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  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية    
  

  بقلم توماس غراهام االبن    
  

املستشار العام السابق واملدير بالنيابة لوكالة الواليات املتحدة األمريكية ملراقبة األسلحة ونزع            
  السالح

  املمثل اخلاص للرئيس ملراقبة األسلحة وعدم االنتشار ونزع السالح

  )1997 إىل عام 1994من عام (
  

. منذ ما ينيف عن ستني سنة دمر مدينة هريوشيما اجلميلة باليابان تفجري قنبلة ذريـة                
وقتلـت  ) يت إن يت  ( طن من التراينيتروتولوين     12 500أطلقت القنبلة مواد متفجرة تعادل      

وبعـد  .  يف املائة من سكان تلك املدينة      75مجلة أو خالل الوقت بالتسميم اإلشعاعي قرابة        
م حلق تدمري مماثل مبدينة ناغاساكي باليابان، وبعد ذلك بأيام قليلـة انتـهت              ذلك بثالثة أيا  

  .احلرب العاملية الثانية اليت كانت أكثر احلروب تدمريا وإراقة للدماء يف تاريخ البشرية

وظن كثريون يف ذلك الوقت ويف سنوات تاليـة أن اهلجـومني علـى هريوشـيما         
ستقبل وأن األسلحة النووية متجهة إىل االنتشار حـول         وناغاساكي كانا مبشرين مبا حيمله امل     

ومـا عـزز    . العامل وإىل أن تكون جزءا من حروب املستقبل، ما يعرض بقاء البشرية للخطر            
هذه اآلراء الشروع يف سنوات قليلة يف سباق التسلح النووي الواسع النطاق بقيام الواليـات               

بالتطوير السريع للقدرة علـى تـدمري األرض        املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيايت كليهما      
  .مرات عديدة

كيندي أحد الذين كانوا خيشون من أن تـرث األسـلحة           . كان الرئيس جون ف     
ونشأت تنبؤات خالل إدارته بأنه بنهاية السبعينيات من القرن العشرين ميكن           . النووية األرض 

تكون فيها األسـلحة النوويـة       دولة حائزة لألسلحة النووية يف العامل        20 إىل   15أن توجد   
ولو كان ذلك قد حدث فإنه كان من احملتمـل أن           . مدجمة إدماجا كامال يف ترساناهتا النووية     

، على سبيل املثال، أكد املدير      2004يف  . توجد دول بضعفي عددها أو أكثر من ذلك اليوم        
 دولـة يف   40ثر مـن    العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حممد الربادعي، على أنه توجد أك          

ولو حدث هـذا    . العامل ميكنها يف الوقت احلاضر أن تصنع أسلحة نووية إذا رغبت يف ذلك            
التطور لَوَضَع اجملتمع العاملي يف وْضع كان كل صراع فيه سيتعرض خلطر أن يكـون نوويـا          
وكان سيكون فيه من بالغ الصعوبة إبقاء األسلحة النووية يف منأى عن أيـدي املنظمـات                
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كان وضع أمين دويل كهذا سينشأ،      . إلرهابية؛ كانت ستكون واسعة االنتشار إىل حد كبري       ا
  .ما جيعل وقت املشاكل يف الوقت احلاضر يبدو كالفردوس باملقارنة

ولكن انتشار األسلحة النووية ذلك مل حيدث؛ املخاوف األحلك للـرئيس كينـدي           
ذ معاهدة عدم انتـشار األسـلحة       والسبب الرئيسي يف عدم حدوث ذلك هو نفا       . حتقق مل

 باإلضافة إىل سياسيت الردع املوسع ذوايت الصلة للواليات املتحـدة           1970النووية يف سنة    
  .األمريكية واالحتاد السوفيايت خالل احلرب الباردة

إن معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية رمست أساسا اخلط الذي كان عنده العـامل                
الواليـات املتحـدة    : مس دول حائزة حاليا لألسلحة النوويـة      ؛ إهنا اعترفت خب   1970يف  

والصني، وهي تنص   ) االحتاد الروسي (األمريكية واململكة املتحدة وفرنسا واالحتاد السوفيايت       
. ومعظم العامل وافق على ذلـك     . على أن سائر العامل يوافق على عدم حيازة األسلحة النووية         

