوا
يف املستقبل ،كام ستو ِّفر مساهامت للوثائق اإلجرائية
الخاصة بتقنيات مع َّينة.
وبغية تسهيل وتبسيط احتياز البيانات أثناء التحليق
ومعالجة تلك البيانات الحقاً ،استُحدثت برامجيات
مخصصة ملسح إشعاعات غاما أثناء التحليق ،واختُربت
َّ
ضمن إطار االختبار امليداين للنظم املحمولة ج ًّوا.
وميثل استحداث هذه الربامجيات جزءاً من محاولة
أوسع نطاقاً لتبسيط عمليات احتياز البيانات املحمولة
ج � ًّوا ومعالجة البيانات .ويف ه��ذا الصدد ،جرى
مبسطة من برامجيات
التخطيط الختبار مجموعة َّ
معالجة البيانات البرصية إلدراجها يف اإلج �راءات
التشغيلية لعام .٢٠١7
التفتيش املوقعي
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ُوأحرز تقدم كبري عىل صعيد تطوير نظام التصوير
املتعدد األطياف باألشعة تحت الحمراء ( )MSIRيف
إطار مرشوع ممول من االتحاد األورويب .ويف إطار هذا
املرشوع ،سوف ُيستكمل هذا النظام الحايل املحمول
ج ًّوا والذي متتلكه األمانة بجهازي استشعار إضافيني
سيجري اختبارهام وإدماجهام بالكامل يف عام .٢٠١7

والقياس السيزمي الرنيني ،واملسوحات السيزمية
النشطة ،يف مواعيدها املحددةُ .
واضطلع أيضاً باألعامل
التحضريية لتنفيذ مرشوعني يف عام  ٢٠١7بشأن
التقنيات الجيوفيزيائية غري السيزمية للتطبيقات
الضحلة والعميقة.
وفيام يتعلق بتجديد تكنولوجيا نظام الرصد السيزمي
للهزات الالحقة ،أجرت األمانة ،بالتعاون مع القوات
املسلحة النمساوية ،اختباراً ميدان ًّيا أول ًّيا لنظام القياس
عن بعد فيام يتعلق بنقل بيانات التفتيش املوقعي،
ال��ذي أَثبت صحة مخطط بيانات نظام SAMS
املجمعة ،وأظهر ما ينطوي عليه هذا النظام من
َّ
إمكانات أوسع لخدمة سائر تقنيات التفتيش املوقعي
واصل تطوير
واتصاالته .وعقب إجراء االختبار ،سوف ُي َ
النظام من أجل زيادة جدواه العملية وتوسيع نطاق
استخدامه فيام يخص التفتيش املوقعي.

ودع � ًام لعمل األمانة املتعلق بقياس أطياف غاما
املحمول ج ًّوا ،عمل خبريان وفرتهام كندا كمساهمة
عينية مع األمانة عىل زي��ادة تطوير اإلج��راءات
والتعليامت العملية املتعلقة بتحليل البيانات واإلبالغ
عنها .وإضافة إىل ذلك ،استهل الخبريان الكنديان
واألمانة التخطيط الختبار ميداين ملعدات قياس
أطياف غاما املحمولة جواً يف ظروف شتائيةُ ،يجرى يف
كندا يف شباط/فرباير  .٢٠١7كام حرض موظفو األمانة
عرضاً إيضاح ًّيا عمل ًّيا ملنصات محمولة ج ًّوا للقياسات
الراديوية نظمته وزارة الطاقة بالواليات املتحدة يف
وشمل تطوير تقنيات القياس السيزمي الرنيني
نيفادا يف أوائل عام .٢٠١٦
واملسوح السيزمية النشطة يف عام  ٢٠١٦عمليات
قياس ميدانية ُأعدت ونُفذت بالتعاون مع جامعة
تﻘنيات التفتيش
هلسنيك يف منطقة ألغام يف فنلنداُ .وأج��ري هذا
اجليوﻓيزيائية
النشاط إثر توصيات صادرة عن اجتامع خرباء سابق
استمر تنفيذ املشاريع املدرجة يف خطة العمل بشأن تقنيات التفتيش املوقعي السيزمية ،وأسفر عن
واملستهلة يف أوائل عام  ٢٠١٦بشأن تجديد تكنولوجيا قياسات مستمرة شملت محطات ثالثية العنارص تابعة
نظام الرصد السيزمي للهزات الالحقة ( ،)SAMSلألمانة حيث ُسجلت الضوضاء واإلشارات السيزمية
الدورة التمهيدية اإلقليمية الحادية والعرشون للتفتيش املوقعي،
منطقة تجارب أوفربريغ التابعة ملؤسسة دينيل (جنوب أفريقيا).
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الناشئة عن مجموعة تفجريات كيميائية .وشملت
البيانات أيضاً تسجيالت ألحداث محلية وإقليمية
وأحداث سيزمية نائية أخرى ،منها زلزال قوي ﴐب
وسط إيطاليا .وس��وف تركز الجهود التي ستُبذل
مستقب ًال عىل استخدام تلك البيانات الختبار مختلف
طرائق املعالجة.

