تحسني األداء
والكفاءة
أبرز األنشطة يف عام 2018
مواصلة تطوير نظام إدارة الجودة وتوطيده
تعزيز أداة رصد األداء وتحسني مؤرشات األداء
الرئيسية
إجراء تقييم تقني للتشغيل التدريجي ملركز
البيانات الدويل وللتقدم املحرز يف تفعيل قدرات
التفتيش املوقعي

حلقة عمل مراكز البيانات الوطنية لعام ( 2018الجزائر).

تسعى

اللجنة ،في جميع مراحل عملية إنشاء نظام التحقق بمقتضى المعاهدة ،إلى تحقيق الفعالية والكفاءة واالستدامة
ومراعاة احتياجات المتعاملين معها (أي الدول ّ
الموقِعة ومراكز البيانات الوطنية) والتحسين المستمر .ويهدف
تنفيذ نظام إدارة الجودة إلى ضمان أن يكون المسعى نحو إنشاء نظام التحقق ممتثال ً لمقتضيات المعاهدة وبروتوكولها
وتوجيهات اللجنة ذات الصلة ومع ّزِزا ً لرصد األداء.
و ُي َع ُّد إنشاء نظام إدارة الجودة عملية مستمرة تنشد بلوغ األهداف والغايات المحددة في سياسات اللجنة المتعلقة بالجودة،
ً
خاصة غرس ثقافة الجودة داخل األمانة.
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نظام إدارة الجودة
واصلت اللجنة ،من أجل ضامن استمرار توفري بيانات ومنتجات وخدمات
عالية الجودة ،تحسني نظام إدارة الجودة يف عام  .2018ونظام إدارة
الجودة نظام حي ميكن تعديله مبا يتامىش مع تركيز اللجنة عىل تلبية
احتياجات الدول املوقِّعة ومراكز البيانات الوطنية وعىل التحسني املستمر.
وأُحرز تقدم يف ترويج نظام إدارة الجودة وإذكاء وعي املوظفني باستخدام
منتجاته .و ُو ِّحدت إجراءات مراقبة وثائق نظام إدارة الجودة وترميزها،
وزاد استخدام نظام إدارة الوثائق زيادة كبرية .ويوفر نظام إدارة الجودة،
الذي يضم ملفات ألكرث من  2 300وثيقة ،أداء وظيفة تحديد أماكن أحدث
الصيغ املعتمدة للوثائق تحديدا ً دقيقاً.
ووفرت اللجنة للدول املوقِّعة املجموعة األوىل من املصطلحات التي تك ِّمل
مرسد مصطلحات التحقق .وتضم املجموعة أكرث من  ١ ٠٠٠مصطلح ُجمعت
من الوثائق الداخلية التي تحتوي عىل مرسد للمصطلحات .ويهدف العمل
عىل إعداد ملحق ملرسد مصطلحات التحقق إىل إدارة وتبادل مفردات
مشرتكة كعامل مساعد لضامن اتساق املنتجات والخدمات وجودتها مام
َ
االتساق عىل نطاق وظائف األمانة ،ويساعد عىل تحسني فهم جميع
يع ِّزز
أعضاء املنظمة لسياق املصطلحات واستخدامها .ويُقصد به أن يشكل أساساً
لتدعيم جودة العمل الذي تضطلع به األمانة.
وتركز سياسات اللجنة بشأن الجودة عىل تلبية احتياجات الزبائن .ولذلك،
واصلت اللجنة إعطاء أولوية للتعقيبات الواردة من مراكز البيانات الوطنية،
التي متثل الجهات الرئيسية التي تستعمل منتجات األمانة وخدماتها،
وتشجيع تلك املراكز عىل اإلسهام بنشاط من خالل القنوات املعتمدة

الستعراض تنفيذ التوصيات .ووفرت حلقة عمل مراكز البيانات الوطنية
لعام  ٢٠١٨يف الجزائر فرصة لألمانة وملراكز البيانات الوطنية لإلبالغ عن
التقدم املحرز ومناقشته.

رصد األداء
واصلت األمانة تحسني أداة اإلبالغ عن األداء من أجل رصد نوعية أداء
العمليات والبيانات واملنتجات املتعلقة بتطوير نظام التحقق وتشغيله
املؤقت .وأُصدرت يف عام  ٢٠١٨نسخة رئيسية من أداة اإلبالغ عن األداء
ضم
مز َّودة بوظائف
محسنة بشكل كبري ،وأعقبها إصداران إضافيان َّ
َّ
مقاييس جديدة ،بشأن الرصد الح ّدي للشبكة السيزمية ودرجة الرتكيز
الدنيا القابلة للكشف من الزينون 133-املقيسة يف كل محطة من محطات
نظام الرصد الدويل .وتتضمن الوثائق املصاحبة لإلصدارات الجديدة
تنقيحات لدليل مقاييس العمليات املقرتن بها لضامن االتساق التام بني
تعاريف املقاييس واملعلومات املبلَّغ عنها.
ويبني الشكل أدناه التقييم املستمر لقدرة الكشف العاملية للشبكة
السيزمية الرئيسية من عام  ٢٠٠٤إىل عام  .٢٠١٨ويعرض الرسم البياين
العلوي متوسط الوسيط العاملي لقدر املوجة الداخلية الذي ميكن اكتشافه
مبستوى ثقة قدره  ٩٠يف املائة .وميثل الرسم البياين السفيل النسبة املئوية
من مجموع سطح األرض الذي ميكن بشأنه اكتشاف أحداث قدر موجتها
الداخلية يساوي  4.0عند مستوى ثقة قدره  ٩٠يف املائة .وتعادل قيمة
املوجة الداخلية التي قدرها ( 4.0الخط املتقطع) تقريباً تجربة نووية تحت
سطح األرض قدرها  ١كيلوطن.

