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:  ملخص

هبر مصذس اهخاجي ملىزا للبِئت في أحعخمذ الجضائش في اكخصادها على حاهب اإلادشوكاث الزي ٌعذ 

ت اجخار  ت الجضائٍش  للخللُل مً ألاطشاس البُئُت، احشاءاثالعالم، وهزا ما ًىحب علي اإلاإظعاث الؼاكٍى

ت اظتراجُجُت تهذف للمدافـت على البِئت ئ الذساظت وكذ خلصذ لى أهه وسغم وطع الخيىمت الجضائٍش

 أن الخىض مضاٌ ئالالاحخماعُت و خماًت البِئت وًيىن الهذف منها الخىفُم بحن الخىمُت الاكخصادًت 

ٌعاوي الىثحر مً اإلاعُلاث التي جدٌى دون الخخلص النهائي مً الىفاًاث البترولُت وجدلُم اإلاعإولُت 

.  البُئُت

ت، الىفاًاث البترولُت، خىض بشواوي : كلمات مفحاخية . اإلاعإولُت البُئُت، اإلاإظعت الؼاكٍى

 P48؛ O13 ؛JEL: K32 اتثصنيف

Abstract:  

Algeria is dependent on hydrocarbons, which are the largest polluting source of the 

environment in the world. This requires the Algerian energy institutions to take firm 

decisions to reduce these environmental damages. Therefore, the study conducted that 

despite the Algerian government's strategy, which aims at reconciling economic and social 

development with environmental protection, the basin suffers many obstacles that prevent 

the final disposal of petroleum waste and achievement of environmental responsibility. 

 __________________________________________  
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 مقدمة. 1

ت وخذة اكخصادًت ئهخاحُت هذفها ألاٌو ًبلى الشبذ ئطافت ئلى  حعخبر اإلاإظعت الؼاكٍى

ت مع مىاهبت خذة اإلاىافعت والخؼىساث  أهذاف سئِعُت مخمثلت في البلاء في العىق والاظخمشاٍس

عت ،هزه حملت مً ألاهذاف التي حععى حل اإلاإظعاث باخخالف مجاٌ  الخىىىلىحُت العَش

وشاػها لخدلُلها في وكذ مض ى ، ئال اهه في وكخىا الخالي أطُف بعذ آخش لخلً ألاهذاف الا وهى 

ادة الظغىغ الذولُت واإلادلُت مً  البعذ البُئي الزي أصبذ مدىس اهخمام هبري اإلاإظعاث ، وبٍض

ت منها بخدمل معإولُاتها البُئُت  الهُئاث والجمعُاث التي جؼالب اإلاإظعاث خاصت الؼاكٍى

والاحخماعُت أصبذ لضاما على هزه اإلاإظعاث ادماج البعذ البُئي طمً اظتراجُجُاتها العامت بما 

ً مإظعاث معإولت بُئُا واحخماعُا   .ًظمً جدلُم أهذافها اإلاخخلفت وجيٍى

 :إشكالية البدث .1.1

 ما دور املضؤولية البيئية في :الخالُتاهؼالكا مً هزا ًمىً ػشح ؤلاشيالُت الشئِعُت 

 الطاقىية؟املؤصضات 

 :فرطية البدث. 2.1

 ثلتزم مدًرية خىض بركاوي :ولإلحابت على الدعاٌؤ الشئِس ي ًمىً ػشح الفشطُت الخالُت

. بأبعاد املضؤولية البيئية

: البدثوأهداف أهمية . 3.1

 اإلاشىالث الهامت التي جىاحه اإلاإظعاث في وكخىا إلخذي في جىاوله البدثجىمً أهمُت 

الخاطش، فلذ أصبذ مىطىع البِئت عامت واإلاعإولُت البُئُت والاحخماعُت خاصت مدل اهخمام 

العذًذ مً الباخثحن، ومً هىا ًبرص دوس اإلاإظعاث الىفؼُت في الالتزام بأبعاد اإلاعإولُت البُئُت 

 على البِئت وجدلُم الخىمُت الخاصلت، للخفاؾومذي مىاهبتها للخؼىساث الخىىىلىحُت 

. اإلاعخذامت
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ت ومذي جدمل و تهذف الذساظت ئلى معالجت مىطىع اإلاعإولُت البُئُت للمإظعاث الؼاكٍى

هزه اإلاإظعاث إلاعإولُتها البُئُت مً خالٌ عشض وجىطُذ العبل اإلاعاعذة في جدلُم رلً 

مً خالٌ ؤلاػاس الىـشي للذساظت هما وعلؽ الظىء على عُىت مً هزه اإلاإظعاث واإلاخمثلت في 

ت خىض بشواوي إلاعشفت مذي التزامها   اإلاعإولُت بأبعاداإلاإظعت الىػىُت ظىهاػشان مذًٍش

 .البُئُت

 : البدثمنهج. 4.1

حل الىصىٌ ئلى أهذاف الذساظت وختى هخمىً مً ؤلاحابت على ألاظئلت ودساظت أمً 

ؤلاشيالُت اإلاؼشوخت وجدلُل ئبعادها ومداولت ئزباث صخت الفشطُت اإلاىطىعت اخترها اإلاىهج 

 في اإلاىهج 
ً
الىصفي مخبعحن في رلً أظلىب اإلالابلت، والزي ٌعخبر مً أوعب ألادواث اظخخذاما

م ببدىر دساظت الخالت، التي كمىا بها 
ّ
ما فُما ًخعل ُّ  مً خالله جىطُذ ورلًالىصفي، والظ

ت والخشوج بيخائج مً شاجها أن حعاعذ في  جؼبُم اإلاعإولُت البُئُت في اإلاإظعاث الؼاكٍى

 .البدثجدلُم أهذاف 

 إلاطار النظري للدراصة  .2

: جعريف املضؤولية البيئية 1.2

جخجه الىثحر مً اإلاإظعاث الاكخصادًت في الىكذ الخاطش لالهخمام باالعخباساث البُئُت في 

لت اإلاذي، وهزلً هلؼت بذء لظمان جؼبُم اإلاىاصفاث  اظتراجُجُاث أعمالها وخؼؼها ػٍى

ت لزلً ًجب أن ًخىفش مىؿفيها  البُئُت في اليشاػاث اإلاماسظت مً كبل اإلاإظعاث الؼاكٍى