قياﺱ النشاط
اإلﺷعاعي وتﻘنيات
التفتيش املتعلﻘة بﺠسيمات
النويدات املشعة
استُلم يف عام  ٢٠١٦النموذج التجريب�ي األول ملاسحة
إشعاعية مطيافية محمولة قادرة عىل تنفيذ عمليات
قامئة عىل سيناريوهات ملحاكاة حاالت تلوث إشعاعي
ميدانية ،وهو قيد االختبار حال ًّيا .وإىل جانب ذلك،
أجريت اختبارات قبول لثالثة أجهزة قياس نووي
وع��ززت ق��درات القياس
محمولة عالية الكفاءةُ ،
الستخدامها موقع ًّيا ويف وح��دات التحليل امليداين
املتنقل .ويجري تطوير وصلة بيانية تربط بني النظام
واملستعمِل فيام يخص النظم املحمولة عىل سيارات،
مؤلفة من جهازَي قياس وبرامجية خاصة ألغراض
الرصد اآلين.

وجرى صون وتعزيز ق��درات املعاينة البيئية فيام
يتعلق بجسيامت النويدات املشعة والغازات الخاملة
من خالل عمليات صيانة املعدات املقررة يف سياق
أنشطة التدريب عىل التفتيش املوقعي ذات الصلة
التي ُ
اضطلع بها يف عام  .٢٠١٦و َق َّدمت الواليات
املتحدة األمريكية معدات ملعاينة املياه ،بغية اختبارها
واحتامل إدماجها ضمن إطار ن ََسق عمليايت لالختبارات
امليدانية والتقييم امليداين.
وتم تركيب الحاوية القابلة للنقل ،البالغ طولها ٢٠
قدماً ،التي متثل الجزء األسايس من النميطة املتنقلة
للتحليل امليداين للنويدات املشعة يف سياق التفتيش
املوقعي ،يف مركز فيينا الدويل يف أوائل عام .٢٠١٦
ُ
واضطلع بصيانة الحاوية ،وشُ ِّكل نسقها عىل نحو
يدعم دراسة تصميم الجيل التايل من نسق النرش
الرسيع .ذلك أنَّ النسق الحايل ال يسمح أساساً بنقل
الحاوية إ َّال بواسطة السكك الحديدية أو السفن أو
اللوريات .ومن ثم ،سوف تتم مواءمته مع أنساق
حاويات جوية ميكن نرشها بواسطة منائط وبرسعة
َعدد وسائط النقل ج ًّوا وب ًّرا وبحراً ،مع
إلتاحة إمكانية ت ُّ
وح ِّدد للجيل الجديد من
ضامن أداء الوظائف الالزمةُ .
أنساق النرش الرسيع ملخترب النويدات املشعة امليداين
مفصل يتضمن عرضاً للمتطلبات
إطار مرجعي تقني َّ
ً
ويبني
الوظيفية ،ويحدد نسقاً مرنا للنرش النامئطيِّ ،
كيفية إعادة تصميم التشكيلة الحالية.

