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 معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
 

 آانون 11المؤرخ ) 6-د (502اتخذت الجمعية العامة، في دورتها الستين، القرار  
، الذي أنشأت بموجبه، تحت سلطة مجلس األمن، هيئة لنزع السالح، 1952يناير /الثاني

بهدف ) هداتأو معا(وأوعزت إليها أن تتولى إعداد مقترحات إلدراجها في مشروع معاهدة 
تنظيم جميع القوات المسلحة وأشكال التسلح وتحديدها وتخفيض حجمها على نحو متوازن، 
والقضاء على جميع األسلحة الرئيسية التي يمكن تحويلها إلى أسلحة للدمار الشامل، وآفالة 

 في مراقبة دولية فعالة للطاقة النووية لضمان حظر األسلحة النووية واستخدام الطاقة النووية
، وجهت الهند رسالة إلى 1954عام لوفي دورة هيئة نزع السالح . األغراض السلمية فحسب

الهيئة بشأن موضوع تعليق التفجيرات التجريبية لألسلحة النووية، التمست فيها أن تنظر اللجنة 
  تشرين28المؤرخ ) 8-د (715المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة (الفرعية لهيئة نزع السالح 

 بهدف تعليق التفجيرات “اتفاق لتجميد الوضع الراهن”في وضع ) 1953نوفمبر /الثاني
وفي الدورة التاسعة للجمعية العامة، قدمت الهند إلى اللجنة ). Corr.1  وDC/44(التجريبية 

 ).A/C.1/L.100/Rev.1(األولى مشروع قرار منقح لهذا الغرض 
 

) A/2729(ة، بناء على توصية اللجنة األولى وفي الدورة نفسها، اتخذت الجمعية العام 
المؤرخ ) 9-د( باء 808، القرار )DC/55 و DC/53(وبعد النظر في تقرير هيئة نزع السالح 

، الذي أحالت بموجبه مقترح الهند إلى هيئة نزع السالح للنظر فيه 1954نوفمبر / تشرين الثاني4
العامة، اتخذت الجمعية العامة بناء على توصية وفي الدورة العاشرة للجمعية . على النحو المالئم

، الذي 1955ديسمبر / آانون األول16المؤرخ ) 10-د (914القرار ) A/3090(اللجنة األولى 
 جملة أمور أن تأخذ اللجنة الفرعية في االعتبار مقترح الهند بشأن تعليق فيه ضمناقترحت 

 .التفجيرات التجريبية لألسلحة النووية
 

، قدم االتحاد السوفياتي اقتراحا إلى اللجنة 1957هيئة نزع السالح لعام وفي دورة  
الفرعية أوصى فيه بأنه يتعين النظر في وقف التجارب النووية بمعزل عن أي تدابير أخرى 

وفي الدورة نفسها، قدم االتحاد السوفياتي اقتراحا آخر أوصى ). DC/SC.1/49(لنزع السالح 
لحة النووية فورا لمدة سنتين أو ثالث سنوات، واقترح إنشاء جهاز فيه بوقف جميع تجارب األس

 1957سبتمبر / أيلول20وفي رسالة مؤرخة ). DC/SC.1/60( الغرض لهذارصد دولي 
وقف األسلحة ”موجهة إلى األمين العام، طلب االتحاد السوفياتي تبعا لذلك إدراج البند المعنون 

في جدول أعمال الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة “ دوليةالذرية والهيدروجينية تحت الرقابة ال
)A/3674 و Rev.1 .( 
 

وفي الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة، اتخذت الجمعية، بناء على توصية اللجنة  
، الذي حثت 1957نوفمبر / تشرين الثاني14المؤرخ ) 12-د (1148، القرار )A/3729(األولى 

سيما الدول األعضاء في اللجنة الفرعية، على أن تعطي األولوية  مر، والفيه الدول المعنية باأل
للتوصل إلى اتفاق لنزع السالح ينص في جملة أمور على الوقف الفوري لتجارب األسلحة 

وفي القرار نفسه، طلبت الجمعية . النووية مع وضع ترتيبات المراقبة الدولية الفعالة على الفور
 الفرعية إلى تشكيل فريق من الخبراء التقنيين لجنتهالسالح أن تدعو العامة إلى هيئة نزع ا