ش  ومعحرحها على معإولُت بُئُت راث معخىي مخمحز وفعاٌ خُث ٌعاعذ رلً في الخخؼُؽ وجؼٍى

 فُما ًلي حعٍشف مصؼلح اإلاإظعت، ظىعشضألاداء البُئي بما ًخالءم مع العُاظت البُئُت في 

فاث الخاصت  .  للمعإولُت البُئُتواإلاخخلفتالبِئت ئطافت الى عذد مً الخعٍش

  ت لها مصؼلخان مخذاخالن  البِئت:البيئةجعريف ( environnement) في اإلاعاحم الاهجلحًز

وهى ٌعني مجمىعت الـشوف أو اإلاإزشاث الخاسحُت التي لها جأزحر في خُاة اليائىاث بما فيها 

عشف بعلم البِئت " الاًيىلىجي "(écologie)ؤلاوعان ومصؼلح  مدمىد ) .الخذًثَو

 (88ص، 2010مصؼفي عبذ هللا،
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  ئرا واهذ ألاعماٌ حعمل مً أحل بِئت ال مدذودة اإلاىاسد وظلع :املضؤولية البيئيةجعريف 

بُئُت مجاهُت وجيالُف خاسحُت ًخدملها اإلاجخمع أو الؼبُعت، فان اإلاعإولُت البُئُت هي 

ئعادة الخىاصن في عالكت ألاعماٌ بالبِئت مً خالٌ الخأهُذ على مدذودًت اإلاىاسد ووىن 

العلع البُئُت راث جيلفت شأجها شأن عىامل ؤلاهخاج ألاخشي والعمل وسأط اإلااٌ وبالخالي 

 عبىد نجم). ًخدملهافهي جيلفت داخلُت على مً ٌعخخذمها أو ًفعذها أو ًلىثها أن 

 (19ص، 2012هجم،

  عملُت حغؼُت آلازاس البُئُت لعملُت ؤلاهخاج للششواث هخخفُع :أجهاوعشفذ هزلً على 

ت، وجللُص اإلاماسظاث التي جيىن لها أزاس ظلبُت والاهبعازاثعملُت جلف اإلاىخجاث   الغاٍص

معخلبال على البِئت هما جخمثل اإلاعإولُت البُئُت في جؼبُم العملُاث الخاصت بدماًت 

ذان، مدمذ ٌعلىبي،محمد). البِئت  (2012 ٍص

 كُام اإلاإظعت بيافت : ووعخخلص مً الخعاٍسف العابلت ان اإلاعإولُت البُئُت هي

م جخفُع آلازاس العلبُت  التزاماتها اججاه البِئت خالٌ كُامها بيشاػها ورلً عً ػٍش

. لعملُاتها ؤلاهخاحُت

 : أصباب ثبني املضؤولية البيئية2.2

ليل مإظعت أظبابها الخاصت لخبني اإلاعإولُت البُئُت وفُما ًلي ظيخؼشق بالخفصُل ئلى 

ت ت والاخخُاٍس  (56ص، 2005خعحن مصؼفى هاللي،) :أهم ألاظباب ؤلاحباٍس

: أصباب الحبني الاخحياري للمضؤولية البيئية 1.2.2

 :وحشمل

 جللُل همُت الىفاًاث وبالخالي جلل اإلاخاػش الىاججت عً الاهبعازاث وؤلاصذاساث ؤلاشعاعُت .

  خماًت ألاهـمت البُئُت والاظخخذام ألافظل للمىاسد؛

  ؤلاظهام ولى بجضء بعُؽ في معالجت مشيلت الاخخباط الخشاسي وخماًت ػبلت ألاوصون؛

  ادة الىعي باإلاشاول البُئُت في اإلاىؼلت التي جخمشهض فيها اإلاإظعت وفشوعها؛ ٍص

  جدعحن أداء اإلاإظعت في الىىاحي البُئُت ودفع العاملحن للخعشف على اإلاخؼلباث البُئُت

وجدعحن كذساتهم على الخفاعل والبِئت؛ 



  والبيئةمجلـة الاقحصاد  80- 63ص ، (2019 )02: العـــدد / 02 :املجلد

 

 

67 

 

  جدعحن صىسة الششواث بُئُا، جدعحن الصىسة العامت للمإظعت أمام مجخمعها وكىاه

الفاعلت في مجاٌ خماًت اإلاعتهلً والبِئت وجخمىً اإلاإظعاث بالخالي مً هعب ودهم 

ودعمهم؛ 

  ش والبرامج ألاخشي اإلاشابهت وؤلاداسة ألافظل للجىاهب البُئُت جللُل الخيلفت باعادة الخذٍو

 .لعملُاث اإلاإظعت

: أصباب الحبني إلاحباري  2.2.2

 :وحشمل أظاظا

 عاث البُئُت لجعل اإلاإظعت أهثر التزاما وسعاًت  اإلاخمثلت فياإلاخؼلباث الخيىمُت  الدشَش

لالعخباساث البُئُت؛ 

 أصبدذ البِئت أخذ العىامل الشئِعُت اإلاإزشة على دوافعهم الاظتهالهُت  خُثاإلاعتهلىحن 

وأخذ الاعخباساث ألاظاظُت في جدذًذ سغباتهم وحاربُتهم وجفظُالتهم لىمؽ معحن مً 

العلع دون غحرها؛ 

 جىاحه اإلاإظعاث طغىػا متزاًذة مً حاهب ول مً اإلاعاهمحن : اإلاعاهمىن اإلاعدثمشون

ً مً أحل جدعحن اإلاإظعاث أدائها البُئي؛  واإلاعدثمٍش

 ان الاهخمام اإلاتزاًذ بالبِئت وصٍادة الظغىػاث مً كبل الجمعُاث : اإلاخؼلباث الخعاكذًت

