
تُحفظ معدات التفتيش املوقعي، جاهزًة للنرش الرسيع، يف مرفق تخزين املعدات 
وصيانتها، الواقع يف ضواحي فيينا.

تحضرياً للتمرين IFE14، أجرت املنظمة سلسلة متارين متهيدية للتمرُّن عىل كل 
مرحلة من مراحل التفتيش املوقعي.

املشاركون يف التمرين BUE III، الذين سيشارك عدد منهم يف التمرين IFE14.قاعدة العمليات أثناء التمرين BUE III يف هنغاريا، عام 2013.

IFE14 تقييم التمرين

سيقوم فريق تفتيش مستقل بتقييم سري التمرين IFE14 باستخدام توليفة من االستعراضات املكتبية وعمليات الرصد واملقابالت واالستبيانات، لتحديد   
م املحرز، منذ التمرين IFE08، يف سّد ما سبق اكتشافه من ثغرات يف القدرة العملياتية، والستبانة مجاالت تحسني إضافية، وللمساعدة عىل تشكيل  مدى التقدُّ

وإرشاد ما ستبذله املنظمة الحقاً من جهود للميض يف تطوير القدرة العملياتية والتهيُّؤ لبدء نفاذ املعاهدة.

 سيكون إجراء التمرين IFE14 خطوة كربى يف مواصلة تطوير نظام التفتيش املوقعي 

وَمْعلامً بارزاً يف عمل اللجنة التحضريية.

الحصول على معلومات إضافية

التايل: www.ctbto.org/ife14، حيث  العنوان  التمرين IFE14 والتفتيش املوقعي، يرجى زيارة املوقع الشبيك للمنظمة عىل  ملزيد من املعلومات عن   
ميكنكم أيضاً االشرتاك يف النرشة اإلخبارية اإللكرتونية الخاصة بالتمرين IFE14، للحصول عىل تحديثات منتظمة بشأن التحضريات لذلك التمرين وسري عمله.

من إنتاج

شعبة التفتيش املوقعي
باللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

 © 2013 اللجنة التحضريية 
ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

ُطبع يف فيينا،النمسا، 2013
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معاهدة حظر التجارب النووية وعمليات التفتيش الموقعي

تقيض والية اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بأن تضطلع اللجنة التحضريية بالتحضريات الالزمة لنظام التحّقق الخاص     
القائم بها وأينام  أيًّا كان  النووية  التفجريات  النووية لعام 1996 )اختصاراً: »املعاهدة«( عند بدء نفاذها. وتَحظُر املعاهدة  للتجارب  الشامل  الحظر  مبعاهدة 

أُجريت: فوق سطح األرض أو يف الغالف الجوي أو تحت سطح املاء أو يف جوف األرض.

والتفتيش املوقعي، الذي ينطوي عىل فحص دقيق ملنطقة معيَّنة، هو    
أحد العنارص األربعة لنظام التحّقق الخاص باملعاهدة، الذي سبقت اإلشارة 
من  املكوَّنة  بشبكته  الدويل،  الرصد  نظام  فهي:  األخرى  العنارص  ا  أمَّ  إليه. 
337 َمرِفقاً منترشاً يف جميع أنحاء العامل؛ ومركز البيانات الدويل، مبا لديه من 
قدرات واسعة يف مجال تحليل البيانات؛ وآلية التشاور واالستيضاح، املقرتنة 
البيانات الدويل هام اآلن يف  الثقة. ونظام الرصد الدويل ومركز  لبناء  بتدابري 

حالة تشغيل مؤقَّت.

بعد بدء نفاذ املعاهدة، يجوز للدولة الطرف أن تطلب تفتيشاً موقعياً إذا   
كان لديها سبب لالعتقاد بأنَّ تفجرياً نووياً قد أجري، مام ميثِّل انتهاكاً للمعاهدة.
الشامل  الحظر  معاهدة  ملنظمة  التنفيذي  املجلس  موافقة  وعند   
تساعد  سوف  الطلب،  ذلك  عىل  »املنظمة«(  )اختصاراً:  النووية  للتجارب 
إذا كان قد حدث  التأكُّد مامَّ  تُجمع مبارشًة عىل األرض عىل  التي  الحقائُق 
، فإنَّ التفتيش املوقعي سيكون هو تدبري  تفجري نووي بالفعل أم ال. ومن ثمَّ

التحقُّق النهايئ يف إطار املعاهدة.

فريق التفتيش

منهم  مفتشاً،  فريق يضم 40  املوقعي حول  التفتيش  تتمحور عملية   
الهزّات األرضية( والجيوفيزياء  البرصي والسيزمولوجيا )علم  الرصد  خرباء يف 
تكنولوجيا وخربات  من  يلزم  ما  وكذلك  وتحليلها،  ة  املشعَّ النويدات  وكشف 
فنية مساندة. وسيكون مبقدور املفتشني أن يستخدموا مجموعة أساليب ذات 
تفتيش معيَّنة تصل  أدلة ضمن حدود منطقة  اقتحامي متزايد لجمع  طابع 
مساحتها إىل 000 1 كيلومرت مربَّع. وعقب اختتام عملية التفتيش، يجب عىل 
تلك  نتائج  عن  تقريراً  التنفيذي  املجلس  إىل  يقّدم  أن  للمنظمة  العام  املدير 
العملية، ويتوىل املجلس إجراء التقييم النهايئ بشأن ما إذا كانت املعاهدة قد 

انتُهكت، أي ما إذا كان قد حدث تفجري نووي أم ال.
لضيق  نظراً  األهمية،  حاسم  أمر  هو  التفتيش  فريق  نرش  وتوقيت   
الوقت الذي ميكن يف غضونه الحصول عىل بعض األدلة القاطعة عىل حدوث 

تفجري نووي. وتنص املعاهدة عىل أن يكون أمام املنظمة ستة أيام فقط منذ 
تلقي طلب التفتيش ليك تنقل فريق التفتيش، مع معداته البالغ وزنها 150 

طنًّا، إىل إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.

1   .......... معاهدة حظر التجارب النووية وعمليات التفتيش املوقعي

2   ...................................................IFE14 عرض استهاليل للتمرين

4-3   .................... التفتيش املوقعي وتقنيات التمرين IFE14 ومراحله

5   ......................................... IFE14 األردن: البلد املضيف للتمرين

المحتويات

األردن غني باملعامل الجيولوجية والجيوفيزيائية، ممَّ يساعد عىل تنفيذ مترين 
ميداين متكامل.

سوف يوفِّر البلد املضيف منطقة تفتيش، تناهز مساحتها 000 1 كيلومرت مربَّع، 
عىل ضفاف البحر امليت.

األردن :  البلد المضيف

سوف تستضيف اململكة األردنية الهاشمية التمرين IFE14، وسوف تخصص منطقة تناهز مساحتها 000 1 كيلومرت مربع عىل ضفاف البحر امليت – نحو   
ن - حيث سيجرى التمرين. ولدى األردن تشكيلة واسعة من املعامل الجيولوجية، مام يتيح اختبار جوانب التفتيش املوقعي  100 كيلومرت إىل الجنوب الغريب من عامَّ

يف ظروف واقعية.

الرشقي  الساحل  امتداد  عىل  أرضيًة  ُمنَزَلقات  املعامل  تلك  ن  وتتضمَّ  
انخفاض  جرّاء  من  الحديثة  منطقة  يف  حديثاً  تكوَّنت  وأغواراً  امليت،  للبحر 
مستوى املاء يف البحر امليت ومجموعات متتالية من املصاطب املائية يف دلتا 
، فإنَّ هذه السامت الجيولوجية تساعد عىل إعداد سيناريو  املجيب. ومن ثمَّ

ذي مصداقية تقنية لهذا التمرين.

 لدى األردن تشكيلة واسعة من املعامل الجيولوجية، 

تتضمن أغواراً وُمنَزلَقات أرضية، مام يتيح اختبار جوانب 

التفتيش املوقعي يف ظروف واقعية.

التعاون الجاري بين األردن واللجنة التحضيرية

يستند التمرين IFE14 إىل تاريخ طويل من التعاون الوثيق بني األردن   
للتجارب  الشامل  الحظر  األردن عىل معاهدة  َوقَّع  التحضريية. فقد  واللجنة 
ق  النووية عقب فتح باب التوقيع عليها يف 26 أيلول/سبتمرب 1996، ثمَّ صدَّ
عليها يف آب/أغسطس 1998. ويف تلك السنة ذاتها، أبرم األردن واألمانة الفنية 
املساعدة  السيزمية  املحطة  استضافة  يشمل  باملرافق  خاصاً  اتفاقاً  املؤقتة 

AS56، التابعة لنظام الرصد الدويل.

بناء  حول  عمل  حلقة  األردن:  استضاف  األخرية،  السنوات  ويف   
القدرات يف مجال إنشاء مراكز البيانات الوطنية لصالح دول الرشق األوسط 

تقنيات  عىل  هاً  موجَّ 2010؛ ومتريناً  أيلول/سبتمرب  ُعقدت يف  آسيا،  وجنوب 
الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  أُجري  االتصال،  ومعدات  األرضية  البرصي  الرصد 
الثاين/ ُعقدت يف ترشين  السمعي،  دون  الرصد  وحلقة عمل حول   2010؛ 

نوفمرب 2011.