 حائزة على األسلحة النووية عضوا يف معاهدة عدم          دولة غري  183توجد يف الوقت احلاضر     
ولكن معاهدة عدم االنتشار مل تأت كهدية       ). 2009أبريل  /نيسان(انتشار األسلحة النووية    

دون مثن للدول اخلمس احلائزة على األسلحة النووية من بقية العـامل؛ بـل إهنـا ترتيـب                  
وال تزال تتمثل يف عدم االنتشار      ومتثلت الصفقة   . استراتيجي يقوم على أساس صفقة رئيسية     

إن نزع السالح النووي تـصورته      . لقاء تشاطر التكنولوجيا السلمية وعدم االنتشار النووي      
الدول غري احلائزة على األسلحة النووية على أنه موافقة الدول اخلمس احلائزة على األسلحة              

ة ترساناهتا النووية حىت تتلقى     النووية على األمد الطويل على القيام عن طريق املفاوضات بإزال         
يف هناية املطاف مجيع الدول املعاملة على قدم املساواة مبقتضى معاهدة عدم انتشار األسـلحة               

ونظرا إىل أنه كان من املعترف به أن من شأن ذلك أن يستغرق وقتا طـويال جـدا                  . النووية
 على األسـلحة النوويـة      أحلت الدول غري احلائزة على األسلحة النووية على الدول احلائزة         

. لتواِفق على تدابري مؤقتة، أوهلا ويف املقام األول معاهدة للحظر الشامل للتجـارب النوويـة              
وأخفقـت مـؤمترات اسـتعراض      . وُضّمن حظر التجارب يف ديباجة معاهدة عدم االنتشار       

كانـت  . معاهدة عدم االنتشار بضع مرات خالل السنني بسبب اخلالف على هذه القـضية            
دول غري احلائزة على األسلحة النووية ترى وال تزال ترى أنه إذا كنا سنتخلى عن األسلحة                ال

النووية ميكن للدول اخلمس احلائزة على األسلحة النووية أن توافق على األقل على إيقـاف               
  .التجارب على أسلحتها

هـد  إن قضية نزع السالح األوىل يف العهد النووي اليت نوقشت كانت فعال بذل اجل               
، اقتـرح   1954يف وقت مبكر، يف سـنة       . إليقاف إجراء التجارب على املتفجرات النووية     

.  بشأن إجراء التجارب النووية    “اتفاقا على التجميد  ”رئيس الوزراء اهلندي جواهر الل هنرو       
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 بعد مرور سنة حتديدا على وقوع حادث نشأت         1955بدأ جمهود نزع السالح هذا ِجبّد يف        
وي حراري قوة أكرب كثريا مما كان متوقعا، ونتيجة عن ذلك أصيب صيادو             فيه عن جهاز نو   

 خارج منطقـة احملـيط      بغبار ذري  “الكي دراغون ”مسك يابانيون على منت سفينة الصيد       
 وسـقط .  األمريكية إلجراء التجارب   اهلادئ املركزي اليت حددهتا حكومة الواليات املتحدة      

بان يف نفس السنة، وبعد ذلك بدأ اإلعراب عن القلـق  من جتربة سوفياتية على اليا    غبار ذري   
 أبرزها مستويات عاليـة مـن     -من نتائج التفجريات النووية اليت تدخل يف السلسلة الغذائية          

وخالل احلملة الرئاسية يف الواليات املتحدة األمريكية يف سـنة          .  يف احلليب  90سترونتيوم  
وألغـي  . ن وقفا اختياريا للتجارب النووية     اقترح املرشح الدميقراطي أدالي ستيفنسو     1956

.  اقترح رئيس الواليـات املتحـدة دوايـت د         1957يف  . اقتراح ستيفنسون خالل احلملة   
ورفـض  . آيزهناور تعليقا ملدة سنتني إلجراء التجارب له نظام للتفتيش لكفالة التقيد بااللتزام           

ريا من طرف واحـد إلجـراء       االحتاد السوفيايت الشروط وأعلن، بدال من ذلك، وقفا اختيا        
  .التجارب

ورد الرئيس آيزهناور على الوقف االختياري السوفيايت باقتراح عقد اجتماع يـضم              
وُعقـد مـؤمتر اخلـرباء يف       . خرباء فنيني ملناقشة قضايا متعلقة بالتحقق من حظر للتجارب        

كـة  ؛ واشتمل على علماء من الواليات املتحـدة واململ        1958أغسطس  /يوليه وآب /متوز
/  آب 21ويف  . املتحدة وفرنسا وكندا واالحتاد السوفيايت وبولندا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا       

