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  ملخص:ال
يهدف هذا البحث إلى التنويه بدور الشركات النفطية في صناعة التلوث، من      

الهواء والماطحات المائية التي يتم كخال: تأثيراتها المتزايدة على البيئة المحيطة بها 
نقل البترو: من منطقة ألخرى، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي  فيها

قد تبنت العديد من النصوص القانونية الجزائر  أن إلى الداراة خلصت وقدالتحليلي، 
أن هذه  ، إالللبيئة واإلجراءات الميدانية الكفيلة بمحاربة صناعة التلوث النفطي

 ومتابعة.الجهود تبقى غير كافية وفي حاجة إلى تحديث 
 ، الصناعات النفطية.الجزائر، النفطي البيئة، التلوثالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  
This research aims to highlight the role of oil companies in the 

industrial pollution, by their increasing effects on the 

surrounding environment such as air and water bodies through 

which the transfer of oil from one region to another. Relying on 

the analytical descriptive approach, the study concluded that 

Algeria has adopted many legal texts and field actions to combat 

oil pollution. However, these efforts remain insufficient and in 

need of updating and following-up. 
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 مقدمة : 
يشكل التلوث أحد أهم المخاطر التي تواجه اإلناانية في الوقت الراهن، العتبارات 
تتعلق بماااه بالصحة العامة للناس، فهو يتضمن تغير في المكونات الطبيعية 
للبيئة من هواء وتراب وماء...، مما ينجر عنه خلل في تركيبة هذه المكونات بشكل 

ما بينها، وينقام التلوث إلى العديد من األنماط  يضعف قدرتها على التوافق في
 المختلفة منها الهوائي، المائي، الغذائي، اإلشعاعي والمعدني...

ولهذا فقد ظهرت العديد من المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تنادي 
إلشارة ويجدر ا ،بضرورة حماية البيئة، وتكافل الجميع من أجل محاربة التلوث البيئي

إلى دور الشركات المتخصصة في الصناعات النفطية في زيادة التلوث في العالم، 
نواتج الاامة بعد الحرق، مما على اعتبار أن العمليات النفطية تطرح العديد من ال

يؤدي إلى انبعاث غازات الكربون والكبريت وغيرها في الجو، باإلضافة إلى التلوث 
تارب البترو: إما من خال: كار في خط أنابيب الذي يصاحب عمليات النقل، و 

 نقل البترو: أو تعرض افن نقله لالصطدام.
وعلى غرار جميع الدو: المنتجة للنفط والمصدرة له، فقد عرفت الجزائر بعض اآلثار 
الالبية على المحيط البيئي الناشئة من مخلفات المصانع التي ترمى في البحر، 

بقع النفطية في اواحل البالد والتي تهدد الحياة والتي تعمل على تشكيل بعض ال
التي تتابب في نقل الغبار الخطير على  رياحمااهمة الالبحرية، باإلضافة إلى 

 عنه أنواع مختلفة من األمراض. رالصحة إلى المناطق الاكنية، مما ينج
لبيئة، ولذلك فقد قامت الجزائر بالعديد من اإلجراءات والتدابير الرامية إلى حماية ا

بشكل عام ومن التلوث النفطي بشكل خاص، من خال: ان القوانين والتشريعات 
التي تقنن نشاطات الشركات النفطية، باإلضافة إلى تأاياها للعديد من المؤااات 

 التي ترعى حماية البيئة.
ما من خال: ما تقدم يمكن طرح اإلشكالية الرئياة التالية  في إشكالية الدراسة:  

 حماية البيئة ومكافحة التلوث النفطي ؟للجهود المبذولة من طرف الجزائر تتمثل ا
  التاليةاألائلة  عنهامن اإلشكالية الرئياة للبحث تتفرع األسئلة الفرعية: 
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 ما هي األهمية االقتصادية للبيئة؟ -
 ما مدى خطورة ظاهرة التلوث وأثرها على الحياة اإلناانية؟ -
 ة في صناعة التلوث؟ما مدى مااهمة الشركات النفطي -
 ما هي الجهود المبذولة في الجزائر للحماية من التلوث الناجم عن شركات النفط؟ -

للوصو: إلى النتائج الماتهدفة واإلجابة على اإلشكالية الرئياة،  منهجية البحث:
وكذا األائلة الفرعية المحيطة بها، فقد قمنا باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، 

ه منهج البحث المالئم لهذا النوع من الدرااات، من خال: تجميع المعلومات باعتبار 
 ية مفصلة.موالبيانات وتحليلها ودرااتها درااة عل

تهدف الدرااة إلى التنويه بخطورة التلوث النفطي على البيئة التي  أهداف الدراسة:
التي ااتفحلت نعيش فيها، وعلى أهمية بذ: المزيد من الجهود لمحاربة هذه الظاهرة 

 ها الجزائر في ما يخص ذلك.تفي العالم، وكذا توضيح مدى نجاعة الجهود التي بذل
  ما يليلتفصيل في مقتضيات هذه اإلشكالية قامنا هذا البحث إلى ل خطة البحث:

 ؛آثار ظاهرة تلوث البيئة والجهود الدولية المبذولة لحماية البيئةالمحور األول: 
 ؛ الشركات النفطية في زيادة التلوث البيئي مكانة المحور الثاني:
 حماية البيئة من التلوث النفطي؛لالجزائر ااتراتيجيات  المحور الثالث:

 المحور األول: آثار ظاهرة تلوث البيئة والجهود الدولية المبذولة لحماية البيئة؛
اة على يشكل التلوث أحد أهم المخاطر التي تهدد الحي: مدخل عام إلى البيئة -أولا 

نتيجة زيادة حجم الغازات والنفايات المنبعثة من  ،اطح األرض في العصر الحديث
المصانع والتي يتابب فيها اإلناان بشكل مباشر أو غير مباشر، مما أدى إلى 

وزيادة درجات  ؛ظهور بعض األعراض والكوارث الطبيعية كاالحتباس الحراري مثالا 
فة إلى أنواع عديدة وغير مألوفة من األمراض الحرارة بأشكا: غير مابوقة، باإلضا

 والجراثيم التي تفتك كل يوم بحياة اإلناان.
وهو مرادف البيئة مفهوم عام ووااع وذو مفاهيم وتعاريف مختلفة،  تعريف البيئة: .1

أو علم المنز:، الذي ااتخدم ألو: مرة من قبل  (écologie)للمصطلح اليوناني 
ثم تم ااتخدامه في نفس اإلطار من قبل العالم (، 5918)انة « هنري ثورو»العالم 
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في كتاباته التي يشير من خاللها إلى مجموع العوامل «أرنات يونانيتين»األلماني 
المتفاعلة مع بعضها البعض، اواء البيولوجية، الكيمائية، الطبيعية والجغرافية، التي 

ة فانه يتأثر بشكل تحيط باإلناان، ولما كان اإلناان جزءا ال يتجزأ من البيئ
 .(1)كبيربالتحوالت التي تصيب هذه العوامل

في كون  (G.G.MALTION)مع هذا الطرح تعريف األاتاذ المختص ويتماشى
البيئة مزيج بانورامي للعديد من العناصر المختلفة، التي تحيط باإلناان وتتفاعل معه 

يزيائية والكيميائية اواء بشكل إيجابي أو بشكل البي، من خال: تأثير العوامل الف
 .(2)والبيولوجية، الموجودة في الطبيعة

بمدينة 5990وقد قدم مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشرية الذي انعقد عام 
تعريفاا أكثر شمولية لمفهوم البيئة، باعتبارها " الرصيد المادي « ااتوكهولم»

ناان المختلفة"، واالجتماعي الذي يتفاعل في زمن ما ومكان ما إلشباع حاجات اإل
 (3)وعليه ووفقاا لهذا التعريف فإن البيئة تتضمن عنصران أااايان 

البيئة الطبيعية ممثلة في كل ما يحيط باإلناان من الهواء، الماء  طبيعي: عنصر -
 و التراب.

