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  عربة: 

«إين رأيت أنه ال يكتب إنسا كتا يف يومه، إال قال يف غده لو ُغري هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان 
  لك لكان أمجل. وهذا من عظيم العرب، وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشر»أفضل، ولو تُرك ذ

  األصفهاين)الدين  (عماد 
  
  

  وليس أخو علم كمن هو جاهل             ا  ـــــــــ يس املرء يولد عامل لتعلم ف
  افل ــ صغري إذا التفت عليه اجلح              ر القوم ال علم عنده  ـــ وإن كبي

ال صغري  كان  وإن  إن  إلي                عاملا  قوم  ردت  إذا  ه ـــــ كبري 
  افل ــــــــــــــــــ احمل

  
  

لعلم فضيلة أن يدعيه من ليس  « جلهل شينا أن يتربأ منه من هو إليه  ويفرح إذا نسب    فيه، كفى   فيه،وكفى 
  »إليهنسب    إذاويغضب  
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  هداء اإل
 سندي ومصدر قويت رب واجلدَّ واالجتهاد مين الصإىل من علَّ 

  .أيب الغايل...  
 منبع احلنان والدعاء الدائم  ،والعزم االصرارلديَّ قواعد  تإىل من أرس

  . أمي احلبيبة ...  
  حبا وتقديراً  إىل إخويت وأخوايت

   وزمالئيأحبيتو أصدقائي إىل مجيع  

  
  

هذا العمل   مثرة.....أهدي   
  

 

  

  

  

  



 

  

  الشكر
  

  7 اآلية   إبراهيم سورة  ﴾َألَزِيَدنَُّكمْ ََذََّن رَبُُّكْم لَِئن َشَكْرُمتْ  َوِإذْ ﴿
  

ملزيد لشكر،«إن النعمة موصولة  ولن ينقطع املزيد من  ،والشكر متعلق 
    » العبد هللا حىت ينقطع الشكر من 

  ابن أيب طالب  على
  

إلجناز هذا  كثريا طبيا مبارك فيه على أن وفقين  أمحد هللا محدا       
الشكر ترمجان  وألن  ،  اإلخالص يف القول والعملالعمل ونسأله أن يرزقنا  
الطوية،   ولسان  وجل  النية،  عز  ً  فبعد هللا  وامتنا وتقديراً  شكري احرتاماً 

  موصول إىل: 

   الدكتورة أمال األستاذة  ا ونصائحها    رمحان  ثناء أ على جهودها وتوجيها
أنسى   أن  دون  العمل،  هذا  يف  جيتشاجناز  بذلته  ما  وكل  وتفهمها  ا  عا

  ؛صاحلي
  ؛وتقوميه  األساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة لقبوهلم تقييم وإثراء هذا العمل  
   حفظه هللا الدين،  نور  حامد  األستاذ  التقاعد  على  احملال  السابق  مشريف 

  ورعاه؛ 
 شكراً لكم شكر األسري ملن أطلقه، واململوك ملن أعتقه. 
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  امللخص 
تىل حتليل  إحث ذا البيهدف ه  ج التالصناعة النفطية يف ظل التوجه    امكا نمية املستدامة، احلتمي العاملي حنو 

خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة و والبحث يف التناقضات الكامنة بني الصناعة النفطية ومتطلبات التنمية  
القادمة. وذلك من خالل حتليل متفحص لكل من مفهوم التنمية املستدامة   الواقعية؛ مع مراعاة البعد البيئي وحقوق األجيال 

  . املمكنة  والتعاونوكذا نقاط التداخل    والصناعة النفطية

 ىل إإضافة    .يف اجلزائرنموي املستدام، والصناعة النفطية  من املنهج التارخيي لتتبع تطور التوجه التل  مت استخدام ك
ة وحتليل التقاطع مع التنمية املستدامة يف خمتلف االبعاد األساسية لتشريح الصناعة النفطيالوصفي والتحليلي معا  املنهج  

  والثانوية.

اتفاق صريح داخل الصناعة النفطية العاملية ملعاجلة الشواغل اليت تعىن مبتطلبات التنمية    وجود  الدراسة إىلوخلصت  
ا ال ، إال  أساليب وخطط قيد التطبيقلفعل  املستدامة، وهناك   يف  تزال دون املستوى املطلوب. ويف الصناعة النفطية  أ

طراك؛  اجلزائر   ججمرد  نتقال من  اال  توثيق  مت وبقيادة سو ر البيئية   تبين  التنمية املستدامة إىل وضع آليات تقلل من اآل
تمعية يف ظل التوسع يف استغالل املوارد النفطية الضرورية     الستمرار االقتصاد اجلزائري.السلبية وتعزيز املسامهة ا

ت الصناعة النفطية،  نفطية، السلسلة القيمة  تنمية مستدامة،   املفتاحية:الكلمات     .اجلزائرحتد
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The implications of the sustainable development 
requirements on oil industry- case study: Algeria 

Abstract 
This study aims to analyze the capabilities of the oil industry in the context of the inevitable 

global adoption of sustainable development approach and to discuss the contradictions between the 

oil industry and sustainable development requirements. To serve a realistic, economic and social 

development in regard of the environmental dimension and the rights of future generations, with a 

precise analysis of both concepts of sustainable development and oil industry, as well as the possible 

ways of interference and cooperation. 

The historical approach was used to pursue the evolution of sustainable development trends. 

It was also applied to analyze the Algerian oil industry. We applied both descriptive and analytical 

approaches to analyze the intersections between the oil industry and primary and secondary 

sustainable development dimensions. 

This study comes out that; there is obvious agreement within the global oil industry to address 

with the concerns that emerged from sustainable development requirements, and there are several 

procedures and models  are already under implementation in the industry as whole; Although the 

application of many procedures across the industry, they are still insufficient.  The Algerian oil 

industry leaded by Sonatrach witnessed a transition from just adopting sustainable development 

approach to develop mechanisms that reduce negative environmental impacts and enhance social 

contribution, in the context of the expansion of oil revenues utilization which is necessary to sustain 

the Algerian economy. 

Keywords: sustainable development, petroleum value chain, petroleum industry challenges, 

Algeria. 
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 املقدمة 

 ب 
 

  املقدمة 
ت و  التنمية حتوالت متتابعة بعد احلرب العاملية الثانية، متحولة من التنمية االقتصادية البحتة منهجيات  عرفت نظر

ج التنمية املستدامة، والذي خيضع عملية التنمية إىل  إىل التنمية الشاملة مث التنمية البشرية فالتنمية املستقلة لتستقر على 
  اليت تطرأ بني هذه األبعاد يف الوقت املناسب.   تاملتعارضا ى إدارة  أبعاد اقتصادية، بيئية واجتماعية، ويعمل عل

توسعت الصناعة النفطية قبل الستينات يف ظل ظروف استعمارية ووصاية سياسية حصلت يف ظلها الشركات هذا و 
ة التحرر النفطية للدول املتقدمة على حق الوصول واستغالل موارد الدول املتخلفة، لكن بعد الستينات ومع ظهور حرك

ا، صارعت يف مرحلة أو  نية خبصوص املشاركة ىل  العاملي واستعادة الدول املتخلفة لسياد خبصوص األسعار مث يف مرحلة 
مالية هائلة اعتمدت عليها الدول  ميمات واسعة. مسحت بتحصيل موارد  النفطية ككل يف شكل موجة  يف العمليات 

  . قتصادية متبعة سياسات متعددةاملتخلفة املستقلة حديثا يف تنميتها اال
بني املتهمني األوائل بتعارض املتطلبات االقتصادية (تلبية الطلب املتزايد   ويف هذا اإلطار تعترب الصناعة النفطية من 

لتنمية وضعها االقتصادي واالجتماعي) واملتطلبات  النفطية  للنمو االقتصادي، وتوفري موارد مالية للدول  الالزمة  للطاقة 
لكون الصناعة النفطية جوهرية يف االقتصاد   نظراو ية، اليت تنادي بقيود على نوع وكم االعتماد على الصناعة النفطية،  البيئ

  لدراسة: اإلشكالية الرئيسية لتنبع  اجلزائري  
   ؟يف اجلزائر  ما هي انعكاسات متطلبات التنمية املستدامة على الصناعة النفطية 

    سئلة الفرعية:األ
جل مت تبسيطه ألسئلة فرعية سنحاول اإلجابة عليها من   ،السؤال وتبسيط مواطن الغموض فيهة هلذا  وانب املتعدد لإلملام 

   خالل منت هذه الدراسة، وهي:
ج التنمية املستدامة  وما ه .1  ؟االستدامةكيف يتم قياس  و   ؟مفهوم 
 صناعة؟ يتناغم الفاعلون يف هذه ال   النفطية؟ وكيف   الصناعةيف    كيف هي سلسلة القيمة  .2
ت اليت يفرضها توجه   .3  التنمية املستدامة على الصناعة النفطية؟ ما هي الفرص والتحد
ت اليت يواجهها قطاع النفط اجلزائر  .4 ؟ وماهي ردود التنمية املستدامةمتطلبات  ي يف سياق  ماهي الفرص والتحد

 الفعل املتخذة يف هذا اإلطار حىت اآلن؟ 

  فرضيات الدراسة: 
  : ةعلى اختبار الفرضيات التاليسئلة الفرعية يعمل احلث  الية الرئيسية وااللإلجابة على اإلشك

ت  ويعرف  حديث  مفهوم   املستدامة  التنمية .1  ؛ ، وله مؤشرات قياس حمددة الواقع   يف   تطبيقه  دون  حتول  حتد
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 ) وتتشكل مالحمها يف كل منبع، مصب ونشاطات متوسطة(متعددة الشرائح  النفطية يف صناعة    خلق القيمة يتم   .2
 املتدخلة والدول املضيفة واملستهلكة كل على مستواه.ركات النفطية  قطر تبعا لتفاعالت الش

ا   النفطية  الصناعة   على   قيودا  املستدامة   التنمية  ج   يفرض .3  املستدامة   التنمية  ترحب   حني  يف   فقط،   للبيئة ملوثة  كو
 واالجتماعية؛   االقتصادية  األبعاد   خلدمة   األنظف   لطاقة

ت  اجلزائر  يف النفطية  الصناعة   تواجه  املستدامة   ةنميالت  إطار  يف .4  .واقتصادية  بيئية  حتد

  :املوضوع أمهية 
التوجه على هذا  انعكاس االخنراط يف  و   املستدامة الدراسة يف تسليط الضوء على توجه التنمية    هذه   تكمن أمهية

ت املعتمدة ع  النفطيةصناعة  ال لتايل على االقتصاد ، وقد جاءت هذه الدراسة خاص  زائر بشكلعموما واجل  لى النفطو
  يف فرتة عرفت تطورات جديدة يف كل من التنمية املستدامة ومشهد الطاقة العاملي. 