أغسطس أصدر املؤمتر تقريرا يشري إىل أن التقيد مبعاهدة للحظر الشامل للتجـارب ميكـن               
ويف اليوم التايل   .  حمطة للرصد الربي   170 إىل   160التحقق منه عن طريق شبكة من حوايل        

يس آيزهناور وقفا اختياريا للتجارب ملدة سنة، ويف اخلريف بـدأت املفاوضـات             اقترح الرئ 
وعلـى  . الثالثية حلظر التجارب بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت واململكة املتحـدة          

  .الرغم من التقدم احملرز بشأن قضايا عديدة يف املفاوضات، نشأت شواغل متعلقة بالتحقق

 1961 جتربتها النووية األوىل يف الصحراء الكربى، ويف          أجرت فرنسا  1960ويف    
 بإجراء التفجري النووي    1958كسر االحتاد السوفيايت الوقف االختياري الذي ُشرِع فيه يف          

وردت الواليات املتحـدة بـإجراء      ).  ميغاطن 58حوايل  (األكرب يف أي وقت من األوقات       
 فُضت املفاوضات الثالثية إىل     1962اير  ين/ويف كانون الثاين  . سلسلة من التجارب النشيطة   
 استأنفت الواليات املتحدة إجراء التجـارب يف        1962أبريل  /أجل غري مسمى، ويف نيسان    

  .الغالف اجلوي

وبعد ذلك ُبذل جهد جمدد من أجل التحرك صوب حظر للتجارب، بقيـت فيـه                 
يد القيـام بعمليـات     كانت الواليات املتحدة تر   . قضايا التحقق والتفتيش العقبات الرئيسية    
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وقبِلَ السوفيات  . تفتيش موضعي ووضع حمطات اهتزازية غري مأهولة على األرض السوفياتية         
االثنني مبدئيا، ولكن اجلانبني مل يتمكنا من االتفاق علـى األعـداد؛ يف أقـرب نقطـة يف                  

ة املفاوضات كانت الواليات املتحدة تريد احلصول على احلق يف سبع عمليات تفتيش للـسن             
 -ء انطبق على أجهزة االستشعار عن بعد        يونفس الش . ومل يوافق السوفيات إال على ثالث     

  .مت االتفاق على املبدأ، ومل يتم االتفاق على األعداد

وبغية جتنب الطريق املسدود والقيام يف نفس الوقت بتناول القضايا البيئيـة املقترنـة                
كيندي، يف خطـاب حفلـة      . يس جون ف  بالتجارب النووية يف الغالف اجلوي اقترح الرئ      

، إبرام معاهدة حتظر التجارب النوويـة       1963يونيه  /التخريج يف جامعة أمريكية يف حزيران     
إن معاهـدة احلظـر اجلزئـي       . يف الغالف اجلوي وحتت سطح املاء ويف الفضاء اخلـارجي         

 1963يوليه  /وزللتجارب النووية، وهي املعاهدة اليت مت التفاوض بشأهنا يف عشرة أيام يف مت            
، حلت معظم القضايا البيئية البارزة، ولكنـها        1963أكتوبر  /وبدأ نفاذها يف تشرين األول    

 إال فيما يتعلق مبعاهدة احلد من التجارب بني الواليات املتحدة واالحتاد الـسوفيايت              -أدت  
ـ   1976 و   1974واملعاهدة املتعلقة بالتفجريات النووية لألغراض السلمية يف         وايل  على الت

 إىل ما يزيد عن مخس وعشرين سنة        -)  كيلوطن 150 بـاللتني حددتا التفجريات النووية     (
ومن املفارقات أن معاهدة احلظـر اجلزئـي        . من التقاعس فيما يتعلق حبظر شامل للتجارب      

للتجارب النووية خففت إىل حد بعيد من الضغط العام إلهناء إجراء التجـارب، ومبواصـلة               
  .ارب جوفية حدثت زيادة كبرية يف عدد التجاربالسماح بإجراء جت

ولكن إذا كانت الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت متقاعسني فيما يتعلـق حبظـر               
يف أواخر الستينيات من القـرن العـشرين        . إجراء التجارب فإن بقية العامل مل تكن كذلك       