تﻘنيات التفتيش املتعلﻘة بالﻐاﺯات
اخلاملة

استمر تطوير نظامي التفتيش املوقعي الخاصني
مبعالجة الغازات الخاملة والكشف عنها ،وهام نظام
( MARDSالخاص باألرغون )37-ونظام XESPM
(الخاص بالزينون) ،بالتعاون مع معهد الفيزياء
النووية والكيمياء النووية التابع لألكادميية الصينية
للفيزياء الهندسية ومعهد الشامل الغريب للتكنولوجيا
النووية يف الصني ،عىل التوايل .ونُفذت أعامل الصيانة
والتحسينات العملياتية لنظام رصد الغازات الخاملة
"ساونا" (( )SAUNAالخاص بالزينون) الذي متلكه
األمانة عىل النحو املقرر .وعقب نقل حاوية املخترب
امليداين للغازات الخاملة الخاص بالتفتيش املوقعي،
الذي يؤوي حال ًّيا نظام ساونا ،إىل مركز فيينا الدويل،
تم استالم معدات أساسية لدعم املخترباتُ ،وأجريت
عمليتا الصيانة واالختبار .و ُتدَعم هذه املشاريع ،إىل
جانب املرشوعني املتعلقني بتقييم بيانات النويدات
املشعة وباملعاينة البيئية ،بعقد مربم مع جامعة برن
يف سويرسا ،يتعلق بأنشطة توصيف وتطوير إضافية
بشأن األرغون 37-املوجود يف البيئة.

نُظم يف فيينا يف نيسان/أبريل ،ناقش الخرباء املختصون بهذه السياسة يف وضع ترتيبات عملية لضامن األمن
بنمذجة االنتقال يف الغالف الجوي وبالنويدات املشعة املادي أثناء التفتيش املوقعي يف إطار مرشوع خاص
الجوانب التقنية وخطط التطوير القصرية األجل باملتابعة يف عام .٢٠١7
والطويلة األجل املتعلقة مبتطلبات هذه النمذجة
وعقد اجتامع خرباء بشأن وملعالجة أوجه القصور املستبانة يف قدرات النرش
ألغراض التفتيش املوقعيُ .
أخذ الع ِّينات امليدانية للغازات الخاملة يف فيينا يف الرسيع ،بدأت األمانة تصميم مراكز قيادة ووحدات
حزيران/يونيه ملناقشة الحالة الراهنة والتطورات مختربات ميدانية متخصصة ميكن نقلها ج ًّ��وا .كام
التقنية املقبلة .وإضافة إىل ذلك ،نظر اجتامع خرباء ُأطلقت عملية إعادة تصميم َح ْزم األمتعة الخاصة
بشأن تحليل ظاهرة األرغ��ون 37-يف الحالة الراهنة بحاويات نظام النرش الرسيع املتعدد الوسائط
وخيارات التطوير لضامن أن يتسم أخذ الع ِّينات التي متتلكها األم��ان��ة ،واستُهلت أيضاً املراجعة
امليدانية من األرغون 37-ومعالجتها وقياسها يف سياق الشاملة للمامرسات واملعدات املستخدمة يف نقل
التفتيش املوقعي باإلحكام والسالمة العلمية .وأشارت البضائع الخطرة .وإضافة إىل ذلك ،بدئ يف اختبار
االجتامعات الثالثة إىل أنه يلزم القيام مبجهود كبري منصة شحن جوي مخصصة ألغراض النرش الرسيع
فيام يتعلق بالبحث العلمي والهندسة .وقد تجسد للمعدات الثقيلة.
ذلك يف تخطيط وتنفيذ مشاريع خطة عمل التفتيش
ُ
ِّ
املوقعي ذات الصلة.
ونُظمت وأنجزت عمليات صيانة ومعايرة واعتامد
مقررة لجميع العنارص الرئيسية الخاصة مبعدات
وضمن إطار تحديد املقياس املرجعي للخلفية العاملية التفتيش املوقعي املساعِدة (مثل أجهزة توليد الكهرباء
من أجل توفري سياق لتحليل بيانات الغازات الخاملة وإمدادات الكهرباء املستمرة ،إلخ) .وشمل هذا توفري
الخاصة بالتفتيش املوقعيُ ،أعدت إجراءات معاينة الخدمات ملرافق قاعدة عمليات التفتيش املوقعي،
موحدة لجمع ع ِّينات من غ��ازات الغالف الجوي .وكذلك إجراء عمليات التبديل الالزمة ملكونات وقطع
ويكمن الهدف من ذلك يف أن تتطوع الدول املو ِّقعة غيار مختارة من أجل إطالة دورة حياة منائط املعدات
واشرتيت أيضاً خيمة اجتامعات جديدة
بتوفري املعلومات عن درج��ات الرتكز يف الخلفية الحالية.
ُ
الطبيعية ،وتحديداً فيام يخص نظري الغاز الخامل مقاومة للضغط العايل ومجموعة أدوات ميدانية
أرغون .37-وتقاس الع ِّينات املجموعة حتى اآلن يف متنقلة إلزالة التلوث ألغراض االختبار والتقييم.
مخترب موجود يف جامعة برين.
ُ
واضطلع بأنشطة تتعلق بالدعم اللوجستي ودعم
العمليات يف سياق التفتيش املوقعي دع ًام ملشاريع
الدعم اللوﺟستي ودعم
وفعاليات أخرى مندرجة يف خطة عمل التفتيش
العمليات
ركزت عمليات الدعم اللوجستي ودعم العمليات يف املوقعي ،مثل اجتامعات الخرباء واختبار املعدات
مجال التفتيش املوقعي عىل تنفيذ املشاريع املندرجة الربنامجي والتدريب (وال سيام ال��دورة التمهيدية
يف خطة عمل التفتيش املوقعي واملتعلقة بصون ضمن نطاق الدورة الثالثة للتدريب عىل التفتيش
قدرات االنتشار الرسيع وقدرات العمليات امليدانية املوقعي) وحلقة عمل التفتيش املوقعي الثالثة
ومبواصلة تطوير تلك القدرات .وعالوة عىل ذلك ،والعرشين املتعلقة مبواصلة إع��داد قامئة معدات
ُق ِّدم دعم إىل أنشطة التدريب واالختبار والتواصل التفتيش املوقعي.