 .بشأنها لدراسة نظم التفتيش الخاصة بتدابير نزع السالح التي قد تتوصل اللجنة إلى اتفاق
 

متبادلة الرسائل من خالل الاالتحاد السوفياتي والواليات المتحدة دعا ، 1958وفي عام  
اء لدراسة إمكانية آشف انتهاآات اتفاق محتمل بشأن وقف التجارب إلى عقد مؤتمر للخبربينهما 

أغسطس من السنة نفسها، / آب21يوليه إلى / تموز1في جنيف في الفترة من وذلك النووية، 
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بغرض دراسة جدوى الكشف عن انتهاآات اتفاق محتمل بشأن وقف التجارب النووية 
)A/3897 و Corr.1 .(التي أحرزها مؤتمر الخبراء، اتفق االتحاد وعلى إثر النتائج اإليجابية 

 السوفياتي والمملكة المتحدة والواليات المتحدة في وقت الحق على استهالل المفاوضات في
لتوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة لوقف في سبيل ا ،1958أآتوبر / تشرين األول31 جنيف، في

 .التجارب النووية تخضع لمراقبة دولية فعالة
 

 الثالثة عشرة للجمعية العامة، اتخذت الجمعية، بناء على توصية اللجنة وفي الدورة 
، الذي 1958نوفمبر / تشرين الثاني4المؤرخ ) 13-د( باء 1252، القرار )A/3974(األولى 

مسألة بشأن رحبت فيه بتقرير مؤتمر الخبراء وبقرار الدول المعنية أن تعقد مؤتمرا في جنيف 
م طلبت إلى األطراف المعنية أن توافي الجمعية العامة بتقرير عن تجارب األسلحة النووية، ث

 .االتفاق الذي قد تتمخض عنه مفاوضاتها
  

 إلى عقد اجتماع للجنة نزع السالح المؤلفة من ثمانية عشر بلدا يع، ُد1962وفي عام  
في ) 1961ديسمبر / آانون األول20المؤرخ ) 16-د (1722أنشئت عمال بقرار الجمعية العامة (

جنيف، وقررت اللجنة أن مسألة معاهدة وقف التجارب النووية، التي نظر فيها المؤتمر المعني 
بوقف تجارب األسلحة النووية، ينبغي أن تناقش من اآلن فصاعدا في إطار لجنة فرعية معنية 

مملكة بمعاهدة وقف تجارب األسلحة النووية ُتنشأ لهذا الغرض وتتألف من االتحاد السوفياتي وال
وفي الدورة السابعة عشرة للجمعية ). A/5200انظر تقرير اللجنة (المتحدة والواليات المتحدة 

) 17-د (1767القرار ) A/5303(العامة، اتخذت الجمعية بناء على توصية اللجنة األولى 
، الذي أخذت فيه علما بتقارير اللجنة وطلبت إليها أن 1962نوفمبر / تشرين الثاني21المؤرخ 

 .تقدم إلى الجمعية العامة تقريرا دوريا عن عملها
 

، استأنفت لجنة الثمانية 1963سبتمبر / أيلول1فبراير إلى / شباط12وفي الفترة من  
ونتيجة لهذه المناقشات، . عشر بلدا مناقشاتها بشأن مسألة معاهدة الحظر الشامل لألسلحة النووية

لواليات المتحدة معاهدة حظر تجارب األسلحة النووية وقع االتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة وا
ة روفي الدو). A/5408انظر تقرير اللجنة (في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء 

الثامنة عشرة للجمعية العامة، اتخذت الجمعية بناء على توصية اللجنة األولى 
)A/5771/Add.1 ( 1910القرار) الذي 1963نوفمبر /ني تشرين الثا27المؤرخ ) 18-د ،

أشارت فيه مع الموافقة إلى بدء نفاذ معاهدة الحظر الجزئي للتجارب، وطلبت إلى لجنة الثمانية 
االستعجال بهدف التوصل إلى على سبيل مناقشاتها أن تواصل المعنية بنزع السالح بلدا عشر 