فشاد اإلاجخمع عجل مً حغُحر صفت الصفلاث أ وهزلً واإلادلُتاإلاىـماث الذولُت و

 .العلىد مً خالٌ دمج عىصش البِئت في هاجه الصفلاثو

 :أبعاد املضؤولية البيئية  3.2

هىان مجمىعت مً ألابعاد ألاظاظُت جخيامل فُما بُنها لخدلم مفهىم اإلاعإولُت البُئُت 

: وجخمثل في

:  إلغاء مفهىم النفاًات أو ثقليلها 1.3.2

م الاخظش اظخخذام الىفاًاث و اظخغاللها مً خالٌ عملُت  مً ئخذي ملىماث الدعٍى

ش ووششها لجعلها همماسظت و زلافت و عمل ما بحن أفشاد اإلاجخمع و اإلاإظعاث  اعادة الخذٍو

ش هي عملُت الاظخفادة مً مخلفاث أو بلاًا اإلاىخج أو اإلاىاد اإلاعخعملت  الاكخصادًت، و ئعادة الخذٍو

غحر الصالخت لالظخعماٌ باظخغالٌ أحضاءها أو حغُحر مىاصفاتها لخيىن مادة أولُت لزاث اإلاىخج  أو



 
 "-دراصة خالة خىض بركاوي ورقلة- املضؤولية البيئية في املؤصضة الطاقىية"                 بىزرورة ليندة، قطاف صهيلة       

68 

 

 فهىا .أو جذخل في ئهخاج مىخج آخش خُث جصبذ لها كُمت مظافت خلُلُت و راث فائذة حُذة 

أصبدذ اإلاإظعاث الاكخصادًت ملضمت باهخاج ظلع بذون هفاًاث بذال مً العمل على الخخلص 

زامش ).منها و رلً مً خالٌ سفع هفاءة العملُاث الاهخاحُت و اعخماد ؤلاهخاج الىـُف

 (14، ص2012البىشي،

 

 :مربداحعل الحىحه البيئي 2.3.2

الخىحه البُئي للمإظعاث الاكخصادًت العاعُت ئلى خماًت اإلاىاسد الؼبُعُت و الخعامل 

الاًجابي مع اإلاخغحراث البُئُت هى جىحه لم ًظش بأسباح هزه اإلاإظعاث، و ئهما ظاهم في جىؿُف 

ذ  ادة سكم أعمالها و مً زم أسباخها و خصتها في العىق مً خالٌ اظخلؼاب اإلاٍض فشص حذًذة لٍض

مً اإلاعتهلىحن و الخصىٌ على دعمهم لهزا الخىحه هدُجت الىعي البُئي اإلاىدعب لذحهم و 

جدىلهم ئلى معتهلىحن خظش و بالخالي و في ؿل اإلاىافعت الشذًذة التي ٌعشفها كؼاع ألاعماٌ و 

م ألاخظش ٌشيل مىفزا جىافعُا اظتراجُجُا و ًمىذ محزة جىافعُت   )..الاكخصاد أصبذ الدعٍى

 (282،ص2012،مصؼفى حعفش

:  والحكلفةوطىح العالقة بين الضعر  3.3.2

هلاعذة عامت ًيبغي الالتزام بها عىذ جدذًذ الععش الخاص بأي مىخج هي أن جيىن الخيلفت 

هي اإلاشآة العاهعت للععش و بالىدُجت فان الععش ًفترض أن ًىاصي اللُمت اإلالذمت مً رلً اإلاىخج 

ادة وعبُت في  ئلى اإلاعتهلً ،و على هزا ألاظاط و لخصىصُت اإلاىخجاث الخظشاء فلذ بشصث ٍص

أظعاس جلً اإلاىخجاث ألجها جمخلً كُمت أعلى ال حعىغ فلؽ وىجها مىخجاث ال جظش بالبِئت همى 

ئهما حعىغ أًظا الجاهب آلاخش لها اإلاخمثل في البدث عً مىاسد بذًلت وخماًت اإلاىاسد الؼبُعُت و 

ش  ه رلً مً جيلفت عالُت لعل أبشص مصادسها جيلفت البدث والخؼٍى ش، م .)ما ًدخٍى هىس أوظٍش

 (230، ص2010

:  إعادة جشكيل مفهىم املنحىج 4.3.2

شها لخىاهب الخىحهاث البُئُت، ئرا أن اإلاىخجاث الجذًذة ًيبغي  هىا اإلاىخجاث ًفترض جؼٍى

 حعتهلً الىثحر مً اإلاىاد ألاولُت، والأن حعخمذ بشيل هبحر على مىاسد أولُت غحر طاسة بالبِئت، 

ش اإلاىخجاث بدُث أن بعذ اظخخذامها ًيبغي حعىد ئلى اإلاإظعت اإلاىخجت لها  فظال عً طشوسة جذٍو

 بدُث وحغلُفهاإلعادة جصيُعها أو ؤلافادة منها، فظال عً طشوسة حغُحر أظالُب حعبئت اإلاىخجاث 
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 الععذًت خلُمت). أخشي أن ألاغلفت اإلاخبلُت بعذ اظخخذام اإلاىخج ًيىن باإلميان ؤلافادة منها مشة 

ش ي  (380ص، 2011، كَش

 إلاطار امليداني للدراصة .3

: عينة ومجحمع الدراصة 1.3

ت     ٌشمل مجخمع الذساظت اإلاإظعاث البترولُت الىاشؼت في وسكلت، وهعُىت اخترها اإلاذًٍش

ت لإلهخاج خىض بشواوي ورلً ليشاػها الؼاكىي اإلاإزش بشيل مباشش على البِئت  . الجهٍى

 :ثقدًي املدًرية االهىية خىض بركاوي  1.1.3

ت لخىض بشواوي على بعذ خىالي ث ت الجهٍى   35 ومععىد، ولم غشب خاس ي 100كع اإلاذًٍش

م الىػني سكم  م البترولي الشابؽ بحن غشداًت و 49ولم عً والًت وسكلت، على الؼٍش  اإلاعمى بالؼٍش

 204 وعذد آلاباس هى 2 ولم175 بئر بترولي مىصع على معاخت جلذس بــ  100وسكلت، و حشمل كشابت 

ت  ³ ملُىن م472بئر، والخضاهاث اإلاىحىدة جدعع لـ   ئلى زالزت " خىض بشواوي "، وجىلعم مذًٍش

، كاللت (BKH) ، بً هدلت HBK))خىض بشواوي :  وهيخلىٌ بترولُت أظاظُت وخلل جابع 

(GLA).( وزائم مً مصلخت البِئت) 

 :الىخدات املكىوة الىض بركاوي  2.1.3

ت البِئت): مً أهم الىخذاث اإلايىهت لخىض بشواوي   (وزائم مً مذًٍش

  8000وخذة فصل البتروٌ وظعتهاJ / stm3 .