    أهداف الدراسة:
  كانت للدراسة جمموعة متنوعة من األهداف ميكن ذكر أمها يف: 

ت   - سلوب اقتصادي مباشر-وصف  حتليل و  - على فصل والعمل  املستدامة  والتنمية    الصناعة النفطية   خمتلف مكو
ة واملتشابكةامل كرب قدر من التحيز  فاهيم املتشا   ؛ و

 ؛الصناعة النفطية العاملية مع توجه التنمية املستدامة خاصة البعد البيئي  يف مدى توافقالبحث  -
ت والقيود اليت يفرضها التوجه التنموي املستدام على صناعة   -   . النفطية يف اجلزائرالبحث يف التحد

  مربرات اختيار املوضوع: 
ن التنمية املستدامة أ مت اختيار املوضوع أوال بسبب كون قطاع احملروقات يلعب دورا أساسيا يف االقتصاد اجلزائري، كما   -

 ؛ يف أهم عنصر هلا وهو البيئة سوف تتصادم وصناعة الطاقة خاصة األحفورية
من أمهية ماضية، حاضرة   بشكل خاص، ملا تشكله الطاقةقضا الطاقة عموما والنفط  الرغبة يف الغوص العميق يف   -

  ومستقبلية يف احلياة البشرية؛
كانت مذكرة املاجستري تبحث يف اجلانب االقتصادي ألسعار   حيث واهتمامه  كون املوضوع ضمن اختصاص الباحث -

ثريها على الدول النفطية.  ا ومن مث    النفط وتكو

  الدراسة:هج امن
لتتبع تطور الفكر   الذي يهدف إىل إعادة بناء وترتيب الوقائع املاضية وتفسريها، وذلك  لتارخيياملنهج امت اعتماد  

  ومراحل اعتماد التنمية املستدامة، وأيضا تطور الصناعة النفطية اجلزائرية.    التنموي
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اب احلقيقية ث والظواهر للوصول إىل األسبالذي يعىن بوصف األحدا  املنهج الوصفي   كما مت االعتماد على كل من 
ت اليت  فيها،والعوامل  التحليلي   تحكم  استخدام   واملنهج  مت  الدراسة،  حمل  للظواهر  ت  والبيا االحصائيات  على  املعتمد 

ستخدام أسا ليب املنهجني معا يف تشريح هيكل الصناعة النفطية وحتليل العالقة بني التنمية املستدامة والصناعة النفطية 
  يف اجلزائر.  اليت تناولت الصناعة النفطية دراسة احلالة    اصة يف اإلحصاء الوصفي غالبا، خ

  حدود الدراسة: 
يف احلدود املكانية تشمل الدراسة توجه التنمية املستدامة والصناعة النفطية بشكل عاملي ال تنحصر يف حدود دولة أو  -

 جلزائر حصرا؛إقليم معني ماعدا دراسة احلالة اليت اختصت  
حسب   2020القرن العشرين إىل غاية سنة    سبعينياتمنذ  تناولتها الدراسة    امتدت مواضيع اليت   ويف احلدود الزمنية -

ت واالحصائيات  ، وذلك لكل من التنمية املستدامة والصناعة النفطية. توافر البيا

  الدراسات السابقة:
، ورقلةجامعة  العلوم االقتصادية    سمق  ، لنفطية يف ظل التنمية املستدامةمستقبل الصناعة ا،  أطروحة دكتوراه، أمال رمحان  -

2014 . 
ا وصناعتها، والصناعة النفطية ومحاية البيئة لتحقيق التنمية املستدامة،  تطرقت هذه الدراسة إىل الثروة النفطية نضو
وقد اجلزائر.  النفط يف  لصناعة  مستدام  مستقبل  وإمكانية حتقيق  املستدامة  التنمية  لتحقيق  األمثل  الطاقوي   املزيج 

نفط من أجل حتقيق التنمية املستدامة وتوفري فرص عمل إضافية وبناء أنه البد من االستغالل األمثل لل  ىل إ  خلصت
ا خلصت أن اجلزائر مقاعدة صناعية تقوم على النفط واحلفاظ على حقوق األجيال القادمة مما تبقى من النفط، ك

النفطية ة لذلك البد من مراجعة سياستها يف جمال الصتعاين من العلة اهلولندية وسوء استغالل اجلباية النفطي ناعة 
 خاصة وصناعة الطاقة خاصة. 

  ساعدتنا هذه الدراسة على فهم أكرب للعالقة بني البيئية والصناعة النفطية لتحقيق التنمية املستدامة. 

لر –أثر تطور انظمة استغالل النفط على الصادرات    ،أمينة خملفي - ، جوع إىل بعض التجارب العامليةدراسة حالة اجلزائر 
 . 2013أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة ورقلة،  

لبحث دورة استغالل الصناعة النفطية وموقع النفط ضمن الطاقات األخرى، األطراف الفاعلة يف السوق  تناولت 
ل والصادرات النفطية يف اجلزائر.  ية، أنظمة استغالل النفط العاملية والصادرات النفطية، وأنظمة االستغالالنفطية العامل

ال احلصول على حق الوصول إىل املوارد وأيضا جم التنظيمات القانونية يف    ساعدتنا هذه الدراسة بشكل خاص يف شق 
  يف حتليل التطور التارخيي لألنظمة النفطية يف اجلزائر. 
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لتنمية امل - دكتوراه غري منشورة، جامعة   أطروحةستدامة،  عبد القادر بلخضر، أمهية النفط ضمن مصادر الطاقة وعالقته 
 . 2012/2013،    3اجلزائر

تناول فيها الباحث مصادر الطاقة التقليدية والدور االسرتاتيجي للنفط، الطاقة وتلوث البيئة وتغري املناخ، سياسات   
التنمية املستدامة والطاقة يف دور الطاقات اجلديدة يف حتقيق    ، الطاقة يف مواجهة تغري املناخ وحتقيق التنمية املستدامة

  العربية حالة اجلزائر.طار التنمية املستدامة يف املنطقة  إ

ليف   - دليل الصحفي   - التخلص من لعنة املوارد    ، الرقابة على النفطبعنوان  سفيتال تساليك وآ شيفرون،  كتاب من 
تمع املنفتح، نيويوركيف جمال الطاقة والتنمية والذي تناول عدد من القضا منها   ، 2005،  ، رفنيو ووتش معهد ا

تمع   يعية إىل نعمة ال نقمة، شركات النفط وسوق النفطحتويل لعنة املوارد الطب ر صناعة النفط على البيئة وا العاملية آ
 . ر االجتماعية للصناعة النفطيةوحقوق االنسان، وغريها وقد كان دقيق جدا يف اآل

التقارير الطوعية لالستدامة"  صناعة النفط وال  البحثية "إرشاداتالورقة     -  Oil and Gas Industry ,غاز بشأن 
Guidance on Voluntary Sustainability Reporting,  دمن اعدا   BoyleوDeprazالقاؤها يف   ، مت

الدويل للصحة، السالمة    2006  لأفري  4-2يف    أبوظيباملنعقد يف     SPEمعية مهندسي البرتول  والبيئة جلاملؤمتر 
لتحليل أسلوب التقارير تناولت هذه الورقة البحثية "إرشادات صناعة النفط   والغاز بشأن التقارير الطوعية لالستدامة" 

ريخ، أسباب و  مهية تبين هذا النهج  يف معاجلة قضا االستدامة، وأورد الكاتبان بشكل أاالستدامة وأعطى أسس، 
ا م سلوب منهجي.ن قبل الرابطة الدولية للحفاظ على البيئة يف صناعة البرت ملخص األقسام الرئيسية املوصى   ول، 

التنمية املستدامة، العايب عبد الرمحن، التحكم يف األ - ت  داء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتد
منشورة، جامعة سطيف،    أطروحة التنمي.  2010/2011دكتوراه غري  فيها ماهية  تناول  املستدامة، عالقة واليت  ة 

املستدااملؤسسة اال لتنمية  والتحكم قتصادية  االقتصادية  املؤسسات  املستدامة من طرف  التنمية  مة وأدوات حتقيق 
الشامل للمؤسسة االقتصادية إضافة إىل دراسة تطبيقية على صناعة االمسنت يف اجلزائر. ساعدتنا هذه الدراسة بشكل 

لتنم  ية املستدامة. خاص يف اجلانب املتعلق 

احلالية يف   ت دراستنا  املتناولاقرتبت وتشا النقاط  ا متيزت   ةالعديد من  املذكورة أعاله، إال أ يف الدراسات 
ا متت يف فرتة أحدث عرفت تطورات هامة يف جمال تبين تطبيق التنمية املستدامة خاصة بعد سنة   ، 2015بكو

  عداد الدراسات أعاله. إت لذلك فهي تتناول مواضيع مل تكن قد طرأت وق 

ت الدراسة:   صعو
ت اإلحصائية على تسبب   طول الفرتة اليت امتد خالهلا اعداد البحث يف تباين طفيف يف حداثة املراجع والبيا

ت كلما كان ذلك ممكنا   . الرغم من احلرص على حتديث البيا
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  تقسيمات البحث:
  ربعة فصول: أ إىل  مت تقسيم البحث 

مفاهيم حول إىل  مت التطرق    . حيث لتنمية املستدامةواإلطار املفاهيمي لنموي وتطوره  ألول الفكر التيتناول الفصل ا 
وصوال   التنموي  الفكر  وتطور  والتنمية  املستدامةإىل  التخلف  املفهوم.    ،التنمية  تطور  ومراحل  ا  لتحليل تعريفا تناولنا 

ت االستدامة القوية والضعيفة جياهلا الثالثة.   ،لثانويةساسية منها واعاد التنمية األب أ  ، مستو مث اهداف التنمية املستدامة 
ت   ،سياسات واسرتاتيجيات التنمية املستدامة وأساليب قياس التقدم احملرزإىل  تطرقنا    بعدها  وأخريا أورد جمموعة من التحد

 . اليت التزال تقف يف وجه منهج التنمية املستدامة
ا املختلفة  النفطيةعة  صنا الل الثاين  يتناول الفص االساسية الصناعة النفطية؛ بدءا األنشطة    انطالقا من   . ومكو

لتسويق واليت تتوزع على ثالث شرائح هي شرحية نشاطات املنبع، شرحية إىل  مبرحلة احليازة على حق الوصول   املوارد وانتهاء 
ساسية للصناعة النفطية، متناولني التكاليف لنشاطات األالقيمة يف اإىل  تطرقنا    بعدها النشاطات املتوسطة وشرحية املصب.  

ح سلسلة/نظام القيمة. وأخريا الرتابط الوظيفي للشركات املختلفة، التدفقات النقدية وتقاسم العوائد عرب كل شرحية من شرائ
ت اخلدمات ستقلة وأخريا شركاشركات النفطية امل الشركات النفطية اهلجينة،  ال  ، النفطية الدولية، شركات النفط الوطنية بنوعيها

  النفطية.
الثالث يف   التطرق    الفصل  ت  ىل  إمت  والتحد ر  النفطية يف اآل الصناعة  تواجهها  تبين    اليت  التنمية   مسار وجه 

النظام البيئي ككل من  ثريات خمتلف شرائح سلسلة الصناعة النفطية على كل  إىل  تطرقنا يف املتطلبات البيئية  .  املستدامة
شاريع املر االجتماعية والثقافية السلبية اليت تصاحبت يف عدد غري قليل من  اآلإىل    بعد ذلك تطرقنا    صحة البشرية.لاعلى  و 

ت منوذج التنمية املدفوعة    قشناين  أاملتطلبات التنموية االقتصادية  بعدها    حللنا عرب العامل.    النفطية لنفط وأهم التحد
ا، مث أورد بعض األ أفرز االيت  املقرتحة للتخفيف من بعض هذه  الصناعة ساليب  الفساد يف  تناولنا  بعدها  ت.  لتحد

التنمية املستدامة. ويف األخري تطرقنا إىل جمموعة غري  نوي من أبعاد  قليلة من الفرص   النفطية كقضية ملحة متس بعد 
ج التنمية املستدامة واليت للصناعة النفط ملوأساليب املقرتحة لالخنراط يف  ت مبشرة للمسامهة فيها  مع   اركة ش ية إمكا

مع ايراد جمموعة من التجارب الناجحة يف  ،هداف اجليل الثالثأ يف إطار خمتلف أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني
  أسلوب واعد مت تبنيه من قبل الصناعة النفطية وهو تقارير االستدامة.   بتحليلهذا الصدد. وأخريا قمنا  

الرابع يف  تطرقنا   التنمية املستدامةالصناعة النفطية    ىلإ   الفصل  ج  ، بدءا من تطور اإلطار اجلزائرية يف ظل تبين 
االستعماري   العهد  اجلزائر منذ  النفطية يف  للصناعة  التعدين ظل  يف  التنظيمي   13-19بقانون    وانتهاء  الفرنسي  قانون 

ا كل  تطرقنا أل  حيثالصادر حديثا،   ، ومحاية جانبما تعلق منها مبشاركة األ  تنظيم قانوين خاصةهم السمات اليت جاء 
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بعرض وجيز لتطور شركة   انطالقاقمنا بتحليل سلسلة القيمة يف الصناعة النفطية يف اجلزائر    ها. بعد البيئة، الصحة والسالمة
الناشطة على اإلقليم اجلز  النفطية وشركات اخلدمات األجنبية  طراك وايراد جمموعة الشركات  ختلف حتليل مل   مث ائري.  سو

تطبيق وحتليل لبعض من مقاييس بعدها تطرقنا إىل  وفق السالسل الزمنية املتاحة يف كل حالة.  للصناعة  النشاطات األساسية  
وضعية الصناعة النفطية يف اجلزائر وفق متطلبات التنمية املستدامة البيئة مث   تناولنا بعد ذلك التنمية املستدامة على اجلزائر.  