 البيئة البشرية ممثلة في اإلناان وجميع انجازاته.  :عنصر بشري  -
إن عالقة البيئة بالتنمية الماتدامة عالقة  عالقة البيئة بالتنمية المستدامة: .2

تفاعلية، حيث أقرت معظم الدرااات والتقارير الدولية على أهمية التنمية االقتصادية 
التي تراعي الجوانب البيئية، والتي يشار إليها بالتنمية الماتدامة، حيث عرف 

تدامة في إطار التنمية الما« أمرتاياس»والهندي «محبوب الحق»الباحثان الباكاتاني 
تنمية التي تبدأ ال، على أنها (PNUD)عملهما في البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة

باإلناان وتنتهي عنده، من خال: نمو النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
بشكل متوازي ومتكامل، باالعتماد على مجموعة من األركان وهي الحكم الراشد، 

والتفويض، مبدأ العدالة بين األجيا:، مبدأ تحقيق العدالة بين مبدأ المركزية الالطة 
أفراد الجيل الحالي، مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية، مبدأ الملوث يدفع تغريما، 

 .(4)مبدأ الماؤولية المشتركة ومبدأ الوقاية
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ي وقد تمت اإلشارة إلى مفهوم التنمية الماتدامة ألو: مرة في تقرير االتحاد العالم
، باعتبارها عملية الاعي الدائم 1891ة في انة يللمحافظة على الموارد الطبيع

لتطوير نوعية الحياة التي يعيشها اإلناان، مع األخذ بعين االعتبار كل ما يتعلق 
بالمحافظة عل القدرات واإلمكانيات المتعلقة بالنظام البيئي الذي يحتضن هذه 

كز على الحصو: علىالحد األقصى من منافع وذلك يعني أن التعريف ير  (5)الحياة"
التنمية االقتصادية، بشرط المحافظة على خدمات المواردالطبيعة ونوعيتها، وااتخدام 

 الموارد في الوقت الرهن ينبغي أال يقلل من الدخل الحقيقي في الماتقبل.
ماتدامة وعليه يمكننا القو: أن التنمية البيئية ركن من األركان األاااية للتنمية ال

وعنصران متالزمان، ال يمكن الفصل بينهما وال الفصل بين أهدافهما، بحيث أنه ال 
نتصور عالماا مزدهراا اقتصادياا واجتماعياا وايااياا وثقافياا من جهة ويعاني من 
ويالت التلوث ومخاطره من جهة أخرى، ويعاني من تهديد ماتمر لنظامه البيئي 

 .(6)الذي يعيش فيه
يشكل التلوث تهديداا حقيقياا للبيئة في عالمنا : آثار ظاهرة تلوث البيئة -ثانياا 

المعاصر، وأحد أهم االنشغاالت الرئياية للمنظمات العالمية والهيئات والمؤااات 
الدولية، حيث يتم تهديد مناطق عديدة من العالم وأنواع مختلفة من الكائنات الحية، 

الكبرى ابباا مباشراا ألخطر أنواع األمراض كما أضحى تلوث الهواء في بعض المدن 
 المحدقة باإلناان.  

في اللغة نقو: تلوث الثوب أي اتاخ أو تغير لونه الطبيعي،  مفهوم التلوث: .1
ونقو: كذلك تلوث الثوب بالطين أي لطخ ونقص عن ما كان عليه من نقاء 

 . (7)وصفاوة
م متعددة، وهذا نظرا الختالف ما في االصطالح فإن التلوث يأخذ أبعاد كثيرة ومفاهيأ

المعيار الذي يتم تعريفه به كاألثر أو مابب الفعل...، كما أن التلوث هو قيام 
اإلناان بطرح فضالته أو طاقته الزائدة إلى الخارج، مما ينجم عنه ضرر بالغ لباقي 
أفراد المجتمع أو على األقل األفراد المحيطين به، حيت تتنوع الفضالت التي يتابب 

شعاعية...  .(8)بها اإلناان من فضالت صلبة، اائلة، غازية، حرارية وا 
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وقد ظهر اختالف كبير بين العديد من علماء البيئة حو: تعريف جامع للتلوث 
على  1892البيئي، حيث عرف المشروع األردني للبيئة فقد عرف تلوث البيئة عام 

البيئة، يجعلها غير  أنها " وجود مادة أو مواد غريبة في أي مكون من مكونات
 .(9)صالحة لالاتعما: أو يحد من ااتعمالها"

وعليه يمكننا القو: أن تلوث البيئة هو حدوث خلل في العناصر الكمية أو النوعية 
للنظام االيكولوجي اواء بالنقصان أو بالزيادة، وحتى من خال: نقص أحد العناصر 

 للنظام البيئي. أو زيادة عنصر إضافي غريب على المكونات المناجمة
يتابب التلوث البيئي في تدهور حالة المحيط  مستويات عملية تلوث البيئة:. 2

نتيجة حدوث خلل في توافق العناصر المكونة لها، بحيث تفقد دورها في أدائها 
الطبيعي، حيث يمكننا أن نميز بين ثالث ماتويات للتلوث وفق معيار تأثيرها على 

 (10)الحياة البيئية 
هو النوع البايط من التلوث، أو هو التلوث المقبو:   التلوث غير الخطير:. 1.2

الذي نجده في مناطق عديدة وفي أوقات دائمة على وجه األرض، بحيث يمكن 
 لإلناان أن يتعايش مع هذا النوع دون أن يتعرض لألذى والضرر.

ث يؤثر على التلوث الثاني ذو الدرجة المتواطة، بحي هو نوع الخطير: التلوث. 2.2
الحياة البيئية ومكوناتها كاإلناان والحيوان والنبات...،كما يرتبط هذا النوع من 

 التلوث بالتطور الصناعي بمختلف أشكاله.
وهو أخطر أنواع التلوث، أو التلوث الذي يدمر البيئة ويقضي  التلوث المدمر:. 2.2

ية لوجود فرصة بشكل نهائي على كل أشكا: الحياة، دون أن يكون هناك إمكان
 لإلناان في أن يفكر في الحلو: والتدابير الوقائية ضده مثل االنفجار النووي.

يوجد أنواع عديدة من التلوث تختلف حاب اآلثار التي تاببها أنواع التلوث:  .2
 (11) على الطبيعة، ومن بين هذه األنواع نجد 

ند اختالط الغذاء مع التلوث الغذائي هو التلوث الذي يحدث ع :التلوث الغذائي. 1.2
أحد العناصر الملوثة، مثل مخلفات الصرف الصحي أو النفايات والمخلفات 
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الصناعية والزراعية والطبية أو النفط ومشتقاته أو المبيدات، بحيث يامح هذا 
 االختالط إلى تدهور حالة األغذية وفقدان صالحيتها وقابليتها لالاتهالك.

