
 يالخدمات االستشاریة للقانون الدولي اإلنسان

 لحظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة1976اتفاقیة عام 
  

 ھ�ي ص�ك م�ن    إن اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة ألغراض عسكریة أو ألیة أغراض عدائیة أخرى         
وتح��رم االتفاقی��ة . الع��سكریةالق��انون ال��دولي ح��ول ن��زع ال��سالح ی��رتبط خاص��ة بحمای��ة البیئ��ة ف��ي حال��ة األعم��ال     

وتج���د أحكامھ���ا تكمل���ة أساس���یة ف���ي أحك���ام البروتوك���ول األول لع���ام   . االس���تخدام الع���دائي للبیئ���ة كوس���یلة للقت���ال 
.  التي تحرم مباشرة االعت�داء عل�ى البیئ�ة ف�ي حال�ة الن�زاع الم�سلح             1949اإلضافي إلى اتفاقیات جنیف لعام      1977

ن الدولي اإلنساني تحمي البیئة أیضًا ف�ي حال�ة الن�زاع الم�سلح دون اإلش�ارة         وثمة قواعد ومبادىء أخرى في القانو     
ویتعلق األمر أساسًا بمبادىء العرف العامة المتعلقة بسیر العملیات العسكریة، مثل مب�دأ التمیی�ز   . إلى ذلك صراحة 

س�ائل وأس�الیب ف�ي    الذي ی�نص عل�ى االكتف�اء بمھاجم�ة األھ�داف الع�سكریة ومب�دأ التناس�ب ال�ذي یح�رم اس�تخدام و              
فقد ُنوِقشت اتفاقیة حظ�ر اس�تخدام تقنی�ات التغیی�ر ف�ي البیئ�ة أثن�اء م�ؤتمر لجن�ة ن�زع           . القتال تسبب أضرارًا مفرطة  

وف�تح مج�ال توقیعھ�ا ف�ي     . 1976دی�سمبر  / ك�انون األول  10السالح ثم اعتمدتھا الجمعیة العام�ة لألم�م المتح�دة ف�ي             
  .1978أكتوبر / تشرین األول5ز التنفیذ یوم  فدخلت حی1977مایو / أیار18جنیف یوم 

  
  حظر استخدام البیئة كوسیلة للقتال  : اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة 

  
إن الغ���رض م���ن اتفاقی���ة حظ���ر 
اس����تخدام تقنی����ات التغیی����ر ف����ي 
البیئة ھو بالتحدید من�ع اس�تخدام       

البیئ���ة ك���أداة للح���رب، بتح���ریم   
الت���أثیر المتعم���د ف���ي العملی���ات   
الطبیعی���ة مم���ا ق���د ی���ؤدي إل���ى    
وق���وع ظ���واھر كاألعاص���یر أو 

ح��االت الم��د الع��الي أو تغی��رات  
  .   في األحوال المناخیة

  
  المحرمات

تتعھد ك�ل دول�ة ط�رف ف�ي ھ�ذه        
بع�دم اس�تخدام   االتفاقیة من جھة  

لتغیی��ر ف��ي البیئ��ة ذات   تقنی��ات ا
اآلث�����ار الواس�����عة االنت�����شار أو 
الطویل������ة البق������اء أو ال������شدیدة   
ألغ�����راض ع�����سكریة أو ألی�����ة 
أغراض أخرى كوسیلة إللح�اق   

الدمار أو الخسائر أو األض�رار      
بأی������ة دول������ة ط������رف أخ������رى 

  ).، الفقرة1المادة(
  

من جھة تتعھد كل دول�ة ط�رف        
أو  ت�ساعد في ھذه االتفاقی�ة ب�أالَّ       

 أی���ة دول���ة أو ح���ضت���شجع أو ت

مجموع����ة م����ن ال����دول أو أی����ة   
منظم��ة دولی��ة عل��ى االض��طالع 

 الفق�رة   1الم�ادة   (بأنشطة مماثلة   
2.(  

  
تقنی��ات التغیی��ر  ویق��صد بعب��ارة 

أی���ة تقنی���ة إلح���داث  ف���ي البیئ���ة
 ع����ن طری����ق الت����أثیر – تغیی����ر

