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 المقدمة
 

وسلم  ورلرك نت لم وملت زاللم ال بيلتم بلين ب لت البحلر ففل رجس راارلف ا سلف رار الت  ,بين مد وجزر     
أ يتبل   نالحلر  لاريثملت ينحلر  ,و لور يمرلو الملب  ,وخيلر ي لترع الحلر ,رق يصترع البتطل  ,صراع أزلت

 والخراك ررك مف طحًت لمدمتءوريثمت يوجد من ي رع طبو  ال ,ي ف الخير  مى الجت ك اآلخر ات مواجهف 
 ي بري ل  الخيرون من مربت السب  وال يش بطم  ي ف.

حهد ال تل , م ذ بدء الخمي ف, صرا تم بين البحر, بدايف بين ال بتئ , ث  بين المدن, وصوً  إلى ا د     
 ,تء والف تءإلى سبتق مرمو  بين الب  اإل ستنفرو  مصير  ومع فطور األسمرف,, رروك يتسيف بين الدو 

أل هت اسفجتبف لمغريزة اإل ست يف الداا ف إلى  ,رتلف واي يف   يمنن فج بهت الرروك وال زا تم رفى أصبرم
نمت أ هت صفف  زمم الج س البحري م ذ بدء الخمي ف, ا سوة اإل ستن  مى أخي  يديمف ومف صمف  ,الف تزع

 ات ال فس البحريف, وهت ر ي ف فتريخيف مؤندة.
أسللتس ذلللا, اللتلررك واإل سللت يف نممفللتن  ففسللتويتن و فمف يللتن, اللتلررك  للزاع ودمللتر, واإل سللت يف  و مللى   

ذا  رلم إسلفمرار الت  لزاع مسلمس   لررورة دالع ال لدوان, و  ي بغلت اإلإررمف ووئت , اب يمج  إلى ال فت  
ذو  ,بللوادر السللب  للففللوالى أمتم للت يومللًت ب للد يللو   زا للتم مسللمرف اللت مخفمللف ب ا  ره مللن  للتع األر , ومللت فج 

هللل  يخرلللع سلللموا األطلللراف  ,مفلللتدهفطلللري الللت الويلللم  فسللل  سلللؤاً  بلللديهيًت اإ هلللت  ,م ت لللتة وملللوم ودملللتر
 المحترنف بتل زاع المسمس إلى روابط ؟  

نَّ فزايلد و نفلو  ب ترهلت الت فزايلد ممرلوم, ا  نت م الررك الفت ابفد هت اإل ستن و  ل د      د لت  آثترهلت السلمبيفا 
بغيلللف الف ميللل  مللن األرلللرار ال تجملللف   هلللت ملللن  ,إللللى ال مللل   ملللى ف ييللدهت وفرجلللي  آثترهلللت مللع اللللدولتالمجف

خسلللتئر الللت األرواي واألملللوا , الللدأك المجفمللللع اللللدولت  ملللى فطلللوير ال وا للللد الم مملللف لمرلللرك ملللن أجلللل  
 .ال زا تم المسمرف أث تءالم فريتم اإل ست يف 

 فرممهل الت سلترتم ال فلت  و  لوجلوده ملى الم لتفمين ورلده , هفمت  الت بلتدا األملر ي صلك  نتن اإلا     
ال فتئج السمبيف لم زا تم المسمرف بحن  مبتحلر, ثل  فطلور األملر  ليصل  إللى رمتيلف الملد يين, اللذين لليس 

ال زا للتم المسللمرف ج مهلل   ررللف  يريبللف مللن م للتطق لهلل   بيللف بهللذه ال زا للتم, لنللن وجللوده  اللت م للتطق
وفللرام محللفرا رصلليد مللن  لمللت فمثملل  ,طللور األمللر ب للد ذلللا ليصلل  إلللى رمتيللف البيئللفآلثترهللت السللمبيف, ثلل  ف

 للل  وبسلللبك الف لللد  ال مملللت اللللذي حلللهده ال لللتل  والف لللتاس بلللين اللللدو  الللت فطلللوير صللل ت فهت إريلللم  ,لمبحلللريف
 مت أد  إللى ففلتي مو  .ف ختصف ب د نثرة الصرا تم والرروكيردثم النثير ملن المحتن  البيئ , ا دالرربيف

  أرللراراً اللت الرللروك, ممللت سللبك  األسللمرف المللدمرة والمررمللف دوليللتً  سللفخدا إ ,هللذه المحللنمف وزيللتدة مختطرهللت
 بيئيف واس ف.