ث الهواء عند ارتفاع معدالت التلوث الصناعي يحدث تلو التلوث الهوائي: . 2.2
الناجم عن األدخنة المتصاعدة من المصانع الضخمة، والتي تهدد حياة اإلناانية في 
العديد من المدن في العالم مثل الصين، اليابان...، ومن أهم النتائج التي صاحبت 

ألرض، باإلضافة هذا النوع من التلوث نجد االحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة ا
 .(12)إلى تآكل طبقة األوزون 

يتلوث الماء عند اختالطه بمخلفات غير صحية، مثل مجاري  التلوث المائي:. 2.2
الصرف الصحي أوالمنظفات الكيميائية أوالفوافات أوالنترات أوالكلور أو النفط، حيث 

ت الحية يؤدي التلوث المائي إلى ظهور أمراض فتاكة على اإلناان وباقي الكائنا
 األخرى.

التلوث اإلشعاعي هو التلوث الناجم عن ااتعما: المواد  :التلوث اإلشعاعي. 4.2
المشعة، والتي تؤدي إلى كوراث ضخمة وأثار بالغة على الحياة اإلناانية، وعادة ما 
تكون موجودة في الحروب والنزاعات التي تاتعمل فيها القنابل النووية والهيدروجينية، 

حوادث الخطيرة للتلوث اإلشعاعي تفجير فرناا لقنبلة نووية بمنقطة رقان ومن أهم ال
مما أدى إلى تدمير الحياة بتلك المنطقة،  1891فيفري 11بالصحراء الجزائرية في 

حيث تتواصل المعاناة الصحية للمواطنين الااكنين بالمنطقة إلى يومنا هذا، من 
األطفا: حديثي الوالدة...، خال: انتشار األمراض وخاصة الارطان، تشوهات 

 باإلضافة إلى تفجيرات هورشيما وناكازاكي باليابان في الحرب العالمية الثانية.
وهو التلوث الناجم عن تزايد حركة الايارات والطائرات والاكك .الضوضاء: 5.2

 الحديدية، وزيادة الصخب في المدن والعواصم الكبرى في العالم.
وهو التلوث الناجم عن ااتعما: أبراج االتصاالت ي: التلوث الكهرومغناطيس .6.2

والهاتف النقا:....، حيث تشير الدرااات العلمية خطورة تشييد أبراج الهواتف النقالة 
فوق األبنية والعمارات، وأنها الابب المباشرة للعديد من األمراض الخطيرة التي 

 تصيب اإلناان.
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وث البيئة ظاهرة خطيرة تعمل على تل اآلثار الناجمة عن ظاهرة تلوث البيئة: .4
تغيير المواصفات العامة العادية للبيئة التي نعيش عليها، حيث تعمل على إحداث 
ترابات لمواد ملوثة مختلفة على اطح األرض، مما يؤدي إلى اإلضرار بالماء 
والتراب والكائنات الحية وجميع النباتات واألشجار، وتكون هذه الملوثات إما مواد 

 .(13)ئية، مواد نووية، إشعاعات، مخلفات عناصر ملوثة...كيميا
 :ويمكن تلخيص هذه األضرار على النحو التالي

  أضرار جادية من خال: تلوث الهواء والتربة والغذاء بموادكيميائية وأخرى
 مشعة.
 أضرار زراعية تلحق بالمحاصيل الزراعية والنباتاتوالمياه والتربة والحيوانات. 
 لبيئةمثل الدخان والغبار والضوضاء والفضالت والقمامة.أضرار جمالية ل 
  أضرار كامنة تظهر في المدى البعيد عن طريق التراكمات مثل أمراض

 .الارطان
باعتبار أن   الجهود الدولية المبذولة لحماية البيئة من ظاهرة التلوث البيئي: -ثالثا

من بلد آلخر دون إذن  ظاهرة التلوث مشكلة عالمية، وخطر ال يعرف الحدود وينتقل
أو رخصة، فقد أضحى من الواجب على الدو: والحكومات أخذ التدابير واإلجراءات 
الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وفي هذا الشأن فقد حرصت العديد من 
المنظمات العالمية على رعاية مشاريع حماية البيئة، من خال: زيادة االهتمام 

المؤتمرات المتعددة واالتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى توعية  العالمي بالبيئة وعقد
العالم بمخاطر التلوث، والقيام بان القوانين واللوائح الدولية التي تحافظ على البيئة 

ثر على البيئة وتطوير اإلجراءات الحمائية وتفعيل ؤ وردع كل الملوثات التي ت
 النشاطات الحكومية الخاصة بحماية البيئة.

تعرف منظمة األمم المتحدة  إدارة البرامج البيئية ومحاولة القضاء على التلوث: .1
إدارة البرامج البيئية في المنشآت الصناعية على أنها العملية التي يتم بموجبها وضع 

من أجل رصد وتقييم اآلثار  ،الخطط واالاتراتيجيات الالزمة للمحافظة على البيئة
ذه المنشآت، حيث تنطلق هذه الخطط من الحصو: التي من الممكن أن تخلفها ه
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على المواد األولية ووصوال إلى المنتج النهائي والجوانب البيئية المتعلقة به، كما تقوم 
كذلك على تنفيذ اإلجراءات الرقابية لحماية البيئة ومنع التلوث واالاتخدام األمثل 

 .(14)للموارد الطبيعية
فت إدارة البرامج البيئية على أنها عملية اتخاذ أما غرفة التجارة الدولية فقد عر 

وتصميم اآلليات الكفيلة بتعظيم األرباح دون المماس بالبيئة وذلك عبر جميع 
المراحل بدءا من التخطيط، التصميم، ووصوال إلى المنتج النهائي، كما عرف 

(william Rmangum إدارة البرنامج البيئي بأنه جملة اإلجراءات والواائل )
لرقابية اواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية والموضوعة من أجل حماية البيئة، ا

بحيث تتضمن االاتخدام العقالني للموارد الطبيعية المتاحة واالاتفادة الدائمة من 
هذه الموارد، وتندرج ضمن إطار البرامج البيئية في المؤااة األنشطة التالية تقييم 

ؤااة، الوقاية من التلوث، التقليل من ااتهالك الموارد اآلثار البيئية ألنشطة الم
الطبيعية، التخفيض من ااتهالك الطاقة، تقليل النفايات، التربية والتثقيف البيئي، 
الحصو: على شهادات المطابقة مع المعايير والمواصفات البيئية، إنشاء نظم إنتاج 

 .(15)للطاقة المتجددة
 لقد انبثق عن االهتمام العالمي اية البيئة:في حم العالمية المختصةالمنظمات  .1

بظاهرة التلوث، وتجايداا للقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات البيئية العالمية، 
فقد تم إنشاء العديد من المؤااات الدولية التي تهتم بالشأن البيئي، وتحاو: في كل 

 محيط.مناابة التذكير بالابل الكفيلة بالتقليل من التلوث في ال
االتحاد العالمي ومن أهم تلك المنظمات العالمية المختصة في مجا: البيئة نجد 

، في مدينة غالند، اويارا. الصندوق الدولي م1899  أنشئ عام (iucn)للوقاية 
(  ومقره روما، wep(  ومقره في الاويد. برنامج األغذية العالمي )wwfللطبيعة )