  وظعتها ً  . stm3 13000وخذة الخخٍض

  وخذةboosting gaz بملُىن   j/ stm3 .

  6000وخذة خلً اإلااء كذستهاj/ m3 .

  ٌوخذة مدؼت جلىُت البترو(déshuilage .)

:  أدوات الدراصة2.3

 :الخالُتألدواث با في عملُت حمع اإلاعلىماث جمذ  الاظخعاهت 

 والتي حعخبر أداة هامت للخصىٌ على اإلاعلىماث (:الحىاصل الالكتروني)قابلة عن بعد الي 

خم مً خالله ت، ٍو م امً مصادسها البشٍش  جبادٌ اإلاعلىماث بحن ػشفحن أو أهثر عً ػٍش

ذ  ):وظائل الىتروهُت منها للخصىٌ  (الاحخماعي، مىاكع الخىاصل الالىترووي،الهاجف، البًر
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وكذ جم الخىاصل الالىترووي مع ول مً سئِغ . على معلىماث جشجبؽ بمىطىع الذساظت

 ؤلاحشاءاث ومعشفت بىصٍذ علي مً احل فهم واإلاهىذطمصلخت البِئت العُذ شُخ ظمحر 

ت لخىض بشواوي مً احل خماًت البِئت وػشق معالجتها  ت الجهٍى التي جلىم بها اإلاذًٍش

 .البترولُتللىفاًاث 

  ش اإلاىحىدة في كعم مصلخت البِئت :ألارشيفيالاطالع  جم الخصىٌ على بعع الخلاٍس

 .2017 ئلى 2012 مً ابخذاءلخمغ ظىىاث 

 

 :(أصئلة وأحىبة املقابلة)مظمىن املقابلة  3.3

ىاها مع سئِغ مصلخت البِئت العُذ شُخ  ًدىي هزا العىصش على ئحاباث الخىاصل التي  أحٍش

 : وكمىا بخفعحر هزه ؤلاحاباث على الىدى الخاليعلي، بىصٍذ واإلاهىذطظمحر 

 بشواوي؟متى جم اهدشاف خىض : 1ش 

 و جم اهدشاف 1967 مشهض ئهخاج ظىت وأصبذ 1965 ظىت: بشواوي جم اهدشاف خىض : 1ج 

البتروٌ في العلعلت العفلُت مً الؼبلت ألاسطُت مً ػشف الششهت الفشوعُت للبتروٌ 

   CFPA  . (Compagnie Française de Pétrole Algérie)الجضائشي 

 بشواوي؟هم ًبلغ عذد عماٌ خىض : 2ش 

 2018عامل في جهاًت حاهفي 797: بشواوي بلغ عذد عماٌ خىض : 2ج . 

 مارا حعني لً اإلاعإولُت البُئُت؟ : 3ش

 لي أن أوىن على وحعنيعلى أجها معإولُت جلع على عاجم الجمُع : أفعش اإلاعإولُت البُئُت: 3ج 

ب   وأن بعُذ وىوي معإوٌ مً واحبي أن أكىم بدماًت البِئت ومًدساًت بما ًظش بِئتي مً كٍش

 .أجفادي ول ما ًمغ بخىاصجها

 ت على : 4ش  البِئت؟هل هىان أزاس ظلبُت لليشاغ الىفؼي للمذًٍش

 ت على البِئت منها ما هى مخعلم : 4 ج وعم هىان بعع آلازاس العلبُت لليشاغ الىفؼي للمذًٍش

 :ششخها لىم باخخصاسن وطوالتربتباإلااء، الهىاء 

لت :ثلىذ الهىاء ت خىض بشواوي هدُجت خشق الغاص ألهه ٌعخبر الؼٍش  ًمثل اإلاشيل ألاظاس ي إلاذًٍش

 .الىخُذة للخخلص مً الغاصاث اإلاصاخبت إلهخاج الىفؽ
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ت خىض بشواوي "  مشيل مً اإلاشاول الزي حععى :ثلىذ املياه مششوع باهجاص إلاعالجتها، " مذًٍش

 .مدؼت جصفُت ومعالجت اإلاُاه، ومً زم اإلادافـت على أهبر كذس ممىً مً اإلاُاه الصالخت

 ًيخج هزا الىىع مً الخلىر حشاء عملُاث ئهخاج الىفؽ الخام والغاص اإلامُع فُإزش :ثلىذ التربة

 . بمخخلف العىاصش اإلايىهت لهاالبِئت،ظلبا على 

 ت معاخاث حذًذة إلوشاء خفش خاصت بشدم :5ش  الىفاًاث؟ هل جخصص اإلاذًٍش

 ت معاخاث إلوشاء خفش خاصت بشدم الىفاًاث مع اظخغالٌ هزه :5ج  وعم جخصص اإلاذًٍش

أهـش ملخم )الخفش بعذ الشدم في عملُاث الدشجحر خعب الصىس الخالُت اإلاأخىرة مً الىاكع 

 .(01سكم

 الخىض؟ي أهىاع الىفاًاث الىاججت عً عملُاث ؤلاهخاج في  ماه:6ش 

 جىحذ زالزت أهىاع مً الىفاًاث الىاججت عً عملُاث ؤلاهخاج وهي :6ج: 

  .ؤلاهخاج عملُاث عً الىاججت اإلاعخعملت اإلالىزت اإلاُاه في  جخمثل:الضائلة النفاًات

هفاًاث صلبت مجزلُت، )جيخج ئما مً مشهض الخُاة أو مً بلاًا مىاد البىاء : النفاًات الصلبة

 .(هفاًاث خُادًت هي الىفاًاث التي ال جخدلل بمشوس الضمً والخشب وبلاًا مىاد البىاء

شوجخمثل في الاهبعازاث الىاججت عً عملُاث ؤلاهخاج  :الغازية النفاًات   والصىاعت والخىٍش