التي تضطلع بها شعبة التفتيش املوقعي ،وكذلك
إىل الجهود املبذولة عىل نطاق األمانة لتيسري وتوفري
الدعم اللوجستي عىل نطاق املنظمة.

منطﻘة التﺨزين املﺆقﺖ والدعم
اللوﺟستي علﻰ نطاﻕ األمانة

وق��د استُهلت جميع املشاريع املتعلقة بالدعم
اللوجستي ودعم العمليات يف سياق التفتيش املوقعي ،بالتوازي مع صون ق��درات النرش الرسيع ملعدات
و ُن ِّفذت وفقاً للجدول الزمني املحدد يف خطة عمل التفتيش املوقعي وقدرات العمليات امليدانية ومواصلة
التفتيش املوقعي .وتَواصل التقدم يف مجايل االنتشار تطوير تلك القدراتُ ،أنشئت منطقة للتخزين املؤقت
الرسيع واملعدات املساعدة وكذلك يف مجاالت األمن من أجل توفري البنى التحتية والدعم اللوجستي
ألنشطة التفتيش املوقعي الربنامجية .وإىل جانب ذلك،
والصحة والسالمة.
ُ
أنشئت يف منطقة التخزين املؤقت بيئة اختبار تحايك
ُوأعدت صيغة أولية لسياسة التفتيش املوقعي املتعلقة مناطق العمل واالستقبال الخاصة بقاعدة عمليات
باألمن املادي استناداً إىل نتائج اجتامع خرباء ُعقد يف التفتيش املوقعي ،ليك يتسنى مواصلة تطوير واختبار
وخالل اجتامع خرباء ملدة ثالثة أيام حول منذجة فيينا يف نيسان/أبريل ،ويجري حال ًّيا استعراضها من تقنيات التفتيش املوقعي وما يتصل بها من عمليات
االنتقال يف الغالف الجوي ألغراض التفتيش املوقعي قبل الجهات املعنية ذات املصلحة .وسوف ُيسرتشَ د تدفق البيانات.
التفتيش املوقعي
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وبعد نقل الحاويات التي توجد فيها منائط التحليل
امليداين لع ِّينات النويدات املشعة والغازات الخاملة،
الخاصة بالتفتيش املوقعي ،إىل مركز فيينا الدويل،
أَمكن تهيئتها للعمل .وتقدمت عمليتا تطوير تقنيات
التفتيش املوقعي واختبارها وفقاً للجدول الزمني
ملشاريع خطة عمل التفتيش املوقعي ذات الصلة.
وواصل موظفو شعبة التفتيش املوقعي مشاركتهم يف
مرشوع األمانة الخاص بالدعم اللوجستي املتكامل،
الذي يهدف إىل تحسني األنشطة اللوجستية ومناسقتها،
كام واصلوا تقديم مساهامت كبرية فيه .وواصلت شعبة
التفتيش املوقعي عملها كجزء أسايس من فريق املرشوع
املش َّكل عىل نطاق األمانة واملعني ب��إدارة منطقة
التخزين املؤقت وتقديم خدمات الدعم اللوجستي،
حسب الطلب ،إىل األنشطة الربنامجية لألمانة.