م في نيروبي،  1892(  أاس عام unepبيئة )إيطاليا. برنامج األمم المتحدة لل
صندوق اإلغاثة .1891(  أنشئ عام undpكينيا. برنامج األمم المتحدة للتنمية )

(  مقره في نيويورك، الواليات المتحدة.صندوق األمم unicefلألطفا: الدولي )
دة (  مقره في نيويورك، الواليات المتحدة.مركز األمم المتحunfpaالمتحدة للاكان )
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للماتوطنات البشرية  نيروبي، كينيا. مركز التنايق للبيئة والتنمية الدائمة 
(ager( منظمة األمم المتحدة لتطوير الصناعة.)unido .مقرها في فينا، النماا  )

 .(16)(  مقرها في روما، إيطالياfaoمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )
هود الرامية إلى حماية البيئة، من خال: وقد ااعدت هذه المنظمات على تكثيف الج
 (17)عقد العديد من المؤتمرات والندوات من بينها 

  بلندن المعدلة في  1819االتفاقية الدولية الخاصة بمنع تلوث البحار بالنفط انة
 .1898أكتوبر  21و  1892أفريل  11
 قدة انة اتفاقية التعاون الخاصة بالتصدي لتلوث مياه بحر الشما: بالنفط المنع

1898. 
  االتفاقية الدولية للماؤولية المدنية عن الضرر المنجر على التلوث بالنفط

 .1898بروكال انة 
  االتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار لكوارث تلوث النفط بروكال

1898. 
  االتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق تعويض الضرر الناتج عن النفط

 .1882المعدلة انة  1891الصندوق" بروكال  "معاهدة
  برتوكو: محاربة تلوث مياه البحر األبيض المتواط من النفط والموارد الضارة

 .1899برشلونة 
  االتفاقية الدولية الخاصة بحماية العما: من التلوث وعن الضوضاء واالهتزازات

 .1899جنيف 
 فط في منطقة الكاريبي اتفاقية التعاون الخاصة بمكافحة حاالت اناكاب الن

 .1891المنعقدة في مدينة قرطاجة انة 
  اتفاقية التعاون الخاصة بالتصدي لتلوث بحر الشما: بالنفط والمواد الضارة

 .1891المنعقدة في بون 
  اتفاقية الخليج الرامية إلى حماية المياه البحرية من خطر التلوث المنعقد انة

1881. 
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  المصادقة على اتفاقية لجنةOSPAR  :الخاصة بحماية البيئة البحرية لشما
 .1882ابتمبر  22شرق المحيط األطلنطي المنعقدة في 

  التصديق على إاتراتيجية الحماية من المواد الخطرة ووقف المخلفات واالنبعاثات
 .1889المنعقدة انة  2121من المواد الخطرة على المدى البعيد بحلو: عام 

 ت النفطية في زيادة التلوث البيئيمكانة الشركا المحور الثاني:
يشمل االاتثمار في قطاع النفط عمليات االاتكشاف والتنقيب واالاتخراج والتصفية 
والنقل، وعليه فإن هذه العمليات تنطوي على بعض األخطاء التي تؤثر بشكل كبير 

 على البيئة؛ إذا لم تراع هذه الشركات لمعايير حماية البيئة.
النفط أو البترو: كلمة ماتمدة من األصل  كمادة إستراتيجية: أهمية النفط -أول

( والتي تعني زيت الصخر، وهو عبارة oleume=oil) و (petro=rockالالتيني )
 .(18)عن مواد هيدروكاربونية اائلة دهنية

على انه مادة لزجة اائلة ذات ألوان مختلفة ما « محمد أحمد الدوري »عرفه حيث ي
والبني، يتم تصنيفه على أاس مختلفة، منها التصنيف على بين األاود واألخضر 

أااس محتوى الكبريت الموجود فيه، حيث يوجد نفط ذو كثافة عالية من الكبريت 
ونوع آخر أقل كثافة، حيث يامح هذا التصنيف بتحديد اعره في األاواق 

 .(19)الدولية
اتراتيجية أكثر من أن النفط مادة ايااية وا  « محمود عبد الفضيل »ويقو: الدكتور 

أنه مادة اقتصادية وتجارية، بحيث قد ال تنافاها أي مادة أو العة أخرى في 
االقتصاد العالمي، والنفط هو اائل أاود كثيف، اريع االشتعا: مكون من خليط من 
 المركبات العضوية والتي تتكّون من عنصري الكربون والهيدروجين وتعرف باام

األخضر، البني و  األاود بينز برائحة متميزة ولونه يتنوع الهيدروكربونات، وهو يتمي
 .  (20)واألصفر

لصناعة النفط العديد من المخاطر  اآلثار البيئية لنشاطات الشركات النفطية: -ثانيا
اإلناان والحيوان والنبات، حيث يؤدي حرق البترو: إلى  ايعيش فيه على البيئة التي

 تي تؤثر على البيئة.انبعاث غازات الكربون، والكبريت ال
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كما يمكن أن تتابب عمليات نقل البترو: عبر األنابيب أو عبر الافن والبواخر إلى 
أو  ،كار في األنابيب أو في واائل تجميع النفط نتيجةحدوث تارب للبترو:، 

 ، وهذا ما يؤديتعرض الافن إلى االصطدام على حافة الموانئ أو في عرض البحر
من هذه المادة الاامة في البحر، مما يتابب في موت  إلى تارب كميات هائلة

الكائنات البحرية والحيتان واليرقات...، كما يؤثر النشاط النفطي كذلك على تلوث 
الجو عند حرق المواد الخام في مصانع التكرير مما يؤثر على نمو أنواع عديدة من 

أن يؤثر التلوث الطيور وهجرة البعض منها إلى مناطق أكبر أماناا، كما يمكن 
النفطي على حياة اإلناان، من خال: اختالطه بالماء الشروب أو بالمياه التي تاقى 

 منها الخضر والفواكه.
 (21)ويمكن أن تثر نشاطات الشركات النفطية على البيئة من الجوانب التالية 

تنطلق النشاطات النفطية التلوث النفطي خالل عمليات التنقيب والستخراج: . 1
اية من البحث والتنقيب عن البترو:، حيث يتم المرور على مناطق وااعة خال: بد

هذه العملية، ويتم ااتعما: كميات كبيرة من المياه، التي تتلوث أثناء الحفر ثم ترمى 
إلى الخارج، مما يامح بتلوث التربة والمياه وتلويث الزراعة وتامم التربة والنباتات 

ى الحيوانات، كما يتم تلويث األرض المجاورة للبئر نتيجة التي تنتقل بصورة مباشرة إل
صب النفايات بها، وكذا خروج المواد المشعة التي تاتعمل للحفر وااتقرارها في 
التربة، باإلضافة إلى الوحل الناجم عن عمليات الحفر والذي ينبغي التخلص منه 

 خارج منطقة الحفر والتنقيب.
عملية التكرير تعني تحويل النفط الخام  لتكرير:التلوث النفطي خالل عملية ا. 2

الذي يتم نقله من المنبع إلى منتجات نفطية مشتقة، كالبنزين الماتعمل في 
الايارات، الديز:، الشحوم...، ويتضمن التلوث الناجم عن مصانع التكرير وصناعة 

تتأثر  المنتجات البترولية ثاني أكايد الكربون والمكبات المتطايرة األخرى، حيث
المناطق القريبة من مصانع التكرير بشكل كبير من خال: الدخان المتصاعد من 
المشاعل والغبار الذي يحدثه، باإلضافة إلى الضوضاء التي تعكر صفو حياة 

