
 
 
 
 

      نشرة صحفية
  األردن يستضيف متريناً شامالً على التفتيش املوقعي
  يف إطار معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

 

V.13-87803 (A) 

  
  ع  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١ان، مَّ

 (OSI)سوف تستضيف اململكة األردنية اهلامشية التمرين املقبل اخلاص باحملاكاة الشاملة لعملية التفتيش املوقعي 
 مبوجب ققُّتدابري التحوالتفتيش املوقعي هو التدبري النهائي من . مبقتضى معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

وسوف جيري التمرين امليداين . املعاهدة الذي ُينفَّذ من أجل التأكُّد من حدوث أو عدم حدوث تفجري نووي
 األردن، بالقرب من املنطقة الغربية من، يف )14IFE(نكليزية ، واملعروف باملختصر باللغة اإل١٤٢٠املتكامل لعام 

  .٢٠١٤نوفمرب /ت، يف تشرين الثاينالبحر امليِّ
، وزير الدولة لشؤون اإلعالم املومينحممد حسني معايل الدكتور ان يف األردن، قال قد يف عمَّويف مؤمتر صحايف ُع

زع  وهو يتماشى مع رغبة األردن يف تعزيز اإلطار اخلاص بن. إنَّ األردن فخور باستضافة هذا التمرين" :واالتصال
  ".السالح النووي وعدم انتشار األسلحة النووية، وخصوصاً يف الشرق األوسط

 النووية وقال السيد الّسينا زيربو، األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب
بفضل ف .ز مع املنظمة واجملتمع الدويل أن أُعرب عن تقديري للقيادة األردنية البارزة وتعاوهنا املميَّأودُّ): "املنظمة(

نا على ُت مقدرياًسترقى إىل مستوى جديد كلِّ، ٢٠١٤د األردن بالعمل على جناح التمرين امليداين املتكامل لعام تعهُّ
احملَرز منذ إجراء التمرين امليداين وإثبات التقدُّم  بالتحدِّي، حمفوفةي يف ظروف واقعية القيام بعملية تفتيش موقع

زع السالح النووي وعدم انتشار األسلحة النووية،   وإنَّ األردن يساهم يف تعزيز اإلطار الدويل لن.املتكامل األخري
 خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار مما له أمهية خاصة ملنطقة الشرق األوسط، حيث ال يزال إنشاء منطقة

  ". ينبغي حتقيقه يف أقرب اآلجالتطلّعاًل ميثِّالشامل فيها 
الثاين الذي جتريه منظمة معاهدة  امليداين الشامل  التمريَن(IFE14) ٢٠١٤ لعام املتكاملامليداين  وسوف يكون التمريُن

يف كازاخستان يف الذي أُجري ) 80IFE(مليداين املتكامل ، يف أعقاب التمرين اةاحلظر الشامل للتجارب النووي
، اضطلعت ٢٠١٣ و٢٠١٢طيلة عامي ف : جارية قُُدماً(IFE14)واألعمال التحضريية للتمرين . ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

ة كما ُعقدت عدَّ. ملوقعيدة خاصة بالتفتيش ا حمدَّتقنياتعلى طرائق و للتدرُّب  التعزيزيةنالتمارياملنظمة بسلسلة من 
  .٢٠١٣نوفمرب / بالصني، يف تشرين الثاينيانغتشوحلقات عمل خاصة بالتفتيش املوقعي، جرت أحدثها عهداً يف 

 على التفتيش املوقعي يهدف إىل اختبار تقنيات متريناً، وكان ١٠، استضاف األردن التمرين املوجَّه ٢٠١٠ويف عام 
ة ، اضطلعت املنظمة بعد٢٠١٣َّنوفمرب /ويف تشرين الثاين. املالحظة البصرية على األرض ووسائل االتصاالت

http://www.ctbto.org/verification-regime/background/overview-of-the-verification-regime/
http://www.ctbto.org/index.php?id=4054
http://www.ctbto.org/specials/integrated-field-exercise-2008/
http://www.ctbto.org/verification-regime/on-site-inspection/exercises/
http://www.ctbto.org/specials/integrated-field-exercise-2014/ife14-inspection-techniques/
http://www.ctbto.org/specials/integrated-field-exercise-2014/osi-directed-exercise-2010/
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دة ومشلت هذه األنشطة اختبار أجهزة استشعار خاصة متعدِّ. عة يف األردنأنشطة تدريبية وميدانية حتضريية متنوِّ
 كما مشلتسوف ُتستخدم أثناء عمليات التحليق، وهي أجهزة  احلمراء، دونباألشعة أجهزة استشعار  واألطياف

صة للموظفني صَّوجتري املنظمة حالياً دورة تدريبية خاصة بالبلد املضيف خم. ات االتصاالتاالختبار امليداين ملعدَّ
عن األعمال التحضريية ] رابط الفيديو اجلديد[مشاهدة الفيديو على الرابط وميكن . يف التمريناملشاركني األردنيني 

  . وعن التعاون بني املنظمة والسلطات األردنية(IFE14)اجلارية اخلاصة بالتمرين امليداين املتكامل 
    

  م  علومات أساسية
على سطح :  مكان كان ويف أيِّتجارب النووية حتظر إجراء تفجريات نووية على أيٍّمعاهدة احلظر الشامل لل

ع على وحىت هذا التاريخ، وقَّ. يف باطن األرضوحتت املاء ويف الفضاء اخلارجي ويف الغالف اجلوي واألرض 
 مرفقاً ٣٣٧ عاملي، يشتمل على قنظام حتقُّويعمل . ق على املعاهدة أيضاً بلداً صد١٦١َّومنها  ،بلداً  ١٨٣املعاهدة 

جريات النووية من أجل على رصد الكرة األرضية على مدار الساعة استشعاراً للتف) يف النسق التشكيلي النهائي(
  . انتهاك ألحكام املعاهدةكشف أيِّ

. ي من أجل البحث عن أدلة تثبت حدوث تفجري نووأفرقة تفتيش موقعيوبعد بدء نفاذ املعاهدة، ميكن إرسال 
 كيلومتر ١  ٠٠٠ة قد تبلغ مساحتها ق خبرياً، القيام بتفتيش منط٤٠وجيوز لفريق التفتيش، الذي قد يبلغ تعداده 

ة والرصد ع من تقنيات التفتيش، مبا يف ذلك طرائق رصد النويدات املشعَّع، باستخدام جمموعة واسعة التنوُّمربَّ
  .السيزمي والرصد اجليوفيزيائي وغريها

: ة املوقع الشبكيررجى زيامزيد من املعلومات عن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، ُيللحصول على 
org.ctbto.www 14 أو املوقع الشبكيife/org.toctb.www 14(مل خبصوص التمرين امليداين املتكاIFE(.  

   موظف إعالم،(Thomas Mützelburg)توماس موتسيلبورغ :  بالشخص التايلأو االتصال
  +٤٣ ١ ٢٦٠٣٠-٦٤٢١ :اهلاتف

  org.ctbto@muetzelburg.thomas :الربيد اإللكتروين
  +٤٣ ٦٩٩ ١٤٥٩-٦٤٢١ :اهلاتف اجلوَّال
  .يوتيوب وفليكر وتويتر وفيسبوك:  التواصل مع املنظمة علىيرجى أيضاً
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