 علـى أسـاس الـصفقة       أبرمت معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية عن طريق املفاوضات        
من البداية اعتربت الدول غري احلائزة على األسلحة النووية معاهدة          . املركزية املذكورة أعاله  

احلظر الشامل للتجارب النووية االختبار احلقيقي يف إصدار احلكم على ما إذا كانت الـدول               
فاذ معاهدة عـدم    طوال عشرين سنة منذ بدء ن     . احلائزة لألسلحة النووية متمسكة بالتزاماهتا    

، كما مت بيانه، فإن معظم مؤمترات االستعراض ملعاهـدة          1970انتشار األسلحة النووية يف     
 فشل أساسا بسبب اخلالف على قـضية        - اليت تعقد مرة كل مخس سنوات        -عدم االنتشار   

  .التزام الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت بإكمال معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

 أعلن الـرئيس الـسوفيايت ميخائيـل        1990يف سنة   . ولكن بعد ذلك بدأ التحرك      
غورباتشوف عن وقف اختياري سوفيايت إلجراء التجارب النووية، وهو الوقف الذي واصله            

 ما بعـث    -وأعلن رئيس فرنسا فرانسوا ميتران      . االحتاد الروسي بعد اهنيار االحتاد السوفيايت     
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ويف خريـف تلـك     . 1992 وقفا اختياريا فرنسيا يف      -سكرييه  الدهشة فيما يبدو لدى ع    
إكـسون الـذي دعـا       - ميتشل – السنة سّن كونغرس الواليات املتحدة تشريع هاتفيلد      

الواليات املتحدة إىل توخي التوصل إىل معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية ونص على             
 – وكان لتشريع هانفيلـد   . رالشروع الفوري يف وقف اختياري للتجارب مدته تسعة أشه        

نتون على اختاذ قرارات أساسية متعلقة مبعاهدة للحظـر         يإكسون أثر ْمحلِ إدارة كل     - ميتشل
  .1993الشامل للتجارب النووية يف ربيع 

ولذلك، بعد كفاح طويل داخل حكومة الواليات املتحدة، أعلـن الـرئيس بيـل                
 يتطلع إىل إبرام معاهدة للحظر الشامل        أنه سيواصل، وهو   1993يوليه  / متوز 3كلينتون يف   

وهـو قابـل     (1994سبتمرب  /للتجارب النووية، الوقف االختياري يف التشريع حىت أيلول       
وبـدأت  ). للتجديد كل سنة بعد ذلك حىت إبرام معاهدة للحظر الشامل للتجارب النوويـة            

. قدم بطيئـاً   لوقت طويل كان الت     يف مؤمتر نزع السالح، ولكن     1994املفاوضات يف مطلع    
 على إحراز تقدم يف هذا الصدد        بصورة كبرية  وساعد. وتدرجييا بدأ مشروع معاهدة يتشكل    

 بتمديـد وقفهـا االختيـاري       1995يناير  /قرار اختذته الواليات املتحدة يف كانون الثاين      
للتجارب وبإلغاء اقتراحها باحلصول على حق االنسحاب من املعاهدة بعد بدء نفاذها بعشر             

 بتأييد حظر حقيقي على التجارب ينص على        1995أغسطس  /، وقرار اختذ يف آب    سنوات
  .انعدام القدرة التفجريية

 اجتمعت األطراف يف معاهدة عدم انتـشار        1995مايو  /أيار - أبريل/ويف نيسان   
، عنـدما   1968يف  . األسلحة النووية حلضور مؤمتر االستعراض والتمديد الذي طال انتظاره        

 معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، كانت معظم األطراف املتفاوضة تعتزم           مت التوقيع على  
أن تعطي ملعاهدة عدم االنتشار مركزا دائما كما كانت العادة وال تزال فيما يتعلق مبعاهدات               

السويد وأملانيا وإيطاليا، اليت    : بيد أن ثالث دول عارضت    . حتديد األسلحة املتعددة األطراف   
خلى عن األسلحة النووية أبدا ألهنا مل تكن موقنة من أن تكون معاهـدة عـدم                د أن تت  رِمل تَ 

االنتشار فعالة فعال وألهنا كانت قلقة من األثر التجاري لنظام الضمانات الذي تعتمده تلك               
 25واحلل التوفيقي الذي مت التوصل إليه أعطى معاهدة عدم االنتشار حياة دامـت              . املعاهدة