 -یعی�ة المتعمد في العملی�ات الطب    
ف��ي دینامی��ة الك��رة األرض��یة أو  

  تركیبھا

  ).2المادة ( 

  
حتى یكون استخدام التقنیات 
المحظورة محرمًا بموجب 

  :  یجب أن یكون جمعیًا1المادة 
 ألغراض عدائیة ؛  
 أن یسبب دمارًا أو

خسائر أو أضرارًا 
لدولة طرف 

؛ وأخرى
 آثارأن تنجم عنھ 

واسعة النطاق أو 
.دائمة أو جسیمة

وب������الرغم م������ن أن االتفاق������ات 
التف���سیریة الت���ي ُوِض���عت م���ع    
اتفاقی��ة حظ���ر اس���تخدام تقنی���ات  
التغییر في البیئ�ة لی�ست مدمج�ة        
فیھ��ا فإنھ��ا تح��دد أھمی��ة ش��روط   
االت���ساع أو الم���دة أو الخط���ورة 

، 1المنصوص علیھا في الم�ادة      
 منھ��ا تكف��ي  ذل��ك أن ك��ل واح��دة 

وبالت�الي  . لجعل االتفاقیة مطبق�ة   
  : فإن اآلثار
تغط��������ي الممت��������دة 

م��ساحة تق��در بمئ��ات  

الكیل��������������������ومترات 
  المربعة؛ 

 تمت��د أش��ھرًا  الدائم��ة
عدی������دة أو موس������مًا 

  تقریبًا؛
  خل�ًال   تسببالخطیرة

أو ض�ررًا ج��سمیًا أو  
ملحوظًا عل�ى الحی�اة     
الب����شریة والم����وارد  
الطبیعی�����������������������������ة  
واالقت�������������صادیة أو 

.الثروات األخرى



عالوة على ھذا تجسد االتفاقات     
التف���سیریة بع���ض النم���اذج م���ن  
الظ���واھر الت���ي یمك���ن أن ت���نجم 
عن استخدام تقنیات التغیی�ر ف�ي       

البیئ�����ة ك�����الزالزل واألم�����واج   
العارمة وقلب توازن البیئ�ة ف�ي       

ف�ي  منطقة م�ا وإح�داث تغی�رات     
الغی�����وم، (األح�����وال الجوی�����ة   

) األمطار، العواص�ف، الزواب�ع    
واألح����وال الجوی����ة والتی����ارات 
البحری��ة وحال��ة غ��الف أوزون   

. أو غالف إیوني

  
  : البروتوكول اإلضافي األول 

  حظر وسائل وأسالیب القتال الضارة بالبیئة
  

وتوك������ول األول  یت������ضمن البر
اإلض��افي إل��ى اتفاقی��ات جنی��ف    

 الموق�ع ع�ام   1949األربع لع�ام    
 والمنطب�����������ق عل�����������ى   1977

النزاع�����ات الم�����سلحة الدولی�����ة  
م��ادتین خاص��تین ب��شأن حمای��ة    

وتعك��س ھ��اتین الم��ادتین  . البیئ��ة
عالق��ات التكام��ل الواض��حة م��ع 
اتفاقی��ة حظ���ر اس���تخدام تقنی���ات  

التغیی���ر ف���ي البیئ���ة ف���ي حال����ة     
فبینما تحرم ھذه   : النزاع المسلح 

االتفاقی��ة الت��داول المتعم��د للبیئ��ة 
كوس���������یلة للقت���������ال، یح���������رم  
البروتوك�����ول اإلض�����افي األول 
الھج���وم عل���ى البیئ���ة الطبیعی���ة   
بصفتھا ھذه، مھما ك�ان ال�سالح       

  . المستخدم
  

) 3 (35وبن��اء علی��ھ ف��إن الم��ادة 
م�����ن البروتوك�����ول اإلض�����افي   

 وس����ائل األول تح���رم اس����تخدام 
ق��صد بھ��ا أو  وأس��الیب للقت��ال، ی 

منھ��ا أن تلح��ق بالبیئ��ة  ق��د یتوق��ع
 أض�رارًا بالغ�ة واس�عة      الطبیعیة

  . االنتشار وطویلة األمد

  
 من 55وتشیر المادة 

البروتوكول اإلضافي األول، 
باألحرى وباألسلوب ذاتھ، إلى 

 الذین تتعرض السكانحمایة 
منھم للخطر أثناء حیاتھم وأ

النزاع المسلح بسبب 
االعتداءات على 

وتحظر ھذه األحكام .الطبیعة
أیضًا الھجوم على الطبیعة 

  .ألغراض االنتقام
  

وقد تكررت ھذه المحرمات 
المنصوص علیھا في 

البروتوكول اإلضافي األول 

جزئیًا في النظام األساسي 
وبالتالي . 1998لروما لعام 

 المحكمة الجنائیة الدولیةفإن 
یكون لھا اختصاص فیما یتعلق 

في بجرائم الحرب المتمثلة 
  تعمد شن ھجوم مع العلم 

بأن ھذا الھجوم سیسفر عن 
أو ضرر (...) خسائر تبعیة 

واسع النطاق وطویل األجل 

وشدید للبیئة الطبیعیة یكون 
إفراطھ واضحًا بالقیاس إلى 

جمل المكاسب العسكریة م

المتوقعة الملموسة المباشرة 
  ).4) (ب) (2 (8المادة (

  
  انتھاكات االتفاقیة من قبل دولة طرف   

  
یج���وز ألی���ة دول���ة م���ن ال���دول    
األط����راف ف����ي ھ����ذه االتفاقی����ة  
تتوفر لدیھا أسباب لالعتقاد ب�أن     