التنمية جتماعية واالقتصاداال تقارير  طراك على ضوء  الوطنية سو الشركة  تقارير  بتحليل  قمنا  لفساد. وأخريا  ية وانتهاء 
  املستدامة.
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  متهيد:  

ج التنمية املستدامة من قبيل اهليئات  واملنظمامت م الدول  تبين  ت الدولية على الصعيد العاملي وأصبحت 
النامية على حد سواء، وعرف املفهوم توسعا للقضا اليت يتناوهلا حيث أصبح ميس كل جوانب والدول    املتقدمة 

 مينكن حتقيق هذا النهج؟   وماهي ابعادها وكيف. فماهي التنمية املستدامة؟  احلياة

هذا   األسئلة سنقسم  التنمية   ربعةأإىل  فصل  ل الإلجابة على هذه  مفهوم  األول  املبحث  يعاجل  مباحث، 
التدرجييمن  ة  ماملستدا التنمية    التطور  املستدامة،    ىلإملناهج  التارخيي  لتنمية  املستدامة التطور  التنمية  ملفهوم 

االستدامة ت  املبحث  ومستو ويتناول  املستدامة  أبعاد و أكل من    الثاين ،  التنمية  اتيجيات وسياسات واسرت هداف 
جمموعة من إىل  نتطرق  خريالرابع واأل مة ويف املبحث االتنمية املستد  مقاييسإىل نتطرق  الثالث يف املبحث ها،  حتقيق

ت اليت تقف يف وجه تبين كامل ملنهج التنمية املستدامة   . التحد

  لتنمية املستدامة ل اإلطار املفاهيمياملبحث األول: 
ألهداف النهائية اليت تسعى اىل هم فمن؛  تعاريف التنمية  تنوعت وتشعبت  حتقيقها، ومنهم من من يعرفها 

لتغيريات اليت حتدثها.  ا: عملية جمتمعية واعية ودائمة وموجهة   أن حتديد مفهوم التنميةميكننا  اال انه    1يعرفها 
إدارة وطنية مستقلة من   اقتصادية وسياسية و أوفق  إجياد حتوالت هيكلية واحداث تغريات  تسمح جل  اجتماعية 
تمع وحتسني مستمر لنوعية احلياة فيه.بتحقيق تصاعد مطرد لقدرات    2 ا

التمييز بني   الثانية ميكننا  العاملية  التنمية بعد احلرب  ختتلفان يف أساسيتني  رؤيتني  منذ ظهور علم اقتصاد 
دف إىل احداثها؛      قليدية ورؤية حديثة.ة ترؤياالهداف النهائية اليت سعت اىل حتقيقها والتغريات اليت 

التقليد  - ا ظاهرة اقتصادية،  الرؤية  التنمية على ا كانت تعين و ية: قبل فرتة السبعينات كانت غالبا ما ينظر اىل 
األولية ساكنة قليال او كثريا ملدة زمنية طويلة لتوليد  صاديةتقليد قدرة االقتصاد الوطين الذي تكون حالته االقت

دة دوري   . ة او سنوية واستدامة ز

 
  . 31، ص 1990، درا الثقافة العربية، مصر، التخلف والتنمية رعي وعلي حافظ منصور، حممد خليل ب 1
- 2000تغريات أسعار النفط على التنمية االقتصادية يف البلدان العربية املصدرة للنفط دراسة حالة اجلزائر (   أثر طييب محزة،  2

  . 23، ص 2015/2016، 3اجلزائردكتوراه غري منشورة، جامعة  رسالة )،2012
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الثالث  الرؤية احلديثة للتنمية: ل - العامل  أ ن هناك خطأقد اشارت جتربة اخلمسينات والستينات للعديد من دول 
عيد تعريف التنمية أواخر عقد السبعينات بصيغ تقليص او أالضيق للتنمية. وبذلك  التقليدي  للتعريف    اجسيم

    1شعار "إعادة توزيع النمو".    وشاعدخل ومعاجلة البطالة،  القضاء على الفقر والتخلص من عدم عدالة توزيع ال

o مية كثرية عند صياغة براجمها اإلمنائية يف اخلمسينات والستينات على التصنيع التنمية الشاملة : ركزت دول 

وامهلت قطاع الزراعة. كما ركزت بعض الدول على تنمية بعض اقاليمها اليت تتوافر فيها البنية األساسية  
فقرا.وامه األكثر  أقاليمها  اثناء    لت  للتنمية  االجتماعية  للجوانب  عناية كافية  الدول  بعض  تويل  مل  كما 

ا جيب ان تتناول الزراعة والصناعة  حصوهلا. كل ذلك أكد ضرورة ان تكون التنمية اقتصادية واجتماعية، وأ
 2  الفقر.   توزيع الدخل والقضاء على   معا، وحتقق التوازن يف التنمية املكانية، وان يفرد اهتمام خاص لقضا

o مج األمم املتحدة اإلمنائي   هذا: برز  التنمية البشرية املفهوم مع اصدار اول تقرير للتنمية البشرية من قبل بر
دة السنوية يف الناتج احمللي اإلمجايل شرطا ضرور للتنمية البشريةاىل جانب اعتبار    1990عام   ، وعرف الز

ويقوم هذا املفهوم على ثالثة عناصر   .  توسيع اخليارات املتاحة امام الناس"عملية  ا: "التنمية البشرية  
اكتساب املعرفة   احلياة الطويلة اخلالية من العلل (يعرب عنها مبؤشر العمر املرتقب عند الوالدة)؛  أساسية هي: 

لقراءة والكتابة)؛  الدخل ة (يعرب عنها مب التمتع مبعيشة كرمي  (يعرب عنها مبؤشر نسبة االملام  ؤشر متوسط 
 الفردي احلقيقي). 

o برز هذا املفهوم نتيجة التفكري يف إجياد اسرتاتيجية بديلة للتنمية تنطلق من االعتماد على التنمية املستقلة :

وهي تعطي األفضلية لإلنتاج الذي يشبع احلاجات الضرورية ألفراد الشعب، ويركز على حتقيق الذات،  
الذايت  األ االكتفاء  واستخدام  النامية   الدول  معظم  ونظرا الن  اليدوية.  الكثافة  ذات  التكنولوجية  ساليب 

العتماد الذايت اجلماعي، أي ان تتم تنمية موارد   دى البعض  ا تنوع كبري، فقد  صغرية احلجم وال يوجد 
لتعاون فيما بينها.   3الدول النامية 

o املستدامة الر التنمية  الصعيد  على  وبرزت  تقرير:  أثر  بني    1987برونتالند    مسي  املوائمة  على  وتركزت 

ا: التنمية اليت تسعى اىل االستخدام األمثل بشكل منصف  ت البيئية والسكانية والطبيعية وتعرف  التواز
ألجيال املستقبلية. وتعاجل كذلك مشكلة  للموارد الطبيعية حبيث تعيش األجيال احلالية دون احلاق الضرر 

 
  .35-33ص .، ص2010، دار اثراء للنشر والتوزيع، األردن، علم اقتصاد التنميةحممد صاحل تركي القريشي،  1
ا،     2 ت التنمية االقتصادية وسياسا ، االكادميية  4املوسوعة العربية من اجل التنمية املستدامة، جحممد سلطان أبو علي، نظر

  . 52-51ص .ص،  2007، بريوت، العربية للعلوم 
  . 52-51ص .، صمرجع سابقحممد سلطان أبو علي،   3
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، ويعترب املفهوم ألمثل للموارد مع احلفاظ على البيئة، كما تعترب االنسان جوهر التنميةواالستغالل ا  الفقر
  األكثر قبوال عامليا يف الوقت الراهن.

  : مفهوم التنمية املستدامة األول  املطلب
ملصطلح املسميات  اختلفت  اللغة إىل    ااترمج  الختالف  "Sustainable Development"  لغة: 

: التنمية املطردة، القابلة لالطراد، القابلة لإلدامة، التنمية املستمرة، القابلة لالستمرار، التنمية املتواصلة،  بية؛ فمنهاالعر 
  التنمية املستدامة.و التنمية املستدمية  

ومستدمي االستمرار والبقاء.  هو  واالستدامة مشتقة من الفعل دام، واستدام الشيء أي طلب دوامه، والدوام  
التنمية املستدامة والتنمية املستدمية، لذلك 1سم مفعولإفاعل ومستدام    مسإ . وقد مت االستقرار على مصطلحي 

  منهما. سريدان بنفس املعىن وان كان هناك اختالف يف املعىن اللغوي لكل  

قية كرؤية أخال  واصطالحا: تعددت تعريفات التنمية املستدامة حسب الرؤى املختلفة، فالبعض يتعامل معها
ليها كنموذج تنموي وبديل عن النموذج الصناعي الرأمسايل إهتمامات النظام العاملي اجلديد، والبعض ينظر  تناسب ا

لبيئة، وهناك من يتعامل مع التنمية املستدامة  أو رمبا أسلوب إلصالح أخطاء وتعثرات هذا النموذج يف عالقته 
   .2ملواردكقضية إدارية وفنية حبتة الستغالل ا

  األول: تعريفات التنمية املستدامة   فرعلا

لتنمية املستدامة حىت   ،جل وضع تعريف حمدد ودقيق هلاأ أن سباقا حمموما جرى من  إال    رغم حداثة العهد 
اقتصادية،   :من زوا خمتلفةيها  لإ وتعددت املدارس الفكرية يف النظر    ،جاوز عدد التعريفات هلذا املصطلح املئات

التعريفات هلذا املصطلح.   .لغويةو بيئية، تقنية  اجتماعية، بشرية،   وسنورد هنا أهم   3ولعل ذلك من أسباب تعدد 
املستدامة، حيث سنقسمها   التنمية  ملفهوم  اليت سيقت  أصيلة،    : إىلالتعريفات  اهليئات تعريفات  بعض  تعريفات 

  . وخنلص اىل تعريف شامل للباحث   بعض املتخصصني لتعريفات    ، الدولية

  لة ات األصيالتعريف  أوال:

 وتتضمن تعريف جلنة برونتالند وتعريف قمة األرض.  

 
حمارب،    1 قاسم  العزيز  إسالمي،عبد  منظور  من  الواقع  ت  املستدامة يف ظل حتد والتنمية  اإلسكندرية،    التنمية  اجلديدة،  اجلامعة  ، 2011دار 

 .166ص
  .168-165 ص.صنفس املرجع السابق،  2
ت البيئة مشكالت البحامد الريفي،    3  ص.ص  2015، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية،  التنمية املستدامة  -التنمية االقتصادية    –يئة  اقتصاد

251-252.  
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دستورا    1987يعترب تقرير مستقبلنا املشرتك الصادر عام  :  )تقرير مستقبلنا املشرتك( *  تعريف جلنة بروندتالند  -أ

طالب بتطبيق    ذ إ،  نقطة حتول حامسة  يعترب فهوم، كما  امل لعملية التنمية املستدامة، وميثل بداية االتفاق العاملي على  
ساسية جل تنمية مستمرة مستدامة. واعترب منذ ذاك الركيزة األأجمموعة من التوصيات يف إطار األمم املتحدة من  

"التنمية املستدمية هي التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون املساومة على ملفهوم التنمية املستدامة، ونصه هو:  

ن التنمية املستدمية تقضي بتلبية احلاجات األساسية للجميع، إ لذلك ف  . م"قدرة األجيال املقبلة يف تلبية حاجا

الفرصة   ملساواة االجتماعية ما بني كما يتضمن اإل   ياة أفضل.حلم  مام اجلميع إلرضاء طموحاأوتوسيع  هتمام 
  األجيال، واملساواة داخل كل جيل. 