ت بأغلبيـة األطـراف يف مـؤمتر        اس اختاذ قرار مرة واحدة بتصوي     سنة وبعد ذلك على أس    
.  بدون اإلشارة إىل اهليئات التشريعية الوطنيـة       -يتعلق بطول ما تبقى من حياة املعاهدة         فيما

، لتأمني احلماية الدائمة من ِقبـل معاهـدة عـدم           1995وبالتايل، كان من الضروري يف      
، حتقيق األغلبية يف املؤمتر تأييدا للتمديد غري احملدد ملعاهـدة عـدم             االنتشار للمجتمع العاملي  

ديـد معاهـدة عـدم      متّ فعال مت  (وبعد بذل بلدان كثرية جلهد كبري متّ حتقيق ذلك          . االنتشار
، ولكن الثمن السياسي الرئيسي الذي ُدفـع        )ال هناية بقرار اختذ بتوافق اآلراء      االنتشار إىل ما  
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ز كان موافقة مجيع األطراف على إبرام معاهدة للحظر الشامل للتجارب           عن هذا املنجز البار   
  .1996 بنهاية -النووية يف سنة واحدة 

 تعطلت مرة أخرى احملادثات بشأن معاهدة احلظـر         1996يناير  /ويف كانون الثاين    
الشامل للتجارب النووية، وهذه املرة نتيجة اقتراح هندي بإدراج حكم يف املعاهـدة بـأن               

ق الدول احلائزة على األسلحة النووية على إطار حمدد الوقت لـرتع الـسالح النـووي          تواف
. واقتراح صيين بالسماح بتفجريات نووية سلمية ألشياء من قبيل املشاريع اهلندسـية املدنيـة        

وعلى الرغم من أن شرط اهلند مل يدرج يف املعاهدة، وأن اهلند رفضت بعـد ذلـك تأييـد                   
  .1996يونيه /مطالبتها بالسماح بتفجريات نووية سلمية يف حزيراناالتفاق، ألغت الصني 

طوال سنوات كثرية، فعال خالل التاريخ الطويل للمفاوضـات الراميـة إىل إبـرام                
ومبـرور  . معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، كان التحقق من االمتثال قضية منفـصلة           

أساس األعمال الكثرية اليت قام هبا العاملون       الوقت نشأ يف جنيف توافق واسع يف اآلراء، على          
يف اجملال العلمي، على أساس فين فيما يتعلق بالوسائل الالزمة لتوفري التحقق الفعال ملعاهـدة               

ومشل ذلك حتسني وتوسيع الشبكة االهتزازية على النطاق        . للحظر الشامل للتجارب النووية   
ومتت املوافقة  . الصويت ودون السمعي   - ائيالعاملي، وأيضا رصد النويدات املشعة والرصد امل      

ومن شـأن   . على إدراج مجيع هذه النظم يف نظام دويل ضخم للرصد ُينشأ مبقتضى املعاهدة            
 حمطة اهتزازية على النطاق العاملي لرصد األحداث اجلوفية         50النظام الرئيسي أن يتكون من      

تربا للنويدات املشعة لرصـد      خم 80 حمطة مساعدة و     120و  ) اهلزات األرضية والتفجريات  (
صوتية لسماع التفجريات حتت     -  حمطة مائية  11جزيئات مشعة مقترنة بالتفجري النووي، و       

والبيانات الـيت   .  حمطة دون مسعية لرصد أمواج صوتية يف الغالف اجلوي         60سطح املاء، و    
ن األمانة الفنية   وجدهتا هذه املرافق تتدفق باستمرار على مركز دويل للبيانات يشكل جزءا م           أ

وُتختـزن  . ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية اليت تتخذ فيينا بالنمسا مقرا هلـا            
البيانات وُتحلل وُتنشر حسب االقتضاء وسُتستعمل للتصدي لشواغل االمتثال، مبا يف ذلـك             

 حـق   ومن املهم أن املعاهدة تنص علـى      . قرارات تتعلق بطلبات عمليات التفتيش املوضعي     
على سبيل املثال، معلومات من رصـد       (الدول األطراف يف استعمال الوسائل الفنية الوطنية        

من أجل التحقـق،    )  وأيضا من املمكن من دول أخرى      -األقمار الصناعية للواليات املتحدة     
اليت متت املوافقة بعد مفاوضات طويلـة       (وخصوصا من أجل تقييم طلبات التفتيش املوضعي        