أخ���رى تت���صرف  دول���ة طرف���ًا  
عل��ى نح��و مخ��الف لاللتزام��ات   
الناش��ئة ع��ن أحك��ام االتفاقی��ة أن  
تتقدم بشكوى إلى مجل�س األم�ن      

الذي یجري تحقیقًا عل�ى أس�اس        
، 5الم�������ادة (ھ�������ذه ال�������شكوى 

  الفقرتان 
  ).5و4
  

تتعھ����د ك����ل دول����ة م����ن الدول����ة 
األط����راف ف����ي ھ����ذه االتفاقی����ة  

بتق��دیم الم��ساعدة أو دعمھ��ا ألي 
ة یطل��ب ط�رف ف�ي ھ��ذه االتفاقی�   

ذلك، إذا م�ا ق�رر مجل�س األم�ن          
أن ھ��ذا الط��رف، ق��د أض��یر أو    
یحتمل أن یضار نتیجة النتھ�اك      

  ). 5 الفقرة 5المادة (االتفاقیة 

  
  التدابیر الوطنیة للتنفیذ  

  
تتعھد ك�ل دول�ة ط�رف ف�ي ھ�ذه        

أی����ة ت����دابیر  االتفاقی����ة باتخ����اذ  
عتبرھا الزمة، وفقا لما تق�ضي      ت

لحظ�ر  بھ إجراءاتھا الدستوریة،    
أي ن����شاط یتن����افى م����ع  ومن����ع 

أحك��ام االتفاقی��ة، ف��ي أي مك��ان    

واق��ع تح��ت والیتھ��ا أو إش��رافھا  
  ).4المادة (
  

یفت���������رض ف���������ي أي دول���������ة   
بالخ���صوص أن تحظ���ر وتقم���ع 
ف���ي قانونھ���ا الجن���ائي اس���تخدام  
التقنی�������ات المحظ��������ورة ف��������ي  

ن واق�ع   أراضیھا أو ف�ي أي مك�ا      
. تح������ت والیتھ������ا أو إش������رافھا

باإلض��افة إل��ى ھ��ذا یتع��ین عل��ى  
الدول�ة أن توس�ع نط�اق قوانینھ�ا     
الجنائی���ة لت���شمل رعایاھ���ا ف���ي   

  . الخارج



ال یمكن تصور حمای�ة    الحرب  
فعالة للبیئة أثناء النزاع الم�سلح       

 ف����ي م����شاركة عالمی����ة ب����دون 
اتفاقی��ة حظ���ر اس���تخدام تقنی���ات  

ول التغییر ف�ي البیئ�ة والبروتوك�     
وإذا كان  . 1977اإلضافي لعام   

الجدی���دة  تف���ادي تھدی���د وس���ائل  
ال���ذي تھ���دف االتفاقی���ة إلی���ھ ل���م  
. یتحقق فإنھ م�ع ذل�ك ل�م ی�ستبعد         

وتؤدي أكبر مشاركة ممكنة في     
االتفاقی����ة دورًا وقائی����ًا رئی����سیا  

  . بھذا المعنى

  
أی����ضًا ع����ن  وتتحق����ق الوقای����ة  

طری��ق تعزی��ز معرف��ة القواع��د    
ومن ثم كان�ت ال�دول      . الموجودة

 أحك��ام اتفاقی��ة ن��شرم��دعوة إل��ى 
حظ��ر اس��تخدام تقنی��ات التغیی��ر   
ف���ي البیئ���ة عل���ى أوس���ع نط���اق   

  . ممكن، وذلك منذ أوقات السلم
  

ولما كان أفراد القوات المسلحة 
بالمحرمات أول المعنیین 

المنصوص علیھا فإنھ ینبغي 
التدریب  األخیرة في إدراج ھذه

وكذلك في الكتب  العسكري
العسكریة والقواعد المتعلقة 

  . بقوانین الحرب
  

ونظ�����رًا إل�����ى أن التوجیھ�����ات   
بالن��������سبة لكت��������ب الت��������دریب   
العسكري بشأن حمایة البیئة في    
أوق��ات الن��زاع الم��سلح وض��عت 
م���ن قب���ل اللجن���ة الدولی���ة بع���د     
التشاور م�ع فری�ق م�ن الخب�راء         
ال��دولیین، ف��إن ال��دول یمك��ن لھ��ا 
أن ت������سترشد بھ������ا ف������ي ھ������ذا  