 و 1964 يرة ما بين عاموفي الفت. اتفاق على وقف جميع التفجيرات التجريبية لألسلحة النووية
، واصلت اللجنة تبعا لذلك نظرها في المسألة تحت رعاية مؤتمر لجنة نزع السالح، بيد 1979

انظر تقارير (أنها لم تتوصل إلى اتفاق عام بشأن نص معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 
؛ A/8059؛ A/7741؛ A/7189؛ A/6951؛ A/6390؛ A/5986؛ A/5731: اللجنة

A/8457 ؛A/8818 ؛A/9141 ؛A/9627 ؛A/10027 ؛A/31/27 ؛A/32/27 ؛
A/33/27 ؛A/34/27.( 

 
وفي الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العامة، اتخذت الجمعية، بناء على توصية  

 في 1980ديسمبر / آانون األول12 ألف المؤرخ 35/145، القرار )A/35/688(اللجنة األولى 
، وأعادت “وقف جميع التفجيرات التجريبية لألسلحة النووية”المعنون إطار بند جدول األعمال 

 على اقتناعها بأن وضع معاهدة للتوصل إلى حظر جميع التفجيرات النووية هذا القرارالتأآيد في 
ت جميع الدول األعضاء في لجنة نزع السالح على التجريبية مسألة ذات أولوية قصوى، وحّث

، بإنشاء فريق عامل مخصص لحظر التجارب 1981رتها لعام  قيام اللجنة، خالل دودعم
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متعددة األطراف بشأن وضع معاهدة لحظر المفاوضات في الالفريق يشرع على أن ، النووية
 .جميع تجارب األسلحة النووية

 
، لم تتمكن الدول من التوصل إلى اتفاق بشأن 1981وفي دورة لجنة نزع السالح لعام  

وفي الدورة السادسة والثالثين للجمعية العامة، اتخذت الجمعية تبعا . إنشاء فريق عامل مخصص
 9 المؤرخين 36/85  و36/84، القرارين )A/36/744(لذلك وبناء على توصية اللجنة األولى 

، اللذين حثت فيهما على إنشاء الفريق العامل المخصص خالل دورة 1981ديسمبر /آانون األول
لتمكين اللجنة من إحالة نص معاهدة الحظر الشامل للتجارب  1982لجنة نزع السالح لعام 

النووية الذي تمخضت عنه المفاوضات المتعددة األطراف إلى الجمعية العامة في دورتها 
 9 يونيه و/ حزيران7بين  الثانية المكرسة لنزع السالح، المقرر عقدها في الفترة مااالستثنائية 

 .1982يوليه /تموز
 

، أنشأت اللجنة الفريق العامل المخصص 1982وفي دورة لجنة نزع السالح لعام  
لحظر التجارب النووية من أجل تيسير عملية التفاوض المتعدد األطراف، وطلبت إليه أن يستهّل 

ألغراض المشروع المنشود مناقشاته ويشرع في تحديد القضايا المتصلة بالتحقق واالمتثال 
اتفاق عام على أي بيد أنه تعّذر التوصل إلى . ل لتجارب األسلحة النوويةمعاهدة الحظر الشامل

نص مشروع معاهدة بشأن هذه المسألة في الوقت المناسب قبل انعقاد الدورة االستثنائية الثانية 
وفي الدورة السابعة والثالثين للجمعية ). A/37/27انظر تقرير اللجنة (عشرة للجمعية العامة 

 37/72، القرارين )A/37/654(الجمعية، بناء على توصية اللجنة األولى العامة، اتخذت 
 من عدم ءستيااال، اللذين أعربت فيهما عن 1982ديسمبر / آانون األول9 المؤرخين 37/73 و

 إعدادلجنة نزع السالح والجمعية العامة في دورتها االستثنائية الثانية عشرة من آل من تمّكن 
ت مرة أخرى جميع الدول األعضاء في اللجنة على لتجارب النووية، وحّثمعاهدة للحظر الشامل ل

التي يتعين متعددة األطراف المفاوضات الإناطة الفريق العامل المخصص بوالية تنص على 
 .صلة بالموضوعالمعاهدة ذات البشأن إجراؤها 

 
لمواصلة النظر ، عقد الفريق العامل المخصص اجتماعا 1983وفي دورة لجنة نزع السالح لعام 