وضمن إطار التحضري للتمرين IFE14، استضاف األردن اختباراً ميدانياً   
األطياف،  املتعدد  بالتصوير  خاصاً  ميدانياً  واختباراً  االتصاالت  بشأن  ثانياً 
وكذلك حلقة عمل تدريبية حول كيفية إجراء تفتيش موقعي لصالح ممثيل 

السلطات الوطنية.

OSI Division
Preparatory Commission for the Comprehensive
Nuclear-Test-Ban Treaty Organization 
Vienna International Centre
P.O. Box 1200 
1400 Vienna, Austria

ife14@ctbto.org
www.ctbto.org/ife14
www.ctbto.org
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مراحل التفتيش في التمرين IFE14تقنيات التفتيش المستخدمة في التمرين IFE14التمرين الميداني المتكامل لعام 2014

تقوم اللجنة التحضريية حالياً بتنظيم التمرين امليداين املتكامل لعام IFE14( 2014(، الذي ميثل محاكاة لعملية تفتيش موقعي، والذي سيجرى يف     
اململكة األردنية الهاشمية يف أواخر عام 2014. وسيكون هذا التمرين أكرب عمليات التفتيش املوقعي التي تُجرى باملحاكاة حتى ذلك الحني وأكرثها تقّدماً من 

الناحية التكنولوجية، مام يتيح اختبار اإلجراءات واملعدات والتقنيات عىل نحو شامل ومتكامل.

د املعاهدة أنشطة وتقنيات معيَّنة ميكن استخدامها أثناء عملية التفتيش املوقعي، بَدءاً بتقنيات أقل اقتحاميًة ثم انتقاالً إىل تقنيات أكرث اقتحاميًة. تحدِّ ذ كل منها يف أقرب توقيت ممكن إىل الحدود الزمنية التي تقررها املعاهدة.  ينقسم التمرين IFE14 إىل أربع مراحل، تُنفَّ   

تمارين التفتيش الموقعي

التني الختبار إجراءات التفتيش املوقعي ومعداته وتقنياته، ومن ثمَّ ملواصلة تطوير قدرات املنظمة يف مجال  متثِّل التامرين واالختبارات امليدانية أداتني فعَّ   
التفتيش املوقعي. وقد أجري التمرين امليداين املتكامل السابق، الذي كان أول مترين من هذا القبيل تُخترَب فيه جوانب التفتيش املوقعي عىل نحو متكامل – يف 

كازاخستان، عام 2008. ومنذ ذلك الحني، أجرت شعبة التفتيش املوقعي متارين واختبارات ميدانية عديدة، يُبنيَّ أدناه عدد مختار منها.

االً لإلجراءات، واختباراً ألداء  من أجل توفري بيئة واقعية تتيح تنفيذاً فعَّ   
املعدات وإدارة املعلومات وجاهزية فريق التفتيش للعمل، وإعداد التقرير، 
من خالل محاكاة مترين متكامل متاماً، يعمل الخرباء التقنيون الذين تسميهم 
الدول املوقّعة وممثِّلو الحكومة األردنية يف تعاون وثيق عىل إعداد سيناريو 
للتمرين IFE14 يكون واقعياً من الناحية التقنية وذا مصداقية علمية ومثرياً 

للحامس من الناحية الفكرية.

أدناه من  يرد  ما   IFE14 التمرين التفتيش يف  يَستخدم فريق  سوف   
تقنيات تسمح بها املعاهدة، وهذا ميثل تقدماً كبرياً بالقياس إىل التقنيات التي 
استُخدمت يف التمرين امليداين املتكامل لعام IFE08( 2008(. ومن شأن هذه 
التقنيات أن تساعد فريق التفتيش عىل جمع أدلة تلقي الضوء عىل الَحَدث 

الذي أفىض إىل طلب التفتيش.

مرحلة البدء

األطراف  الدول  إحدى  بتقديم   IFE14 التمرين  يُستَهل  سوف   
األطراف  للدول  وميكن  مشبوه.  َحَدث  وقوع  إىل  يستند  للتفتيش  طلباً 
خالل  من  ُجمعت  بيانات  إىل  باالستناد  موقعي  تفتيش  إحداث  وحدها 
أُنتجت بوسائل تقنية وطنية مبا يتوافق مع مبادئ  نظام الرصد الدويل أو 
غضون  يف  قراراً  التنفيذي  املجلس  يتخذ  وسوف  العامة.  الدويل   القانون 
ل مركز دعم العمليات  96 ساعًة من تلقيه الطلب. وعند تلقي الطلب، يَُفعَّ
املهام  استهالل جميع  املركز يف  دور هذا  ويتمثَّل  املنظمة.  مقر  الكائن يف 
الدخول  نقطة  إىل  التفتيش  فريق  إليصال  الالزمة  والعملياتية  اإلدارية 
طلب  تلقي  من  أيام  ستة  غضون  يف  التفتيش  موضع  الطرف  الدولة  يف 

املوقعي. التفتيش 

مرحلة ما قبل التفتيش

الـ36 األوىل منها  التفتيش 72 ساعًة. والساعات  متتد مرحلة ما قبل   
داخل   ،IFE14 حالة  )يف  الدخول  نقطة  إىل  التفتيش  فريق  وصول  تشمل 
التي تخوِّلها  الهاشمية(، ومامرسة عدد من الحقوق  إقليم اململكة األردنية 
املعاهدة لكل من الدولة الطرف موضع التفتيش، ولفريق التفتيش )إجراء 
الفريق  نقل  ثمَّ  املعدات(،  وفحص  اإلحاطة  جلسات  وتنظيم  املفاوضات 
يعمل  سوف  الثانية،  الـ36  الساعات  وأثناء  التفتيش.  منطقة  إىل  ومعداته 
بأنشطة  للقيام  التحضري  وعىل  العمليات  قاعدة  إنشاء  التفتيش عىل  فريق 

التفتيش.

 سيكون هذا التمرين أكرب املشاريع التي تضطلع بها اللجنة 

ز دور  التحضريية حتى ذلك الحني وأكرثها طموحاً، كام سيعزِّ

 املعاهدة املُهم يف اإلطار الدويل ملنع االنتشار النووي 

ونزع األسلحة النووية.

 سوف َيستخدم فريق التفتيش يف التمرين IFE14 كل ما تسمح به املعاهدة تقريباً من تقنيات لتقرير 
ما إذا كان قد حدث تفجري نووي.

ومن بني التقنيات التي تسمح بها املعاهدة، مثة تقنيتان لن تُستخَدما   
والقياس  والَحْفر.  الرنيني  السيزمي  القياس  هام   ،IFE14 التمرين  أثناء 
الخلفية  بتسجيل  األرض  تحت  تجاويف  أي  يكشف  الرنيني  السيزمي 
السيزمية. كام يستخدم املفتشون تقنية الَحْفر للحصول عىل عينات من موقع 

التفجري املشتبه بحدوثه ليك تُخترَب من حيث النشاط اإلشعاعي.

مرحلة التفتيش

املوافقة  تاريخ  من  يوماً   60 إىل  يصل  ما  بدايًة  التفتيش  مرحلة  متتد   
عىل طلب التفتيش، مع احتامل متديدها ملدة 70 يوماً أخرى، رشيطة موافقة 
املجلس التنفيذي. وتتألف مرحلة التفتيش من ثالثة أجزاء: ’1’ مرحلة أولية 
تستغرق ما قد يصل إىل 25 يوماً من تاريخ املوافقة عىل طلب التفتيش، وميكن 
أثناءها استخدام مجموعة محدودة من التقنيات؛ ’2’ مرحلة استمرار، تشمل 
فرتة التمديد وتبدأ عقب تقديم التقرير املرحيل عن عملية التفتيش، وميكن 
أثناءها استخدام تقنيات التفتيش املوقعي التي تسمح بها املعاهدة، باستثناء 
الحصول عىل عيِّنة مشعة، وهذا يتطلب تصويتاً  الَحْفر بهدف  الَحْفر؛ و’3’ 
خاصاً وموافقة من جانب املجلس التنفيذي. ويُرتأى أن تكون مدة الفرتة األولية 

يف التمرين IFE14 10 أيام، وأن تكون مدة فرتة االستمرار 12 يوماً.

مرحلة ما بعد التفتيش

متى أُعلن عن انتهاء التفتيش، تكون أمام فريق التفتيش 24 ساعًة ليك   
يلتقي مبمثل الدولة الطرف موضع التفتيش ليك يستعرض معه وثيقة النتائج 
األولية ويستوضح أيَّ نقاط غامضة. ويجب عىل تلك الدولة بعدئذ أن تضيف 
توقيعها عىل الوثيقة، للداللة عىل أنها أخذت علامً مبحتواها. وبالتوازي مع ذلك، 
يتعني عىل فريق التفتيش أن يفكِّك قاعدة العمليات ويحزم جميع املعدات 
ويغادر املوقع يف أقرب وقت ممكن عملياً. وسوف يستخدم املدير العام وثيقة 
الدول األطراف وإىل  يُحال إىل جميع  تفتييش  تقرير  إعداد  األولية يف  النتائج 

املجلس التنفيذي ليك يتبنيَّ ما إذا كان قد حدث انتهاك للمعاهدة.

ه الذي أُجري  اخُتربت تقنيات الرصد البرصي ومرافق االتصاالت أثناء التمرين املوجَّ
يف األردن عام 2010.

أجريت أثناء التمرين التمهيدي الثالث يف هنغاريا، عام 2013، عمليات رصد 
برصي وقياسات أخرى من الجو.

لية  من تقنيات التفتيش الجيوفيزيائية التي يستخدمها فريق التفتيش قياُس املوصِّ
الكهربائية يف األرض.