 المواطنين.
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النقل هو عملية تحويل النفط من المنبع إلى  التلوث النفطي في مرحلة النقل:. 3
إلى التصدير، حيث تتم هذه العمليات إما عبر األنابيب مركز النشاط أو التكرير أو 

أو الصهاريج أو عبر البواخر، حيث يمكن أن تتابب التشققات في أحد خطوط 
األنابيب أو الناقالت في تارب كميات هائلة من النفط إلى الخارج، مما يعمل على 

 تدمير الحياة البيئية اواء على األرض أو في البحار والمحيطات.
 (: أشهر حوادث التسربات النفطية في العالم 11دول رقم )ج

 عدد الحوادث المنطقة
 069 خليج المكايك 

 542 شما: شرق الواليات المتحدة األمريكية

 509 البحر األبيض المتواط

 528 الخليج الفاراي

 91 بحر الشما:

 62 اليابان

 10 بحر البلطيق

 49 المملكة المتحدة 

 99 افورةماليزيا وانغ

 99 الااحل الجنوبي لفرناا/ شما: وجنوب الاواحل اإلابانية

 90 كوريا

Source: Khaled Abdalla Moh’d Al-Tamimi, “The extent to which 

international petroleum companies are committed to corporate social 

responsibility for direct investment and its reflections on developing 

economies”, International Journal of Economics, Commerce and 

Management, United Kingdom, Vol. IV, Issue 12, December 2016, p 726. 

إن تطور النشاطات النفطية في العالم، أدى إلى وقوع العديد من الحوادث الناجمة 
زالت توثر على الحياة البيئية في العديد من  عن تاربات نفطية كبيرة، أثرت وال

الجدو: أعاله فإن عدد التاربات النفطية المناطق في العالم، ومثل ما نالحظ من 
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( 191-299يتركز في خليج المكايك وشما: شرق الواليات المتحدة األمريكية بـ )
راي حادث في منطقة البحر األبيض المتواط والخليج الفا 129حادث تارب، وكذا 

حادث تارب نفطي، باإلضافة إلى انتشار هذه الحوادث في مناطق  119بحوالي 
متفرقة من العالم، مثل بحر الشما:، واليابان وبحر البلطيق...، وقد دفعت التاربات 
المتكررة للنفط في الماطحات المائية إلى التأثير البالغ الحياة البحرية، فعلى ابيل 

إلى وفاة  2111في المكايك انة « ديب هوريزون » المثا: فقد أدى تارب في حقل
 كلم. 111عامل وظهور بقع زيت على امتداد  11

 من التلوث النفطيالبيئة : استراتيجيات الجزائر لحماية المحور الثالث
تعتبر الجزائر دولة رائدة في مجا: اإلنتاج النفطي من خال: احتاللها المرتبة العاشرة 

 (opec)طية على ماتوى مجموعة الدو: المصدرة للنفط في مجا: االحتياطات النف
، كما تمتلك قدرات هامة في مجا: إنتاج وتصدير (22)مليار برميل12.21حواليبـ

النفط والغاز على ماتوى دو: المغرب العربي، لذا فإن موضوع التلوث النفطي 
لوية، وهذا يعتبر من المواضيع الحاااة التي ترعى لها الدولة جانباا كبيراا من األو 

 حماية البيئة.  من أجلمن خال: تكريس جهودها على الماتوى الوطني والدولي 
لم تكن الجزائر تملك اوى  1892حتى انة  تاريخ استغالل النفط في الجزائر: -أول

 %91.88من اإلنتاج البترولي المتحصل عليه والباقي موزع بين نابة 11.11%
للشركات األجنبية  %19.99لخاصة ونابة لصالح الشركات الفرناية العامة وا

الدولية والخاصة غير الفرناية، وقد ااتمر هذا الوضع في التوزيع إلى غاية إنشاء 
 11في تاريخ  (SONATRACH)الشركة الوطنية لنقل وتاويق المحروقات 

 (23) .981191من خال: المراوم الرئااي رقم  1891ديامبر 
حو: األهداف الموضوعية « مصطفى خمياي» ويمكن اإلشارة إلى ما كتبه الايد

 (24)التي تكمن وراء تأايس شركة اوناطراك والتي تتجاد في النقاط التالية 
 التعجيل بااتعادة الايادة على الثروات الطبيعية. -
 تقوية الصناعة الوطنية لدعم النشاطات النفطية. -
 تعزيز اندماج صناعة النفط والغاز والصناعات األخرى. -
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 الحتياطات الوطنية.مضاعفة ا -
 تأمين احتياجات الاوق الداخلي. -

( تباطؤا في العمليات االاتكشافية للنفط في 189111891وقد شهدت الفترة )
الجزائر، بحيث اجلت ماتويات دنيالم يابق وأن تم بلوغها في الاابق، وهذا راجع 

القادرة على  إلى العديد من األاباب نذكر من بينها نقص اإلطارات والخبرات الوطنية
زيادة عمليات البحث واالاتكشاف على البترو: والغاز، باإلضافة إلى نقص في 
ميدان التمويل الرأامالي لهذه العمليات، خاصة إذا علمنا أنها عمليات تتطلب أموا: 

 ضخمة.
( بدأت األشغا: بالتدخل المباشر لشركة اونا طراك في 189911899وفي الفترة )    

ف،وهذا بإبرام اتفاق من نوع جديد في ميدان البحث والتنقيب المامى ميدان االاتكشا
)أاكون(، حيث أصبحت اوناطراك بموجبه تتقاام دور العامل مع شركة اوبينا:، 

بالمائة بناء  111كما بدأت اوناطراك بتنفيذ أو: برنامج لها في ميدان البحث بنابة 
 1899ابتمبر  22تاريخ على أربعة عشر رخصة منحتها إياها الحكومة، وفي 

تواعت مهام شركة اونا طراك من النقل والتاويق إلى البحث واإلنتاج والنقل 
 والتمويل والتاويق.

على حصة الشركات األجنبية، ثم  1899كما تحصلت شركة اونا طراك في انة 
وبالضبط تاريخ الرابع والعشرون من شهر  1891امتد هذا الوضع إلى غاية انة 

 (25)تم تأميم المحروقات حيث شمل هذا القرار التاريخي ما يلي  فبراير أين
 بالمائة. 11تأميم الشركات الفرناية برفع الحصة الوطنية إلى  -
 تأميم منابع الغاز الطبيعي. -
إلغاء عقود االمتياز الاابقة لتصبح اوناطراك صاحبة الحق في التنقيب  -

 وااتغال: النفط.
ء شركات تجارية تخضع للقانون الجزائري في إجبار الشركات األجنبية على إنشا -

 حا: قيامها بااتغال: النفط.
 تأميم أنابيب النفط الموجودة على التراب الجزائري.  -
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في إطار حماية البيئة في  جهود الدولة لحماية البيئة من التلوث النفطي: -ثانيا
بها شركات الجزائر من المخاطر المرتقبة للتلوث الصادر عن العمليات التي تقوم 

النفط، فقد قامت الدولة بان تراانة من القوانين والتشريعات المنظمة لهذه العمليات، 
باإلضافة إلى اتخاذ العديد من اإلجراءات والتدابير الماتعجلة الكفيلة بحماية البيئة 