 .الىفؼُت

 بشواوي؟هُف ًخم معالجت ول هىع مً الىفاًاث في خىض  :7ش  

 لت خاصت ط :7ج ششخها لىم نجخم معالجت ول هىع مً الىفاًاث اإلازوىسة ظابلا بؼٍش

 :بالخفصُل

 :معاالة النفاًات الضائلة: أوال

  :خالٌ جخم معالجتها مً            

 على أسبعت مصافي سئِعُت حعمل ثمر: STEPمدطة معاالة املياه املنزلية املضحعملة  -

: والخالي

 ًصفى فيها اإلااء مً الشىائب prétraitementهي اإلاشخلت الخمهُذًت للمعالجت : املرخلة ألاولى-أ 

 boue lits de ججمع في مظاحع ججفُف الىخل dégréageالىبحرة العاللت بىاظؼت مصفاة 

séchage واإلااء اإلاخبلي ًشظل ئلى حهاص dessablage déshuilage الزي ًلىم بفصل زاوي للماء 
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ذ ئلى العؼذ ًجمع الشمل اإلاترظب في مظاحع  خُث ٌعمل على جشظِب الشمل في اللاع وسفع الٍض

شظل Sol lits de séchageججفُف الشمل  ذ ئلى مدؼت اإلاعالجت الخاصت ٍو  Station de الٍض

déshuilage ،(02 اإلالخم سكمأهـش) .

ت :املرخلة الثاوية-ب    Basin d’aération ًشظل اإلااء اإلاصفى في اإلاشخلت ألاولى ئلى خىض التهٍى

ا O2خُث ًىفش فُه ألاهسجحن  ا bactéries aérobies الهىائُت والبىخحًر  التي جخغزي على البىخحًر

ت هما واإلاىاد Bactéries anaérobiesالالهىائُت  . (03اإلالخم سكم ) هى مبحن في العظٍى

ٌعمذ باظخلشاس خشهت décanteur secondaire ًمشس اإلااء ئلى حهاص ٌعمى :املرخلة الثالثة- ت 

 أما فظالث Racleur بىاظؼت واشؽ وجضاٌاإلااء خُث جؼفى العىالم الخفُفت على العؼذ 

ا الهىائُت فدشيل سواظب جيخلل ئلى مظاحع ججفُف الىخل، هما هى مبحن   اإلالخم)في البىخحًر

. (04سكم 

ت ألهه ًدخىي على وعبت مً :املرخلة الرابعة- ذ    ًشظل حضء مً اإلااء اإلاصفى ئلى خىض التهٍى

ا الهىائُت   للخفاؾ على العاللت و اإلااء اإلاخبلي ًىلل ئلى حهاص ئطافت اليلىس   chlorationالبىخحًر

ا ٌعخعمل اإلااء اإلاعالج للعلي و الىمُت الضائذة عً كذسة  لخؼهحر اإلااء مً ول أهىاع البىخحًر

 جأخز عُىت مً اإلااء في ول مشخلت مً épaississeurالاظدُعاب جخثر في ميان خاص ٌعمى 

ت وجلاسن مع اإلاعاًحر 1.5اإلاشاخل العابلت   ائُت وهُماٍو ٌ للخدلُل خعب عذة أصىاف فحًز

(. 05أهـش اإلالخم سكم )اإلاىطىعت للخأهذ مً حىدة العملُاث اإلاىجضة في جلً اإلاشاخل 

:  عبر مشخلخحنوثحي : (وسع السيد  )الصناعية مدطة معاالة املياه -    

ائية)املرخلة ألاولى -أ  ش اإلاُاه اإلاخذفلت في : (املعاالة الفيًز م جمٍش ائُت عً ػٍش جخم اإلاعالجت الفحًز

ً بىاظؼت  ذ عً اإلااء زم ًمشس بعذ رلً ئلى خىض الخخٍض هشة ورلً مً احل الفصل ألاولي للٍض

ىث  صمام خُث ٌعمذ بترظِب اإلاىاد العاللت في اللاع جىشؽ وجشظل ئلى بشمُل الىخل أما الٍض

ذ ًمشس اإلااء ئلى خىض ٌعمى   CPIفخؼفى على العؼذ فدشفؽ هزلً وجشظل ئلى بشمُل الٍض

ذ واإلاىاد العاللت زم ًشظل ول منها ئلى البرمُل الخاص به  أهـش اإلالخم )للفصل الثاهىي للٍض

(. 06سكم

 ًىاصل اإلااء معاسه ئلى خىض الدعبُخ خُث :( الكيميائيةاملعاالة)املرخلة الثاوية  -ب  

ت مخمثلت في  ذ (جظاف له مىاد هُماٍو وبزلً جدشيل عىالم ظهلت الجمع الثلُلت ) خمع الىبًر

منها جترظب في اللاع وججزع بىاظؼت واشؽ ظفلي والخفُفت جؼفى على العؼذ وججزع بىاظؼت 
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عترحع  واشؽ علىي وججمع ولها في بشمُل الىخل وفي ألاخحر ًشظل الىخل ئلى خىض الخجفُف َو

 ً ذ أما اإلااء اإلاعالج فحرظل ئلى خىض الخخٍض (. 07أهـش اإلالخم سكم)الٍض

 :  الصلبةمعاالة النفاًات : راويا

ذ بىمُت هزا الىىع مً الىفاًاث فخخم معالجتها مً خالٌ : ًىص اللاهىن بىحىب الخصٍش

 400معاخت ول خفشة خىالي  casier  خفش فُه حعمى04جم ئوشاء   CET :مركس الردم الحقني -

ادة عذد الخفش ئرا لضم ألامش أخُؼذ هزه 3 وعملها خىالي 3م م باإلطافت ئلى معاخت ئطافُت لٍض

الخفش بغالف بالظدُيي مخحن وعاٌص مثبذ على ألاسض جخىظؽ ول خفشة مذخىت خاصت 

ت خُث جىحذ جدذ ول غالف شبىت صشف  بامخصاص الغاصاث الىاججت مً جفاعل اإلاىاد العظٍى

جخم .STEP حعمذ بامخصاص اإلاُاه اإلاخىاحذة مع الىفاًاث وحمعها في بئر خاص زم جىلل ئلى