وملت رفبفهلت ملن م سلت  ,خلب  الرلروك اإل سلتن والبيئلفرفنبلم برلق أ  وأمت  هذه الر تئق والجرائ  الفت      
هلللداروخلللراك  لت إللللى ورلللع يوا لللد ومبلللتدا  ممفهلللت ال ديلللد ملللن فجللل  المجفملللع اللللدو إالنراملللف اإل سلللت يف,  وا 
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هفملت  المفزايلد بمورلوع البيئلف , ول ل  اإلأث تء ال زا لتم المسلمرف  ت برمتيف البيئف ففتيتم الدوليف الفت ف  اإل
بلللرا  هلللذه إوالرغبلللف الممرلللف للللد  حللل وك ال لللتل  الللت وجلللوك رمتيفهلللت هلللو اللللذي دالللع المجفملللع اللللدولت إللللى 

 تم.ففتيياإل
تم, ا د نتن لمصتدر ال ت ون الدولت األخر  ففتييات إبرا  اإل المجفمع الدولتت ك جهود والى ج     

الدور الذي نت م و زالم فم ب  الم ممتم الدوليف ات  ارًب  ن .الدور النبير ات فرسيخ مبتدا الرمتيف
ن خب  مت فرطمع وذلا م ,والمج ف الدوليف لمصميك األرمر , سيمت م ممف األم  المفردة, هذا الموروع

    مرسومف لهت بموجك مواثي هت. ب  هذه الم ممتم من مهت 
ال ت و ت لرمتيف البيئلف أث لتء ال زا لتم  س دن هذه الجهود الدوليف الفت فوار الأوممت فجدر اإلحترة ألي       

والج لتئت ففللر   ,لهللت الت الفطبيللق, ملت لل  فوجللد مسلؤوليف دوليللف بحل يهت المللد ت تً المسلمرف, يلد   فجللد منت ل
 .فالمسمر تمر بتلبيئف أث تء ال زا  مى ن  من أر  

 
 أواًل: أهمية الدراسة 

 لد ملن أهل  المورلو تم الفلت فلؤثر الت مصلتلس ن رمتيف البيئف أث تء ال زا تم المسلمرف ف  ب  حا  .1
بل   وفملس ال لي  اإل سلت يف ال ميلت, نلون البيئلف فمثل  وجلود اإل سلتن ونل  ملت يف ملق ,المجفمع الدولت

 من رتجتم الهواء والمتء والغذاء وغير ذلا من ررورام رق اإل ستن بتل يش النري . 
ذا نتن المد ي .2  جديرينن و نف  ال ت ون الدولت اإل ست ت الرمتيف لممد يين أث تء ال زا تم المسمرف, وا 

د الللت مللل  فزايلللد  لللد  سللليمترللليتع لبتلرمتيلللف, الللتن الرمتيلللف فنلللون رفميلللف لمبيئلللف, وسلللط اللللدمتر وا
األمر الذي يسفوجك إرفتء يدر من م فريتم اإل ست يف لمواجهف  ,ال زا تم المسمرف بحن  نبير

يجتد رمو   مميف يمنن   ن فنف  رمتيف أار  لمبيئف من آثتر ال زا تم المسمرف.أهذه المحنمف, وا 
ريللم أي  للم السللمف الدوليللف المف للددة الجوا للك واألب للتد لممحللتن  البيئيللف والم تلجللتم الفللت ففطمبهللت,  .3

غتلبيف الدو  برفميف بذ  الجهلود الدوليلف لرل  مخفملف أوجل  الفلدهور البيئلت اللذي ففرنل  ال زا لتم 
 المسمرف.