جميع املناطق الجغرافية ،ميثلون  ٢٤دول مو ِّقعة ويف سياق امل�شروع املتعلق ب��اإلب�لاغ عن أنشطة
واألمانة .وتَط َّلبت هذه الحلقة بصفة خاصة قدراً كبرياً التفتيش املوقعي ،املندرج ضمن إطار خطة عمل
من التحضري والتخطيط .ويف إطار الجهود املستمرة التفتيش املوقعي ،بدأ يف  1آب/أغسطس 2016
لبناء القدرات التشغيلية للتفتيش املوقعي عقب استعراض التقرير املرحيل عن أنشطة التفتيش
التمرين امليداين املتكامل لعام  ،2014ركزت حلقة ووثيقة االستنتاجات األولية .ومن أجل استعراض هاتني
العمل عىل مرشوع قامئة املعدات التي تُستخدم أثناء الوثيقتنيُ ،أعدت وثيقة إرشادية مفصلة مشفوعة
املوجهة .وقدم سبعة مستعرِضني من
عمليات التفتيش املوقعي ،واستندت إىل الدروس بقوائم القراءات َّ
املستفادة من التمرين امليداين املتكامل لعام  2014الخرباء تعليقاتهم عىل هيكل الوثيقتني ومحتواهام
ملواصلة تطوير قامئة معدات التفتيش املوقعي.
التقني ومدى اتساقهام مع متطلبات املعاهدة .وتناول
االستعراض أيضاً مختلف تقنيات التفتيش املوقعي التي
وشملت حلقة العمل الثالثة والعرشون مناقشات استُخدمت يف التمرين امليداين املتكامل لعام 2014
ومعمقة يف أفرقة خرباء نُظمت حسب التقنيات والتي تراوحت من تقنيات تحديد املواقع إىل التقنيات
مكثفة َّ
املستخدمة :التصوير املتعدد األطياف مبا فيه التصوير الجيوفيزيائية ،كام تناول عنارص شاملة لعدة مجاالت.
باألشعة تحت الحمراء ،وتقنيات النويدات املشعة ويجري حال ًّيا تجميع هذه التعليقات وتحليلها.
والغازات الخاملة ،والتقنيات الجيوفيزيائية ،واألنشطة
الشاملة ،مبا فيها أنشطة االتصاالت وإدارة البيانات .وقد ُحددت الحاجة إىل إدخال تحسينات تقنية عىل
وناقش املشاركون أيضاً مواضيع عامة مثل هيكل املكتبة اإللكرتونية للتفتيش املوقعي خالل التمرين
ومحتوى قامئة معدات التفتيش املوقعي ومسائل امليداين املتكامل لعام  .٢٠١٤وواصلت األمانة تنفيذ
الربامجيات والوثائق واإلجراءات يف الجلسات العامة .هذه التحسينات خالل عام  ،٢٠١٦مع الرتكيز عىل توسيع
وح�� ِّد َث عدد من مواصفات املعدات واملتطلبات وتعزيز وظائف املكتبة اإللكرتونية يف املقر ويف امليدان.
ُ
التشغيلية ،وتم الخلوص إىل نتائج وتوصيات مفيدة.