ن التنمية املستدامة انطالقا من هذ    ا التعريف حتتوي على مفهومني أساسيني مها: وقد أورد التقرير 
العامل  : األولاملفهوم   لفقراء  األساسية  احلاجات  احلاجات وخصوصا  مفهوم  األولوية هو  تعطى  أن  ينبغي  واليت   .
   املطلقة؛
تجابة يضم فكرة القيود اليت تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم االجتماعي على قدرة البيئة على االس  :الثايناملفهوم  

 .1حلاجات احلاضر واملستقبل 

  ويندرج حتت هذا التعريف املوجز عدد من القضا املهمة: 

شرية مجعاء التنمية املطلوبة ال تسعى لتقدم بشري موصول يف أماكن قليلة، ولسنوات معدودات، بل للب -1
 ؛وعلى امتداد املستقبل

ت املعيشة اليت تتجاوز احلد األدىن -2 ت  تعندما    الإ دامتها  إال ميكن    مستو يف كل   ستهالكاال راعي مستو
 ؛ دامة على املدى البعيد مكان متطلبات اإل

املستدامة تتطلب انتشار تتحدد االحتياجات كما يتصورها الناس اجتماعيا وثقافيا، ومن مث فان التنمية   -3
ت االستهالك اليت ال تتخطى حدود املمكن بيئيا   .2القيم اليت تشجع مستو

 
*  Gro Harlem Brundtland  جنة بروندتالند. هي رئيسة وزراء النرويج آنذاك وقد كانت رئيسة اللجنة العاملية للبيئة والتنمية واليت تعرف أيضا بل 
  .70-69 ص.ص، 1989ترمجة كامل عارف، عامل املعرفة، الكويت،  مستقبلنا املشرتك،والتنمية، اللجنة العاملية للبيئة  1
 . 111، ص  2014، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  اآلليات القانونية الدولية حلماية البيئة يف إطار التنمية املستدامةسهري إبراهيم حاجم اهلييت،    2
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 ،ك أن التنمية املستدمية يف جوهرها عملية تغيري يكون فيها استغالل املواردمستقبلنا املشرت كما أورد تقرير  
وتناغم، وتعمل على تعزيز   نسجاماالتطور التكنولوجي والتغيري املؤسسايت أيضا، يف حالة    اجتاه ستثمارات،  جتاه اإلإ

  .1إمكانية احلاضر واملستقبل لتلبية احلاجات واملطامح اإلنسانية

  ليها التقرير كما يلي: إكن تلخيص النقاط األساسية للتنمية املستدامة واليت أشار  ميو 

قتصادي للدول اليت يشكل فيها الفقراء غالبة ب فقط مرحلة من النمو اإل اشباع احلاجات األساسية ال يتطل -1
رار النمو، وأيضا املواطنني، ولكنها تتطلب أيضا ضمان حصول الفقراء على حقهم يف املوارد الالزمة الستم

بري النظام السياسي الذي يضمن املشاركة الفعالة يف عملية صنع القرار على املستوى الوطين، ووجود قدر ك
 ؛ سوف يسهم يف حتقيق هذه املساواةهذا ما  من الدميقراطية يف عملية صنع القرار على املستوى الدويل 

ح وأفضل مستوى معيشة لأالتنمية ليست حتقيق   -2 حياة أفضل   ألقلية فحسب، ولكنها تتضمن صنع على أر
 ؛ للجميع

 ؛للبيئةيتضمن ذلك تدمري للموارد الطبيعية أو تلوث  إال  ينبغي   -3

تتطلب التنمية على املستوى العاملي تبين األغنياء أمناط حياة تقوم على محاية البيئة، كما أن تزايد معدل  -4
ت املعيشة. ولذلك فان   النمو السكاين يزيد من الضغوط املفروضة على املوارد وعلى التحسن يف مستو

ت املتغرية واحتماالت حتقيق التنمية املستدامة يتطلب التناسب بني حجم ومعدل النم و السكاين واإلمكا
 ؛نتاج النظام البيئيإتغري 

املوارد وتوجيه االستث -5 بتة ولكنها عملية تغري يف استغالل  تناسق  املستدامة ليست عملية  مارات التنمية 
ولذلك ستواجه هذه العملية خيارات صعبة مما يتطلب دعما   ، والتطورات التكنولوجية وتغري يف املؤسسات

 .2سياسيا

املبدأ الثالث الذي تقرر يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية، املعروف "بقمة   عرف  :تعريف قمة األرض  - ب

جناز احلق إ "ضرورة    :االتنمية املستدامة   ، عرف 1992ام  لربازيل ع  دي جانريواألرض" الذي انعقد يف ريو  
أشار املبدأ كما  يف التنمية حبيث تتحقق على حنو متساو احلاجات التنموية والبيئية لألجيال احلاضر واملستقبل."  

 
 .73ة، مستقبلنا املشرتك، مرجع سابق، اللجنة العاملية للبيئة والتنمي 1
لد األول، االكادميية العربية للعلوم، بريوت،  العوملة والتنمية املستدامةعال حممد اخلواجة،    2 ، ص  2006، املوسوعة العربية من اجل التنمية املستدامة ا

416. 
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لية التنمية وال تتحقق التنمية املستدامة ينبغي أن متثل احلماية البيئية جزءا ال يتجزأ من عمنه: " لكي  أإىل  الرابع  
 .1ميكن التفكري فيها مبعزل عنها" 

  تعريفات بعض اهليئات الدولية :  نيا
تلك التنمية اليت تتم وحتدث يف ظل "ا:  التنمية املستدامة   1982عرف املعهد الدويل للبيئة والتنمية عام    -أ

  .2" قدرة البيئة الطبيعية والبشرية على احلمل

فهي تتطلب   ،التنمية املستدامة ما يزيد على النمو: "تشمل  1987ية للبيئة والتنمية  تعريف املفوضية العامل  -ب
ثرياتهأتغيريا يف حمتوى النمو حبيث يصبح   وجيب حتقيق هذه التغريات يف   ،قل مادية واستخداما للطاقة وعدالة يف 

 توزيع الدخل وختفيض درجة مجيع الدول كجزء من جمموعة اإلجراءات للمحافظة على رأس املال البيئي ولتحسني
   .3"تصاديةزمات االقسية لألاحلسا

تم بتحقيق التكافؤ املتصل الذي يضمن تلك التنمية  "هي  لتنمية املستدامة:  لف البنك الدويل  ير تع  - ج حة إاليت 
دته املستم  * نفس الفرص التنموية احلالية لألجيال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل   .4" رة عرب الزمنأو ز

خذ يف "ا:  التنمية املستدامة   1980  سنة IUCN  عرف االحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة  -د التنمية اليت 
واالقاال البيئة  تمع.   تصاد عتبار  الصادر ال  ويف   وا بـ   1981  عام   تقرير  احلياة عرفها  نوعية  لتطوير  الدائم  السعي 

تهإم الذي حيتضن احلياة و درات النظااالعتبار قيف  خذ  اإلنسانية، مع األ   . 5" مكا

الطبيعية " :FAO   1989تعريف منظمة األغذية والزراعة  - ه املوارد  قاعدة  إدارة ومحاية  املستدامة هي  التنمية 
 نسانية احلالية واملستقبلية، اإل  لالحتياجات شباع الدائم  وتوجيه التغريات التكنولوجية واملؤسسية مبا يضمن التحقيق واإل

ا ال تضر بيئياااملاء واملصادر اجلينية احليو   ،رضعلى أن حتمي هذه التنمية األ   ،مالئمة تقنيا  ،نية والنباتية، مع كو
  . 6"ومقبولة اجتماعيا  قتصاداجمدية  

 
  17، ص 2000، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، امةية املستدامة، منهاج متكامل للتنمية املستد مبادئ التنمدوجالس موسشيت،  1
 .415عال حممد اخلواجة، مرجع سابق، ص  2
تو رومانو،  3   .53، ص 2003، املركز اوطين للسياسات الزراعية، دمشق، االقتصاد البيئي والتنمية املستدامةدو
ت رق...ط املال الشامل يتضمن: رأس مال صناعي (معدات و رأس  * ) وبشري (معرفة ومهارات) واجتماعي (عالقات ومؤسسات) وبيئي (غا

  ومرجانيات..). 
  .113-112سهري إبراهيم حاجم اهلييت، مرجع سابق، ص  4
 .93-91 ص.ص، مرجع سابق، أمحد جابر بدران  5
ا مع الرتكيز على العامل العريب،ية املستدامة مدخل تكاملي ملفاهيم االستدامة وتطبيالتنم م الربيدي،  يعبد هللا بن عبد الرح   6 العبيكان للنشر،   قا

ض،   .51، ص2015الر
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التعاون االقتصادي والتنمية    -و املستدامة  عرفت  OECDمنظمة  ا عام    التنمية    بعنوان   1990يف دراسة أعد
تتمثل يف بلورة أعمق للعالقة بني النشاط االقتصادي واحلفاظ على املوارد البيئية، "  : ا  ة واالقتصاد تكامل البيئ

  .  1" تقوم على الشراكة ما بني البيئة واالقتصاد

الصادر عام  -ز املستدامة يف كتابه  التنمية  املتحدة  املكتب االحصائي لألمم  البيئية    1992عرف  احملاسبة  دليل 
حلفاظ على رأس املال إال  عدم توسع األنشطة االقتصادية  " ا تعين  املتكاملة واالقتصادية   لقدر الذي يسمح 

آلخر   .2" الصناعي والطبيعي، ودون استبدال أي منهما 

العاملية-ح املوارد  املعهد  WRI  تعريف معهد  تقرير  نشر يف  الذي  التقرير تقسيما   1992عام  ل:  حيث تضمن 
وإنسانية، تعريفات   جتماعيةا، تعريفات  قتصاديةاأربع جمموعات: تعريفات  إىل  لتنمية املستدامة  لتعريفات املقدمة ل

  بيئية وتعريفات تقنية وإدارية. 
لنسبة للدول الصناعية يف الشمال ف  قتصاد االتعريف االقتصادي:   - جراء خفض إن التنمية املستدامة تعين  إو

حداث حتوالت جزئية يف األمناط إطاقة واملوارد الطبيعية و عميق ومتواصل يف استهالك هذه الدول من ال
لنسبة للدول الفقرية، فالتنمية املستدامة تعين توظيف املوارد من  أ احلياتية السائدة.   رفع املستوى جل  أ ما 

  املعيشي للسكان األكثر فقرا؛ 

التنمية  جتماعياالالتعريف   - تسعى  واالجتماعي  اإلنساين  الصعيد  على  حتقيق إىل  املستدامة    واإلنساين: 
املدن وذلك من خالل تطوير مستوى اخلدمات الصحية إىل  فراد  يف النمو السكاين ووقف تدفق األ  االستقرار

ف     وحتقيق أكرب قدر من املشاركة الشعبية يف التخطيط للتنمية؛والتعليمية يف األر

األمثل لألرض الزراعية واملوارد   تخدام ساالن التنمية املستدامة هي  إالتعريف البيئي: على الصعيد البيئي، ف -
  مضاعفة املساحة اخلضراء على سطح الكرة األرضية؛ إىل  املائية يف العامل مبا يؤدي 

تمع   - التنمية اليت تنقل ا التنمية املستدامة هي  التقين واإلداري:  عصر الصناعات والتقنيات  إىل  التعريف 
ت اليت ال ة واملوارد وتنتج احلقل قدر ممكن من الطاقأالنظيفة اليت تستخدم   د األدىن من الغازات وامللو

ألوزونإىل  تؤدي     .3رفع درجة حرارة سطح األرض أو تضر 

 
  . 419 – 414عال حممد اخلواجة، مرجع سابق، ص  1
  .419 – 414نفس املرجع السابق، ص  2
  .168-165 ص.صعبد العزيز قاسم حمارب، مرجع سابق،  3
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   تعريفات بعض املتخصصني:  لثا
لطاقة اإلنتاجية لألجيال املقبلة، وتركها يف احلالة اليت ا " عدم اإلالتنمية املستدامة   * عرف روبرت سولو - ضرار 

خذ بعني    االستدامةنه عندما نتكلم عن  أكد على  أ عليها اجليل احلايل". و   ورثها ليس   االعتبارال مناص من أن 
إىل كافيا    هتماماااملوارد اليت نستهلكها اليوم وتلك اليت نورثها لألجيال القادمة فحسب، بل ينبغي أيضا أن نوجه  

، مبا يف ذلك املصانع واملعدات لالقتصادإلنتاجية  لطاقة امجايل اإتشمل    وهينوعية البيئة اليت خنلفها للمستقبل،  
مشكلة لالدخار إىل ومن هذا املنطلق يرى سولو أن التنمية املستدامة تتحول  .1املعرفةوالتكنلوجيا السائدة وهيكل 

ا ترتبط     ملختلف املوارد.   احلايل واملستقبلي  الستهالكواالستثمار، أل
املستدامة هي: " تلك العملية اليت تقر بضرورة حتقق منو اقتصادي يتالءم أن التنمية  إىل    **يشري وليم رولكز هاوس -

البيئة، مها عمليتان متكامالت وليستا  التنمية االقتصادية واحملافظة على  البيئة، وذلك من منطلق أن  مع قدرات 
لتايل تستدعي التنمية املستدامة التحقيق اآلين للمتطلبات البي   .2اديةئية واالقتصمتناقضتني"، و

ا: الربط بني ما يستدام وما ينّمى، مع وجود طيف متنوع يف املمارسة، فثمة من يركز فقط يعرفها الباحث هاربر و  -
إىل شارة األساسية يف هذا التعريف تذهب واإل ،خرين يركزون فقط على "ما ينمى"آعلى "ما يستدام" يف حني أن  

والعكس، لذلك جيب العمل على   االستدامة ية على حساب  جانب التنمالكشف عن وجود نوع من التطرف يف  
 .3حداث التوازنإ

  رابعا: تعريف الباحث 
لقبول التام، بل هناك على الرغم من تعدد تعريفات التنمية املستدامة اال انه ال يوحد تعريف   واحد حيظى 

ستمرار ملعاجلة قضا حمددة ويعود هذا اىل   الواسع للتنمية املستدامة والذي أصبح حيمل هوم  املفتعريفات تستحدث 
  يف طياته كل جوانب احلياتية. 