تطهري أجسام املفتشني عقب عودتهم من بعثاتهم يف منطقة التفتيش أثناء 
التمرين التمهيدي الثالث يف عام 2013.

املفتشون املساعدون يفحصون موقعاً للنويدات املشعة أثناء مترين عىل التفتيش 
املوقعي.

يستعمل املفتشون وسائل اتصال ذات ترددات عالية وعالية جداً وفائقة العلو، 
وكذلك وسائل اتصال ساتلية، ليك يظلوا عىل اتصال بقاعدة العمليات ومبقر 

املنظمة يف فيينا.

DE092009
فنلندا

ه الختبار املعدات واإلجراءات الخاصة بالرصد السيزمي السلبي والرصد الجيوفيزيايئ. كُرِّس هذا التمرين املوجَّ

DE102010
األردن

ه تقنيات الرصد البرصي ومرافق االتصاالت املوجودة عىل األرض. اخترَب هذا التمرين املوجَّ

IFE14 BUE I 2012
النمسا

اخترَب التمرين التمهيدي األول للتمرين IFE14 مرحلة انطالق عملية التفتيش املوقعي عىل امتداد خمسة أيام، ابتداء من 
تقديم طلب التفتيش إىل املوافقة عىل والية التفتيش املوقعي.

IFE14 BUE II/IV 2012
النمسا

اخترَب هذا التمرين الثاين، الذي دام أسبوعاً واحداً، مرحلتي ما قبل التفتيش وما بعد التفتيش، مبا فيها األنشطة الخاصة بنقطة 
الدخول وإنشاء قاعدة للعمليات وتفكيك املعدات واملغادرة.

IFE14 BUE III 2013
هنغاريا

اخترَب هذا التمرين الثالث مرحلة التفتيش، مبا فيها جاهزية فريق التفتيش للعمل ومفاهيم منطق البحث واستعامل املعدات 
وجمع البيانات وتحليلها وتجميع املواد الالزمة لوثيقة النتائج األولية.

االختباران امليدانيان
MSIR و COMS 

2013
األردن

أُجري هذان االختباران امليدانيان يف أواخر عام 3102 لتقييم أداء مرافق االتصاالت ومعدات التصوير املتعدد األطياف التي 
اقتُنيت حديثاً.

الرصد البرصي املقرتن بتصوير ثابت وفيديوي من األرض ومن الجو يساعد فريق التفتيش عىل كشف أوجه الشذوذ أو الرصد البرصي
البنى االصطناعية التي تتطلب أنشطة تفتيش إضافية.

التصوير املتعدد األطياف، مبا فيه التصوير 
باألشعة دون الحمراء

يوفر التصوير املتعدد األطياف، مبا فيه التصوير باألشعة تحت الحمراء، معلومات برصية إضافية عن أوجه الشذوذ أو البنى 
االصطناعية يف املعامل السطحية والقريبة من السطح تُساِعد فريق التفتيش عىل كشف مناطق ميكن أن تتطلب أنشطة 

تفتيش خاصة إضافية.

بات النظائر املشعة االصطناعية التي القياس الطيفي الغاماوي واملسوح األرضية قياسات اإلشعاع الغاماوي واالستبانة الطاقوية تساعدان فريق التفتيش عىل كشف ترسُّ
ميكن أن تكون لها صلة بالَحَدث املسبِّب.

جمع العيِّنات، كعيِّنات الهواء والرتبة والكساء النبايت واملاء، لتحليلها يف املخترب امليداين يساعد فريق التفتيش عىل معرفة ما املعاينة البيئية
إذا كانت توجد فيها أي نظائر مشعة ذات صلة.

من شأن قياس األحداث السيزمية الصغرى التي تقع عقب تفجري يف جوف األرض أن يساعد فريق التفتيش عىل تحديد الرصد السيزمي للهزات الالحقة
املناطق املثرية لالهتامم إلجراء مزيد من التحريات.

ات محلية يف جاذبية األرض ميكن أن تكون لها صلة رسم خرائط الحقل املغنطييس الغرض من رسم خرائط حقل الجاذبية األرضية هو البحث عن تغريُّ
مبارشة بكثافة الصخور. فأي شذوذ يف الجاذبية ميكن أن يدل عىل وجود تجويف ناشئ عن تفجري نووي تحت سطح األرض.

ات محلية يف جاذبية األرض ميكن أن تكون لها صلة مبارشة بكثافة الصخور. فأي شذوذ يف رسم خرائط حقل الجاذبية يهدف إىل البحث عن تغريُّ
الجاذبية ميكن أن يدل عىل وجود تجويف ناشئ عن تفجري نووي تحت سطح األرض.

لية الكهربائية ية القريبة من سطح األرض أو ما يف البنى قياسات املوصِّ لية الكهربائية يساعد فريق التفتيش عىل كشف األجسام الفلزِّ قياس املوصِّ
ات يف مناسيب املياه. فات أو تغريُّ الجيولوجية العميقة من اضطرابات، مثل تجوُّ

تُولَّد اإلشارات السيزمية اصطناعياً، ثم يُقاس انعكاس هذه اإلشارات أو انكسارها لتحديد مواطن الشذوذ يف البنى املسوح السيزمية الفاعلة
الجيولوجية الجوفية.

 

Envisaged IFE14 Time Line التفتيش مراحل تصوير 
قعيوالم  

Receipt of On-Site Inspection Request بعمليات البدء طلب أستالم 
الموقعي التفتيش  

Activation of the Operations Support Centre دعم مرآز عمل تنشيط 
  العمليات

Inspection Team travel to Jordan الى التفتيش فريق وصول 
  األردن

Inspection Team travel to Base of Operations الى التفتيش فريق وصول 
التفتيش منطقة  

Initial Inspection Starts األولي التفتيش عمليات بدء  

Submission of the Progress Inspection Report عمليات سير تقرير تقديم 
  التفتيش

Continuation Period of the Inspection Starts التفتيش فترة تمديد  

Presentation of the Preliminary Findings and Conclusion of 
Inspection  

 التمهيدية المرحلة نتائج تقديم
  للتفتيش
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مراحل التفتيش في التمرين IFE14تقنيات التفتيش المستخدمة في التمرين IFE14التمرين الميداني المتكامل لعام 2014

تقوم اللجنة التحضريية حالياً بتنظيم التمرين امليداين املتكامل لعام IFE14( 2014(، الذي ميثل محاكاة لعملية تفتيش موقعي، والذي سيجرى يف     
اململكة األردنية الهاشمية يف أواخر عام 2014. وسيكون هذا التمرين أكرب عمليات التفتيش املوقعي التي تُجرى باملحاكاة حتى ذلك الحني وأكرثها تقّدماً من 

الناحية التكنولوجية، مام يتيح اختبار اإلجراءات واملعدات والتقنيات عىل نحو شامل ومتكامل.

د املعاهدة أنشطة وتقنيات معيَّنة ميكن استخدامها أثناء عملية التفتيش املوقعي، بَدءاً بتقنيات أقل اقتحاميًة ثم انتقاالً إىل تقنيات أكرث اقتحاميًة. تحدِّ ذ كل منها يف أقرب توقيت ممكن إىل الحدود الزمنية التي تقررها املعاهدة.  ينقسم التمرين IFE14 إىل أربع مراحل، تُنفَّ   

تمارين التفتيش الموقعي

التني الختبار إجراءات التفتيش املوقعي ومعداته وتقنياته، ومن ثمَّ ملواصلة تطوير قدرات املنظمة يف مجال  متثِّل التامرين واالختبارات امليدانية أداتني فعَّ   
التفتيش املوقعي. وقد أجري التمرين امليداين املتكامل السابق، الذي كان أول مترين من هذا القبيل تُخترَب فيه جوانب التفتيش املوقعي عىل نحو متكامل – يف 

كازاخستان، عام 2008. ومنذ ذلك الحني، أجرت شعبة التفتيش املوقعي متارين واختبارات ميدانية عديدة، يُبنيَّ أدناه عدد مختار منها.

االً لإلجراءات، واختباراً ألداء  من أجل توفري بيئة واقعية تتيح تنفيذاً فعَّ   
املعدات وإدارة املعلومات وجاهزية فريق التفتيش للعمل، وإعداد التقرير، 
من خالل محاكاة مترين متكامل متاماً، يعمل الخرباء التقنيون الذين تسميهم 
الدول املوقّعة وممثِّلو الحكومة األردنية يف تعاون وثيق عىل إعداد سيناريو 
للتمرين IFE14 يكون واقعياً من الناحية التقنية وذا مصداقية علمية ومثرياً 

للحامس من الناحية الفكرية.

أدناه من  يرد  ما   IFE14 التمرين التفتيش يف  يَستخدم فريق  سوف   
تقنيات تسمح بها املعاهدة، وهذا ميثِّل تقّدماً كبرياً بالقياس إىل التقنيات التي 
استُخدمت يف التمرين امليداين املتكامل لعام IFE08( 2008(. ومن شأن هذه 
التقنيات أن تساعد فريق التفتيش عىل جمع أدلة تلقي الضوء عىل الَحَدث 

الذي أفىض إىل طلب التفتيش.