 من بينها 
على الماتوى القانوني اارعت الدولة الجزائرية إلى ان  التشريعات القانونية: .1
ديد من اللوائح والتشريعات المختلفة، والتي تصب في خانة المحافظة على الواط الع

 البيئي وحمايته من الملوثات، ومن بين هذه القوانين نجد 
والمتعلق بالتحكم في  1999جويلية 22(المؤرخ في 99،19. القانون رقم )1.1

ية إلى ترشيد يشتمل التحكم في الطاقة مجموع النشاطات التطبيقية الرام الطاقة:
اتخاذ الطاقة المتجددة والحد من تأثيرات النظام الطاقوي على البيئة، من أجل 
االاتعما: الحان الاتهالك الطاقة في عمليات اإلنتاج الصناعي وميدان النقل 
والخدمات، وهذا من خال: االعتماد على الغاز الطبيعي في االاتخدامات الحرارية 

(، توجيه الكهرباء نحو GPLاز البترو: المميع )النهائية، تطوير ااتعما: غ
ااتخداماتها الخاصة، ترقية الطاقات المتجددة، التخفيض من المنتجات البترولية في 
ميزانية االاتهالك الوطني للطاقة، الحفاظ على الطاقة على ماتوى اإلنتاج والتحويل 

 .(26)واالاتعما:
والمتعلق بتسيير النفايات  2111ديسمبر  12( المؤرخ 11،19القانون رقم ) .2.1

زالتها: يهدف إلى تحديد كيفيات تايير النفايات ومراقبتها ومعالجتها،  ومراقبتهاوا 
حيث يرتكز على الوقاية من أضرار النفايات، تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها 
 ومعالجتها، إعادة راكلة النفايات، المعالجة البيئية العقالنية للنفايات، تحايس

 .(27)المواطنين بأخطار النفايات وآثارها
والمتعلق بحماية البيئة  2112جويلية  19( المؤرخ في 12،11. القانون رقم )2.1

يهدف إلى تحديد قواعد تايير البيئة، تحقيق تنمية  في إطار التنمية المستدامة:
ث، ماتدامة تكفل العيش الكريم للمواطن، الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلو 
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إصالح األوااط المتضررة، االاتعما: االيكولوجي العقالني للموارد، تحايس 
 . (28)المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة

باإلضافة إلى جملة من المراايم التنفيذية الهادفة إلى حماية البيئة نذكر من 
 (29)بينها 

  لظروف المتضمن ا 2111ديامبر 11الصادر في  111912مراوم التنفيذي رقم
 الخاصة المتعلقة بالنقل البري للمواد الخطيرة.

  والذي يضع القواعد  2111جانفي  11الصادر في 19111مراوم التنفيذي رقم
الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على اآلالت التي تعمل بالكهرباء، الغاز و المواد 

 البترولية. 
  يحدد كيفيات  2111ديامبر  18ممضي في  999-11مراوم تنفيذي رقم

جراءات إعداد المخطط الوطني لتايير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته.  وا 
  يحدد كيفيات نقل  2119ديامبر  19ممضي في  918-19مراوم تنفيذي رقم

 النفايات الخاصة الخطرة.
  يحدد كيفيات  2111ابتمبر  11ممضي في  111-11مراوم تنفيذي رقم

 رة.التصريح بالنفايات الخاصة الخط
  يحدد قائمة النفايات  2119فبراير  29ممضي في  119-19مراوم تنفيذي رقم

  .بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة
  ينظم انبعاث الغاز  2119أبريل  11ممضي في  119-19مراوم تنفيذي رقم

والدخان والبخار والجزيئات الاائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها 
  .امراقبته

  يضبط القيم القصوى  2119أبريل  18ممضي في  191-19مراوم تنفيذي رقم
  .للمصبات الصناعية الاائلة

  يضبط التنظيم  2119مايو  11ممضي في  189-19مراوم تنفيذي رقم
  .المطبق على المؤااات المصنفة لحماية البيئة
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  نشآت يحدد قائمة الم 2119مايو  18ممضي في  199-19مراوم تنفيذي رقم
  .المصنفة لحماية البيئة

  يتضمن تنظيم نشاط  2118يناير  21ممضي في  18-18مراوم تنفيذي رقم
  .جمع النفايات الخاصة

  يتعلق بالرام على  2118أكتوبر  21ممضي في  119-18مراوم تنفيذي رقم
  .النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة

  ينظم ااتعما: المواد  2111 مارس 19ممضي في 111-11مراوم تنفيذي رقم
  .الماتنفذة لطبقة األوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها

أما على الماتوى الدولي فقد قامت الجزائر بالمصادقة واالنضمام إلى معظم 
االتفاقيات التي اتخذتها الدو: لحماية البيئة، تحت إشراف األمم المتحدة منها اتفاقية 

الخاص  2111فيفري  19ن تغير المناخ، بروتوكو: كيوتو في األمم المتحدة بشأ
 بحماية البيئة والمحيط...

وعلى الماتوى المؤاااتي فقد قامت الجزائر بإنشاء العديد من المؤااات التي 
تتكفل بالمجا: البيئي كوزارة البيئة وتهيئة اإلقليم والمجلس األعلى للبيئة، باإلضافة 

ن القطاعية المشتركة للبحث في ماائل البيئيةمع عدة إلى إنشاء العديد من اللجا
هيئات حكومية أخرى مثل مركز تنمية الموارد البيولوجية، المحافظة الوطنية للااحل، 
الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، المرصد الوطني للبيئة والتنمية الماتدامة، المعهد 

وجيات إنتاج أكثر نقاء،الوكالة الوطني للتكوينات البيئية، المركز الوطني لتكنول
 .(30)الوطنية للنفايات

بعد أن تم توضيح  اإلجراءات الميدانية المتخذة من قبل شركة سوناطراك: .2
التراانة التشريعية التي أقرتها الدولة في ابيل حماية البيئة بشكل عام من مخاطر 

والمؤااات  التلوث البيئي، وكذا االتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها
الوطنية الحامية للبيئة من مخاطر التلوث، ال بد من اإلشارة في هذا الصدد إلى 
الخطوات التي بادرت بها مؤااة اوناطراك في ابيل تفعيل القوانين الاابقة من 

 جهة، ومن جهة أخرى إلى متابعة مدى المحافظة على البيئة بشكل ميداني.
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البحث واالاتغال:، النقل والتكرير  تعتبر اوناطراك مؤااة عمومية مختصة
والتاويق للعديد من المنتجات البترولية التي يتم تكريرها، حيث تاتثمر في مناطق 
مختلفة من الصحراء الجزائرية مثل حااي ماعود وحااي الرمل وحااي بركين 
وعين صالح وعين اميناس...، وتولي المؤااة عناية الفتة للجانب البيئي من خال: 

د بمعدالت الاالمة البيئية للمحيط، واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية في ابيل التقي
 (32) ومن أهم هذه اإلجراءات قامت المؤااة بـ ، )31(تفعيل ماؤولية الشركة البيئية

ترقية وتطوير ااتعما: الطاقات األقل تلوثاامثل . استخدام المنتجات األقل تلوثاا: 1.2
ز البترو: الماا:، البنزين الخالي من الرصاص، مع ااتعما: الغاز الطبيعي، غا

العمل على إاتراتيجية تحاين نوعية الوقود الماتعمل وذلك بخفض نابة الكبريت 
 والمواد األروماتكية.
 torché (3Gm)(: تغير حجم الغاز 01الشكل رقم )

  الباحثان باالعتماد على  المصدر  من اعداد
Sonatrach ; Salon International des Energies Renouvelables, des 

Energies Propres et du Développement Durable, Oran, du 27 au 

29 octobre 2015 ; POSTER Efforts de SONATRACH dans la 

réduction des gaz à effet de serre, l’Algérie 2015 ; p15. 

