
  اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية
  

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو أليـة أغـراض عدائيـة    
  ١٩٧٦ديسمبر  ١٠أخرى 

  إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،
سـباق التسـلح،    إذ يحدوها الحرص على تعزيز السلم، وترغب في اإلسهام في قضية وقـف 

وتحقيق نزع السالح العام الكامل في ظل رقابة دولية دقيقة وفعالة، وإنقاذ البشرية من خطـر  
  .استخدام وسائل جديدة من وسائل الحرب

وتصميماً منها على مواصلة المفاوضات بغية إحراز تقدم فعال نحو اتخاذ مزيد مـن التـدابير   
  .في مجال نزع السالح

  
التقدم العلمي والتقني قد يتيح إمكانيات جديدة فيما يتعلـق بـالتغيير فـي     ولما كانت تدرك أن

  .البيئة
 ١٦وإذ تشير إلى إعالن مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشرية الذي أقـر فـي اسـتكهولم فـي     

  .١٩٧٢حزيران /يونيه
  

لمتبادلة ما وإذ تدرك أن استخدام تقنيات التغيير في البيئة لألغراض السلمية قد يحسن العالقة ا
  .بين اإلنسان والطبيعة ويسهم في صون البيئة وتحسينها لصالح األجيال الحالية والقادمة

  
وإذ تعترف، مع ذلك، بأن استخدام مثل هذه التقنيات ألغراض عسـكرية أو أليـة أغـراض    

  .عدائية أخرى قد تكون له آثار بالغة الضرر على رفاهية اإلنسان
ل على استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ورغبة منها في فرض حظر فعا

ألية أغراض عدائية أخرى بغية القضاء على ما ينطوي عليه هذا االستخدام من أخطار علـى  
البشرية، وتأكيداً لعزمها على العمل في سبيل تحقيق هذا الهدف، ورغبـة منهـا أيضـاً فـي     

تحسين الحالة الدولية وفقاً لمقاصـد ميثـاق األمـم     اإلسهام في دعم الثقة بين األمم وفي زيادة
  .المتحدة ومبادئه

  :قد اتفقت على ما يلي
  

  
  



  المــادة األولى
تتعهد كل دولة طرف في هذه االتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات اآلثـار   -١

يـة أغـراض عدائيـة    الواسعة االنتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة ألغراض عسكرية أو أل
  .أخرى كوسيلة إللحاق الدمار أو الخسائر أو األضرار بأية دولة طرف أخرى

  
تتعهد كل دولة طرف في هذه االتفاقية بأال تساعد أو تشـجع أو تحـض أيـة دولـة أو      -٢

مـن   ١مجموعة من الدول أو أية منظمة دولية على االضطالع بأنشطة منافية ألحكام الفقرة 
  .هذه المادة

  
  لمــادة الثانيةا

كما هي مستعملة في المادة األولى، أية تقنية إلحداث )) تقنيات التغيير في البيئة((يقصد بعبارة 
فـي ديناميـة الكـرة األرضـية أو      –عن طريق التأثير المتعمد في العمليات الطبيعية–تغيير 

فهـا الصـخري   وغال) البيوتـا (تركيبها أو تشكيلها، بما في ذلك مجموعات أحيائها المحليـة  
  .وغالفها المائي وغالفها الجوي، أو في دينامية الفضاء الخارجي أو تركيبه أو تشكيله

  
  المــادة الثالثة

ال تحول أحكام هذه االتفاقية دون استخدام تقنيات التغيير في البيئة لألغـراض السـلمية،    -١
رية المتعلقـة بهـذا   وهى ال تمس مبادئ القانون الدولي المعترف بها عامـة وقواعـده السـا   

  .االستخدام
تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية بتيسير أوسع تبادل ممكـن للمعلومـات العلميـة     -٢

والتقنية عن استخدام تقنيات التغيير في البيئة لألغراض السلمية، ولها الحق في االشتراك فـي  
ة أو مع غيرها من الـدول أو  وتسهم الدول األطراف التي تستطيع ذلك، إما منفرد. هذا التبادل

المنظمات الدولية، في التعاون االقتصادي والعلمي الدولي في سبيل صون البيئـة وتحسـينها   
واستخدامها في األغراض السلمية، مع إيالء المراعاة الالزمة لحاجات المناطق الناميـة مـن   