مرحلة البدء

األطراف  الدول  إحدى  بتقديم   IFE14 التمرين  يُستَهل  سوف   
األطراف  للدول  وميكن  مشبوه.  َحَدث  وقوع  إىل  يستند  للتفتيش  طلباً 
خالل  من  ُجمعت  بيانات  إىل  باالستناد  موقعي  تفتيش  إحداث  وحدها 
أُنتجت بوسائل تقنية وطنية مبا يتوافق مع مبادئ  نظام الرصد الدويل أو 
غضون  يف  قراراً  التنفيذي  املجلس  يتخذ  وسوف  العامة.  الدويل   القانون 
ل مركز دعم العمليات  96 ساعًة من تلقيه الطلب. وعند تلقي الطلب، يَُفعَّ
املهام  استهالل جميع  املركز يف  دور هذا  ويتمثَّل  املنظمة.  مقر  الكائن يف 
الدخول  نقطة  إىل  التفتيش  فريق  إليصال  الالزمة  والعملياتية  اإلدارية 
طلب  تلقي  من  أيام  ستة  غضون  يف  التفتيش  موضع  الطرف  الدولة  يف 

املوقعي. التفتيش 

مرحلة ما قبل التفتيش

الـ36 األوىل منها  التفتيش 72 ساعًة. والساعات  متتد مرحلة ما قبل   
داخل   ،IFE14 حالة  )يف  الدخول  نقطة  إىل  التفتيش  فريق  وصول  تشمل 
التي تخوِّلها  الهاشمية(، ومامرسة عدد من الحقوق  إقليم اململكة األردنية 
املعاهدة لكل من الدولة الطرف موضع التفتيش، ولفريق التفتيش )إجراء 
الفريق  نقل  ثمَّ  املعدات(،  وفحص  اإلحاطة  جلسات  وتنظيم  املفاوضات 
يعمل  سوف  الثانية،  الـ36  الساعات  وأثناء  التفتيش.  منطقة  إىل  ومعداته 
بأنشطة  للقيام  التحضري  وعىل  العمليات  قاعدة  إنشاء  التفتيش عىل  فريق 

التفتيش.

 سيكون هذا التمرين أكرب املشاريع التي تضطلع بها اللجنة 

ز دور  التحضريية حتى ذلك الحني وأكرثها طموحاً، كام سيعزِّ

 املعاهدة املُهم يف اإلطار الدويل ملنع االنتشار النووي 

ونزع األسلحة النووية.

 سوف َيستخدم فريق التفتيش يف التمرين IFE14 كل ما تسمح به املعاهدة تقريباً من تقنيات لتقرير 
ما إذا كان قد حدث تفجري نووي.

ومن بني التقنيات التي تسمح بها املعاهدة، مثة تقنيتان لن تُستخَدما   
والقياس  والَحْفر.  الرنيني  السيزمي  القياس  هام   ،IFE14 التمرين  أثناء 
الخلفية  بتسجيل  األرض  تحت  تجاويف  أيَّ  يكشف  الرنيني  السيزمي 
السيزمية. كام يستخدم املفتشون تقنية الَحْفر للحصول عىل عيِّنات من موقع 

التفجري املشتبه بحدوثه ليك تُخترَب من حيث النشاط اإلشعاعي.

مرحلة التفتيش

املوافقة  تاريخ  من  يوماً   60 إىل  يصل  ما  بدايًة  التفتيش  مرحلة  متتد   
عىل طلب التفتيش، مع احتامل متديدها ملدة 70 يوماً أخرى، رشيطة موافقة 
املجلس التنفيذي. وتتألف مرحلة التفتيش من ثالثة أجزاء: ’1’ مرحلة أولية 
تستغرق ما قد يصل إىل 25 يوماً من تاريخ املوافقة عىل طلب التفتيش، وميكن 
أثناءها استخدام مجموعة محدودة من التقنيات؛ ’2’ مرحلة استمرار، تشمل 
فرتة التمديد وتبدأ عقب تقديم التقرير املرحيل عن عملية التفتيش، وميكن 
أثناءها استخدام تقنيات التفتيش املوقعي التي تسمح بها املعاهدة، باستثناء 
الحصول عىل عيِّنة مشعة، وهذا يتطلب تصويتاً  الَحْفر بهدف  الَحْفر؛ و’3’ 
خاصاً وموافقة من جانب املجلس التنفيذي. ويُرتأى أن تكون مدة الفرتة األولية 

يف التمرين IFE14 10 أيام، وأن تكون مدة فرتة االستمرار 12 يوماً.

مرحلة ما بعد التفتيش

متى أُعلن عن انتهاء التفتيش، تكون أمام فريق التفتيش 24 ساعًة ليك   
يلتقي مبمثل الدولة الطرف موضع التفتيش ليك يستعرض معه وثيقة النتائج 
األولية ويستوضح أيَّ نقاط غامضة. ويجب عىل تلك الدولة بعدئذ أن تضيف 
توقيعها عىل الوثيقة، للداللة عىل أنها أخذت علامً مبحتواها. وبالتوازي مع ذلك، 
يتعني عىل فريق التفتيش أن يفكِّك قاعدة العمليات ويحزم جميع املعدات 
ويغادر املوقع يف أقرب وقت ممكن عملياً. وسوف يستخدم املدير العام وثيقة 
الدول األطراف وإىل  يُحال إىل جميع  تفتييش  تقرير  إعداد  األولية يف  النتائج 

املجلس التنفيذي ليك يتبنيَّ ما إذا كان قد حدث انتهاك للمعاهدة.

ه الذي أُجري  اخُتربت تقنيات الرصد البرصي ومرافق االتصاالت أثناء التمرين املوجَّ
يف األردن عام 2010.

أجريت أثناء التمرين التمهيدي الثالث يف هنغاريا، عام 2013، عمليات رصد 
برصي وقياسات أخرى من الجو.

لية  من تقنيات التفتيش الجيوفيزيائية التي يستخدمها فريق التفتيش قياُس املوصِّ
الكهربائية يف األرض.

تطهري أجسام املفتشني عقب عودتهم من بعثاتهم يف منطقة التفتيش أثناء 
التمرين التمهيدي الثالث يف عام 2013.

املفتشون املساعدون يفحصون موقعاً للنويدات املشعة أثناء مترين عىل التفتيش 
املوقعي.

يستعمل املفتشون وسائل اتصال ذات ترددات عالية وعالية جداً وفائقة العلو، 
وكذلك وسائل اتصال ساتلية، ليك يظلوا عىل اتصال بقاعدة العمليات ومبقر 

املنظمة يف فيينا.

DE092009
فنلندا

ه الختبار املعدات واإلجراءات الخاصة بالرصد السيزمي السلبي والرصد الجيوفيزيايئ. كُرِّس هذا التمرين املوجَّ

DE102010
األردن

ه تقنيات الرصد البرصي ومرافق االتصاالت املوجودة عىل األرض. اخترَب هذا التمرين املوجَّ

IFE14 BUE I 2012
النمسا

اخترَب التمرين التمهيدي األول للتمرين IFE14 مرحلة انطالق عملية التفتيش املوقعي عىل امتداد خمسة أيام، ابتداء من 
تقديم طلب التفتيش إىل املوافقة عىل والية التفتيش املوقعي.

IFE14 BUE II/IV 2012
النمسا

اخترَب هذا التمرين الثاين، الذي دام أسبوعاً واحداً، مرحلتي ما قبل التفتيش وما بعد التفتيش، مبا فيها األنشطة الخاصة بنقطة 
الدخول وإنشاء قاعدة للعمليات وتفكيك املعدات واملغادرة.

IFE14 BUE III 2013
هنغاريا

اخترَب هذا التمرين الثالث مرحلة التفتيش، مبا فيها جاهزية فريق التفتيش للعمل ومفاهيم منطق البحث واستعامل املعدات 
وجمع البيانات وتحليلها وتجميع املواد الالزمة لوثيقة النتائج األولية.

االختباران امليدانيان
MSIR و COMS 

2013
األردن

أُجري هذان االختباران امليدانيان يف أواخر عام 3102 لتقييم أداء مرافق االتصاالت ومعدات التصوير املتعدد األطياف التي 
اقتُنيت حديثاً.

الرصد البرصي املقرتن بتصوير ثابت وفيديوي من األرض ومن الجو يساعد فريق التفتيش عىل كشف أوجه الشذوذ أو الرصد البرصي
البنى االصطناعية التي تتطلب أنشطة تفتيش إضافية.

د األطياف، مبا فيه التصوير  التصوير املتعدِّ
باألشعة دون الحمراء

د األطياف، مبا فيه التصوير باألشعة تحت الحمراء، معلومات برصية إضافية عن أوجه الشذوذ أو البنى  يوفِّر التصوير املتعدِّ
االصطناعية يف املعامل السطحية والقريبة من السطح تُساِعد فريق التفتيش عىل كشف مناطق ميكن أن تتطلب أنشطة 

تفتيش خاصة إضافية.

بات النظائر املشعة االصطناعية التي القياس الطيفي الغاماوي واملسوح األرضية قياسات اإلشعاع الغاماوي واالستبانة الطاقوية تساعدان فريق التفتيش عىل كشف ترسُّ
ميكن أن تكون لها صلة بالَحَدث املسبِّب.

جمع العيِّنات، كعيِّنات الهواء والرتبة والكساء النبايت واملاء، لتحليلها يف املخترب امليداين يساعد فريق التفتيش عىل معرفة ما املعاينة البيئية
إذا كانت توجد فيها أيُّ نظائر مشعة ذات صلة.

من شأن قياس األحداث السيزمية الصغرى التي تقع عقب تفجري يف جوف األرض أن يساعد فريق التفتيش عىل تحديد الرصد السيزمي للهزات الالحقة
املناطق املثرية لالهتامم إلجراء مزيد من التحريات.