دائمة   ،واعية(وليست حالة)    عملية :  ا  ميكننا ايراد تعريف شامل للتنمية املستدامة  السابقة    من تتبع التعريفات 
ملوارد للبيئة  ، واستدامةللعامل ككل  ألجل احداث تنمية اقتصادية واجتماعية كمية ونوعيةموجهة  و  ، سواء ما تعلق 

احتضان حياة صحية، ا على  قدر أو   أو  القادمة وتوريثها جمموع فرص كما هو حاليا  ألجيال  وحفظ حقوق 

 
 عن نظريته خبصوص حتليل النمو االقتصادي.  ،1987االقتصاد سنة  حائز على جائزة نوبل يفاقتصادي امريكي  :روبرت مريتون سولو *
 .112سهري إبراهيم حاجم اهلييت، مرجع سابق ص  1
 مريكية.أول مدير لوكالة محاية البيئة األ **
 .112سهري إبراهيم حاجم اهلييت، مرجع سابق ص  2
 . 53م الربيدي، مرجع سابق، ص ي بن عبد الرحعبد هللا 3
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تمع الواحد   العنف والفجوات العميقة   ، ، والعمل على توريث نظام عاملي خال من الفسادأحسن بني االفراد يف ا
 . ولوبني الد

  ور مفهوم التنمية املستدامة حل تط: مراالثاين  الفرع
بتة املعىن فقد مر مبجموعة من املراحل يف   ، مل يكن مفهوم التنمية املستدامة من املفاهيم دقيقة التعريف 

ثالثة مراحل إىل  التنمية املستدامة  مفهوم  تطور مفهومه الذي اليزال يتشكل مع مرور الزمن، سنقوم بتقسيم مسرية  
  ة وتبنيها وأخريا العمل يف مسار تنفيذ املفهوم. رة، اعتماد الفكر مرحلة ظهور الفك  هي:

  ظهور فكرة التنمية املستدامة :  أوال
ظهور مفهوم لتنمية املستدامة فجائيا أو مباشرا وامنا جاء بشكل تدرجيي مع الزمن، وفيما يلي كرونولوجيا مل يكن  

 ظهور مفهوم التنمية املستدامة على الصعيد العاملي. 

دي روما سنة  تقرير  يعترب   -  لقضا ول حلقة يف سلسلة التحول الدويل واالهتمام  أ   1972حدود النمو الصادر عن 
نتاج غري الصناعي وتلوث البيئية، وقد عاجل التقرير موضوعات السكان والطاقة واملوارد املعدنية واإلنتاج الزراعي واإل

ة املوارد بشكل يهدد املستقبل يف ظل استمرار تزايد معدالت البيئة. حيث ارتكزت رسالة التقرير على فكرة حمدودي
  .1وارداحلالية للم  واالستنزاف  االستهالك

ن مشكالت الرمسي   عرتافاإلنقطة بداية  1972يعترب مؤمتر األمم املتحد للتنمية البشرية بستوكهومل املنعقد سنة  - 
شكال ن كثريا من األأتنمية االقتصادية بصورة عامة، و البيئة ال تنفصل عن مشكالت الرفاه البشري وال عن عملية ال 

ئية اليت يعتمد عليها معاش البشر ورفاهيتهم. وتنج عن هذا االعرتاف أن قامت احلالية للتنمية تنحصر يف املوارد البي
البيئة وتقد  لبيئة والتنمية؛ وذلك لدراسة قضا  املكلفة  العاملية  اللجنة  نشاء  املتحدة  يف هذا   صيات  تو مياألمم 

  .2الشأن
حتاد العاملي للمحافظة على عن اإل ؛IUCN  صدر تقرير االسرتاتيجية الدولية للمحافظة على البيئة1981يف سنة   - 

ا وشروطها أاملوارد الطبيعية ومت للمرة األوىل وضع تعريف للتنمية املستدامة، كما مت أيضا بيان   .  3هم مقوما

 
  . 114-113 ص صيم حاجم اهلييت، مرجع سابق سهري إبراه  1
  .147، ص 2015دار دجلة للنشر والتوزيع،  األردن، ة، التنمية املستدامة استغالل املوارد والطاقة املتجددنزار عوين اللبدي،  2
  .114ص  ،سهري إبراهيم حاجم اهلييت، مرجع سابق  3
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مج العمل لكما اعتربت اجلمعية العامة لألمم   -  ية اسرتاتيجية  أن  أ "  :لعقد اإلمنائي للثمانياتاملتحدة عند إقرار بر
التوصل  إي نظام دويل  أولية جديدة و إمنائية د البيئية يف   اذإليهما  إقتصادي جديد ال ميكن  مل تؤخذ االعتبارات 

 .1احلسبان"

ضة دوليةأخر حول التعاون من  آصدر تقرير شهري    1983يف عام   -  وعة من الشخصيات الدولية ه جمم وضعت  ، جل 
خطر التدمري الذايت لإلنسانية، ليس إىل  املرموقة. وقد ندد هذا التقرير يف مقدمته مبستوى نفقات التسلح، كما أشار  

  ا أيضا نتيجة استغالل املوارد الكلية وتدمريها. إمن فقط نتيجة السباق العاملي للتسلح و 
سة    1983ملية للتنمية والبيئة، اليت تشكلت يف عام  عن اللجنة العا   1987املشرتك يف عام  صدر تقرير مستقبلنا   -  بر

برونتالند  الع   *غرو هارم  اجلمعية  اقرتاح  البيئة  ابناء على  عادة دراسة مشكالت  املتحدة، واليت كلفت  مة لألمم 
لتقدم اإلنساين من ضمان استمرار هذا األجل  والتنمية يف العامل. وصياغة اقرتاحات عملية حلل هذه املشكالت،  

خالل التنمية دون تعريض موارد األجيال القادمة للنضوب. وكانت رسالة التقرير الذي مسي تقرير برونتالند: الدعوة 
خالل بقدرة النظم البيئية على  أن تراعي تنمية املوارد البيئية احلاجات املشروعة للناس يف حاضرهم من دون اإلإىل  

حفاد. وتضمن التقرير تعريفا للتنمية املستدامة والذي ة من األبناء واألجات األجيال القادماملتواصل لتلبية حاالعطاء  
وذلك لنجاح هذا التعريف  وسرعان ما عرف جتاو كبريا، ليعترب فيما بعد مبثابة الدستور ملفهوم التنمية املستدامة، 

ت املعقدة    جيازيف التعبري   التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر ستدامة، كما يلي: "ملفهوم التنمية امل عن خمتلف املكو
ا"  حتياجا   . 2دون االنتقاص من قدرات األجيال القادمة على الوفاء 

  اعتماد فكرة التنمية املستدامة :  نيا
والذي عرف بـ: "قمة األرض" يف ريو دي جانريو   UNCEDانعقد مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية  

مال وطموحات آعترب أكرب مؤمتر عاملي عن البيئة، وقد متت مواصلة الطريق بناء على  أ ، وقد  1992املربازيل ع
ت األ أنه وضع  أذ  إ  ؛تقرير مستقبلنا املشرتك. ويعترب هذا املؤمتر خطوة مهمة جندة الدولية زمة البيئة على قمة أولو

مكانية بناء شراكة عاملية   ة. وربط بني البيئة والتنمية يف إطار جديد هو التنمية املستدام كما ساهم يف تعزيز اآلمال 
لتعامل مع املشكالت البيئية والتنموية وذلك من خالل إقامة ع القات جديدة وذلك بتنفيذ السياسات اخلاصة 

زمة أل املسؤوليات املشرتكة املتباينة والذي أكد أن ا  أ عالن ريو، مبد إ اقتصادية دولية أكثر عدالة. حيث كان يف قلب  
سلوب عادل من خالل الشراكة العاملية  ليه هو التوسيع الذي مت إوما جيب اإلشارة    .3البيئية العاملية ينبغي حلها 

 
  . 99، ص 2013، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، افة البيئيةمحاية البيئة ومكافحة التلوث ونشر الثقمسري قريد،   1

  رئيسة وزراء النرويج آن ذاك.  *
 .115-110 ص.صسهري إبراهيم حاجم اهلييت، مرجع سابق  2
 . 419 – 414عال حممد اخلواجة، مرجع سابق، ص  3
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منا تشتمل أيضا إقرارات واخلطط املعتمدة مل تشمل فقط دور الدول واملؤسسات و ن القراره لدائرة املعنيني وذلك أل إ
  .1فرادعلى دور األ

ئق    وقد صدر عن املؤمتر   جنازا عظيما حنو حتقيق التعاون الدويل يف جمال التنمية  إن ذاك  آ  اعتربتثالثة و
ئق مل تكن ملزمةإال   ، اعتربت التنمية املستدامة املوضوع األساسحيث  املستدامة   ئق هي:   .2أن هذه الو   وهذه الو

لبيئة والتنمية،  إ .1  ية؛ياسات البيئية والتنمو حيكم التكامل بني الس ءامبد   27تضمن  عالن ريو اخلاص 

جل حتقيق التنمية املستدامة وتتكون أوالذي كان عبارة عن خطة عاملية للتحرك من .  21عمال  جدول األ .2
ت،  لزراعة واقتالع الغا نقل التكنولوجيا إىل من أكثر من مئة منطقة عمل متتد من التجارة والبيئة مرورا 

 وبناء القدرات؛ 

الان مبادئ اإلدارة املسبي .3 ت  العامل   خبصوص ول توافق عاملي  أ ويعد    عامل.تدامة اخلاص بغا ت  إدارة غا
  واحملافظة عليها وتنميتها املستدامة. 

ال للتوقيع على  ملقابل   وهي:    ثالث اتفاقات ملزمة قانو يف إطار ما مسي "اتفاقية ريو"  مت فتح ا

ضرورة استقرار معدالت على  وقد أكدت    **  UNFCCC تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  إ )1
ملناخ العاملي ت اليت ال تضر   21دخلت حيز النفاذ يف وقد  ، غازات االحتباس احلراري يف اجلو عند مستو

 ؛ 1994مارس  

االيكولوجية   والنظموتقوم على احلفاظ على التنوع اجليين وتنوع الفصائل    *CBDلوجي،  اتفاقية التنوع البيو  )2
 ؛1993ديسمرب    29يف    هلا كان  تنفيذال  وبدء  .3واملشاركة يف استغالل فوائده وتقامسها بصورة عادلة ومتوازنة 

  .1996دخلت حيز النفاذ يف ديسمرب  و   ***UNCCDاألمم املتحدة ملكافحة التصحر،    اتفاقية )3

 العمل يف مسار التنمية املستدامة :  لثا

مر بدوره العمل يف مسار التنمية املستدامة مبسار طويل من مفاوضات عاملية وبروتوكوالت يف سبيل حتقيق   
 لتنمية املستدامة. مسار ل

 
 .169عبد العزيز قاسم حمارب، مرجع سابق، ص 1
  .89دوجالس موسشيت، مرجع سابق، ص   2

 ** United Nations Framework Convention on Climate Change 
   *Convention on Biological Diversity 

  . 419 – 414عال حممد اخلواجة، مرجع سابق ص  3
 *** United Nations Convention to Combat Desertification 
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كن اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ قادرة للتصدي على حنو كاف لظاهرة تغري : مل ت1998و  اتفاقية كيوت - 
جولة جديدة من   ، بدأت1995، يف أوائل عام  ملانيا  ،برلني  األول، الذي عقد يفاملناخ. ففي مؤمتر األطراف  