األمللر الللذي  ,اللت هللذه ال زا للتم سللبرتً سللفخدا  البيئللف ا  زيللتدة  للدد ال زا للتم المسللمرف اللت ال للتل  و  .4
ت فطبيلللق ال وا لللد الفلللت فرملللت البيئلللف الللت مثللل  هلللذه يفطملللك ورلللع أارللل  السلللب  الفلللت يمنلللن م هللل
  فهتنهت.إاألويتم, وفطوير هذه ال وا د بمت يؤمن  د  

مت ف ررم ل  البيئف ال راييف جراء ال زا تم المسمرف, ومت فرنف  هذه ال زا تم من آثتر وخيمف  إن .5
 يللف الفللت يمنللن مللن  مللى البيئللف. أ طللى لمورللوع الدراسللف أهميللف نبيللرة, بغيللف بيللتن األسللت يد ال ت و 

  ببيئف  المسؤوليف الدوليف بح يهت المد ت والج تئت. اً لر م ررر اخبلهت لم راق فرمي  الدو  الفت 
 

 الدراسة اتثانيًا: إشكالي
 يثير إحنتليتم  ديدة أهمهت:  (( ث تء ال زا تم المسمرفألمبيئف ))الرمتيف الدوليف ن موروع إ
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بجميلللع أحلللنتلهت( نتايللللف لفلللواير الرمتيلللف لمبيئلللف أث للللتء إللللى أي ملللد  نت لللم الجهللللود الدوليلللف ) .1
 ؟ ال زا تم المسمرف

مت هت أوج  ال صور الفت ا فرم فما الجهود ات مجلت  فطبيلق المرلتمين الفلت جلتءم بهلت  .2
 ؟ لمرمتيف الدوليف لمبيئف

 ؟ أث تء ال زا تم المسمرف بتلبيئفررار مد  فر ق المسؤوليف الدوليف  ن األ .3

 فبترهلللت وارلللدة ملللن المحلللتن  الفلللت إثلللتر الفلللت فرفبهلللت المسلللؤوليف الدوليلللف(( ب)) لللد  نفتيلللف اآل  .4
 فرتو  الدراسف أيجتد السب  النتايف لرمهت.  

اإل سلت ت لرمتيلف  وال لت ون اللدولت ,سففتدة من  صوص ال ت ون اللدولت لمبيئلفمد  إمنت يف اإل .5
 ون الللللدولت لمبيئلللف أث للللتء تم ال لللتإففتييللللوهلللل  يمنلللن فطبيلللق  البيئلللف أث لللتء ال زا للللتم المسلللمرف,

 ؟ ن ينم  ن  م همت اآلخرأه  بتإلمنتن و  ال زا تم المسمرف ؟
ب لد رلرك الخمليج يت و يلف وا لًت  مى ال راق  هت مجمس األمنالفت ارر مه  نت م الف ويرت .6

  ررار بتلبيئف أث تء ال زا تم المسمرف ؟ل وا د المسؤوليف الدوليف  ن األ

 الدراسة منهجيةًا: لثثا
والملللل هج  ,والملللل هج الم للللترن ,ال للللت و ت الفرميمللللت فب  للللت الملللل هجأ الدراسللللف إحللللنتليتم  للللنلإلجتبللللف      

لمبيئلف  مصلتدر الرمتيلف الدوليلففرميل  و سلف را  إالت  فمد ت المل هج ال لت و ت الفرميملت إا د  الفتريخت.
 فرفهللت إصللور الفللت ال  لمويللوف  مللى أوجلل  والجهللود الدوليللف اللت هللذا المجللت  ,أث للتء ال زا للتم المسللمرف

  .ختصف ات م  يصور الف مي  الدولت لمث  هذه الرمتيف
إذ اسللف  ت بلل  اللت نثيللر مللن الرللت م لمم تر للف بللين  ,ملل هج الم للترنالومللن  تريللف أخللر  للل   غفلل       