ع���الوة عل���ى ھ���ذا . الخ��صوص 
دع���ت الجمعی���ة العام���ة لألم���م    
المتح��دة ال��دول كاف��ة إل��ى ن��شر    
ھ����ذه التوجیھ����ات عل����ى أوس����ع 
نطاق والتفكیر ف�ي إدماجھ�ا ف�ي        
كت�������ب الت�������دریب الع�������سكري 
والتعلیم���ات األخ���رى الموجھ���ة 

د قواتھ�����ا لم�����سلحة إل�����ى أف�����را
 الم��ؤرخ AG 49/50الق��رار (

دی����سمبر / ك����انون األول9ف����ي 
1994 .(  

  
  مؤتمر استعراض االتفاقیة

  
ت���نص اتفاقی���ة حظ���ر اس���تخدام   
تقنی��ات التغیی��ر ف��ي البیئ��ة عل��ى   
إج��راء اس��تعراض دوري ل��سیر 

وق��د ). الم��ادة (باالتفاقی��ة العم��ل 
عق���د م���ؤتمر األط���رف المكلف���ة 

باس��تعراض االتفاقی��ة الم��ذكورة  
  . 1992 و1984فعًال عامي 

  
  التشاور والتعاون وتبادل الخبرات العلمیة

  
تتعھد الدول األط�راف ف�ي ھ�ذه         
 االتفاقیة من جھة بالتشاور فیم�ا     
بینھ���ا وبالتع���اون ف���ي ح���ل أي    
م���شكل ق���د ین���شأ ب���شأن أھ���داف 

االتفاقی����ة أو تطبی����ق أحكامھ����ا    
، الفقرت���������������ان 5الم���������������ادة (
ولھ����ذا الغ����رض یمك����ن   ).2و1

اس���������تدعاء لجن���������ة خب���������راء  

است�����شاریین ألحق�����ت مھامھ�����ا   
  . ونظامھا الداخلي بھذه االتفاقیة

  
الدول األطراف في ھذه    وتتعھد  

االتفاقیة من جھة أخرى بتیسیر      
أوس��ع تب��ادل ممك��ن للمعلوم��ات  
العلمی���ة والتقنی���ة ع���ن اس���تخدام 

تقنی������ات الت������أثیر ف������ي البیئ������ة 
لألغ���راض ال���سلمیة وبالتع���اون 
االقت��صادي والعلم��ي ف��ي س��بیل  
ص��������ون البیئ��������ة وتح��������سینھا  

واس�����تخدامھا ف�����ي األغ�����راض 
  ). 3المادة (السلمیة 

  
  
  

  دور اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
  

استنادًا إلى المھمة الموكلة إلیھا     
بموج�������ب الق�������انون ال�������دولي   
اإلن��ساني وبطل��ب م��ن الجمعی��ة   
العام���ة لألم���م المتح���دة تعھ���دت  
اللجنة الدولیة بحمایة البیئ�ة ف�ي       

  . أوقات النزاع المسلح
  

فبع���د الم���شاركة ف���ي الم���ؤتمر    
الثاني لألط�راف المكلف�ة ببح�ث       
اتفاقی��ة حظ���ر اس���تخدام تقنی���ات  

وف�ي  ) 1992(التغییر في البیئة    
المحاف�����ل الدولی�����ة، وخاص������ة   

" ری�����و دي ج�����انیرو "م�����ؤتمر 
، نظمت اللجنة الدولیة    )1992(

ثالث�ة اجتماع�ات للخب�راء ح�ول     
حمای�ة البیئ�ة ف��ي أوق�ات الن��زاع    

  . المسلح
  

 اللجن���ة الدولی���ة  إن أعم���ال
تمكنھ��ا م��ن االس��تنتاج بأن��ھ  
ینبغ����ي إعط����اء األولوی�����ة   



للتنفی�����ذ الفعل�����ي للقواع�����د   
الموج������ودة ، أي تط������ویر  
الوس��ائل الت��ي ت��ساعد عل��ى 
تح��سین التعری��ف باألحك��ام 
المتعلق��ة بحمای��ة البیئ��ة ف��ي  

زاع الم�����سلح أوق�����ات الن����� 
.واحت�����رام ھ�����ذه األحك�����ام 



   2001بریل أ/نیسان

  
  

          


