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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 حماية البيئة :١٤رقم البند 
 التطورات منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية :١-١٤

أجهزة الكشف عن المتفجرات باستخدام طريقة الرنين 
 النووي رباعي األقطاب

 )الروسيتحاد االوثيقة مقدمة من (

 ملخص
فجرات في روسيا، وهي لكشف عن المتلر تكنولوجيات يرض في هذه الوثيقة معلومات عن تطوتع

 . العملي في المستقبل لهذه التكنولوجياتطبيقطريقة جديدة لالشارة الى وجود متفجرات، وعن الت
 .٣يرد االجراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة رقم 

 المراجع
 .عشر لفريق خبراء أمن الطيرانتقرير االجتماع الخامس 

 مقدمة -١
 طرائـق   ةتعد طريقة الطيف للكشف عن المتفجرات استنادا الى الرنين النووي رباعي األقطاب احـدى عـد                ١-١

فيوجد في معظم المتفجرات    .  حسب الشحنة المتفجرة المتواجدة في هذه األشياء      في أشياء،   مباشرة للكشف عن المتفجرات     
وال يوجد ضمن العديد من المركبات الكيميائية أي زوج مـن           . رها لحظة رباعية األقطاب   يكون لنصف قط  و،  14Nذرات  

ارة الرنين النووي رباعي األقطاب على     شل ا قبوما أن تست  .  ثلامالمواد يكون طيف الرنين النووي رباعي األقطاب بهما م        
ويعتبر االنتقاء في هذه الطريقة     .  للتفتيشالى وجود مادة معينة في الشيء الخاضع        مجموعة من الترددات، يمكن االشارة      

 . من نوعهفريدا

 البحث والتطوير -٢
ا الماضية أحد أهم الطرائق الواعدة للكشـف        اعتبر طيف الرنين النووي رباعي األقطاب خالل العشرين عام         ١-٢

 .المتفجرات في األشياءاالنتقائي عن 

يل اشارة االسـتجابة للـرنين النـووي    وأجري العمل بشكل مكثف في روسيا لتحري طرق تعزيز كفاءة تسج   ٢-٢
 .رباعي األقطاب بناء على أمثل الطرائق لمعالجة االشارة الرقمية
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استنادا الى نتائج هذه الدراسات، أنشئ نموذج لجهاز الكشف عن المتفجرات في حقائب المسـافرين، وذلـك                  ٣-٢
 وهو مجهـز  )متر٠,٦× متر ٠,٤× متر ٠,٦( لترا ١٤٤معالجة حجمها للواشتمل هذا الجهاز على حجرة     .  العام الماضي 

 .  الحقائبلفحص بمحول 

.   جراما من الهكسوجين مع تواتر كشف كـل عشـر ثـوان            ٢٦أجريت تجارب باستخدام مكافئ كتلة قدرها       
 .٢، واحتمال انذار الخطأ بنسبة  ٩٦وكانت نسبة احتمال الصواب في الكشف 

لجهاز للكشف عن المتفجرات في حقائب المسافرين، أنشئت وحدة توجيهية، كانت حجرة            نظرا لنتائج تجارب ا    ٤-٢
 .مالبس الركابطي ، وذلك للكشف عن المتفجرات المخبأة )متر٠,٦ ×متر ٢,٠× متر ٠,٦( لترا ٧٢٠المعالجة بها بحجم 

، تستطيع الكشـف    حاليا النشاء وحدة أرضية للكشف عن المتفجرات المخبأة في أحذية الركاب          أبحاث   تجرى ٥-٢
 .عن المتفجرات دون الحاجة الى أن يخلع الركاب أحذيتهم

 الجمعية العموميةاالجراء المعروض على  -٣
 :ما يليلالجمعية العمومية مدعوة  ١-٣

 .االحاطة علما بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة ١-١-٣

 :تنفيذ االجراءات المطلوبة مع األخذ في االعتبار ما يلي ٢-١-٣

تفتـيش  اع األجهزة المشار اليها تسمح بتشغيلها في سلسة تكنولوجيـة متكاملـة ل            أن تصاميم جميع أنو    )أ 
 .لركاب والحقائبا

العمل على النموذج االختباري للكشف عن المتفجـرات        أنه من المتوقع في القريب العاجل االنتهاء من          )ب 
 .في حقائب الركاب واالنتقال الى انتاجه لتجهيز المطارات الروسية به

 ـ انتهـى ـ