الغرض من رسم خرائط الحقول املغنطيسية هو قياس التباينات يف حقول الجاذبية األرضية التي ميكن أن تنشأ عن مختلف رسم خرائط الحقول املغنطيسية
األجسام املحتوية عىل الحديد املوجودة يف األرض، مثل األنابيب والكابالت، وهي أشياء توجد عادة يف أيِّ موقع لتجربة نووية.

ات محلية يف جاذبية األرض ميكن أن تكون لها صلة رسم خرائط حقول الجاذبية األرضية الغرض من رسم خرائط حقول الجاذبية األرضية هو البحث عن تغريُّ
مبارشة بكثافة الصخور. فأيُّ شذوذ يف الجاذبية ميكن أن يدل عىل وجود تجويف ناشئ عن تفجري نووي تحت سطح األرض.

لية الكهربائية ية القريبة من سطح األرض أو ما يف البنى قياسات املوصِّ لية الكهربائية يساعد فريق التفتيش عىل كشف األجسام الفلزِّ قياس املوصِّ
ات يف مناسيب املياه. فات أو تغريُّ الجيولوجية العميقة من اضطرابات، مثل تجوُّ

تُولَّد اإلشارات السيزمية اصطناعياً، ثمَّ يُقاس انعكاس هذه اإلشارات أو انكسارها لتحديد َمواطن الشذوذ يف البنى املسوح السيزمية الفاعلة
الجيولوجية الجوفية.

 

Envisaged IFE14 Time Line التفتيش مراحل تصوير 
قعيوالم  

Receipt of On-Site Inspection Request بعمليات البدء طلب أستالم 
الموقعي التفتيش  

Activation of the Operations Support Centre دعم مرآز عمل تنشيط 
  العمليات

Inspection Team travel to Jordan الى التفتيش فريق وصول 
  األردن

Inspection Team travel to Base of Operations الى التفتيش فريق وصول 
التفتيش منطقة  

Initial Inspection Starts األولي التفتيش عمليات بدء  

Submission of the Progress Inspection Report عمليات سير تقرير تقديم 
  التفتيش

Continuation Period of the Inspection Starts التفتيش فترة تمديد  

Presentation of the Preliminary Findings and Conclusion of 
Inspection  

 التمهيدية المرحلة نتائج تقديم
  للتفتيش
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مراحل التفتيش في التمرين IFE14تقنيات التفتيش المستخدمة في التمرين IFE14التمرين الميداني المتكامل لعام 2014

تقوم اللجنة التحضريية حالياً بتنظيم التمرين امليداين املتكامل لعام IFE14( 2014(، الذي ميثل محاكاة لعملية تفتيش موقعي، والذي سيجرى يف     
اململكة األردنية الهاشمية يف أواخر عام 2014. وسيكون هذا التمرين أكرب عمليات التفتيش املوقعي التي تُجرى باملحاكاة حتى ذلك الحني وأكرثها تقّدماً من 

الناحية التكنولوجية، مام يتيح اختبار اإلجراءات واملعدات والتقنيات عىل نحو شامل ومتكامل.

د املعاهدة أنشطة وتقنيات معيَّنة ميكن استخدامها أثناء عملية التفتيش املوقعي، بَدءاً بتقنيات أقل اقتحاميًة ثم انتقاالً إىل تقنيات أكرث اقتحاميًة. تحدِّ ذ كل منها يف أقرب توقيت ممكن إىل الحدود الزمنية التي تقررها املعاهدة.  ينقسم التمرين IFE14 إىل أربع مراحل، تُنفَّ   

تمارين التفتيش الموقعي

التني الختبار إجراءات التفتيش املوقعي ومعداته وتقنياته، ومن ثمَّ ملواصلة تطوير قدرات املنظمة يف مجال  متثِّل التامرين واالختبارات امليدانية أداتني فعَّ   
التفتيش املوقعي. وقد أجري التمرين امليداين املتكامل السابق، الذي كان أول مترين من هذا القبيل تُخترَب فيه جوانب التفتيش املوقعي عىل نحو متكامل – يف 

كازاخستان، عام 2008. ومنذ ذلك الحني، أجرت شعبة التفتيش املوقعي متارين واختبارات ميدانية عديدة، يُبنيَّ أدناه عدد مختار منها.

االً لإلجراءات، واختباراً ألداء  من أجل توفري بيئة واقعية تتيح تنفيذاً فعَّ   
املعدات وإدارة املعلومات وجاهزية فريق التفتيش للعمل، وإعداد التقرير، 
من خالل محاكاة مترين متكامل متاماً، يعمل الخرباء التقنيون الذين تسميهم 
الدول املوقّعة وممثِّلو الحكومة األردنية يف تعاون وثيق عىل إعداد سيناريو 
للتمرين IFE14 يكون واقعياً من الناحية التقنية وذا مصداقية علمية ومثرياً 

للحامس من الناحية الفكرية.

أدناه من  يرد  ما   IFE14 التمرين التفتيش يف  يَستخدم فريق  سوف   
تقنيات تسمح بها املعاهدة، وهذا ميثل تقدماً كبرياً بالقياس إىل التقنيات التي 
استُخدمت يف التمرين امليداين املتكامل لعام IFE08( 2008(. ومن شأن هذه 
التقنيات أن تساعد فريق التفتيش عىل جمع أدلة تلقي الضوء عىل الَحَدث 

الذي أفىض إىل طلب التفتيش.

مرحلة البدء

األطراف  الدول  إحدى  بتقديم   IFE14 التمرين  يُستَهل  سوف   
األطراف  للدول  وميكن  مشبوه.  َحَدث  وقوع  إىل  يستند  للتفتيش  طلباً 
خالل  من  ُجمعت  بيانات  إىل  باالستناد  موقعي  تفتيش  إحداث  وحدها 
أُنتجت بوسائل تقنية وطنية مبا يتوافق مع مبادئ  نظام الرصد الدويل أو 
غضون  يف  قراراً  التنفيذي  املجلس  يتخذ  وسوف  العامة.  الدويل   القانون 
ل مركز دعم العمليات  96 ساعًة من تلقيه الطلب. وعند تلقي الطلب، يَُفعَّ
املهام  استهالل جميع  املركز يف  دور هذا  ويتمثَّل  املنظمة.  مقر  الكائن يف 
الدخول  نقطة  إىل  التفتيش  فريق  إليصال  الالزمة  والعملياتية  اإلدارية 
طلب  تلقي  من  أيام  ستة  غضون  يف  التفتيش  موضع  الطرف  الدولة  يف 

املوقعي. التفتيش 

مرحلة ما قبل التفتيش

الـ36 األوىل منها  التفتيش 72 ساعًة. والساعات  متتد مرحلة ما قبل   
داخل   ،IFE14 حالة  )يف  الدخول  نقطة  إىل  التفتيش  فريق  وصول  تشمل 
التي تخوِّلها  الهاشمية(، ومامرسة عدد من الحقوق  إقليم اململكة األردنية 
املعاهدة لكل من الدولة الطرف موضع التفتيش، ولفريق التفتيش )إجراء 
الفريق  نقل  ثمَّ  املعدات(،  وفحص  اإلحاطة  جلسات  وتنظيم  املفاوضات 
يعمل  سوف  الثانية،  الـ36  الساعات  وأثناء  التفتيش.  منطقة  إىل  ومعداته 
بأنشطة  للقيام  التحضري  وعىل  العمليات  قاعدة  إنشاء  التفتيش عىل  فريق 

التفتيش.

 سيكون هذا التمرين أكرب املشاريع التي تضطلع بها اللجنة 

ز دور  التحضريية حتى ذلك الحني وأكرثها طموحاً، كام سيعزِّ

 املعاهدة املُهم يف اإلطار الدويل ملنع االنتشار النووي 

ونزع األسلحة النووية.

 سوف َيستخدم فريق التفتيش يف التمرين IFE14 كل ما تسمح به املعاهدة تقريباً من تقنيات لتقرير 
ما إذا كان قد حدث تفجري نووي.

ومن بني التقنيات التي تسمح بها املعاهدة، مثة تقنيتان لن تُستخَدما   
والقياس  والَحْفر.  الرنيني  السيزمي  القياس  هام   ،IFE14 التمرين  أثناء 
الخلفية  بتسجيل  األرض  تحت  تجاويف  أي  يكشف  الرنيني  السيزمي 
السيزمية. كام يستخدم املفتشون تقنية الَحْفر للحصول عىل عينات من موقع 

التفجري املشتبه بحدوثه ليك تُخترَب من حيث النشاط اإلشعاعي.

مرحلة التفتيش

املوافقة  تاريخ  من  يوماً   60 إىل  يصل  ما  بدايًة  التفتيش  مرحلة  متتد   
عىل طلب التفتيش، مع احتامل متديدها ملدة 70 يوماً أخرى، رشيطة موافقة 
املجلس التنفيذي. وتتألف مرحلة التفتيش من ثالثة أجزاء: ’1’ مرحلة أولية 
تستغرق ما قد يصل إىل 25 يوماً من تاريخ املوافقة عىل طلب التفتيش، وميكن 
أثناءها استخدام مجموعة محدودة من التقنيات؛ ’2’ مرحلة استمرار، تشمل 
فرتة التمديد وتبدأ عقب تقديم التقرير املرحيل عن عملية التفتيش، وميكن 
أثناءها استخدام تقنيات التفتيش املوقعي التي تسمح بها املعاهدة، باستثناء 
الحصول عىل عيِّنة مشعة، وهذا يتطلب تصويتاً  الَحْفر بهدف  الَحْفر؛ و’3’ 
خاصاً وموافقة من جانب املجلس التنفيذي. ويُرتأى أن تكون مدة الفرتة األولية 

يف التمرين IFE14 10 أيام، وأن تكون مدة فرتة االستمرار 12 يوماً.