التقييم املستمر لقدرة الكشف العاملية للشبكة السيزمية خالل الفرتة 2018-2004
عتبات كشف الشدة عىل الصعيد العاملي

شدة املوجة الداخلية

رقعة األرض
النسبة املغطاة من األرض

الأعىل :التطور ن
الزم� لعتبات كشف الشدة عىل الصعيد العالمي.
ي
أ
ت
الأسفل :التطور ن
ال� يمكن بشأنها اكتشاف أحداث شدة موجتها الداخلية يساوي  4.0عند مستوى ثقة قدره
الزم� للنسبة المئوية لرقعة الرض إالجمالية ي
ي
 ٩٠ي ف� المائة.
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وواصل قسم إدارة الجودة ورصد األداء استخدام منيطة تتبُّع تنفيذ التوصيات
الخاصة بالتفتيش املوقعي التابعة لنظام إدارة معلومات التقييم وصلتها
بأداة إدارة املشاريع التابعة لنظام رصد حالة إنجاز برنامج اإلدارة املؤسسية
للمنظمة تلبي ًة ألغراض رصد مواصلة تطوير قدرات التفتيش املوقعي من
خالل تنفيذ خطة عمل التفتيش املوقعي.

وصدر تقرير التقييم التقني للتجربة الثانية من خطة التشغيل التدريجي
ملركز البيانات الدويل .ومن بني اختبارات التحقق من الصالحية التي أُجريت
أثناء التجربة ،وعددها  ٣١اختبارا ً ،نُ ِّف َذ  ٢٠اختبارا ً بنجاح .أما االختبارات
املتبقية ،وعددها  ١١اختبارا ً ،فقد نُفِّذت جزئ ًّيا ومتخضت عن  ٢٥توصية
لتحسني أداء النظم.

التقييم

ويف سياق التحضري للتجربة الثالثة ،ومبراعاة الدروس املستفادة من التجربتني
السابقتني ،أَعد قسم إدارة الجودة ورصد األداء إطارا ً تقييميًّا إلجراء تقييم
شامل لسري التجارب املقبلة ونتائجها.

ضمن إطار التحضريات األولية لتقييم السلسلة التالية من التامرين
التحضريية للتفتيش املوقعي ،واصل قسم إدارة الجودة ورصد األداء تحسني
األداء الوظيفي لنظام إدارة معلومات التقييم ،الذي يعتزم فريق التقييم
استخدامه أثناء التامرين وبعدها يف إعداد التقارير التقييمية.
وتحضريا ً للتقييم الوشيك للسلسلة التالية املؤلفة من ثالثة متارين تحضريية،
قام قسم إدارة الجودة ورصد األداء بصوغ مخطط أويل ملفهوم اسرتاتيجي
يشمل الفرتة .2021-2018

40

وقد استُهل هذا النهج أثناء تنفيذ التجربة الثالثة ،يف الفرتة من  23أيلول/
سبتمرب إىل  6ترشين األول/أكتوبر  .2018وساعد فريق للتقييم الخارجي،
يضم أربعة مقيِّمني من الدول املوقِّعة ،قسم إدارة الجودة ورصد األداء يف
إجراء تقييم شامل للتجربة ويف إعداد تقرير التقييم النهايئ.
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التوصيات الصادرة عن حلقات عمل مراكز البيانات الوطنية

ُن ِّفذت
بانتظار التنفيذ
قيد التنفيذ
املجموع

Loremالجودة
إدارة
عدد الوثائق يف مستودع نظام
ipsum
2 500

2 000

2 359

2 090

1 000

عدد الوثائق

1 500

1 515
500

760
257
2017

2018

2016
السنة

2014

2015

صفر

تصنيف وثائق نظام إدارة الجودة
وثائق خاصة باملحطة
)%36( 843

سجالت االعتماد
)%14( 338

تقارير
)%23( 535

سجالت أخرى
)%16( 370
وثائق أخرى (بشأن السياسات،
والتخطيط ،وإجراءات التشغيل القياسية،
وتعليمات العمل ،وغريها من الوثائق)
)%11( 273
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