
ما هي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؟
معاهدُة الحظر الشامل للتجارب النووية هي معاهدٌة تحظر التفجيرات النووية التي تقوم بها أي جهة في أيِّ 

مكان: على سطح األرض أو في الغالف الجوي أو تحت الماء أو في باطن األرض.

ما أهمية هذه المعاهدة؟
ا على البلدان التي ال تملك قنابل نووية أن تنتج هذه القنابل، وتجعل من  هذه المعاهدُة تجعل من الصعب جدًّ
ا على البلدان التي تملك مثل هذه القنابل أن تنتج قنابَل أشدَّ فتكًا. كما أنها تمنع األضرار الهائلة التي  الصعب جدًّ

ُيلحقها النشاُط اإلشعاعي الناجم عن التفجيرات النووية باإلنسان والحيوان والنبات.

أكثر من 2000 تفجير نووي ما بين عامي 1945 و1996
عندما ُفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في عام 1996، كانت أكثر من 2000 تجربة نووية قد ُأجريت منذ 
عام 1945؛ وذلك من جانب: الواليات المتحدة )أكثر من 000 1 تجربة(، واالتحاد السوفياتي )أكثر من 700 تجربة(، 
وفرنسا )أكثر من 200 تجربة(، والمملكة المتحدة والصين )45 تجربًة أجرتها كل منهما(. ومنذ عام 1996 خرقت 
ثالثة بلدان الوقف الفعلي للتجارب النووية فاختبرت أسلحة نووية: الهند )3( وباكستان )2( في عام 1998، 

وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 6 تجارب من عام 2006 إلى عام 2017.

ً
 ملِزما

ً
المعاهدة تكاد تكون عالمية لكنها ما زالت تحتاج إلى أن تصبح قانونا

ان الحرب الباردة من أجل التفاوض بشأن فرض حظر شامل على التجارب النووية؛ لكنَّ  ُبذلت محاوالٌت كثيرٌة إبَّ
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لم تصبح حقيقًة واقعًة إالَّ في تسعينيات القرن العشرين. وقد بدأ 

التفاوض بشأن المعاهدة في جنيف في عام 1994 وُفِتح باب التوقيع عليها في 24 أيلول/سبتمبر 1996.

ق عليها )حتى تموز/أغسطس 2022(، من بينها ثالث  ع على المعاهدة 186 بلدًا؛ منها 174 بلدًا صدَّ وقد وقَّ
أن  للمعاهدة  المتحدة. ولكن، ال يمكن  الروسي وفرنسا والمملكة  االتحاد  نووية، وهي:  دول حائزة ألسلحة 
دًا حائزًا للتكنولوجيا النووية. ومن بين هذه البلدان  ق عليها 44 بلدًا محدَّ ع ويصدِّ ز النفاذ إاّل بعدما يوقِّ تدخل حيِّ
هناك ثمانية بلدان لم تفعل ذلك بعد، وهي: إسرائيل وإيران وباكستان والصين وكوريا الشمالية ومصر والهند 
ع المعاهدة أواًل.  ن على باكستان وكوريا الشمالية والهند أن توقِّ والواليات المتحدة األمريكية. وما زال يتعيَّ
6 شباط/فبراير  المعاهدة، وذلك في  ق على  النووية يصدِّ التكنولوجيا  بلد حائز على  إندونيسيا أحدث  وكانت 

.2012

المقر في فيينا
ز النفاذ بعد، فإنَّ االسم الذي ُيطَلق على المنظمة هو »اللجنة التحضيرية لمنظمة  بما أنَّ المعاهدَة لم تدخل حيِّ
ست في عام 1996، ويعمل بها أكثر من 270 موظفًا  معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية«. وهي قد تأسَّ
ينتمون إلى أكثر من 80 بلدًا، ويقع مقرها في فيينا. ويرأسها أمينها التنفيذي، روبرت فلويد ، وهو من أستراليا. 
ق بحيث يكون جاهزًا للتشغيل عند دخول  ل المهاُم الرئيسية للجنة في الترويج للمعاهدة وبناء نظام التحقُّ وتتمثَّ

ز النفاذ. وتبلغ ميزانيتها السنوية قرابة 000 000 130 دوالر أمريكي. المعاهدة حيِّ

ق يكفل الكشف عن أيِّ تفجير نووي
ُّ

نظام تحق
ق شاماًل وفريدًا من نوعه يكفل الكشف عن وقوع أيِّ تفجير نووي. ويقوم هذا  إنَّ للمعاهدة نظاَم رصد وتحقُّ

النظام على ثالث دعائم:

ى رصد األرض بحثًا عن  ف، عند اكتماله، من 337 َمرفقًا في كل أنحاء العالم تتولَّ نظام الرصد الدولي الذي سيتألَّ
رات على وقوع تفجيرات نووية. وقد ُأنشئ أكثر من 300 مرفق – نحو 90 في المائة من اإلجمالي - وبدأ  مؤشِّ

تشغيلها.