  ). عضوا يف األمانة الفنية51 عضوا على األقل من 30بتصويت إجيايب من ِقبل على تلبيتها 

 واختـذ   1996يوليه  /إن أحد أهم التحديات أمام إكمال املفاوضات ظهر يف متوز           
 اليت حتدد الظروف اليت تدخل معاهدة احلظر الشامل         14شكل مواجهة مع اهلند على املادة       
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سا اختذت الصني واالحتاد الروسي، مؤيـدين مـن ِقبـل           وأسا. للتجارب النووية فيها النفاذ   
، )اهلند وباكـستان وإسـرائيل    (اململكة املتحدة، املوقف الذي متثل يف أن دول العتبة الثالث           

وخصوصا اهلند، يتعني عليها أن تكون بالضرورة أطرافا يف معاهدة احلظر الشامل حىت تكون              
 كامال أهنم لن يلتزموا بالتزام قانوين بإيقاف        يضاحاإوالصينيون على األخص أوضحوا     . نافذة

وبالتايل، لتفادي خص اهلند وباكـستان وإسـرائيل        . التجارب ما مل تفعل اهلند نفس الشيء      
بالذكر يف مشروع النص النهائي، صاغ السفري ياب رامكري، سفري هولندا، رئـيس اللجنـة               

تعلق بالنفاذ جعلـت مجيـع      ، مادة ت  1996املخصصة للمفاوضات ملؤمتر نزع السالح لسنة       
، مبـا يف ذلـك      44(الدول األعضاء يف مؤمتر نزع السالح اليت هلا مرافق نووية على أرضها             

أعضاء بالضرورة لنفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب       ) مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   
ب التوقيـع علـى   وباإلضافة إىل ذلك، كان سُيعقد مؤمتر معين بالنفاذ بعد فتح بـا      . النووية

 ملناقـشة سـبل تيـسري       -  وبعد ذلك كل سنة حسب الضرورة         -املعاهدة بثالث سنوات    
إلصرار الصيين ما كان املؤمتر أن تكون له سلطة إدخـال معاهـدة احلظـر               لونتيجة  . النفاذ

الشامل للتجارب النووية يف حيز النفاذ أو سلطة تغيري متطلبات النفاذ، ولكن مناقشة كيفيـة               
  .م بذلك على وجه التحديدالقيا

باستثناء موافقـة اهلنـد     ( ُحلت القضايا األكثر بروزا      1996أغسطس  /وحبلول آب   
أعلن اهلنود أهنم سيهدرون توافق اآلراء وسيعيقون إرسـال املعاهـدة إىل            ). 14على املادة   

ع وبعد بـض  . األمم املتحدة لفتح باب التوقيع عليها، كما كانت ممارسة مؤمتر نزع السالح           
أعاقت اللجنةَ املخصصة عن تقـدمي      : خطوات إجرائية فعلت اهلند ذلك على وجه التحديد       

تقريرها إىل اجللسة العامة ملؤمتر نزع السالح وأعاقت إرسال مشروع املعاهـدة املنجـز إىل               
ومن الواضح أنه أصبح من الضروري جتنب مؤمتر نزع السالح          . األمم املتحدة بدون التقرير   

حلظر الشامل للتجارب النووية على اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويـورك           وعرض معاهدة ا  
املكـسيك  (وأجرت الواليات املتحدة اتصاال باجملموعة الثالثية التقليديـة         . على حنو مباشر  

، اليت كانت كل سنة طوال وقت ما تعرض قرارا على اجلمعية العامـة              )ونيوزيلندا وأستراليا 
 للحظر الشامل للتجارب النووية، من أجل عرض قرار يوافق على فتح            يدعو إىل إبرام معاهدة   

مشروع مـؤمتر   (باب التوقيع على املشروع املرفق ملعاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية           
. ومل تكن على استعداد الختاذ خطوة عرض ذلك القـرار سـوى أسـتراليا             ). نزع السالح 

 عضوا مؤيدا   158عُتمد بالتصويت بأغلبية    اء،  وُعرِض القرار وبعد مناقشة شارك فيها أعضا      
صوتت اهلند وبوتان والعراق معارضة، وامتنعت كوبا ولبنان وسـورية          :  أعضاء 3ومعارضة  