يفرلى األملر ذللا, بغيلف الويلوف  ملى ملد  رلدود إأو الموايف الدوليلف نمملت  ,مصتدر الرمتيف الدوليف
سللففتدة م هللت اللت فطللوير وسللد أوجلل  اللل  ص الفللت وذلللا لإل, ت ف طللوي  ميهللت فمللا المصللتدرالرمتيللف الفلل

  . فرم الف مي  الدولت لهذه الرمتيف إ
ب لل  الويللتئع واألرللدام الفتريخيللف ذام الصللمف ف  ت بللتلم هج الفللتريخت بغيللف الويللوف  مللى إسللنمللت      

ف لللزز    للد ملللؤفمرام, أو إصلللدار يلللرارامبتلمورللوع, والفلللت نت لللم سلللببًت اللت  حلللوء يوا لللد يت و يلللف, أو 
أو ملللن خلللب  الفطلللرق إللللى ب للل   ,رمتيلللف البيئلللف أث لللتء ال زا لللتم المسلللمرف مجلللت  الجهلللود الدوليلللف الللت

 الويتئع واألردام الفت فرفبم  ميهت  فتئج يت و يف ات هذا المجت .
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 الدراسة هيكليةًا: رابع
بحن   دراسفوثبثف اصو . ا ب  الدخو  ات موروع ال دييإلى مبرم فمه دراسفارف ي ت ف سي  هذه ال     

مبرم  ومفهو  ال زا تم المسمرف ات ,مبتحر, وجد ت أن الررورة البرثيف فرف   مي ت بيتن مفهو  البيئف
 مى هذين المفهومين الرئيسيين ات الدراسف,  وذلا بغيف الف رفمطمبين مسف مين,  من خب فمهيدي و 

 راسف  مى روء هذين المفهومين. ونذلا لبيتن  طتق هذه الد
اس  ر  اي  مصتدر الرمتيف الدوليف لمبيئف أث تء ال زا تم المسمرف, من خب  أمت الفص  األو       
لممبتدا ال تمف  تم الدوليف, ث   رر ت ات المبرم الثت تففتييم هت لإل  خصص ت األو  مبترم, فثبث

 الدولت وأرنت  المرتن . ص لم رفص  أمت المبرم الثتلم ا د خ   لم ت ون,
والمج ف الدوليف  ,  م ممف األم  المفردةماس ف تو  اي  الرمتيف الدوليف لمبيئف ات أمت الفص  الثت ت     

م ممف األم   م الرمتيف الدوليف لمبيئف ات  ات أولهمت  ف تو من خب  مبرثين لمصميك األرمر, وذلا 
   المج ف الدوليف لمصميك األرمر. م   الرمتيف الدوليف لمبيئف ات اس ف تو  اي المبرم الثت ت  المفردة, أمت

أث لللتء ال زا لللتم  البيئيلللفرلللرار مورلللوع المسلللؤوليف الدوليلللف  لللن األلأملللت الفصللل  الثتللللم اسيخصلللص      
ريللم بموجبهللت يللف  نفتلللف  اللت أي  مللت  يللت و ت, السللمف البللترزةو  ,األستسللتف للد ال  صللر  والفللت, المسللمرف

و مى أستس هذه األهميف سيف  ف سي  هذا الفص  إلى مبرثين, يخصص المبرلم  ,ال ت و ترفرا  ال مت  إ
, أمللت المبرللم الثللت ت اسيخصللص البيئيللفرللرار حللروط وموا للع فر للق المسللؤوليف الدوليللف  للن األ األو  إلللى

  .البيئيفررار إلى أ واع المسؤوليف الدوليف  ن األ
أه  الم فررتم والفوصيتم, الفت و  ,ليهتإفتئج الفت ف  الفوص  برز ال أ بختفمف ففرمن الدراسف ف فهتو     

رفرا  ال ت ون إلمت لهت من أثر ات فرسيخ  أث تء ال زا تم المسمرف, لمبيئف الرمتيف الدوليف  زيزات ففسه  
 .ورفم السم  واألمن الدوليين الدولت,

 

       
       

 