ئال اهه ال ًخم )مشة في ألاظبىع شخاء ومشجحن في ألاظبىع صُفا (عملُت هلل الىفاًاث بشيل دوسي

وال جلاط همُتها وهزا ما حعمل اإلاصلخت ) وسق ، بالظدًُ ، صحاج (جصيُفها خعب مادة الصىع 

 .08خالُا على جدلُله، خعب اإلالخم سكم 

 

 :الغازيةمعاالة النفاًات : رالثا

لخحن : جخم عبر ػٍش

وهي اظترحاع همُت الغاصاث الىثُفت اإلاصخىبت مع مادة البتروٌ واإلاعخبرة :  ألاولى الطريقة-أ 

ت زم ججمُعها   . ضخها ئلى أخذ وخذاتها اإلاعالجت للغاصوئعادةهفاًاث غاٍص

 عىذما جيىن همُت الغاصاث اإلاصخىبت مع مادة البتروٌ كلُلت، فاهه ًخم : الثاويةالطريقة -ب  

. خشكها مباششة

 بشواوي؟ هل هىان ػشق خاصت إلاعالجت الىفاًاث الخؼحرة في خىض :8ش

خُث جخمثل هزه الىفاًاث الخاصت : والخاصت وعم جلىم اإلاإظعت بمعالجت هفاًاتها الخؼحرة :8ج

اث واإلاصابُذ ومنها هفاًاث خؼحرة  ىث اإلاعخعملت بلاًا ألاحهضة الالىتروهُت والبؼاٍس في بلاًا الٍض

ت فدعخخذم عذة أظالُب لخماًت البِئت مً هزه الىفاًاث بخلىُت  اث اإلاىاد الىُماٍو مثل خاٍو

 .ًىضح رلً( 09واإلالخم سكم)الخجمُع والخجفُف، 

ش وئعادة اظخخذام الىفاًاث في العملُاث :9ش ت بعملُت جذٍو  ؤلاهخاحُت؟ هل جلىم اإلاذًٍش
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ش :9ج ت بعملُاث الخذٍو خطح رلً مً خالٌوئعادة وعم جلىم اإلاذًٍش   : اظخخذام الىفاًاث ٍو

ىث اإلاعخعملت حعترحع مً كبل ششهت مخعاكذة  •  .الٍض

اث ججمع وجشظل ئلى ظؼُف إلعادة جصيُعها  •  .البؼاٍس

ت جظغؽ إلاىع ئعادة اظخعمالها ولخللُص   • اث اإلاىاد الىُماٍو  .حجمهاخاٍو

ت  • . اإلاُاه اإلاجزلُت اإلاعالجت حعخخذم في ظلي اإلاعاخاث الخظشاء اإلاىحىدة في اإلاذًٍش

ت بدمالث جىـُف دوسٍت للخضاهاث الىفؼُت مً الخمأة :10ش دُت؟ هل جلىم اإلاذًٍش  الٍض

 ال جلىم بدمالث جىـُف للخضاهاث ألجها بداحت دائمت ئلى مخضون هفؼي أما باليعبت :10ج

. إلاشافم الخصيُع فخخم عملُت الخىـُف ول عشش ظىىاث

ت باظخخذام خذ أدوى مً الؼاكت في العملُاث :11ش  ؤلاهخاحُت؟ هل تهخم اإلاذًٍش

ت باظخخذام خذ أدوى مً الؼاكت في العملُاث ؤلاهخاحُت بلذس اهخمامها :11ج  ال تهخم اإلاذًٍش

. بمظاعفت ؤلاهخاج

ت بخعذًل مىخجاتها وفم معاًحر :12ش  دولُت؟ هل جلىم اإلاذًٍش

ت بخعذًل اإلاىخجاث اإلاىحىدة لذحها ورلً خعب معاًحر دولُت ًجب ئجباعها : 12ج جلىم اإلاذًٍش

 .جشظل مً ػشف ؤلاداسة العلُا في خُذسة

ت :13ش ت طشائب مً ػشف مذًٍش  البِئت؟ هل جفشض على اإلاذًٍش

ت طشائب على هفاًاتها الخؼحرة وعم، :13ج . ( البترولُت، خشق الغاصاثاإلاعدىلعاث) جذفع اإلاذًٍش

ت بخخصُص أًام جدعِعُت للعماٌ جخظمً أهمُت خماًت البِئت؟ :14ش  هل جلىم اإلاذًٍش

 للعماٌ وؤلاسشاداث ال جلىم بدمالث جدعِعُت ولىً جلىم باعؼاء ول الخىحيهاث :14ج

 .خاصت وأكىعت اإلامىً خذوثها مع جلذًم ألبعت والخىادرواإلاتربصحن خىٌ ول ألاخؼاس 

 هل جدمل أظعاس اإلاىخجاث الغحر طاسة بالبِئت جيلفت ئطافُت؟ :15ش

ت في حععحر مىخجاتها :15ج  هذفها الشئِس ي هى ؤلاهخاج فلؽ أما حععحر وئهما ال جخذخل اإلاذًٍش

 .للخجاسة العاإلاُت واإلاىـمتاإلاىخجاث فُعىد للذولت 

ت محزاهُت للخمالث التروٍجُت للبِئت واإلالصلاث ؤلاسشاداث :16ش  هل جخصص اإلاذًٍش

 وؤلاعالهاث؟

ت محزاهُت للخمالث التروٍجُت، ولىً جلىم بىطع اإلالصلاث البُئُت :16ج  ال جخصص اإلاذًٍش

 .(10اهـش اإلالخم سكم )الخظشاء الذاعُت للخفاؾ على البِئت 
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ش :17ش ت لخؼٍى  للبِئت؟ مىخجاث حذًذة صذًلت وخلم هل حععى اإلاذًٍش

ش وخلم مىخجاث حذًذة صذًلت للبِئت لىنها جللل كذس اإلاعخؼاع :17ج ت لخؼٍى  ال حععى اإلاذًٍش

. مً الخأزحر عليها

ت أهـمت ئلىتروهُت حعؼي بُاهاث فىسٍت عً :18ش ت الاهبعازاث هل جدبنى اإلاذًٍش  واإلاُاه الغاٍص