ت ملناقشة وضع التزامات أقوى وأكثر تفصيال   وسط انقسام حاد بني دول العامل.    .احملاد
اية اجتماعات دور    ن أواخر عام تبىن مؤمتر األطراف يف  بروتوكول كيوتو  1997ته الثالثة يف كيوتو اليا

ا من غازات االحتباس احلراري مبا كملحق لالتفاقية وقد نص على أن تقوم الدول الصناعية ككل بتخفي ض انبعا
ت عام  5,2نسبته   (لكل دولة نسبة حمددة) ودخل الربوتوكول   2012و  2008  ي ما بني عام  1990% عن انبعا

لتجارة بفائض حصص ال2005فيفري    16التنفيذ يف    حيز نشاء آلية التنمية النظيفة: إتخفيض، كما أقر  . ومسح 
ت حيث تقوم الدول الصناع ية مبوجبها بتمويل مشاريع يف الدول النامية على أن حيسب أي ختفيض يف االنبعا

ا املنصوص عليها يف الربوتوكول جزء من تنفيذ الدول الصناعية املمولة اللتز ك نتيجة لتلك املشاريع     . 1اما

منظمة دولية   22دولة و  191مبناسبة حلول األلفية اجلديدة، اجتمع رؤساء الدول لـ  إعالن األمم املتحدة لأللفية:   - 
لفية. هناك، اعتمدت اجلمعية مبا مسي قمة األ  2000سبتمرب    8-6الفرتة  يف مبقر األمم املتحدة يف نيويورك يف  

حتقيق نسب تقدم حمددة   إىلدف    ،هداف اإلمنائية لأللفيةاملتحدة جمموعة من األهداف مسيت األالعامة لألمم  
مثانية أهداف رئيسية هي:    2015حبلول عام   التعلم إوقد جاءت يف  الشديدين، حتقيق  الفقر واجلوع  ستئصال 

فيات األطفال، حتسني الصحة بتدائي الشامل، احلض على املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء، خفض معدل و اإل
واملالر  األ السيدا  فريوس  مكافحة  شاملة أ و مومية،  عاملية  تطوير شراكة  البيئية،  االستدامة  أخرى، ضمان  مراض 

  .2للتنمية

 جوهرية لعدد  رسالة  : يف غضون هذا الوقت انتشرت فكرة التنمية املستدامة وأصبحت2002مؤمتر جوهانسبورغ   -

نعقد املؤمتر الدويل إبعد مضي عقد على مؤمتر ريو  و   واملنظمات.ية واملؤسسات والشركات  كبري من املنظمات الدول
(خطة عمل   21جندة  أ) ملراجعة التقدم الذي أحرز يف تطبيق  10للتنمية املستدامة يف جوهانسربغ (مسي أيضا ريو+

ملشاركون يف القمة التزامهم  ا  كد أ. و 2002سبتمرب    4أغسطس    26األمم املتحدة للبيئة والتنمية) وذلك للفرتة من  
حرتام حقوق إ من و لفية. وأوضحوا أن احلكم الرشيد والسالم واألأل هداف اأو   21جندة  أ ذ املبادئ الواردة يف  بتنفي
لنسبة  اإل ته السياسية هي عناصر مهمة  دة تدفق املساعدات لنسان وحر لتنمية املستدامة. مع التأكيد على ضرورة ز

املباشرة  املالية واالستثم األجنبية  اإىل  ارات  التوصل    ،لناميةالدول  والعام إىل  والعمل على  اخلاص  للتمويل  خطط 

 
 . 181-178 ص.ص، 2008 124، عدد جملة النفط والتعاون العريبالتنمية النظيفة يف بروتوكول كيوتو،  اليةروال نصر الدين،  1
، 2006، املوسوعة العربية من أجل التنمية املستدامة، األكادميية للعلوم، بريوت،  السكان واملوارد والبيئة والتنمية التطور التارخييحممد حممود االمام،   2

  .367ص 
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على مستوى العامل. وقد صدر عن املؤمتر   تدامةتقوية األطر املؤسسية للتنمية املسإىل  لعمليات التنمية. كما دعوا  
القضا املتعلقة   ،املوارد الطبيعية  ،التنوع البيولوجي  ،السخونة العاملية  ،الطاقة  ،خطة عمل يف جماالت حمددة مثل املياه

الدولية الشركات  ومسألة  والصحة  عنه    .لتجارة  املستدامةإكما صدر  التنمية  بشأن  ومن   .1عالن جوهانسبورغ 
ن مؤمتر جوهانسبورغ فشل بدوره يف محل الدول املتقدمة على تنفيذ الوعود املتفق عليها  املالحظني من يصرح 

 .2ل قمة األرض خال

يف قمة   املنشاة املعاهدة الدولية للتغري املناخي    إطار تندرج مفاوضات كوبنهاجن ضمن  :  2009ة كوبنهاغن  قم - 
نتيجة املطالبة  .1992رض  األ اتفاقية     ، لذلك فعالية من كيوتو  وأكثر  أوسعبربوتوكول    وجاءت  العمل على  بدأ 

لتخ  وجاءت،  2007يف    مناخية جديدة العملقمة كوبنهاجن   كدت وا    .جديدة  اتفاقية  لصياغة  تم عامني من 
دات يف درجة ن    النهائية  الوثيقة ت وأنه جيب اختاذ إجراءات للحفاظ على أي ز تغري املناخ هو أحد أكرب التحد

التزامات خلفض الوثيقة ال تُعد ُملزمة وال حتتوي على أإال أن هذه  درجة مئوية.    2احلرارة تصل إىل أقل من   ي 
 ت.نبعاا

لربازيل، اعتمدت الدول األعضاء يف ريو دي جانريو    :)20(ريو +  2012مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة -
اخلتامية إليه"بعنوان    الوثيقة  نصبو  الذي  إطالق "املستقبل  فيها  قررت  لتطوير جمموعة    واليت  أهداف عملية  من 

منتدى سياسي رفيع املستوى لألمم املتحدة حول   التنمية املستدامة للبناء على األهداف اإلمنائية لأللفية وإنشاء
التنمية املستدامة، مبا يف ذلك التفويضات   تدابري أخرى لتنفيذ   20كما تضمنت نتائج ريو +  . التنمية املستدامة

 .3ربامج العمل املستقبلية يف متويل التنمية والدول اجلزرية الصغرية النامية وغريهال
ريس- اجتمعت األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن  ،2015: يف ديسمرب 2015للمناخ.  اتفاقية 

ريس، أسفر   ختاذ إجراء بشأن تغري املناخ عن اتفاق عاملي ألزم مجيع األطراف للمرة األوىل    االجتماعتغري املناخ يف 
دة يف متوسط    أقلإىل    العاملية   احلرارة  درجة وتعزيز االستجابة العاملية خلطر تغري املناخ عن طريق احلفاظ على الز

ت ما قبل الصناعة ومواصلة اجلهود للحد   2 من  بكثري دة درجة احلرارة    درجة مئوية فوق مستو  1.5إىل  من ز
إلضافة  درجة مئوية فوق م ت ما قبل الصناعة.  إىل هذه االلتزامات الرئيسية، يدعو االتفاق أيضا البلدان  إىل  ستو

ر الضارة لتغري املناخ وتعزيز مرونة املناخ وجعل تدفقات التمويل ونقل التكنولوجيا لتكيف مع اآل  تسهيل النهوض 
املرنة للمفاض  مع اخنتتسق   الدفيئة والتنمية  ت غازات  تقليص شدة  وذلك بشكل أساسي عن طريق ناخ.انبعا

 
  . 419 – 414عال حممد اخلواجة، مرجع سابق، ص  1
  .147ار عوين اللبدي، مرجع سابق، ص نز  2

3 UN, About Sustainable Development Goals, Online: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs, last visit: 
09/05/2018 
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حلد من استهالك الطاقة واإلانبعاث الغازات املسببة لإل  ستثمار يف الطاقات البديلة وإعادة حتباس احلراري وذلك 
ت   .تشجري الغا

 سنة   حددت  2000  سنة  لأللفية  اإلمنائية  األهداف   تأطلق   عندما :  2015قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة    -
 للتنمية  املتحدة  األمم  مؤمتر  ويف  .2015  عام  بعد  ملا  للتنمية  جديدة  خلطة  احلاجة  برزت  لذلك  ،لبلوغه  2015
 إلعداد  عمل  فريق  إنشاء  على  األعضاء   الدول  وافقت  جانريو  بريودي  2012  سنة  املنعقد " 20ريو+  "قمة  املستدامة
 أغسطس   أوائل  ويف  املستدامة.  للتنمية  هدفا  17  توصياته  يف  اقرتح  والذي  املستدامة،  التنمية  أهداف  من  جمموعة
 اخلتامية   الوثيقة  بشأن   اآلراء  يف  توافق  إىل   193  معدده  البالغ  املتحدة   األمم   يف   األعضاء  الدول  توصلت  2015
  التنمية  أهداف   متيزت  وقد   ".2030  املستدامة  ةللتنمي  أعمال  جدول عاملنا:  "حتويل بعنوان   اجلديد  األعمال  جلدول

 ومحاية   االجتماعي  واإلدماج  االقتصادي  النمو  تعاجل  فهي  لأللفية،  اإلمنائية  ألهداف  مقارنة  نطاقها  بتوسع   املستدامة
 مال األع  جدول  على  األول  املقام   يف  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  ركزت   حني  يف  حيث  املفهوم،  اتساع  من  وزادت  البيئة.

 .والفقراء  األغنياء  كله  العامل  املستدامة  التنمية  أهداف  متس   املقابل  يف   فقرا؛  األكثر  الناس  واستهداف  االجتماعي 
 أهداف   خلطة   لنسبة   غاية  21و  أهداف   8  ابل مق  غاية  169  مع  هدفا   17  املستدامة  للتنمية   اجلديدة   اخلطة   وتضم
ت  أن   إىل  ذلك  ويرجع   لأللفية.  التنمية  من  واسعة  جمموعة  تغطية  تتطلب  اليوم  عامل  يف  توجد   اليت  عقدةامل   التحد

 .األعراض  فقط   وليس للمشاكل  اجلذرية  األسباب  معاجلة  تتطلب   كما  .القضا 

وقد كانت أهداف التنمية املستدامة نتيجة لعملية تفاوض شاركت فيها الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
تمعإىل  عة متثيل جمموعة واسإىل  وقد أدى ذلك املدين وغريه من اجلهات املعنية.    جانب مشاركة غري مسبوقة من ا

 . 1من املصاحل ووجهات النظر

إلضافة  أ   يلخص )  1-1الشكل ( مراحل تبين املفهوم إىل  هم التطورات اليت مست مفهوم التنمية املستدامة 
  من طرف خمتلف الفاعلني. 

  
  
  
  

 
قمة 1 لإلعالم،  املتحدة  األمم  املتح  مركز  املستدامة  األمم  للتنمية  والك2015دة  الناس  أجل  من  عاملنا  حتويل  اخلط:  وكب:  على   ،

eg.org/16131-http://www.unic  :25/04/2016ريخ االطالع.  
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   التنمية املستدامة) احملطات األساسية لتطور مفهوم  1-1شكل (

  
ت  ظل يف  اجلزائر   يف  االقتصادية للمؤسسة   الشامل  االداء  يف التحكم الرمحن،  عبد العايباملصدر:    التنمية حتد

  بتصرف.    20، ص 2011/ 2010  سطيف، جامعة منشورة،  غري دكتوراه أطروحة   ،املستدامة 

ت االستدامة: الثاين املطلب   مستو
جناح معتدل عرف "حبركة االستدامة الضعيفة" إىل  ة، منذ بدايتها منقسمة  كانت حركة االستدامة البيئي

  وآخر ثوري عرف حبركة االستدامة القوية. 