تطوير الطاقات المتجددة وتطوير التايير البيئي المتجددة: . استعمال الطاقات 2.2
على ماتوى المناجم، باإلضافة إلى العمل على إنشاء شركة مختلطة في ميدان 
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البيئة لحماية البحار والمحيطات من التلوث الناتج عن الكوارث البيئية في مجا: 
وعية المنتجات المحروقات، من أجل توافق المنشآت مع النظم الدولية وتحاين ن

 البترولية.
وهذا بإدراج نظام تايير جذري إلزالة الفضالت  معالجة المخلفات السامة:. 2.2

الاامة والخطرة الناتجة عن عمليات التحويل واإلنتاج ومعالجة النفايات الاائلة المياه 
الماتعملة، طين الحفر...، كما أن هناك عدة مشاريع نموذجية تقوم بها شركات 

لطاقة والمناجم بالتعاون مع شركات القطاعات المعنية األخرى من أجل غرس قطاع ا
األشجار والحفاظ على الطبيعة والبيئة، كما تعمل الشركة على معالجة المياه 
الماتخدمة صناعياا في الشركات البترولية من خال: ااترجاع المواد الملوثة وتطهير 

 المياه الباقية.
حيث تعمل شركة اوناطراك على إعطاء عناية  لوث:حماية الهواء من الت. 4.2

فائقة للحماية من تلوث الجو والهواء، خاصة في المناطق التي تتواجد فيها مصانع 
 )33(تكرير البترو: مثل مدينة آرزيو، ولهذا الغرض تقوم الشركة بمايلي 

 تخفيض األثر على نوعية الهواء في مناطق النشاطات. 
 صناعات النفطية على التغيرات المناخية.محاولة تخفيض تأثيرات ال 
تخفيض ااتعما: المواد التي تؤثر بصورة مباشرة على الهواء وعلى طبقة  

 األوزون.
حيث تم إدراج برنامج خاص التخفيض من الغاز الصادر من المكامن:  .5.2

إلعادة تأهيل المصافي وتطويرها وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، خاصة فيما 
لق بتصفية الغازات المنبعثة في الهواء، وتدعيم وتحديث وحدات خاصة بالمعالجة يتع

وتايير نظام المراقبة الذاتي لإلفرازات الهوائية للمؤااات والشركات البترولية، حيث 
قامت شركة اوناطراك بالالة مشاريع تهدف إلى ااترجاع أو إنقاص حجم الغاز 

  .مكامن البتروليةالمصاحب الذي يتم حرقة على ماتوى ال
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(: الستثمارات المقامة لمعالجة المياه المستعملة صناعياا 12الجدول رقم )
 )الوحدة: مليون دج(

 التكلفة اإلجمالية البيان
 2992 ااترجاع المياه الماتعملة الصناعية على ماتوى حااي الرمل
 191 ااترجاع المياه الماتعملة الصناعية على ماتوى قااي الطويل

 11 عالجة األوحالفي منطقة اوهانتم
 12 ااترجاع المياه الماتعملة المنزلية بعين اميناس

 912 ااترجاع المياه الماتعملة الصناعية على ماتوى حوض بركاوي 
 282 ااترجاع المياه الماتعملة الصناعية على ماتوى قاللة

 211 ااترجاع المياه الماتعملة الصناعية على ماتوى بن كحلة
 299 اترجاع المياه الماتعملة الصناعية على ماتوى زيرزاتينا

 119 ااترجاع المياه الماتعملة الصناعية على ماتوى حااي الرمل
 19 ااترجاع المياه الماتعملة المنزلية في منطقة اوهانت
 199 ااترجاع المياه الماتعملة المنزلية في حوض بركاوي 

 11 ة في منطقة الرارااترجاع المياه الماتعملة المنزلي
 91 ااترجاع المياه الماتعملة المنزلية في منطقة قااي الطويل

 9999 المجموع

الطاهر خامرة، الماؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمااهمة المؤااة االقتصادية في  المصدر:
، تخصص اقتصاد تحقيق التنمية الماتدامة " حالة اوناطراك" مذكرة ماجاتير في العلوم االقتصادية

 .199، ص 2119/2119وتايير البيئة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الانة الجامعية 
في  ٪ 29مقابل  ٪19تم إنقاص كمية الغاز المحروقة إلى ماتوى  2111ففي انة 

-2112مليون دوالر أمريكي خال: الفترة  221نتيجة ااتثمار ما يقارب من 1891
2111 . 
 خاتمة:

على الحياة البيئية من خال: اإلخال: بمكوناتها الطبيعية، وأن  كبير للتلوث أثر
اإلناان هو مصدر هذا التهديد من خال: النشاطات الصناعية التي يقوم بها، وأن 
التلوث له صفة العالمية ويتام بالقدرة على الحركة واالنتقا: من منطقة إلى أخرى 
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ت الكفيلة بمحاربته والحد منه في العالم، مما يجعل من الضروري وضع االاتراتيجيا
 على الماتوى الوطني والدولي.

 النتائج:
 لقد امحت هذه الدرااة بالخروج بالنتائج التالية 

 .التنمية البيئية ركن من األركان األاااية للتنمية الماتدامة وعنصران متالزمان 
 غير الخطر، الخطر، المدمر. يوجد ثالث ماتويات من التلوث، التلوث 
  عدة أنواع من التلوث منها الغذائي، الهوائي، اإلشعاعي، المعدني، توجد

 الضوضاء، التلوث المغناطياي.
  يخلف التلوث آثاراا بالغة على ماتوى الفرد والمجتمع، كما يخلف آثار ظاهرة في

 ميدان الزراعة والكائنات الحيوانية والبحرية.
 طويل كاألمراض الخبيثة يمكن أن يكون للتلوث آثار كامنة تظهر على المدى ال

 مثالا.
  أضحت الصناعة النفطية أحد العوامل المهمة في انتشار التلوث البيئي، ال ايما

في ميدان تلوث الهواء والمحيط وتلوث البحار والمحيطات عند عمليات البحث 
 واالاتخراج، النقل، التكرير.

 ن خال: ان القوانين بذلت الجزائر جهوداا قيمة في ميدان حماية البيئة، ال ايما م
نشاء الهيئات المكلفة بالمحافظة على البيئة.  وا 

   تبقى جهود الدولة في حاجة دائمة إلى التحيين والمراجعة والتقييموبذ: المزيد من
 الجهود خاصة مع تطور التقنيات الصناعية.