مرحلة ما بعد التفتيش

متى أُعلن عن انتهاء التفتيش، تكون أمام فريق التفتيش 24 ساعًة ليك   
يلتقي مبمثل الدولة الطرف موضع التفتيش ليك يستعرض معه وثيقة النتائج 
األولية ويستوضح أيَّ نقاط غامضة. ويجب عىل تلك الدولة بعدئذ أن تضيف 
توقيعها عىل الوثيقة، للداللة عىل أنها أخذت علامً مبحتواها. وبالتوازي مع ذلك، 
يتعني عىل فريق التفتيش أن يفكِّك قاعدة العمليات ويحزم جميع املعدات 
ويغادر املوقع يف أقرب وقت ممكن عملياً. وسوف يستخدم املدير العام وثيقة 
الدول األطراف وإىل  يُحال إىل جميع  تفتييش  تقرير  إعداد  األولية يف  النتائج 

املجلس التنفيذي ليك يتبنيَّ ما إذا كان قد حدث انتهاك للمعاهدة.

ه الذي أُجري  اخُتربت تقنيات الرصد البرصي ومرافق االتصاالت أثناء التمرين املوجَّ
يف األردن عام 2010.

أجريت أثناء التمرين التمهيدي الثالث يف هنغاريا، عام 2013، عمليات رصد 
برصي وقياسات أخرى من الجو.

لية  من تقنيات التفتيش الجيوفيزيائية التي يستخدمها فريق التفتيش قياُس املوصِّ
الكهربائية يف األرض.

تطهري أجسام املفتشني عقب عودتهم من بعثاتهم يف منطقة التفتيش أثناء 
التمرين التمهيدي الثالث يف عام 2013.

املفتشون املساعدون يفحصون موقعاً للنويدات املشعة أثناء مترين عىل التفتيش 
املوقعي.

يستعمل املفتشون وسائل اتصال ذات ترددات عالية وعالية جداً وفائقة العلو، 
وكذلك وسائل اتصال ساتلية، ليك يظلوا عىل اتصال بقاعدة العمليات ومبقر 

املنظمة يف فيينا.

DE092009
فنلندا

ه الختبار املعدات واإلجراءات الخاصة بالرصد السيزمي السلبي والرصد الجيوفيزيايئ. كُرِّس هذا التمرين املوجَّ

DE102010
األردن

ه تقنيات الرصد البرصي ومرافق االتصاالت املوجودة عىل األرض. اخترَب هذا التمرين املوجَّ

IFE14 BUE I 2012
النمسا

اخترَب التمرين التمهيدي األول للتمرين IFE14 مرحلة انطالق عملية التفتيش املوقعي عىل امتداد خمسة أيام، ابتداء من 
تقديم طلب التفتيش إىل املوافقة عىل والية التفتيش املوقعي.

IFE14 BUE II/IV 2012
النمسا

اخترَب هذا التمرين الثاين، الذي دام أسبوعاً واحداً، مرحلتي ما قبل التفتيش وما بعد التفتيش، مبا فيها األنشطة الخاصة بنقطة 
الدخول وإنشاء قاعدة للعمليات وتفكيك املعدات واملغادرة.

IFE14 BUE III 2013
هنغاريا

اخترَب هذا التمرين الثالث مرحلة التفتيش، مبا فيها جاهزية فريق التفتيش للعمل ومفاهيم منطق البحث واستعامل املعدات 
وجمع البيانات وتحليلها وتجميع املواد الالزمة لوثيقة النتائج األولية.

االختباران امليدانيان
MSIR و COMS 

2013
األردن

أُجري هذان االختباران امليدانيان يف أواخر عام 3102 لتقييم أداء مرافق االتصاالت ومعدات التصوير املتعدد األطياف التي 
اقتُنيت حديثاً.

الرصد البرصي املقرتن بتصوير ثابت وفيديوي من األرض ومن الجو يساعد فريق التفتيش عىل كشف أوجه الشذوذ أو الرصد البرصي
البنى االصطناعية التي تتطلب أنشطة تفتيش إضافية.

التصوير املتعدد األطياف، مبا فيه التصوير 
باألشعة دون الحمراء

يوفر التصوير املتعدد األطياف، مبا فيه التصوير باألشعة تحت الحمراء، معلومات برصية إضافية عن أوجه الشذوذ أو البنى 
االصطناعية يف املعامل السطحية والقريبة من السطح تُساِعد فريق التفتيش عىل كشف مناطق ميكن أن تتطلب أنشطة 

تفتيش خاصة إضافية.

بات النظائر املشعة االصطناعية التي القياس الطيفي الغاماوي واملسوح األرضية قياسات اإلشعاع الغاماوي واالستبانة الطاقوية تساعدان فريق التفتيش عىل كشف ترسُّ
ميكن أن تكون لها صلة بالَحَدث املسبِّب.

جمع العيِّنات، كعيِّنات الهواء والرتبة والكساء النبايت واملاء، لتحليلها يف املخترب امليداين يساعد فريق التفتيش عىل معرفة ما املعاينة البيئية
إذا كانت توجد فيها أي نظائر مشعة ذات صلة.

من شأن قياس األحداث السيزمية الصغرى التي تقع عقب تفجري يف جوف األرض أن يساعد فريق التفتيش عىل تحديد الرصد السيزمي للهزات الالحقة
املناطق املثرية لالهتامم إلجراء مزيد من التحريات.

ات محلية يف جاذبية األرض ميكن أن تكون لها صلة رسم خرائط الحقل املغنطييس الغرض من رسم خرائط حقل الجاذبية األرضية هو البحث عن تغريُّ
مبارشة بكثافة الصخور. فأي شذوذ يف الجاذبية ميكن أن يدل عىل وجود تجويف ناشئ عن تفجري نووي تحت سطح األرض.

ات محلية يف جاذبية األرض ميكن أن تكون لها صلة مبارشة بكثافة الصخور. فأي شذوذ يف رسم خرائط حقل الجاذبية يهدف إىل البحث عن تغريُّ
الجاذبية ميكن أن يدل عىل وجود تجويف ناشئ عن تفجري نووي تحت سطح األرض.

لية الكهربائية ية القريبة من سطح األرض أو ما يف البنى قياسات املوصِّ لية الكهربائية يساعد فريق التفتيش عىل كشف األجسام الفلزِّ قياس املوصِّ
ات يف مناسيب املياه. فات أو تغريُّ الجيولوجية العميقة من اضطرابات، مثل تجوُّ

تُولَّد اإلشارات السيزمية اصطناعياً، ثم يُقاس انعكاس هذه اإلشارات أو انكسارها لتحديد مواطن الشذوذ يف البنى املسوح السيزمية الفاعلة
الجيولوجية الجوفية.

 

Envisaged IFE14 Time Line التفتيش مراحل تصوير 
قعيوالم  

Receipt of On-Site Inspection Request بعمليات البدء طلب أستالم 
الموقعي التفتيش  

Activation of the Operations Support Centre دعم مرآز عمل تنشيط 
  العمليات

Inspection Team travel to Jordan الى التفتيش فريق وصول 
  األردن

Inspection Team travel to Base of Operations الى التفتيش فريق وصول 
التفتيش منطقة  

Initial Inspection Starts األولي التفتيش عمليات بدء  

Submission of the Progress Inspection Report عمليات سير تقرير تقديم 
  التفتيش

Continuation Period of the Inspection Starts التفتيش فترة تمديد  

Presentation of the Preliminary Findings and Conclusion of 
Inspection  

 التمهيدية المرحلة نتائج تقديم
  للتفتيش

 

 

Envisaged IFE14 Time Line قعيوالم التفتيش مراحل تصوير
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IFE14 الحدود الزمنية املرتآة للتمرين



تُحفظ معدات التفتيش املوقعي، جاهزًة للنرش الرسيع، يف مرفق تخزين املعدات 
وصيانتها، الواقع يف ضواحي فيينا.

تحضرياً للتمرين IFE14، أجرت املنظمة سلسلة متارين متهيدية للتمرُّن عىل كل 
مرحلة من مراحل التفتيش املوقعي.

املشاركون يف التمرين BUE III، الذين سيشارك عدد منهم يف التمرين IFE14.قاعدة العمليات أثناء التمرين BUE III يف هنغاريا، عام 2013.

IFE14 تقييم التمرين

سيقوم فريق تفتيش مستقل بتقييم سري التمرين IFE14 باستخدام توليفة من االستعراضات املكتبية وعمليات الرصد واملقابالت واالستبيانات، لتحديد   
م املحرز، منذ التمرين IFE08، يف سّد ما سبق اكتشافه من ثغرات يف القدرة العملياتية، والستبانة مجاالت تحسني إضافية، وللمساعدة عىل تشكيل  مدى التقدُّ

وإرشاد ما ستبذله املنظمة الحقاً من جهود للميض يف تطوير القدرة العملياتية والتهيُّؤ لبدء نفاذ املعاهدة.

 سيكون إجراء التمرين IFE14 خطوة كربى يف مواصلة تطوير نظام التفتيش املوقعي 

وَمْعلامً بارزاً يف عمل اللجنة التحضريية.