حيث أصبح  ، ومع أن أجندة التنمية املستدامة يف الوقت احلاضر تعكس انتصار اجلناح البيئي املعتدل أو اإلصالحي  
أن اجلناح الثوري من إال  احلكومات يف الدول الصناعية املتقدمة،  الوجه األكثر قبوال من الفكر البيئي لدى الساسة و 

ضل بدرجة أكرب من أجل االهتمام جبوانب العدالة والدميوقراطية للخطر البيئي    .1احلركة البيئية قد 

  االستدامة القوية   األول:  الفرع

االجتاه الثوري) لألرض كمورد   /   اإليكولوجية العميقة   / ستدامة القوية (املتمركزة حول البيئة  ينظر أنصار اال
إذا مت تعديل جذري من خالل إعادة التفكري إال  ضب غري متجدد ومن مث يرون أنه ليس هناك مستقبل بيئي ممكن  

  .والتنميةيف موقفنا جتاه الطبيعة فضال عن فكرتنا عن التقدم االقتصادي  

 
 .56نزار عوين اللبدي، مرجع سابق، ص  1
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نه البد من حدوث ثورة يف النم وذج اإلرشادي املهيمن إذا ما أريد إنقاذ ولذلك تؤكد وجهة النظر هذه 
وتبعا لذلك فإن هذه النظرة ترى أنه البد أن نعمل على تكييف أنفسنا للحفاظ   ،ساد البيئيكوكب األرض من الف

لفناء بدال من تكييف األرض لتن اسب احتياجاتنا. وقد مثل هذا التوجه حركة الرفض ضد على الطبيعة املهددة 
لبيئة يف الدول املتقدمة. سياسات وممارسات ا   لشركات واحلكومات املتعلقة 

على إمكانية التوسع اخلارجي للتنمية االقتصادية واالجتماعية بشرط أن يتم يف إطار احلدود االستدامة القوية  وتنص  
لك ترفض هو استبدال رأس املال، حيث تصر على السمات الفريدة للموارد الطبيعية وبذ   مبادئها هم  حيث أ  .1البيئية 

  ) ميثل أشهر منوذج لالستدامة القوية. 2-1. والشكل (2أن يتم استبدال رأس املال الطبيعي برأمسال مصّنع
  منوذج االستدامة القوية )  2-1شكل (

  
Source: Pamela Margaret Williams, University Leadership for Sustainability an Active Dendritic 

Framework for Enabling Connection and Collaboration,  A PHD thesis in Environmental Studies, 
Victoria University of Wellington, 2008, p xii. 

رة خماوف كل من قطاع األعمال وقد تسبب إصرار أنصار هذا االجتاه على   إحداث تغري بنائي وثقايف يف إ
مقتنعا بفعالية   مل يكمويذكر أن االجتاه الثوري    .3جزئية للمشاكل البيئية والساسة وأولئك الذين كانوا يرغبون يف حلول  

ا اجتاه االستدامة الضعيفة مامل تصاحب بتغري قيمي، حيث اعترب أنصار  أن  هذا االجتاه  احللول التقنية اليت ينادي 
بيئين املفتاح  زمة البيئية هي نتيجة الزمة لقيم احلداثة السائدة، ومن مث ينادون األ اجتماعي يتمثل يف   لتحول 
  .4نسان على الطبيعةالقيم السائدة وخلق منوذج جديد ينهي هيمنة اإلحداث تغري جذري يف منظومة  إ

 
  .95-94 ص.صجابر بدران، مرجع سابق،  1

2  UN Division for Sustainable Development Goals, Rachel Emas, Brief for GSDR 2015, The Concept of 

Sustainable Development: Definition and Defining Principles, online:  
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definiton_rev.p
df last visit: 24/09/2017, p 2. 

  .64-63 ص.ص، الغامدي نقال عن نزار عوين اللبدي، التنمية املستدامة استغالل املوارد والطاقة املتجددة، مرجع سابقعبد هللا بن مجعان  3
 .73نزار عوين اللبدي، مرجع سابق، ص 4
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  االستدامة الضعيفة   الثاين:  الفرع 

ن هناك   / البيئية الضحلة، املعتدلة    / تزعم حركة االستدامة الضعيفة (املتمركزة حول اإلنسان     اإلصالحية) 
ملوارد وأن هذا ميكن حتقيقه من خالل تطوير موارد متجددة، وإجياد بدائل للموارد لتوسيع نطاق املخزون من ا  حاجة

غري املتجددة، واالستخدام األمثل للموارد احلالية و/أو البحث عن حلول تكنولوجية ملشاكل من قبيل نفاد املوارد 
ن البشر سيجدوالتلوث. وهي بذلك حتمل تف  حال لكل مشكلة بيئية تربز ون من خالل التطور التقين  اؤال كبريا 

على السطح، كما سيكونون قادرين على تعزيز خمزون املوارد. واالفرتاض األساسي هلذا االجتاه يتمثل يف أن القيم 
جرائية افق يتم حتويل املبادئ اإلاالقتصادية واإليكولوجية هي/أو ميكن أن تكون متوافقة، وعندما يتحقق مثل هذا التو 

  ) ميثل أشهر منوذج لالستدامة الضعيفة. 3-1معرفة اجتماعية ومؤسساتية. والشكل (إىل دامة)  (مثل التنمية املست
  ) منوذج االستدامة الضعيفة 3-1شكل (

  
Source: Pamela Margaret Williams, Op. cit., Pxii. 

حالل دامة الضعيفة بدرجة من اإل االستدامة القوية تعرتف حركة االستومن جهة أخرى فعلى عكس حركة  
بتا، استنادا  أبني خمتلف   قاعدة سولو اليت تقر أن رأس إىل  شكال رأس املال حبيث يكون خمزون رأس املال الشامل 

  .1املال الطبيعي القابل للفناء ميكن استبداله كليا مبرور الزمن برأمسال التكنولوجي واملايل 

ن أسبا   األرض ال تكمن يف قيم منوذج   ب األزمة البيئية اليت يعيشها كوكب وجيادل أنصار هذا املوقف 
املاء واهلواء ونفاد املوارد  البشر وال يف معايريه أو مؤسساته وممارساته بل أن تلوث  احلداثة املهيمن املتمركز حول 

امل البيئي والفقر وحاالت عدم  التنوع  وتناقص  واملماالطبيعية  للجهل واجلشع  نتيجة  رسات احلمقاء يف ساواة هي 
دة التعليم،  ، ومن مث ميكن كبح مثل هذه املمارسات عرب سن تشريعاتالتعامل مع البيئة.  تغيري السياسة العامة، ز

 
  .95-94 ص.صجابر بدران، مرجع سابق،  1
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ال املستقبلية، مالكيها، التأكيد على االلتزامات اخللقية حنو األجيإىل  تغيري القوانني الضريبية، إعادة األراضي العامة  
وبذلك جنحت احلركة اخلضراء املعتدلة   .1رشيد للموارد الطبيعيةالستخدام  االة للطبيعة وتشجيع  تشجيع اإلدارة احلكيم

التنمية املستدامة تصنع يف وقت  البيئية على األجندة السياسية يف وقت قصري نسبيا، وجعلت  يف وضع القضا 
    .2البيئية املعاصرة احلاضر معظم السياسة  

  وسبل حتقيقها املستدامة لتنميةهداف اأبعاد و أ:  الثايناملبحث 
تعترب األبعاد واألهداف من بني الطرق اليت تساهم يف نقل التنمية املستدامة من املفهوم الفلسفي الشامل 

ته اجلزئية املمكنة التطبيق يف الواقع العملي.   إىل   مكو

  األول: أبعاد التنمية املستدامة   املطلب
ددة خمتلف جهود التنمية املستدامة يف خمتلف بلدان العامل قة مفصلة وحم مناقشة بطريل توفر األبعاد طريقة ل

بعاد أ. وميكن تقسيم  3أبعاد للتنمية املستدامة  نه من املطلوب إحراز تقدم متزامن يف كلأذ  إ  ،مبراحل تقدمها املختلفة
نوية. أإىل التنمية املستدامة     بعاد أساسية وأبعاد 

  للتنمية املستدامة   األبعاد األساسية  :األولالفرع  
ألبعاد األساسية تلك األ  صلية ملفهوم التنمية املستدامة واليت قام عليها املفهوم منذ البداية بعاد األونقصد 

 .هي: البعد االقتصادي، البعد البيئي والبعد االجتماعي، و واليت ال يوجد اختالف خبصوصها

االقتصادي:    -أوال للتنالبعد  االقتصادي  البعد  الكفاءة  شعار  هو  املستدامة  حول مية  ويتمحور  االقتصادية، 

البيئة،  اإل الراهنة واملستقبلية لالقتصاد على  يعاجل مسألة  إنعكاسات  الصناعية يف جمال إذ  ت  التقا ختيار ومتويل 
خذ األ  توظيف املوارد الطبيعية. ووفقا للبعد االقتصادي تعمل التنمية املستدامة على تطوير التنمية االقتصادية مع

عتبار البيئة هي أساس وقاعدة للحياة. ومتثل العناصر اآلتية حمور  ت البيئية على املدى البعيد،  حلسبان التواز
 :4لبعد االقتصادي ا

 النمو االقتصادي املستدام؛  .1

 كفاءة رأس املال؛  .2

 
  . 62-61 ص.ص، مرجع سابق، املوارد والطاقة املتجددة نمية املستدامة استغاللالتنقال عن نزار عوين اللبدي،  مدي،مجعان الغاعبد هللا بن  1
 .73نزار عوين اللبدي، مرجع سابق، ص 2

3 World Resources Institute, & United Nations Environment Programme & United Nations Development 
Programme, World Resources Report 1992-93, Oxford University Press, New York,1992, P 4. 

 . 39عثمان حممد غنيم وماجدة أبو زنط، مرجع سابق، ص 4
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 شباع احلاجات األساسية؛ إ .3

  العدالة االقتصادية. .4

ات بشكل مستمر، مع احملافظة د إذا متكن من انتاج السلع واخلدمويطلق على نظام ما أنه مستدام اقتصا
االقتصادي ما بني الناتج العام والدين العام، مع منع حدوث اختالالت على مستوى معني قابل لإلدارة من التوازن  
االقتصادية السياسة  عن  جتة  تع.  1اجتماعية  استمرارية  االقتصادية:  االستدامة  تعين  آخر  منظور  الرفاه من  ظيم 

  . 2االقتصادي ألطول فرتة ممكنة

حية أخرى جيب على اجلهود املبذولة أن تعمل على نشر القيم اليت تشجع   مناطا استهالكية ضمن أمن 
ت البيئية اليت يتطلع اجلميع لتحقيقها بشكل معقول    .  3حدود اإلمكا

البيئي بدون ملوازنة بني النظام االقتصادي  ول بند يف مفهوم التنمية املستدامة هو اأ البعد البيئي:    -نيا والنظام 

. ويركز البعد البيئي على محاية النظم البيئية واحلفاظ على املوارد 4من البيئياستنزاف املوارد الطبيعية مع مراعاة األ 
وهو ما .  5نميةالطبيعية، واالستخدام األمثل هلا على أساس مستدمي، والتنبؤ ملا قد حيدث للنظم البيئية من جراء الت

   .يطةاحل  يعرف مببدأ
بدقة، فيجب مراعات أن تكون  املوارد لطبيعية؛ جيب أن يكون االستغالل مدروسا  خبصوص استغالل 

خذ يف األ جيب  معدالت استهالك املوارد املتجددة ضمن حدود جتددها ومنوها الطبيعي من جهة، ومن جهة أخرى  
حلاإل هي  املتجددة  املوارد  معظم  أن  ومرتابعتبار  معقد  بيئي  نظام  من  األقصى قة  احلد  حتديد  ينبغي  لذلك  ط؛ 
ر على النظام البيئي ككل.    يقلل ستغالل الدائم مبا  لإل لنسبة للموارد غري املتجددة مثل الوقود األأ اآل حفوري ما 

تستخدم؛ إال  وارد ينبغي  ن استغالهلا يقلل من املخزون املتاح لألجيال املقبلة. لكن هذا ال يعين أن هذه امل إواملعادن ف
ينبغي أن  االعتبار  استغالهلاخذ معدالت  بل  إعادة   بسبب  بعني  التأكيد على  املوارد، مع  لتلك  احلرج  الوضع 

   .6بل إجياد بدائل مقبولة له ورد قاملتدويرها واالقتصاد يف استخدامها، وضمان عدم نفاذ  

 
ت التنمية املستدامةالعايب عبد الرمحن،  1 دكتوراه غري منشورة،  أطروحة، التحكم يف االداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتد

 .25، ص2010/2011معة سطيف، جا
،  2013/2014دكتوراه غري منشورة، جامعة ورقلة،  أطروحة، حالة اجلزائر–مستقبل الصناعة النفطية يف ظل التنمية املستدامة ، رمحان أمال  2