وشاركت شعبة التفتيش املوقعي وساهمت يف تحديد
مخصص
النطاق والجدول الزمني إلنشاء مرفق دائم َّ
للتفتيش املوقعي وغريه من الوظائف العملياتية
لألمانة ،مبا يف ذلك التخزين والصيانة واالختبار
والتدريبُ .وأسندت مهمة إدارة املرشوع املتعلق
بإنشاء هذا املرفق الدائم إىل شعبة التفتيش املوقعي،
ُوأنجزت عملية املناقصة املتعلقة بالدعم التقني وبدأ تنفيذ مشاريع خطة عمل التفتيش املوقعي
املتصلة بنظام إدارة الجودةُ .وأج��ري استعراض التدريب
للمرشوع بنجاح يف نهاية عام .٢٠١٦
إلجراءات مراقبة وثائق وإرشادات نظام مراقبة الجودة
لدى شعبة التفتيش املوقعي .واستند االستعراض إىل نشاط نيفادا التعريفي
الدروس املستفادة من التمرين امليداين املتكامل لعام
وثائق التفتيش املوقعي
واجتامع
والعرشين،
الثانية
العمل
حلقة
وتقرير
،٢٠١٤
ُعقد نشاط نيفادا التعريفي يف الس فيغاس بوالية
شملت األنشطة املضطلع بها خالل عام  ٢٠١٦تقديم الخرباء بشأن وثائق نظام إدارة الجودة يف شعبة نيفادا ،وتحديداً يف موقع نيفادا لألمن الوطني يف
الدعم إىل الفريق العامل باء من خالل عقد حلقة التفتيش املوقعي .وشملت هذه العملية استعراض الواليات املتحدة األمريكية يف الفرتة  20-16أيار/مايو
عمل التفتيش املوقعي الثالثة والعرشين املتعلقة وتنقيح إج��راءات العمل القياسية الخاصة بوضع  .٢٠١٦ومتثلت أهداف النشاط يف تعريف مفتيش
مبواصلة إعداد قامئة معدات التفتيش املوقعي ،وتنفيذ وثائق نظام إدارة الجودة الخاص بالتفتيش املوقعي التفتيش املوقعي البدالء والخرباء التقنيني الوطنيني
املشاريع املدرجة يف خطة عمل التفتيش املوقعي ،مبا واستعراض وتنقيح تعليامت العمل الخاصة بقامئة بالظواهر القابلة للرصد يف مواقع تجارب التفجريات
يف ذلك استعراض من جانب خرباء للتقرير املرحيل وثائق هذا النظام املتداولة دور ًّيا ،ووضع وثائق نظام النووية القدمية ،وإطالع املشاركني عىل العمليات
عن التفتيش فيام يخص التمرين امليداين املتكامل إدارة الجودة بشأن مكتبات التفتيش املوقعي (املكتبة التجريبية امليدانية التي تشرتك يف سامتها مع أنشطة
لعام  ٢٠١٤ووثيقة النتائج األولية ،ومواصلة إعداد اإللكرتونية ،والنسخة املطابقة من املكتبة اإللكرتونية تجارب التفجريات النووية ،واستكشاف إمكانية القيام
وتنقيح وثائق نظام إدارة الجودة التي تخص شعبة واملدرجة يف نظام إدارة املعلومات املتكامل ،ومكتبة بأنشطة تتعلق باملعاهدة يف املستقبل يف مواقع
مركز دعم العمليات ،واملكتبة امليدانية).
تجارب التفجريات النووية القدمية.
التفتيش املوقعي.
و ُن ِّفذت عملية االنتقال إىل نظام إدارة الوثائق الخاصة
بنظام إدارة الجودة من أجل استعراض وإقرار ما ُأ ِع َّد
أو ُن ِّقح حديثاً من وثائق نظام إدارة الجودة التي تخص
شعبة التفتيش املوقعي.