الحصول على معلومات إضافية

التايل: www.ctbto.org/ife14، حيث  العنوان  التمرين IFE14 والتفتيش املوقعي، يرجى زيارة املوقع الشبيك للمنظمة عىل  ملزيد من املعلومات عن   
ميكنكم أيضاً االشرتاك يف النرشة اإلخبارية اإللكرتونية الخاصة بالتمرين IFE14، للحصول عىل تحديثات منتظمة بشأن التحضريات لذلك التمرين وسري عمله.

من إنتاج

شعبة التفتيش املوقعي
باللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

 © 2013 اللجنة التحضريية 
ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

ُطبع يف فيينا،النمسا، 2013

الصفحة  1 اختبار تدبير التحقق النهائي في إطار المعاهدة:  التدريب الميداني المتكامل لعام 2014 الصفحة  6 اختبار تدبير التحقق النهائي في إطار المعاهدة:  التدريب الميداني المتكامل لعام 2014 الصفحة  5 اختبار تدبير التحقق النهائي في إطار المعاهدة:  التدريب الميداني المتكامل لعام 2014

معاهدة حظر التجارب النووية وعمليات التفتيش الموقعي

تقيض والية اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بأن تضطلع اللجنة التحضريية بالتحضريات الالزمة لنظام التحّقق الخاص     
القائم بها وأينام  أيًّا كان  النووية  التفجريات  النووية لعام 1996 )اختصاراً: »املعاهدة«( عند بدء نفاذها. وتَحظُر املعاهدة  للتجارب  الشامل  الحظر  مبعاهدة 

أُجريت: فوق سطح األرض أو يف الغالف الجوي أو تحت سطح املاء أو يف جوف األرض.

والتفتيش املوقعي، الذي ينطوي عىل فحص دقيق ملنطقة معيَّنة، هو    
أحد العنارص األربعة لنظام التحّقق الخاص باملعاهدة، الذي سبقت اإلشارة 
من  املكوَّنة  بشبكته  الدويل،  الرصد  نظام  فهي:  األخرى  العنارص  ا  أمَّ  إليه. 
337 َمرِفقاً منترشاً يف جميع أنحاء العامل؛ ومركز البيانات الدويل، مبا لديه من 
قدرات واسعة يف مجال تحليل البيانات؛ وآلية التشاور واالستيضاح، املقرتنة 
البيانات الدويل هام اآلن يف  الثقة. ونظام الرصد الدويل ومركز  لبناء  بتدابري 

حالة تشغيل مؤقَّت.

بعد بدء نفاذ املعاهدة، يجوز للدولة الطرف أن تطلب تفتيشاً موقعياً إذا   
كان لديها سبب لالعتقاد بأنَّ تفجرياً نووياً قد أجري، مام ميثِّل انتهاكاً للمعاهدة.
الشامل  الحظر  معاهدة  ملنظمة  التنفيذي  املجلس  موافقة  وعند   
تساعد  سوف  الطلب،  ذلك  عىل  »املنظمة«(  )اختصاراً:  النووية  للتجارب 
إذا كان قد حدث  التأكُّد مامَّ  تُجمع مبارشًة عىل األرض عىل  التي  الحقائُق 
، فإنَّ التفتيش املوقعي سيكون هو تدبري  تفجري نووي بالفعل أم ال. ومن ثمَّ

التحقُّق النهايئ يف إطار املعاهدة.

فريق التفتيش

منهم  مفتشاً،  فريق يضم 40  املوقعي حول  التفتيش  تتمحور عملية   
الهزّات األرضية( والجيوفيزياء  البرصي والسيزمولوجيا )علم  الرصد  خرباء يف 
تكنولوجيا وخربات  من  يلزم  ما  وكذلك  وتحليلها،  ة  املشعَّ النويدات  وكشف 
فنية مساندة. وسيكون مبقدور املفتشني أن يستخدموا مجموعة أساليب ذات 
تفتيش معيَّنة تصل  أدلة ضمن حدود منطقة  اقتحامي متزايد لجمع  طابع 
مساحتها إىل 000 1 كيلومرت مربَّع. وعقب اختتام عملية التفتيش، يجب عىل 
تلك  نتائج  عن  تقريراً  التنفيذي  املجلس  إىل  يقّدم  أن  للمنظمة  العام  املدير 
العملية، ويتوىل املجلس إجراء التقييم النهايئ بشأن ما إذا كانت املعاهدة قد 

انتُهكت، أي ما إذا كان قد حدث تفجري نووي أم ال.
لضيق  نظراً  األهمية،  حاسم  أمر  هو  التفتيش  فريق  نرش  وتوقيت   
الوقت الذي ميكن يف غضونه الحصول عىل بعض األدلة القاطعة عىل حدوث 

تفجري نووي. وتنص املعاهدة عىل أن يكون أمام املنظمة ستة أيام فقط منذ 
تلقي طلب التفتيش ليك تنقل فريق التفتيش، مع معداته البالغ وزنها 150 

طنًّا، إىل إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.

1   .......... معاهدة حظر التجارب النووية وعمليات التفتيش املوقعي

2   ...................................................IFE14 عرض استهاليل للتمرين

4-3   .................... التفتيش املوقعي وتقنيات التمرين IFE14 ومراحله

5   ......................................... IFE14 األردن: البلد املضيف للتمرين

المحتويات

األردن غني باملعامل الجيولوجية والجيوفيزيائية، ممَّ يساعد عىل تنفيذ مترين 
ميداين متكامل.

سوف يوفِّر البلد املضيف منطقة تفتيش، تناهز مساحتها 000 1 كيلومرت مربَّع، 
عىل ضفاف البحر امليت.

األردن :  البلد المضيف

سوف تستضيف اململكة األردنية الهاشمية التمرين IFE14، وسوف تخصص منطقة تناهز مساحتها 000 1 كيلومرت مربع عىل ضفاف البحر امليت – نحو   
ن - حيث سيجرى التمرين. ولدى األردن تشكيلة واسعة من املعامل الجيولوجية، مام يتيح اختبار جوانب التفتيش املوقعي  100 كيلومرت إىل الجنوب الغريب من عامَّ

يف ظروف واقعية.

الرشقي  الساحل  امتداد  عىل  أرضيًة  ُمنَزَلقات  املعامل  تلك  ن  وتتضمَّ  
انخفاض  جرّاء  من  الحديثة  منطقة  يف  حديثاً  تكوَّنت  وأغواراً  امليت،  للبحر 
مستوى املاء يف البحر امليت ومجموعات متتالية من املصاطب املائية يف دلتا 
، فإنَّ هذه السامت الجيولوجية تساعد عىل إعداد سيناريو  املجيب. ومن ثمَّ

ذي مصداقية تقنية لهذا التمرين.

 لدى األردن تشكيلة واسعة من املعامل الجيولوجية، 

تتضمن أغواراً وُمنَزلَقات أرضية، مام يتيح اختبار جوانب 

التفتيش املوقعي يف ظروف واقعية.

التعاون الجاري بين األردن واللجنة التحضيرية

يستند التمرين IFE14 إىل تاريخ طويل من التعاون الوثيق بني األردن   
للتجارب  الشامل  الحظر  األردن عىل معاهدة  َوقَّع  التحضريية. فقد  واللجنة 
ق  النووية عقب فتح باب التوقيع عليها يف 26 أيلول/سبتمرب 1996، ثمَّ صدَّ
عليها يف آب/أغسطس 1998. ويف تلك السنة ذاتها، أبرم األردن واألمانة الفنية 
املساعدة  السيزمية  املحطة  استضافة  يشمل  باملرافق  خاصاً  اتفاقاً  املؤقتة 

AS56، التابعة لنظام الرصد الدويل.

بناء  حول  عمل  حلقة  األردن:  استضاف  األخرية،  السنوات  ويف   
القدرات يف مجال إنشاء مراكز البيانات الوطنية لصالح دول الرشق األوسط 

تقنيات  عىل  هاً  موجَّ 2010؛ ومتريناً  أيلول/سبتمرب  ُعقدت يف  آسيا،  وجنوب 
الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  أُجري  االتصال،  ومعدات  األرضية  البرصي  الرصد 
الثاين/ ُعقدت يف ترشين  السمعي،  دون  الرصد  وحلقة عمل حول   2010؛ 

نوفمرب 2011.

وضمن إطار التحضري للتمرين IFE14، استضاف األردن اختباراً ميدانياً   
األطياف،  املتعدد  بالتصوير  خاصاً  ميدانياً  واختباراً  االتصاالت  بشأن  ثانياً 
وكذلك حلقة عمل تدريبية حول كيفية إجراء تفتيش موقعي لصالح ممثيل 

السلطات الوطنية.

OSI Division
Preparatory Commission for the Comprehensive
Nuclear-Test-Ban Treaty Organization 
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تُحفظ معدات التفتيش املوقعي، جاهزًة للنرش الرسيع، يف مرفق تخزين املعدات 
وصيانتها، الواقع يف ضواحي فيينا.

تحضرياً للتمرين IFE14، أجرت املنظمة سلسلة متارين متهيدية للتمرُّن عىل كل 
مرحلة من مراحل التفتيش املوقعي.

املشاركون يف التمرين BUE III، الذين سيشارك عدد منهم يف التمرين IFE14.قاعدة العمليات أثناء التمرين BUE III يف هنغاريا، عام 2013.