 للخلىر؟اإلاعببت 

ت أهـمت ئلىتروهُت حعؼي بُاهاث فىسٍت عً :18ج ت واإلاُاه الاهبعازاث ال جدبنى اإلاذًٍش  الغاٍص

ت لىتها حععى لخدلُم رلً وظبباإلاعببت للخلىر   رلً عذم جىفش ؤلامياهُاث اإلاادًت لذي اإلاذًٍش

. داعُت مً العلؼاث العلُا جىفحر ؤلامياهُاث اإلاادًت لخدلُم رلً

ت هـام ئداسي عالي الجىدة ٌعاعذ على الخدعحن اإلاعخمش في العملُاث  :19ش هل جمخلً اإلاذًٍش

ؤلاهخاحُت؟ 

ت هـام ئداسي عالي الجىدة ٌعاعذ على الخدعحن اإلاعخمش في العملُاث : 19ج ال جمخلً اإلاذًٍش

 . الخبرة اليافُت للعمل بهزا الىـامواوعذامؤلاهخاحُت لغالء ألازمان 

ت لخبىيها فُما ًخص عذم ؤلاطشاس :20ش ع حذًذة خالُا حععى اإلاذًٍش  بالبِئت؟ هل هىان مشاَس

ت لخبىيها فُما ًخص عذم ؤلاطشاس بالبِئت:20ج ع حذًذة خالُا حععى اإلاذًٍش    ال جىحذ مشاَس

ت باظخغالٌ والاظخفادة مً الؼاكاث :21ش  الىـُفت؟ هل جلىم اإلاذًٍش

ت باالظخفادة مً الؼاكاث الىـُفت :21ج  .ٌ أخعً اظخغالواظخغاللها ال جلىم اإلاذًٍش

ت شهادة اعخماد معُاس ؤلاداسة البُئُت :22ش ؟ ISO 14000 هل جمخلً اإلاذًٍش

ت شهادة اعخماد معُاس ؤلاداسة البُئُت :22ج  ولىنها جخعامل مع ISO 14000 ال جمخلً اإلاذًٍش

اهـش )  لخلذًم خذماث ؤلاػعام ALC  هخعاملها مع ششهت  ISO 9001ششواث خاصلت على شهادة

 .(11اإلالخم سكم 

ثدليل النحائج . 4

ومً خالٌ ألاحىبت اإلادصل عليها مً العُذ سئِغ مصلخت البِئت، جىصلىا ئلى الىخائج 

 :الخالُت

 عملُت ؤلاهخاج مً أهم اإلاشاخل جأزحرا على البِئت، وحشيل خؼشا هبحرا على خُاة ؤلاوعان .
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  وخل الخفش الظخخشاج اإلاىاد ألاولُت لإلهخاج مً أهم مصادس الخلىر باإلطافت ئلى

ت اإلالىزت للجى الىاججت عً حشغُل اإلادشواث وعً اظخخشاج البتروٌالاهبعازاث .  الغاٍص

  ألاسضي باػً  ئٌجخلىر البِئت هدُجت الدعشباث الىفؼُت التي جىفز. 

  الىفؼُتجخلىر البِئت  بيل ما فيها مً ماء وجشبت وهىاء هدُجت لخشق الغاصاث. 

  ال ًمىً مىع حشيل الىفاًاث البترولُت لىً مً اإلامىً الخللُل مً همُاتها مً مصذس

وشىئها وبالخالي جللُص حجم ألاطشاس التي حعببها 

  عملُت معالجت الىفاًاث البترولُت العائلت عملُت ميلفت ئال أجها حعخبر خل الظترحاع ولى

ىث اإلاخخلؼت مع البتروٌ والغاص  حضء كلُل مً الٍض

  اظخخذام اإلاعدىلعاث إلاعالجت الىفاًاث البترولُت خل أخحر للخخلص منها ورلً الن هزه

 .اإلاعدىلعاث جخؼلب معاخاث هبحرة ًمىً اظخخذامها في أغشاض أخشي 

     عاث وهزا وظائل وبشامج خماًت البِئت خالٌ عملُاث ؤلاهخاج جخم مً خالٌ كىاهحن وحشَش

ؤلاحشاءاث التي جظعها اإلاإظعت كبل وبعذ اللُام بعملُت ؤلاهخاج مً أحل اإلادافـت على و

. البِئت والخللُل مً خذة اإلاخاػش

 الشظىم البُئُت ظاهمذ في جبني اإلاإظعاث البترولُت لعُاظت خماًت البِئت مً الخلىر .

  ،ت، لىً ال ًىحذ وعي بُئي كىي لذي عمالها سغم اإلالصلاث البُئُت التي جظعها اإلاذًٍش

خطح حلُا مً خالٌ كُام العماٌ بشمي اللماماث الخؼحرة في غحر أماهنها . ٍو

   ت  ورلً مً خالٌ ةؤلاظتراجُجيالبعذ البُئي في أهذافها " خىض بشواوي "جذسج مذًٍش

الاظخعماٌ العلالوي للمىاسد اإلاخاخت واإلاُاه، ومً خالٌ اهجاص  مدؼاث الظترحاع اإلاُاه 

 .الصىاعُت واإلاجزلُت واظخغاللها في العلي

  ت ت بالبدث عً بذائل ػاكٍى احالؼاكت)مثل ال جلىم اإلاذًٍش  ،( الشمعُت وػاكت الٍش

  .واظخغاللها في عملُاتها ؤلاهخاحُت

  ت ، ولىنها ISO 14000شهادة الخلُِغ البُئُت العاإلاُت  " خىض بشواوي "ال جمخلً مذًٍش

ت ئلى حاهب الخللُل مً همُت الاهبعازاثحععى الى رلً مً خالٌ الخخفُع مً   الغاٍص

 .الىفاًاث اإلاخضهت

  خاثمة.5
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ت خىض بشواوي اظخخلصىا أجها جبزٌ  مً خالٌ دساظدىا لذوس اإلاعإولُت البُئُت في مذًٍش

عاث وكىاهحن في هزا اإلاجاٌ  حهىد هبحرة في مُذان ؤلاصالخاث البُئُت، خاصت بعذ صذوس حشَش

ت العذًذ مً الخذابحر وؤلاحشاءاث ظاعُت بزلً لترظُخ مفهىم اإلاعإولُت البُئُت  واجخار اإلاذًٍش

ي صخت ما ًىف وهزا الىاكع، الا أجها الصالذ لم ججعذ على أسض ،باعخباسها أظلىب اداسي خذًث

ت خىض بشواوي بأبعاد اإلاعإولُت البُئُت  .فشطِخىا التي جىص على التزام مذًٍش

 :وخلصذ دساظدىا ا الى مجمىعت مً الخىصُاث هزهش منها

  اللجىء ئلى الجاهب البُئي ًيىن بالخؼىساث الخاصلت في الصىاعت الىفؼُت مً جىىىلىحُا

 .وئهخاحهاوجلىُاث وهُفُاث حذًذة في مجاٌ اظخخشاج اإلادشوكاث 

 وطع مخؼؼاث مىاظبت للخللُل مً الىفاًاث البترولُت. 