وقدمت األمانة املساعدة الفنية والتقنية واإلدارية إىل
الفريق العامل باء يف جولته الثالثة من عملية إعداد
مرشوع دليل التشغيل الخاص بالتفتيش املوقعي.
وشمل ذلك إعداد مصفوفة تلخص العنارص املشمولة يف
املوحدة وتعليامت العمل لكل من
إجراءات التشغيل َّ
تقنيات التفتيش املوقعي وإرشاداته الواردة يف الفصل و ُبذلت جهود لتنسيق إعداد أو تنقيح وثائق نظام
 6من مرشوع دليل التشغيل الخاص بالتفتيش املوقعي .إدارة الجودة التي تخص شعبة التفتيش املوقعي
وتتعلق باملواضيع ذات األولوية ،مبا فيها الدعم الذي
وع��ق��دت حلقة عمل التفتيش املوقعي الثالثة يقدمه املقر لعمليات التفتيش املوقعي والصحة
ُ
والعرشون يف الفرتة  11-7ترشين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٦والسالمة واألمن ،وتخطيط وإدارة ودعم التدريب
يف بادن بالنمسا .وحرض حلقة العمل  73مشاركاً من والتامرين امليدانية فيام يتعلق بالتفتيش املوقعي.
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وش��ارك يف النشاط ما مجموعه  50مشاركاً مثلوا
 30بلداً من املناطق الجغرافية الست املحددة
يف املعاهدة .واختري املشاركون عىل أساس خربتهم
يف املراقبة البرصية والتقنيات السيزمية والجيوفيزياء
ورصد أشعة غاما وكذلك خربتهم كمشاركني نشطني
يف فعاليات التفتيش املوقعي السابقة .وكان النشاط
مبثابة فرصة غري مسبوقة ملفتيش التفتيش املوقعي
البدالء للتعلم من بقايا تجارب التفجريات النووية
القدمية وفحصها وتحليلها .وأف��اد املشاركون بأنَّ
النشاط ساعد عىل سد الفجوات بني التدريب النظري
السابق واملراقبة والتحليل املبارشين للظواهر املرتبطة

اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸني اﻟﺒﺪﻻء )ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ(.

ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺠريات اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ .وﻣﺜﱠﻞ
ﻧﺸﺎط ﻧﻴﻔﺎدا اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﻣﻌﻠ ًام رﺋﻴﺴ ٍّﻴﺎ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺪرﻳﺐ
ﻣﻔﺘﴚ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ اﻟﺒﺪﻻء ،ﻷﻧﻪ ﻛﺎن اﻷول ﻋﲆ
اﻹﻃﻼق اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻀﺎف ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﻔﺠريات
اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﳋﺎﺹ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﳌﻮﻗﻌﻲ
زار ﻣﻄﻮرو ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﱰوين واﳌﺤﺎﻛﺎة اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮث اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺆمتﺘﺔ
ﻟﻌﻤﻮم روﺳﻴﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ آب/أﻏﺴﻄﺲ  ٢٠١٦ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ دورة ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻤﻮذج اﻷوﱄ ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎدم
ﻣﻦ ﻧﻈﺎم إدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ/ﻧﻈﺎم إدارة
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم
اﳌﺤﺎﻛﺎة اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﱰوين .وﻗ ﱠﺪم اﳌﻄ ﱢﻮرون
اﳌﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
ﺗﺼﻤﻴ ًام أوﻟ ٍّﻴﺎ ﻳﺘﻴﺢ رؤﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﱠ
اﳌﺤﺎﻛﺎة اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﱰوين ﺑﺸﺄن ﻗﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ واﳌﺠﺎﻻت اﳌﻐﻨﻄﻴﺴﻴﺔ وأﺷﻌﺔ ﻏﺎﻣﺎ ﰲ أدوات
إدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ .وﻣﺎ زال
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷوﱄ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻣﺴﺘﻤ ٍّﺮا.