 التوصيات:
وعة من من خال: هذه الدرااة والالة النتائج المتوصل إليها، يمكننا تقديم مجم

التوصيات التي نراها ضرورية في ابيل محاربة التلوث وصياغة إاتراتيجية وطنية 
 ألجل احترام البيئة، من بينها 
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البد من صياغة قوانين أكثر ردعية تجاه الشركات النفطية العاملة في الجزائر،  -1
 والتي تبين تاببها في رمي النفايات النفطية على ضفاف مناطق البحث واالاتكشاف

 أو في مناطق التنقيب، أو التي ترمي مخلفاتها في األنهار والمجاري المائية.
قيام الدولة بقياس مدى االمة أدوات النقل النفطي ومدى احترام شركات تكرير  -2

 البترو: لتصفية الدخان المنبعث من المصانع.
ات إعادة تطهير المناطق األكثر تأثرا بالنفايات النفطية وحمايتها وتفعيل أدو  -1

نشاء مدارس ومعاهد التكوين  المعالجة الكيميائية والبيولوجية لمخلفات التلوث، وا 
 الخاصة بذلك.

 المراجع:الهوامش و 
                                                           

 كما: رزيق، دور الدولة في حماية البيئة، مجلة الباحث، العدد الخامس، (1)
 .89، ص2119، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر11/2119

إزهار جابر، تلوث الهواء والماء أنواعه مصادره وأثاره، مجلة جامعة بابل، العلوم  (2)
 .11، ص2111،العراق 18اإلناانية، المجلد 

حماية البيئة ومكافحة التلوث ونشر الثقافة البيئية، دار الحامد للنشر قريد امير،  (3)
 .91، ص2111والتوزيع، الطبعة األولى، عمان األردن

دادوي الطيب، بوشنقير إيمان، التنمية الماتدامة والتطور التكنولوجي في القطاع  (4)
باكرة،  الصناعي )درااة تحليلية(، مجلة العلوم اإلناانية، جامعة محمد خيضر

 .191، ص2111، ماي 11/11العدد 
 .91قريد امير، مرجع ابق ذكره، ص (5)
زرنوحي ياامينة، إشكالية التنمية الماتدامة في الجزائر درااة تقييميه، ماجاتير  (6)

(، 211112119) في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، الانة الجامعية
 .119ص

 .1891لطبعة األولى، بيروتالمنجد األبجدي، دار المشرق، ا (7)
 .12إزهار جابر، مرجع اابق، ص (8)
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فؤاد بن غضبان، الاياحة البيئية الماتدامة بين النظرية والتطبيق، دار صفاء  (9)
 .121-122، ص2111للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان 

 .121فؤاد بن غضبان، مرجع ابق ذكره، ص (10)
 .07إزهار جابر، مرجع اابق، ص (11)
عبد القادر محمد أبو العال، البيئة والحفاظ عليها من منظور إاالمي، الدورة  (12)

التااعة عشر إمارة الشارقة دولة اإلمارات العربية المتحدة، منظمة المؤتمر 
اإلاالمي، الدورة التااعة عشرة، إمارة الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 .11ص
باس فاضل البياتي، المجلة العراقية لبحوث الاوق حازم حازم أيوب، فراس ع (13)

 .299، ص2111، العراق انة 11، العدد12وحماية الماتهلك، المجلد 
( عبد الصمد نجوى، طال: محمد مفضي بطاينة، اإلدارة البيئية للمنشآت 14)

الصناعية كمدخل حديث للتميز التنافاي، المؤتمر الدولي حو: األداء المتميز 
. أطلع 119، ص2111مارس  8و 9حكومات، جامعة ورقلة، للمنظمات وال
 ، على الرابط 29/11/2119عليه يوم  

https://manifest.univ-

ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-

sciences-economiques-,-de-gestion-

...................%B3%D9%8A.html 

ماعودي محمد، نظام اإلدارة البيئية كإطار متكامل التخاذ القرار البيئي في  (15)
لعدد الاادس، المؤااة، جريد المعيار، المركز الجامعي تايمايلت، ا

 .919، ص2119ديامبر
عبد القادر محمد أبو العال، البيئة والحفاظ عليها من منظور إاالمي، الدورة  (16)

التااعة عشر إمارة الشارقة دولة اإلمارات العربية المتحدة، منظمة المؤتمر 
اإلاالمي، الدورة التااعة عشرة، إمارة الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 .98ص

https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-economiques-,-de-gestion-...................%B3%D9%8A.html
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-economiques-,-de-gestion-...................%B3%D9%8A.html
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-economiques-,-de-gestion-...................%B3%D9%8A.html
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-economiques-,-de-gestion-...................%B3%D9%8A.html
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محمد الطاهر تهامي، أما: رحمان، تأثير النفط على البيئة خال: مرحلة النقل،  (17)
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 12حالة الجزائر، مجلة الباحث، العدد

 .29، ص2111الجزائر
، 19(المعهد العربي للتخطيط، أاواق النفط العالمية، الالة جار التنمية، العدد 18)

 .11الخاماة، ص الكويت نوفمبر، الانة
دارية، جامعة  (19) رحمان أما:، النفط والتنمية الماتدامة، أبحاث اقتصادية وا 

 .199، ص2119باكرة، العدد الرابع ديامبر 
محمود عبد الفضيل، النفط والوحدة العربية )تأثير النفط العربي على ماتقبل  (20)

ات الوحدة العربية، الوحدة العربية والعالقات االقتصادية العربية(، مركز دراا
 .181، ص1891الطبعة الخاماة، بيروت أبريل 

 .191رحمان أما:، مرجع اابق، ص (21)
(22) opec ; at 

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm ; 

25/02/2018. 

 (،191111891طبان، االقتصاد الجزائري ماضيه وحاضره )عبد العزيز و  (23)
 .191، ص1882الطبعة األولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

 .191عبد العزيز وطبان، مرجع اابق، ص (24)
 .111عبد العزيز وطبان، مرجع اابق، ص (25)
اقة، المتعلق بالتحكم في الط 1888جويلية  29المؤرخ في  88/18قانون رقم  (26)

 .11، ص1888أوت  12، الصادر في 11الجريدة الرامية العدد 
المتعلق بتايير النفايات  2111ديامبر 12المؤرخ في 18/11قانون رقم (27)

زالتها، الجريدة الرامية العدد  ، 2111ديامبر 11، الصادر في 99ومراقبتها وا 
 .18ص

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm
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البيئة في إطار المتعلق بحماية 2111جويلية18المؤرخ في11/11قانون رقم  (28)
، 2111جويلية21، الصادر في91التنمية الماتدامة، الجريدة الرامية العدد

 .19ص
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الموارد المائية، قوانين البيئة،  (29)

 على الرابط  21/12/2119اطلع عليه يوم  
-de-secteur-http://www.mree.gov.dz/reglementation/sous

lenvironnement/?lang=ar . 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة البيئة الطاقات المتجددة، قوانين  (30)
 على الرابط  11/11/2119البيئة، اطلع عليه يوم  

http://www.meer.gov.dz/ar/?page_id=246 
(31)Sonatrach ; Une CompagniePétrolière & GazièreIntégrée ; 

sur le cite web : www. Sonatrach .com. 

ااة الطاهر خامرة، الماؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمااهمة المؤ  (32)
االقتصادية في تحقيق التنمية الماتدامة " حالة اوناطراك" مذكرة ماجاتير في 
العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد وتايير البيئة، جامعة قاصدي مرباح 

 .191-191، ص2119/2119ورقلة، الانة الجامعية 
 ) 33  ( Sonatrach ; Salon International des Energies 

enouvelables, des Energies Propres et du Développement 

Durable, Oran, du 27 au 29 octobre 2015 ; POSTEREfforts 

de SONATRACH dans laréduction des gaz à effet de serre, 

l’Algérie 2015 ; p15. 
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