IFE14 تقييم التمرين

سيقوم فريق تفتيش مستقل بتقييم سري التمرين IFE14 باستخدام توليفة من االستعراضات املكتبية وعمليات الرصد واملقابالت واالستبيانات، لتحديد   
م املحرز، منذ التمرين IFE08، يف سّد ما سبق اكتشافه من ثغرات يف القدرة العملياتية، والستبانة مجاالت تحسني إضافية، وللمساعدة عىل تشكيل  مدى التقدُّ

وإرشاد ما ستبذله املنظمة الحقاً من جهود للميض يف تطوير القدرة العملياتية والتهيُّؤ لبدء نفاذ املعاهدة.

 سيكون إجراء التمرين IFE14 خطوة كربى يف مواصلة تطوير نظام التفتيش املوقعي 

وَمْعلامً بارزاً يف عمل اللجنة التحضريية.

الحصول على معلومات إضافية

التايل: www.ctbto.org/ife14، حيث  العنوان  التمرين IFE14 والتفتيش املوقعي، يرجى زيارة املوقع الشبيك للمنظمة عىل  ملزيد من املعلومات عن   
ميكنكم أيضاً االشرتاك يف النرشة اإلخبارية اإللكرتونية الخاصة بالتمرين IFE14، للحصول عىل تحديثات منتظمة بشأن التحضريات لذلك التمرين وسري عمله.

من إنتاج

شعبة التفتيش املوقعي
باللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

 © 2013 اللجنة التحضريية 
ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

ُطبع يف فيينا،النمسا، 2013

الصفحة  1 اختبار تدبير التحقق النهائي في إطار المعاهدة:  التدريب الميداني المتكامل لعام 2014 الصفحة  6 اختبار تدبير التحقق النهائي في إطار المعاهدة:  التدريب الميداني المتكامل لعام 2014 الصفحة  5 اختبار تدبير التحقق النهائي في إطار المعاهدة:  التدريب الميداني المتكامل لعام 2014

معاهدة حظر التجارب النووية وعمليات التفتيش الموقعي

تقيض والية اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بأن تضطلع اللجنة التحضريية بالتحضريات الالزمة لنظام التحّقق الخاص     
القائم بها وأينام  أيًّا كان  النووية  التفجريات  النووية لعام 1996 )اختصاراً: »املعاهدة«( عند بدء نفاذها. وتَحظُر املعاهدة  للتجارب  الشامل  الحظر  مبعاهدة 

أُجريت: فوق سطح األرض أو يف الغالف الجوي أو تحت سطح املاء أو يف جوف األرض.

والتفتيش املوقعي، الذي ينطوي عىل فحص دقيق ملنطقة معيَّنة، هو    
أحد العنارص األربعة لنظام التحّقق الخاص باملعاهدة، الذي سبقت اإلشارة 
من  املكوَّنة  بشبكته  الدويل،  الرصد  نظام  فهي:  األخرى  العنارص  ا  أمَّ  إليه. 
337 َمرِفقاً منترشاً يف جميع أنحاء العامل؛ ومركز البيانات الدويل، مبا لديه من 
قدرات واسعة يف مجال تحليل البيانات؛ وآلية التشاور واالستيضاح، املقرتنة 
البيانات الدويل هام اآلن يف  الثقة. ونظام الرصد الدويل ومركز  لبناء  بتدابري 

حالة تشغيل مؤقَّت.

بعد بدء نفاذ املعاهدة، يجوز للدولة الطرف أن تطلب تفتيشاً موقعياً إذا   
كان لديها سبب لالعتقاد بأنَّ تفجرياً نووياً قد أجري، مام ميثِّل انتهاكاً للمعاهدة.
الشامل  الحظر  معاهدة  ملنظمة  التنفيذي  املجلس  موافقة  وعند   
تساعد  سوف  الطلب،  ذلك  عىل  »املنظمة«(  )اختصاراً:  النووية  للتجارب 
إذا كان قد حدث  التأكُّد مامَّ  تُجمع مبارشًة عىل األرض عىل  التي  الحقائُق 
، فإنَّ التفتيش املوقعي سيكون هو تدبري  تفجري نووي بالفعل أم ال. ومن ثمَّ

التحقُّق النهايئ يف إطار املعاهدة.

فريق التفتيش

منهم  مفتشاً،  فريق يضم 40  املوقعي حول  التفتيش  تتمحور عملية   
الهزّات األرضية( والجيوفيزياء  البرصي والسيزمولوجيا )علم  الرصد  خرباء يف 
تكنولوجيا وخربات  من  يلزم  ما  وكذلك  وتحليلها،  ة  املشعَّ النويدات  وكشف 
فنية مساندة. وسيكون مبقدور املفتشني أن يستخدموا مجموعة أساليب ذات 
تفتيش معيَّنة تصل  أدلة ضمن حدود منطقة  اقتحامي متزايد لجمع  طابع 
مساحتها إىل 000 1 كيلومرت مربَّع. وعقب اختتام عملية التفتيش، يجب عىل 
تلك  نتائج  عن  تقريراً  التنفيذي  املجلس  إىل  يقّدم  أن  للمنظمة  العام  املدير 
العملية، ويتوىل املجلس إجراء التقييم النهايئ بشأن ما إذا كانت املعاهدة قد 

انتُهكت، أي ما إذا كان قد حدث تفجري نووي أم ال.
لضيق  نظراً  األهمية،  حاسم  أمر  هو  التفتيش  فريق  نرش  وتوقيت   
الوقت الذي ميكن يف غضونه الحصول عىل بعض األدلة القاطعة عىل حدوث 

تفجري نووي. وتنص املعاهدة عىل أن يكون أمام املنظمة ستة أيام فقط منذ 
تلقي طلب التفتيش ليك تنقل فريق التفتيش، مع معداته البالغ وزنها 150 

طنًّا، إىل إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.

1   .......... معاهدة حظر التجارب النووية وعمليات التفتيش املوقعي

2   ...................................................IFE14 عرض استهاليل للتمرين

4-3   .................... التفتيش املوقعي وتقنيات التمرين IFE14 ومراحله

5   ......................................... IFE14 األردن: البلد املضيف للتمرين

المحتويات

األردن غني باملعامل الجيولوجية والجيوفيزيائية، ممَّ يساعد عىل تنفيذ مترين 
ميداين متكامل.

سوف يوفِّر البلد املضيف منطقة تفتيش، تناهز مساحتها 000 1 كيلومرت مربَّع، 
عىل ضفاف البحر امليت.

األردن :  البلد المضيف

سوف تستضيف اململكة األردنية الهاشمية التمرين IFE14، وسوف تخصص منطقة تناهز مساحتها 000 1 كيلومرت مربع عىل ضفاف البحر امليت – نحو   
ن - حيث سيجرى التمرين. ولدى األردن تشكيلة واسعة من املعامل الجيولوجية، مام يتيح اختبار جوانب التفتيش املوقعي  100 كيلومرت إىل الجنوب الغريب من عامَّ

يف ظروف واقعية.

الرشقي  الساحل  امتداد  عىل  أرضيًة  ُمنَزَلقات  املعامل  تلك  ن  وتتضمَّ  
انخفاض  جرّاء  من  الحديثة  منطقة  يف  حديثاً  تكوَّنت  وأغواراً  امليت،  للبحر 
مستوى املاء يف البحر امليت ومجموعات متتالية من املصاطب املائية يف دلتا 
، فإنَّ هذه السامت الجيولوجية تساعد عىل إعداد سيناريو  املجيب. ومن ثمَّ

ذي مصداقية تقنية لهذا التمرين.

 لدى األردن تشكيلة واسعة من املعامل الجيولوجية، 

تتضمن أغواراً وُمنَزلَقات أرضية، مام يتيح اختبار جوانب 

التفتيش املوقعي يف ظروف واقعية.

التعاون الجاري بين األردن واللجنة التحضيرية

يستند التمرين IFE14 إىل تاريخ طويل من التعاون الوثيق بني األردن   
للتجارب  الشامل  الحظر  األردن عىل معاهدة  َوقَّع  التحضريية. فقد  واللجنة 
ق  النووية عقب فتح باب التوقيع عليها يف 26 أيلول/سبتمرب 1996، ثمَّ صدَّ
عليها يف آب/أغسطس 1998. ويف تلك السنة ذاتها، أبرم األردن واألمانة الفنية 
املساعدة  السيزمية  املحطة  استضافة  يشمل  باملرافق  خاصاً  اتفاقاً  املؤقتة 

AS56، التابعة لنظام الرصد الدويل.

بناء  حول  عمل  حلقة  األردن:  استضاف  األخرية،  السنوات  ويف   
القدرات يف مجال إنشاء مراكز البيانات الوطنية لصالح دول الرشق األوسط 

تقنيات  عىل  هاً  موجَّ 2010؛ ومتريناً  أيلول/سبتمرب  ُعقدت يف  آسيا،  وجنوب 
الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  أُجري  االتصال،  ومعدات  األرضية  البرصي  الرصد 
الثاين/ ُعقدت يف ترشين  السمعي،  دون  الرصد  وحلقة عمل حول   2010؛ 

نوفمرب 2011.

وضمن إطار التحضري للتمرين IFE14، استضاف األردن اختباراً ميدانياً   
األطياف،  املتعدد  بالتصوير  خاصاً  ميدانياً  واختباراً  االتصاالت  بشأن  ثانياً 
وكذلك حلقة عمل تدريبية حول كيفية إجراء تفتيش موقعي لصالح ممثيل 

السلطات الوطنية.
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