  ادة الىعي البُئي  العماٌ بمذي خؼىسة  اليشاغ الاهخاجي للمإظعاث وجدعِغٍص

ت  على   .البِئتالؼاكٍى

  ادة شٍص  .والبِئت والعالمت ظبل الاهخمام بمداٌ الصخت وجؼٍى

  طشوسة جؼبُم جىىىلىحُا هـُفت بُئُا وخالُت مً اإلاخاػش في حمُع مشاخل الصىاعت

 .البترولُت

  وحىب جؼبُم اللىاهحن التي أصذستها الجضائش في العىىاث ألاخحرة في مجاٌ البِئت ئر أجها

 .حعخبر سادعا للششواث البترولُت

  ادة الاظدثماساث البُئُت الهادفت إلاعالجت ع بُئُت مً خالٌ ٍص الدشجُع على اهجاص مشاَس

  .الىفاًاث البترولُت بؼشق اكخصادًت وظلُمت

  عليها للخفاؾ على البِئت وجدلُم الخىمُت والاعخمادالخىحه هدى الؼاكاث البذًلت 

 .اإلاعخذامت

 راحعقائمة الي. 6

  عمان العشبي، مىخبت اإلاجخمع والبِئت،، الاوعان (2010)هللا مدمىد مصؼفي عبذ. 

  اإلاعإولُت البُئُت في مىـماث ؤلاعماٌ الخذًثت، داس الىسق (2012)هجم هجم عبىد ،

 .الععىدًتلليشش والخىصَع، اإلاملىت العشبُت 
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  ذان، مدمذ ، آلازاس البُئُت لششواث البتروٌ العاإلاُت ومذي (2012)ٌعلىبي مدمذ ٍص

 فُفشي الاحخماعُت،جدملها إلاعإولُاتها ججاه البِئت، ملخلى مىـماث الاعماٌ واإلاعإولُت 

 .، الجضائشة بشاس، حامع2012

  الابذاع اإلاداظبي في ؤلافصاح على اإلاعلىماث البُئُت في (2005)هاللي خعحن مصؼفى ،

ش اإلاالُت، ت، اللاهشةميشىساث اإلاىـمت العشبُت للخىمُت  الخلاٍس  .ؤلاداٍس

  م ألاخظش، اًتران لليشش (2012)البىشي زامش  .والخىصَع، عمان، اظتراجُجُاث الدعٍى

  ًم البُئي (2012)العِس ى مصؼفى حعفش عِس ى خع  اإلاعإولُت ودوس ، الدعٍى

، مجلت الذساظاث 'دساظت اظخؼالعُت' الاحخماعُت إلاىـماث الاعماٌ اججاه اإلاعتهلً العشاقي

 .7واإلاالُت، العذداإلاداظبُت 

  ش، مدمذ  .الخلذوهُت، الجضائش، الاكخصاد البُئي، داس (2010)خمى مىىس اوظٍش

  ش ي، شهلتخلُمت الععذًت م(2011)كذسي  كَش  ألاخظش واججاه خذًث إلاىـماث ، الدعٍى

 والخيىماث، هىفمبر ملخلى ألاداء اإلاخمحز للمىـماث ،الاعماٌ في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت

 .وسكلت ،2011

  وزائم مً مصلخت البِئت بدىض بشواوي 

  ت البِئت لخىض بشواوي  وزائم مً مذًٍش

 مالخق. 7

عملية الخشلير بعد ردم النفاًات  :01الق الي

 
  مً ػشف سئِغ اإلاصلخت واإلاهىذط عليها مدصل صىس :املصدر

املرخلة الحمهيدًة ملعاالة املياه املنزلية املضحعملة : 02ملللق ا
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 مدصل عليها مً ػشف سئِغ اإلاصلخت واإلاهىذط  صىس :املصدر

 املرخلة الثاوية ملعاالة املياه املنزلية املضحعملة: 03املللق 

 
  مدصل عليها مً ػشف سئِغ اإلاصلخت واإلاهىذط صىس :املصدر 

املرخلة الثالثة ملعاالة املياه املنزلية : 04املللق 

 

 
 مدصل عليها مً ػشف سئِغ اإلاصلخت واإلاهىذط  صىس :املصدر

 

 املرخلة الرابعة ملعاالة املياه املنزلية: 05املللق 

  
 مدصل عليها مً ػشف سئِغ اإلاصلخت واإلاهىذط  صىس :املصدر

ائية للمياه الصناعية: 06املللق   املعاالة الفيًز
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 مدصل عليها مً ػشف سئِغ اإلاصلخت واإلاهىذط  صىس :املصدر

 املعاالة الكيميائية للمياه الصناعية: 07املللق 

 
 مدصل عليها مً ػشف سئِغ اإلاصلخت واإلاهىذط  صىس :املصدر

 معاالة النفاًات الصلبة: 08املللق 

 
 مدصل عليها مً ػشف سئِغ اإلاصلخت واإلاهىذط  صىس :املصدر

 معاالة النفاًات ااخطيرة: 09املللق 

 
 مدصل عليها مً ػشف سئِغ اإلاصلخت واإلاهىذط  صىس :املصدر

 امللصقات البيئية ااخظراء: 10املللق 
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ت مدصل عليها مً  صىس :املصدر  اإلاذًٍش

 ISO 9001 شهادة: 11املللق 

 
ت مدصل عليها مً  وزائم:املصدر  اإلاذًٍش

 