في المعاهدة المنشودة للحظر الشامل للتجارب النووية، وناقش أيضا إمكانية تنقيح والية الفريق 
تسريع اتفاق بشأن ما إذا آانت الوالية الجديدة ستفضي إلى أي بيد أنه تعّذر التوصل إلى . العامل

في الدورة الثامنة والثالثين و). A/38/27انظر تقرير اللجنة (تفاوضية بشأن المعاهدة العملية ال
، القرارات )A/38/622(للجمعية العامة، اتخذت الجمعية، بناء على توصية اللجنة األولى 

وأعربت الجمعية . 1983ديسمبر / آانون األول15 المؤرخة 38/72 و 38/63 و 38/62
من اآلن المسماة (هذه القرارات، عن استيائها مرة أخرى من عدم تمكن اللجنة في العامة، 

متعددة األطراف، والحظت أن المؤتمر المفاوضات ال استهاللمن ) فصاعدا مؤتمر نزع السالح
، بما في ذلك مسودة آاملة للنص النهائي ا الموضوعهذفي قد تلقى بالفعل عددا من المقترحات 

نزع القرارات نفسها، أن لجنة في هذه والحظت الجمعية العامة آذلك، . المحتمل للمعاهدة آكل
قرره ت ماوفق الجائز تنقيح والية الفريق العامل المخصص من على أنه آانت قد وافقت السالح 

من ثم إلى مؤتمر نزع السالح أن يستأنف مفاوضاته بشأن معاهدة الجمعية اللجنة، وطلبت 
الحظر الشامل للتجارب النووية، آخذا في االعتبار جميع المشاريع والمقترحات القائمة 

 مسألة تنقيح الوالية التفاوضية للفريق العامل ، لهذا الغرض،رات المستقبلية، وأن يتناولوالمباد
، تواصلت المفاوضات بشأن 1992 و 1984وفي الدورات المعقودة ما بين عامي . المخصص

مع ذلك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تحت رعاية مؤتمر نزع السالح، دون التوصل 
؛ A/39/27انظر تقارير المؤتمر ( والية جديدة للفريق العامل المخصص إلى اتفاق بشأن

A/40/27 ؛A/41/27 ؛A/42/27 ؛A/43/27 ؛A/44/27 ؛A/45/27 ؛A/46/27 ؛
A/47/27.( 
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مؤتمر اللجنة المخصصة لحظر ال، أنشأ 1993وفي دورة مؤتمر نزع السالح لعام  

 معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التجارب النووية، وأسند إليها والية التفاوض بشأن
بين الدورات بشأن والية تفاوضية جديدة فيما وطلب إلى رئيس اللجنة أن يجري مشاورات 

وفي الدورة الثامنة واألربعين للجمعية العامة، اتخذت ). A/48/27انظر تقرير المؤتمر (
 آانون 16 المؤرخ 48/70، القرار )A/48/671(الجمعية، بناء على توصية اللجنة األولى 

، الذي رحبت فيه بقرار المؤتمر تكليف اللجنة المخصصة بالتفاوض على 1993ديسمبر /األول
لحظر الشامل للتجارب النووية، ودعت المشارآين في المؤتمر إلى التعامل مع لمعاهدة 

، 1994 عاماءة، وحثت المؤتمر على أن يقوم، في دورته لالمشاورات فيما بين الدورات بروح بّن
 .بإعادة إنشاء اللجنة المخصصة، مع تخويلها والية تفاوضية مناسبة

 
، أعاد المؤتمر إنشاء اللجنة المخصصة، 1994وفي دورة مؤتمر نزع السالح لعام  

وعقب .  المؤسسيةبالمسائلأنشأ فريقين عاملين أحدهما يعنى بشؤون التحقق واآلخر  آما
خصصة إلى اتفاق بشأن نص متداول يغطي جميع جوانب مفاوضات مكثفة، توصلت اللجنة الم

وأوصت اللجنة المخصصة تبعا لذلك بأن يستخدم مؤتمر نزع السالح النص . المعاهدة المنشودة
انظر تقرير المؤتمر (المتداول آأساس لمزيد من المناقشة، واعتمد المؤتمر هذا االقتراح 