ويستخدم نظام الرصد الدولي التكنولوجيات الحديثة األربع التالية )تجسد األرقام التشكيلة النهائية(:

ى رصد الموجات  التكنولوجيا السيزمية: هناك 50 محطًة سيزميًة رئيسيًة و120 محطًة سيزميًة مساعدًة تتولَّ
ة آالف سنويًا – تحدث بفعل  الصدمية في األرض. والغالبية العظمى من هذه الموجات الصدمية – البالغة عدَّ
ات األرضية. ولكن، يجري الكشف أيضًا عن التفجيرات التي هي من صنع اإلنسان، مثل تفجيرات المناجم أو  الهزَّ

التجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية في األعوام 2006 و2009 و2013 و2016 و2017.
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معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: وضع حدٍّ للتفجيرات النووية



ق جاهز للعمل. 1- نظام التحقُّ

ع البيانات الخام وتحليالتها على الدول األعضاء في المعاهدة.  5- من مقر المنظمة في فيينا، ُتوزَّ

نة للبيانات إلى مقر المنظمة في فيينا.  4- ... وعبر وصالت أرضية مؤمَّ

ُة محطات ... 2- يحدُث تفجيٌر ُيطلق موجات صدمية تلتقطها عدَّ

3- ... ترِسل هذه المحطات فورًا إشارات عبر األقمار االصطناعية ...
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 لالطالع على المزيد من المعلومات موقعنا

مائيًة 	  صوتيًة  محطًة   11 هناك  المائية:  الصوتية  التكنولوجيا 
»تصغي« للموجات الصوتية في المحيطات؛ علمًا بأنَّ الموجات 
الصوتية الناجمة عن التفجيرات تستطيع أن تنتقل لمسافات بعيدة 

للغاية تحت سطح الماء.

التكنولوجيا دون السمعية: هناك 60 محطًة فوق سطح األرض 	 
قادرة على الكشف عن الموجات الصوتية ذات الترددات البالغة 
االنخفاض )التي ال تستطيع أذن اإلنسان أن تسمعها( التي تنبعث 

نتيجًة للتفجيرات الضخمة.

الغالف 	  تقيس  محطًة   80 هناك  ة:  المشعَّ النويدات  تكنولوجيا 
أيضًا  قادرة  محطًة   40 منها  ة؛  مشعَّ ُجسيمات  عن  بحثًا  الجوي 
تستطيع  القياسات  الخاملة. وهذه  الغازات  نويدات  التقاط  على 
ا إذا كان التفجير الذي كشفت  رًا واضحًا عمَّ وحدها أن ُتعطي مؤشِّ
عنه الوسائل األخرى تفجيرًا نوويًا أم ال. وهناك 16 مختبر نويدات 

ة يدعم تلك المحطات. مشعَّ

ى هذا المركز  مركز البيانات الدولي، الواقع في مقر المنظمة بفيينا؛ ويتلقَّ
ع على  بيانات من محطات الرصد العالمية. وُتعاَلج تلك البيانات ثمَّ ُتوزَّ
الدول األعضاء في المنظمة في شكلها الخام وبعد تحليلها، فعندما 
أجرت كوريا الشمالية تجاربها النووية في األعوام 2006 و2009 و2013 
ت الدول األعضاء، في غضون ساعتين، معلومات  و2016 و2017، تلقَّ

تها وتوقيتها وعمقها. عن موقع تلك التجارب وشدَّ

إلى  بها  يقومون  من  إيفاد  يمكن  التي  الموقعي  التفتيش  عمليات 
المنطقة التي ُيشتبه في حدوث تفجير نووي فيها إذا أوضحت البيانات 
المستقاة من نظام الرصد الدولي أنَّ تجربًة نوويًة قد ُأجريت فيها. هنا 
ة ميدانية من الموقع المشتبه فيه. ولكن،  شون بجمع أدلَّ يقوم المفتِّ
جانب  من  عليه  والموافقة  التفتيش  هذا  مثل  إجراء  طلب  يمكن  ال 
ز النفاذ. وقد ُأجريت تمارين  الدول األعضاء إالَّ بعد دخول المعاهدة حيِّ
واسعة النطاق على التفتيش الموقعي في أيلول/سبتمبر 2008 في 

كازاخستان، وفي عام 2014 في األردن.

االستخدامات المدنية والعلمية: من اإلنذار بحدوث 
ر المناخي تسونامي إلى التغيُّ

إنَّ الكمَّ الهائل من البيانات التي تجمعها المحطات يمكن أن ُيستخَدم 
فهذه  النووية.  التفجيرات  عن  الكشف  خالف  أخرى  أغراض  في  أيضًا 
د مراكز اإلنذار بحدوث تسونامي بمعلومات شبه  البيانات يمكن أن ُتزوِّ
التبكير  على  وتساعد  الماء،  سطح  تحت  أرضية  ة  هزَّ حدوث  عن  فورية 
بتحذير الناس وربما على إنقاذ األرواح. وخالل حادث محطة فوكوشيما 
للطاقة في عام 2011، تتبعت محطات رصد النويدات المشعة التابعة 
للشبكة انتشار النشاط اإلشعاعي على نطاق عالمي. كما يمكن لتلك 
تحسين فهم  المساعدة على  بغرض  العلمي  البحث  تدعم  أن  البيانات 
كثيرة  وأمور  المناخية  رات  والتغيُّ البراكين  وأنشطة  المحيطات  ودراسة 

أخرى.