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ .وﺗُﺮ ﱢﻛﺰ اﻟﻨﻤﻴﻄﺘﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪﺗﺎن ﻋﲆ ﻣﺠﺎﻻت
اﳌﺨﺎﻃﺮ أﺛﻨﺎء إﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ وإﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺮﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺪﺧﻮل
وإﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻋامل اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،وإﻧﺠﺎز أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻣﺮﻛﺰ
دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ .ومتﺜﻞ
ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻨﻤﻴﻄﺘﺎن ﻣﻮردﻳﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴني ﻣﻬﻤني ﻟﻠﺘﺤﻀري
ﻟﻠﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸني اﻟﺒﺪﻻء ،وﻗﺪ
أﺿﻴﻔﺘﺎ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوين ﻋﲆ ﺑﻮاﺑﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ .ﻛام ﺳﺘﻜﻮﻧﺎن مبﺜﺎﺑﺔ ﻣﻮردﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺒﻴني
ﺗﻨﺸﻴﻄﻴني ﻃﻮال ﻣﺪة دورة اﻟﺘﺪرﻳﺐ.
وﻗﺪ ُأﻧﺠﺰت ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﰲ منﻴﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوين
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎم إدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
اﻟﻮﺻﻼت اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺴﻌﺔ .واﺗﱡﺨﺬت ﺧﻄﻮات أوﻟﻴﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺘﺎح ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﲆ ﻣﻨﺼﺔ ﻧﻈﺎم
إدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ورﺑﻄﻪ ﺑﻨﻤﻴﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻹﻟﻜﱰوين ﻟﻠﻨﻈﺎم.

وﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻴﺪان .وو ﱠﻓــﺮت اﻟــﺪورة ﺗﺪرﻳﺒﺎً أﺳﺎﺳ ٍّﻴﺎ
ﻋﲆ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،مبﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎﻫﺪة
وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ ،وﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ وإﺟﺮاءاﺗﻪ ،وﺑﺼامت اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻨﻮوي
ﺗﺤﺖ اﻷرﴈ وﺳِ امﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ .وﺗﻠﻘﻰ
اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﺗﺪرﻳﺒﺎً ﻋﻤﻠ ٍّﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎً ﰲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺮﺻﺪ
اﻟﺒﴫي اﻷرﴈ واﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ورﺻﺪ إﺷﻌﺎﻋﺎت ﻏﺎﻣﺎ.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺪورة أﻳﻀﺎً متﺮﻳﻨﺎً ﻣﻴﺪاﻧ ٍّﻴﺎ ﻋﲆ اﺳﺘﻌامل
اﻟﺘﻮﺟﻪ واﳌﻼﺣﺔ،
ﻧﻈﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﻌﺪات
ﱡ
وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ إدارة ﺷﺆون
اﻟﴪﻳﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻷﻣﺎن واﳌﺒﺎدئ اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ.

وﻋﻘﺪت اﻟﺪورة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ُ
ﻟﻠﻤﻔﺘﺸني اﻟﺒﺪﻻء ﰲ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ﰲ اﻟﻔﱰة  ٢٨-١٦ﺗﴩﻳﻦ
اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٢٠١٦ﰲ ﺗﺴﻔﻮﻟﻦ وﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻴﺸﺖ
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ .وﺣﴬ اﻟﺪورة ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ٧٤ﻣﺘﺪرﺑﺎً ﻣﻦ
 ٤٦دول ﻣﻮ ﱢﻗﻌﺔ.

اﺳﺘُﺤﺪﺛﺖ منﻴﻄﺘﺎن ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوين ﺑﺸﺄن اﻟﺼﺤﺔ وﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺪورة إرﺳﺎء أﺳﺎس ﻣﺘني ﻻﻛﺘﺴﺎب
واﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻤﻴﻄﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻮﻗﻌﻲ

اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ
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