  .العالم
  المــادة الرابعة

ذ أية تدابير تعتبرهـا الزمـة وفقـاً إلجراءاتهـا     تتعهد كل دولة طرف في هذه االتفاقية باتخا
الدستورية من أجل حظر ومنع أي نشاط ينتهك أحكام االتفاقية في أي مكان يخضع لواليتها أو 

  .لسيطرتها
  



  المــادة الخامسة
تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية بالتشاور والتعاون فيما بينها في حل أية مشاكل قد  -١

كما يجوز القيام بالتشاور والتعـاون عمـالً   . داف االتفاقية أو في تطبيق أحكامهاتنشأ بشأن أه
ويجـوز  . بهذه المادة عن طريق إجراءات دولية مناسبة في إطار األمم المتحدة ووفقاً لميثاقها

أن تشمل هذه اإلجراءات الدولية خدمات المنظمات الدولية المختصة وخدمات لجنـة خبـراء   
  .من هذه االتفاقية ٢نص الفقرة استشارية وفقاً ل

من هذه المادة يقوم الوديع، في خالل شهر واحـد مـن    ١لألغراض المذكورة في الفقرة  -٢
تاريخ تلقي طلب بذلك من أية دولة طرف في هذه االتفاقية، بدعوة لجنة خبراء استشارية إلـى  

صـوص علـى وظائفهـا    ويجوز ألية دولة طرف أن تعين خبيراً في هذه اللجنة المن. االنعقاد
وتـوافي اللجنـة   . ونظامها الداخلي في المرفق الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقيـة 

الوديع بموجز لم تثبته من وقائع، يتضمن كافة اآلراء والمعلومات التي قدمت إلى اللجنة فـي  
  .ويوزع الوديع هذا الموجز على جميع الدول األطراف. أثناء مداوالتها

ألية دولة طرف في هذه االتفاقية لديها ما يدعوها إلى االعتقاد بأن دولـة طرفـاً أخـرى     -٣
تتصرف على نحو تنتهك فيه االلتزامات الناشئة عن أحكام االتفاقية أن تتقـدم بشـكوى إلـى    

وينبغي تضمين هذه الشكوى كل المعلومات المتصلة بالموضـوع  . مجلس األمن لألمم المتحدة
  .األدلة الممكنة التي تدعم صحتهافضالً عن كل 

تتعهد كل دولة طرف في هذه االتفاقية بالتعاون في إجراء أي تحقيق قد يبدأه مجلس األمن  -٤
ويخطر مجلس األمن الدول . وفقاً ألحكام ميثاق األمم المتحدة، على أساس الشكوى التي يتلقاها

  .األطراف بنتائج التحقيق
طراف في هذه االتفاقية بالقيام، وفقاً ألحكـام ميثـاق األمـم    تتعهد كل دولة من الدول األ -٥

المتحدة، بتقديم العون أو دعمه ألية دولة طرف تطلب ذلك، إذا ما قرر مجلس األمن أن هـذا  
  .الطرف قد تضرر أو يحتمل أن يتضرر نتيجة النتهاك االتفاقية

  
  المــادة السادسة

ويقدم نـص أي  . ح إدخال تعديالت على االتفاقيةألية دولة طرف في هذه االتفاقية أن تقتر -١
  .تعديل مقترح إلى الوديع، الذي يبادر إلى تعميمه على جميع الدول األطراف

يسري التعديل على جميع الدول التي قبلته من الدول األطراف في هـذه االتفاقيـة متـى     -٢
يصبح التعـديل نافـذاً    وبعد ذلك. أودعت أغلبية من الدول األطراف وثائق القبول لدى الوديع

  .بالنسبة ألية دولة طرف أخرى في تاريخ إيداعها وثيقة قبولها له
  



  المــادة السابعة
  .هذه االتفاقية غير محدودة المدة

  المــادة الثامنة
بعد خمس سنوات من بدء سريان هذه االتفاقية، يدعو الوديع إلـى عقـد مـؤتمر للـدول      -١