  .زانيا عن التصويتـوموريشيوس وتن
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وكانت الواليـات   . 1996سبتمرب  / أيلول 24وفُتح باب التوقيع على املعاهدة يف         
واعتبارا .  دولة أخرى حذوها   179 هناية املطاف حذت     املتحدة أوىل الدول اليت وقعت، ويف     

 دولة مصدِّقة، مبا يف ذلـك اململكـة املتحـدة         148 كانت هناك    2009أبريل  /من نيسان 
وفرنسا واالحتاد الروسي واليابان، ولكن مل تصّدق سوى مخس وثالثني من األربع واألربعني             

مثل الصني وإسرائيل ورمبا اهلند، تنتظر      وكانت بضع من الدول التسع املتبقية،       . دولة الالزمة 
الواليات املتحدة، ولكن جملس الشيوخ يف الواليات املتحدة رفض التصديق علـى معاهـدة              

 وال تزال املعاهدة متعثـرة      1999أكتوبر  /احلظر الشامل للتجارب النووية يف تشرين األول      
  .يف جملس الشيوخ

. للتجارب النووية التزاماهتا األساسـية    حتدد املادة األوىل من معاهدة احلظر الشامل          
جيب على الطرف أال جيري أي تفجري نووي جترييب أو أي تفجري نووي آخر، وأن حيظر أي                 
تفجري كهذا يف أي مكان يقع ضمن واليته وسيطرته، وأن ميتنع عن التسبب أو املشاركة يف                

اجلزئـي للتجـارب    هذه الصياغة تستند إىل معاهدة احلظـر        . إجراء أي تفجري نووي آخر    
أي الغالف اجلوي والفضاء اخلارجي وحتت سـطح        (النووية، ولكنها ال حتدد البيئات األربع       

ولتفادي اجلدل على   . احملددة يف معاهدة احلظر اجلزئي للتجارب النووية      ) املاء وجوف األرض  
ـ   ”والعبارة  . إمكانية وجود ثغرات فإن احلظر على التفجريات النووية عام         ووي أي تفجري ن

 ُضّمنت ليكون من الواضح أن احلظر ميتد إىل ما تسمى التفجريات النووية الـسلمية،               “آخر
وهي التفجريات اليت أيد الصينيون استثناءها خالل املفاوضات واليت تشبه ما أيده السوفيات             
خالل املفاوضات املتعلقة مبعاهدة احلد من التجارب اجلوفية لألسلحة النووية يف الـسبعينيات    

  .من القرن العشرين

وتنشئ املادة الثانية منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية لكفالـة تنفيـذ               
  .املعاهدة ولتوفري حمفل للمشاورات والتعاون فيما بني الدول األطراف

وتنشئ املادة الرابعة وبروتوكول التحقق نظاما شامال للتحقـق لكفالـة االمتثـال               
والقصد من النظام هـو رصـد األحـداث         . ا هي موصوفة أعاله   لاللتزامات األساسية كم  

االهتزازية وغريها من األحداث والكشف عن التفجريات النووية يف أي مكان يف العامل لردع              
ويتكون نظام التحقق مـن     . ما ميكن أن يبذل من اجلهود للتهرب من احلظر على التجارب          

ار االهتزاز والنويدات املشعة واالستشعار     الذي له شبكات عاملية الستشع      نظام الرصد الدويل  
املائي الصويت ودون السمعي؛ وأحكام متعلقة باإليضاح واملشاورات والتفتـيش املوضـعي؛            

وتـسمح املعاهـدة للـدول      . وتدابري بناء الثقة اليت تنطوي على التبادل الطوعي للبيانـات         
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ية من أجل التحقق وكأسـاس      األطراف باستعمال املعلومات اجملموعة بالوسائل الفنية الوطن      
  .طلبات التفتيش املوضعي

وميكن تعديل املعاهدة مبوافقة أغلبية بسيطة من الدول األعضاء ولكن بدون أن تديل               
وستخضع املعاهدة لالستعراض من ِقبل مجيع      ). املادة السابعة (أي دولة طرف بتصويت سليب      

ز أن تستعرض بعد ذلك كل عشر       ومن اجلائ (الدول األطراف بعد بدء نفاذها بعشر سنوات        
ومدة املعاهدة غري حمدودة، على الرغم من أن لكـل دولـة            ). املادة الثامنة  سنوات يف إطار  

طرف احلق يف االنسحاب من املعاهدة إذا قررت أن أحداثا غري عاديـة متعلقـة مبوضـوع                 
  ).املادة الرابعة عشرة(للخطر  “مصاحلها العليا”املعاهدة تعرض 

معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ فسيكون هلـا أثـر            وإذا دخلت     
وكما سبق قوله فإن املعاهـدة أهـم        . عميق يف بنية األمن الدويل املنشأة مبوجب املعاهدات       

عنصر يف التزامات الدول احلائزة على األسلحة النووية األعضاء يف معاهدة عـدم انتـشار               
. املتخذة مبقتضى املادة السادسة من معاهدة عدم االنتشار       األسلحة النووية، وهي االلتزامات     

ومعاهدة احلظر الشامل هي املقياس الذي تصدر به الدول غري احلائزة على األسلحة النوويـة               
األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية حكمها على صحة الـصفقة األساسـية              

وبدء نفاذ معاهـدة احلظـر      . ة وعلى سالمتها  املتمثلة يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووي      
  .الشامل للتجارب النووية سينشط معاهدة عدم االنتشار وسيجعل العامل مكانا أكثر سالمة

وفيما يتجاوز ذلك فإن معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية يف حالـة النفـاذ                
ويـة املتطـورة    ستعين أنه لن يعود من املمكن استحداث أنواع جديدة من األسـلحة النو            

وستجعل من غري املمكن، تدعمها قوة نظام الرصد الدويل العاملي، أن حتوز دول إضافية على               
أسلحة نووية باستثناء األسلحة من النوع غري املصقول، الثقيلة اليت السيطرة عليها أصـعب              

ب النوويـة   وإنشاء نظام عامل ملعاهدة احلظر الشامل للتجار      . ينبغي لُتجَهز لنظام للقذائف    مما
  .سيكون خطوة صوب اهلدف النهائي، وهو هدف إزالة األسلحة النووية على النطاق العاملي

  
  مواد ذات صلة    
   الصكوك القانونية-  ألف    

  
معاهدة حظر جتارب األسلحة النووية يف اجلو ويف الفضاء اخلارجي وحتـت سـطح املـاء                

، األمـم املتحـدة،     1963أغسطس  / آب 5موسكو،  ). معاهدة احلظر اجلزئي للتجارب   (
  .43، ص 480، اجمللد جمموعة املعاهدات
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، 1968يوليـه   / متوز 1معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، لندن وموسكو وواشنطون،         
  . 161، ص 729، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، 

  
، األمـم   1974يوليه  / متوز 3معاهدة احلد من التجارب اجلوفية لألسلحة النووية، موسكو،         

  .123، ص 1714، اجمللد جمموعة املعاهداتاملتحدة، 
  

املعاهدة املعقودة بني الواليات املتحدة واحتاد اجلمهوريات االشـتراكية الـسوفياتية بـشأن             
، 1976مـايو   / أيار 28التفجريات النووية اجلوفية لألغراض السلمية، واشنطون وموسكو،        

  .387، ص 1714لد األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمل
  

   الوثائق-  باء    
  

 املتخذ من ِقبل مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة، مبـادئ               2املقرر  
، )اجلـزء األول   (NPT/CONF.1995/32(وأهداف عدم االنتشار ونزع الـسالح النـوويني         

  ).املرفق
  

تشار األسـلحة النوويـة، متديـد        املتخذ من ِقبل مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم ان         3املقرر  
  ).، املرفق)اجلزء األول (NPT/CONF.1995/32(معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 

  
 موجهة من ممثل بلجيكا الدائم لدى مؤمتر نـزع          1996أغسطس  / آب 22رسالة مؤرخة   

السالح إىل رئيس املؤمتر حييل فيها نص مشروع معاهدة بشأن احلظر الـشامل للتجـارب               
  ).CD/1427(وية النو
  

 موجهة إىل رئيس اجلمعية العامة من املمثل الدائم         1996أغسطس  / آب 22رسالة مؤرخة   
  ).A/50/1024(ألستراليا لدى األمم املتحدة 

  
ستراليا أل موجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم         1996أغسطس  / آب 22رسالة مؤرخة   

روع نص معاهدة احلظر الشامل للتجارب      حتتوي على مش  ) (A/50/1027(لدى األمم املتحدة    
  ).النووية

  
معاهدة احلظر الـشامل     (1996سبتمرب  / أيلول 10 املؤرخ   50/245قرار اجلمعية العامة    
  ).للتجارب النووية