A/49/27 .(ة العامة، اتخذت الجمعية، بناء على توصية وفي الدورة التاسعة واألربعين للجمعي
، الذي 1994ديسمبر / آانون األول15 المؤرخ 49/70، القرار )A/49/694(اللجنة األولى 

 اجتماع اللجنة المخصصة، وأهابت بالمؤتمر أن يمضي فيرحبت فيه بإعداد النص المتداول 
لدورات، وأن يقوم، في دورته قدما في العمل على أساس النص المتداول خالل الفترة ما بين ا

االنتقال إلى مرحلة جديدة من العملية بغية ، بإعادة إنشاء اللجنة المخصصة 1995لعام 
 .التفاوضية

 
. ، أعاد المؤتمر إنشاء اللجنة المخصصة1995وفي دورة مؤتمر نزع السالح لعام  

ص المتداول الذي ونتيجة لما دار من مناقشات، قدمت اللجنة المخصصة نسخة منقحة من الن
وفي الدورة الخمسين للجمعية العامة، ). A/50/27انظر تقرير المؤتمر (وافق عليه المؤتمر 

 50/65، القرار )Corr.1  وA/50/585(اتخذت الجمعية، بناء على توصية اللجنة األولى 
، الذي رحبت فيه بتناول اللجنة المخصصة صياغة 1995ديسمبر /آانون األول 12المؤرخ 

نص المتداول بمزيد من التفصيل، وأهابت بالمؤتمر أن يمضي قدما في العمل على أساس ال
، بإعادة 1996النص المتداول المنقح خالل الفترة ما بين الدورات، وأن يقوم، في دورته لعام 

 .االنتقال إلى المرحلة النهائية من العملية التفاوضيةبغية إنشاء اللجنة المخصصة 
 

، أعاد المؤتمر مرة أخرى إنشاء اللجنة 1996ر نزع السالح لعام وفي دورة مؤتم 
وفي .  التي واصلت العملية التفاوضية على أساس النص المتداول المنقح،المخصصة

مخطط مشروع ”، قدم رئيس اللجنة المخصصة ورقة عمل بعنوان 1996مارس /آذار 28
 مشروع ، في وقت الحق،نة المخصصة، ثم قدم إلى اللج“لتجارب النوويةالشامل للحظر امعاهدة 

اللجنة قيام ورغم عدم ). A/51/27انظر تقرير المؤتمر (النص الكامل للمعاهدة بصيغته المنقحة 
مشروع المعاهدة إلى مؤتمر نزع السالح، فقد تولت بلجيكا مع ذلك تقديم بإحالة المخصصة 

وفي اليوم نفسه، . 1996أغسطس / آب22في ، وذلك )CD/1427(المشروع إلى المؤتمر 
، طلبت فيها أن تستأنف )A/50/1024(وجهت أستراليا رسالة إلى رئيس الجمعية العامة 

الجمعية النظر في مسألة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عمال بقرار الجمعية العامة 
هدة مشروع معا”، ووجهت لهذا الغرض رسالة إلى األمين العام مشفوعة بوثيقة معنونة 50/65

 ).A/50/1027(البلجيكي االقتراح ، ُأعدت باالستناد إلى “الحظر الشامل للتجارب النووية
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 في هاجرتالتي أمناقشة الوفي الدورة الخمسين للجمعية العامة، اتخذت الجمعية عقب  
 دولة عضوا مشروع قرار بعنوان 128وعلى إثر تقديم ) A/50/PV.123-125(جلسة عامة 

 المؤرخ 50/245، القرار )A/50/L.78(“ شامل للتجارب النوويةمعاهدة الحظر ال”
 أعضاء عن 5 أصوات، وامتناع 3 صوتا مقابل 158، بأغلبية 1996سبتمبر /أيلول 10

وبموجب هذا القرار، اعتمدت الجمعية العامة معاهدة الحظر الشامل للتجارب . التصويت
 في على المعاهدةوُفتح باب التوقيع . عاهدةالنووية، وأهابت بجميع الدول أن تصبح أطرافا في الم

، وسيظل باب التوقيع مفتوحا لغاية 1996سبتمبر / أيلول24مقر األمم المتحدة، بنيويورك، في 
 .بدء نفاذها، وفقا للمادة الحادية عشرة

 
 