سويسرا، ويراجع المؤتمر سير العمل باالتفاقية بغية التأكـد  األطراف في االتفاقية في جنيف ب
من أن أغراضها وأحكامها يجرى تحقيقها، كما يبحث بصفة خاصة مدى فعالية أحكام الفقـرة  

من المادة األولى في القضاء على أخطار استخدام تقنيات التغييـر فـي البيئـة ألغـراض      ١
  .عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى

ألغلبية األطراف في هذه االتفاقية، على فترات ال تقل عن خمس سنوات من بعـد   يجوز -٢
ذلك، أن تكفل أمر عقد مؤتمر لهذه األغراض ذاتها وذلك بتقديم اقتراح بهـذا المعنـى إلـى    

  .الوديع
من هذه المادة في غضون عشر سنوات من بعد عقـد   ٢إذا لم يعقد أي مؤتمر وفقاً للفقرة  -٣

طلب الوديع من جميع الدول األطراف في هذه االتفاقية إبداء آرائها بشأن عقـد  مؤتمر سابق، ي
باإليجـاب،   –أيهما أقل–فإذا ردت ثلث الدول األعضاء أو عشر دول منها . مثل هذا المؤتمر

  .كان على الوديع أن يتخذ خطوات فورية لعقد المؤتمر
  

  المــادة التاسعة
كافة، وألية دولة ال توقع على االتفاقية قبل بدء نفاذهـا  تعرض هذه االتفاقية لتوقيع الدول  -١

  .من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت ٣وفقاً للفقرة 
تخضع هذه االتفاقية لشرط التصديق عليها من قبل الدول الموقعة عليها، وتـودع وثـائق    -٢

  .التصديق عليها أو االنضمام إليها لدى األمين العام لألمم المتحدة
يبدأ سريان هذه االتفاقية متى أودعت عشرون حكومة وثائق التصديق عليها، وفقاً للفقـرة   -٣
  .من هذه المادة ٢
أما بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها على هذه االتفاقية أو انضمامها إليها بعد بـدء   -٤

  .انضمامها إليها نفاذها، فيبدأ سريانها في تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها عليها أو
يبادر الوديع إلى إعالم جميع الدول الموقعة على االتفاقية والمنضمة إليهـا بتـاريخ كـل     -٥

توقيع وبتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام وبتاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية وبأية تعديالت 
  .عليها وكذلك بتلقي أية إخطارات أخرى

  .من ميثاق األمم المتحدة ١٠٢وفقاً للمادة يسجل الوديع هذه االتفاقية  -٦
  



  
  المــادة العاشرة

تودع هذه االتفاقية، التي تعتبر نصوصها العربية واألسبانية واإلنكليزية والروسية والصـينية  
والفرنسية متساوية الحجية، لدى األمين العام لألمم المتحـدة، وعليـه أن يـوافي الحكومـات     

  .ا بنسخ معتمدة منهاالموقعة عليها والمنضمة إليه
  

  مرفق االتفاقية
  لجنة الخبراء االستشارية

تتثبت لجنة الخبراء االستشارية من الوقائع بالكيفية المالئمة وتقدم آراء فنية فيمـا يتعلـق    -١
من المادة الخامسة من هذه االتفاقية، الدولة الطرف التـي   ١بأية مشكلة تطرحها، وفقاً للفقرة 

  .تطلب عقد اللجنة
تنظم أعمال لجنة الخبراء االستشارية على نحو يمكنها مـن أداء الوظـائف المنصـوص     -٢

وتقرر اللجنة المسائل اإلجرائية المتعلقة بتنظيم أعمالهـا،  . من هذا المرفق ١عليها في الفقرة 
وال يجـري  . وذلك باتفاق الرأي حيثما أمكن، وإال فبأغلبية أعضائها الحاضـرين المصـوتين  

  .مسائل الموضوعيةتصويت على ال
  .يرأس اللجنة الوديع أو ممثل -٣
  .لكل خبير أن يستعين في الجلسات بمستشار واحد أو أكثر -٤
لكل خبير الحق في أن يطلب، بواسطة الرئيس، من الـدول ومـن المنظمـات الدوليـة      -٥

  المعلومات والمساعدات التي يراها مناسبة إلنجاز أعمال اللجنة
  
   
  
   
 