 .97ص 
 .70مرجع سابق، ص  مستقبلنا املشرتك،اللجنة العاملية للبيئة والتنمية،  3
 .98ص ، مرجع سابق، رمحان أمال  4
 .103، مرجع سابق، ص أمحد جابر بدران  5
  .72مرجع سابق، ص  مستقبلنا املشرتك،اللجنة العاملية للبيئة والتنمية،  6
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لضرو  ظ رة للحفاظ على الوضع البيئي الراهن، فبدال من احلفاوبعبارة أخرى ليست التنمية املستدامة مرادفا 
 .1على قيمة قاعدة األصول جيب احلفاظ على جمموعة الفرص 

لتغريات الكبرية يف البيئة العاملية اليت قد تؤدي   دة منسوب إىل  كما تعين التنمية املستدامة عدم املخاطرة  ز
البنفسجيةمياه البحر أو تغري معدل سقوط األمطار واألمناط ا دة األشعة فوق  تغيري   ، ما يتسبب يفلنباتية أو ز

قرار املناخ أو النظم العاملية األخرى أو تدمري طبقة األوزون الواقية الفرص لألجيال القادمة. وهذا يعين منع زعزعة است
خلطر أنإال  وكحد أدين ينبغي للتنمية املستدمية    .2لألرض من خالل اإلجراءات البشرية يت تدمي ظمة الطبيعة ال دد 

نواع من أ. حيث ميكن أن يؤدي فقدان  3احلياة على األرض؛ وهي: الغالف اجلوي، املياه، الرتبية والكائنات احلية
ت   ت واحليوا احلد بشكل كبري من خيارات األجيال املقبلة. لذا تستدعي التنمية املستدمية محاية األنواع إىل  النبا

    .4النباتية واحليوانية 

 :  5هي ويتمحور البعد البيئي حول جمموعة من العناصر 

 النظم االيكولوجية؛  .1

 الطاقة؛ .2

 وجي؛ التوع البيول .3

 اإلنتاجية البيولوجية؛  .4

 القدرة على التكيف.  .5

 ستغالل اإلهم االهتمامات البيئية احلالية يف ظاهرة ارتفاع درجة حرارة املناخ، اختالل طبقة األوزون،  أوتتمثل  
  املشاكل املتعلقة بتلوث اهلواء. طبيعية والعديد من  املفرط للموارد ال

جيب أن حيافظ على قاعدة املوارد الطبيعية، جتنب االستنزاف الزائد للموارد   ؛النظام مستدام بيئياوحىت يكون  
لطبيعية  واألنظمة البيئية انتاجية الرتبة  إاملتجددة وغري املتجددة، ويتضمن كذلك محاية التنوع احليوي واالتزان اجلوي و 

   .6 ال تصنف عادة كموارد اقتصاديةاألخرى اليت 

 
1 Mohan Munasinghe, Sustainable Development: Basic Concepts and Application to Energy, Encyclopedia of 
Energy, Volume 5, 2004 Elsevier Inc, P 792. 
2 World Resources Report 1992-93, Op. cit., P 6. 

  .71مرجع سابق، ص  مستقبلنا املشرتك،اللجنة العاملية للبيئة والتنمية،  3
  .73-72 ص.صنفس املرجع السابق،  4
 . 39عثمان حممد غنيم وماجدة أبو زنط، مرجع سابق، ص 5
 .25العايب عبد الرمحن، مرجع سابق، ص  6
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يرتكز البعد البشري للتنمية املستدامة على أن االنسان هو جوهر التنمية وهدفها البعد البشري واالجتماعي:    -لثا

لعدالة   ني هلا، تاج كل احملإىل  توزيع املوارد وتقدمي اخلدمات الرئيسية    ،مكافحة الفقر  االجتماعية،النهائي، ويهتم 
م بشفافية ودقة. احملافظة مشاركة الشعوب يف اختاذ القرار واحلصول على املعلومات اليت تإىل  إلضافة   ؤثر على حيا

وذلك ألن النمو الدميغرايف السريع يضع ضغوطا شديدة على  ؛1املدنإىل  على استقرار النمو الدميغرايف وقف النزوح  
جهود   تعطيلقدرة احلكومات على توفري اخلدمات من جهة أخرى ما يتسبب يف  املوارد الطبيعية من جهة وعلى  

   .2التنمية 
حلد األدىن من معايري األمن    ، نسان، تنمية الثقافات املختلفة، التنوعمن، واحرتام حقوق اإلجهة أخرى جيب الوفاء 

ستفادة الكاملة من املوارد ة اإلنمية املستدام. وتستلزم الت3التعددية واملشاركة الفعلية للقواعد الشعبية يف صنع القرار 
اخلدمات التعليمية والصحية ومكافحة اجلوع. فمن املهم بشكل خاص أن البشرية وتنميتها وذلك عن طريق حتسني  

أولئك الذين يعيشون يف إىل   -مية، الرعاية الصحية األولية، واملياه النظيفة مثل حماربة األ - تصل اخلدمات األساسية  
التنوع الثقايف، االستثمار يف رأس ، محاية  االجتماعيةاملستدامة بتحسني الرفاهية  دقع خاصة، كما تعىن التنمية  فقر م 

كتدريب املعلمني والعاملني يف جمال الرعاية الصحية والفنيني وغريهم من املتخصصني الالزمني ملواصلة   ؛املال البشري
  .4التنمية 

 : 5عي وفيما يلي أهم عناصر البعد االجتما

 املساواة يف التوزيع؛  .1

 احلراك االجتماعي؛  .2

 املشاركة الشعبية؛  .3

 الثقايف؛   التنوع .4

 استدامة املؤسسات؛  .5

ختيارات النمو وفقا ل .6  ورغبات األجيال القادمة.   احلالية   رغباتلالقيام 

 
 .98، مرجع سابق، ص رمحان أمال  1

2 World Resources Report 1992-93, Op. cit., P 5. 
 .27العايب ع الرمحن مرجع سابق ص  3

4 World Resources Report 1992-93, Op. cit., P 5. 
نمية املستدامة والكفاءة  ، مداخلة يف املؤمتر الدويل التاإلطار النظري للتنمية الشاملة املستدامة ومؤشرات قياسهاسهام وآخرون،  حرفوش  5

 .10، ص 2008أفريل  07/08عباس سطيف االستخدامية للموارد املتاحة جامعة فرحات 
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ال: السكان كما أن التنمية البشرية تتفاعل أيضا بقوة مع األبعاد األخرى للتنمية املستدامة. فعلى سبيل املث
يتمتعون بصحة جيدة   بكفاءة يف  اعمو الذين  يساعدون  تعليما،  تعليم   ،لتنمية االقتصاديةال أفضل  يساعد  كما 

ت وموارد ا   .1لرتبة والتنوع البيولوجي بشكل أفضل املزارعني وغريهم من سكان الريف على محاية الغا

  بعاد الثانوية للتنمية املستدامة األالفرع الثاين:  
التكنولوجي"  األإىل    ضافةإل  ى يسمو بعاد الثالثة سالفة الذكر هناك من يضيف بعدا رابعا هو "البعد 

لتحول    أيضا تمع    أ كفأ تكنولوجيات أنظف و إىل  لبعد اإلداري والتقين. هذا البعد يهتم  عصر يستخدم إىل  تنقل ا
ت واستخدام إ  إىل  دف هذه النظم التكنولوجيةحيث   ،قل قدر من الطاقة واملواردأ نتاج أدين حد من الغازات وامللو

ت إىل  معايري معينة تؤدي      .2احلد من تدفق النفا

إلضافة  هذا و  دخال تقنيات حمسنة بشكل سريع،  التنمية املستدامة  حتسني التنظيم والتطبيق  إىل  تعىن 
ولوجيات أنظف وأكثر كفاءة لتالئم كنالتعاون التكنولوجي للتطوير املشرتك أو التكيف مع تإىل  احلكومي، إضافة  

تتطلب هذه و االحتياجات احمللية ما من شأنه أن يزيد اإلنتاجية االقتصادية ومينع املزيد من التدهور يف جودة البيئة.  
 .3اجلهود حىت حتقق النجاح استثمارات كبرية يف التعليم والتنمية البشرية، خاصة يف الدول الفقرية

البعد الثقايف. وقد   هوعاد التنمية املستدامة  ب أدماج بعد خامس ضمن  إحاولوا  كما أن بعض املختصني  
 تفاقية الدولية حول التنوع الثقايف. بعد املصادقة على اإل  2005دماج هذا البعد منذ سنة  إجاءت حتمية  

حثون آخرون أن السياسي  هوبعد سادس    ه ميكن اضافةكما يرى  تطبيق  إىل  خري يرمز  هذا األ  ،البعد 
تتحقق   الدميقراطي احلكم   املوارد بني    وعن طريقه  توزيع  بناء اجليل وبني األجيال وكذلك االستخدام أاملساواة يف 

  . 4العقالين للموارد الطبيعية

  الثاين: أهداف التنمية املستدامة   املطلب
ا وحمتواها آتسعى التنمية املستدامة من خالل  هداف ذه األحتقيق جمموعة من األهداف، عرفت هإىل  ليا

أهداف اجليل الثاين مث أهداف   ،أهداف اجليل األول  :تطورا متزامنا مع تطور مفهوم التنمية املستدامة، وسنقسمها إىل
يت:      ،اجليل الثالث   كما 

 
1 World Resources Report 1992-93, Op. cit., P 6. 

 .99-98 ص.ص، مرجع سابق، رمحان أمال  2
3 World Resources Report 1992-93, Op. cit., P.P 6-7. 

 .29، مرجع سابق، ص العايب عبد الرمحن 4
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  أهداف اجليل األول:  األولالفرع  
جليل األول من أهداف التنمية املستدامة تلك األهداف اليت تبناها مفهوم ال  تنمية املستدامة إثر تقرير نقصد 

ا وحمتواها آحيث تسعى التنمية املستدامة من خالل    )،21جندة القرن  أاألرض (مستقبلنا املشرتك ومؤمتر قمة   ليا
  حتقيق جمموعة من األهداف ميكن تلخيصها مبا يلي: إىل 

املستدامة   -  التنمية  دف  نوعية حياة أفضل للسكان:  اإىل  حتقيق  نوعية حياة   ، لسكان اجتماعياحتسني 
وروحيا  ،  اقتصاد ومقبولة  نفسيا  عادلة  وتشمل بصورة  للنمو.  النوعية  اجلوانب  على  الرتكيز  من خالل 

منح الفرص واختاذ القرارات. وتشمل املسائل املرتبطة ،  ع املوارديتوز  جماالت  يف   نصاف والشمول العدالة، اإل
وتكافؤ   القضاء،   ،الصحة،  خدمات التعليم  ،يع العمالةبتحقيق العدالة االجتماعية: التخفيف من الفقر، توز 

  ؛فيما بني األجيالبني اجليل الواحد و احلصول على املوارد املالية والطبيعية  يف    الفرص

رتام البيئة الطبيعية: تركز التنمية املستدامة على العالقة بني نشاطات السكان والبيئة، وتتعامل مع النظم حإ - 
ا تنمية تستوعب العالقة احلساسة بني البيئة الطبيعية والبيئة  أة اإلنسانية، أي  س احلياا أساأالطبيعية على  

    ؛املبنية، وتعمل على تطوير هذه العالقة
ملشكالت البيئية:   -  ملسؤولية جتاه املشكالت ذلك من خالل تنمية إحساس األو تعزيز وعي السكان  فراد 

الفاعلة يف املشاركة  على  وحثهم  مشاركتهم يف    البيئية  هلا، عن طريق  املناسبة  احللول  برامج إخلق  عداد 
 ؛ ومشروعات التنمية املستدامة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها

االست -  على  حتقيق  الطبيعية  املوارد  مع  املستدامة  التنمية  تتعامل  الطبيعية:  للموارد  الرشيد  موارد أغالل  ا 
ذ إ وتعمل على استعماهلا وتوظيفها بصورة عقالنية.   ،مريها حتول دون استنزافها أو تد   فهي حمدودة، لذلك 

السبب الرئيسي    تعترب  ياأن أمناط االستهالك واإلنتاج غري املستدامة، خصوصا يف الدول املتقدمة صناع
  ؛لالستنفاذ املستمر من املوارد الطبيعية والتدهور املتواصل للبيئة العاملية

ن كوكب األرض ال يستطيع أن يتحمل أمناط فإ   ي سنتناوله فيما بعد، وكما يشري مفهوم البصمة البيئية، الذ
ت إعلى ذلك فاالستهالك السائدة يف الدول الصناعية على نطاق عاملي. وعالوة   ذه املستو ن االستهالك 

  ؛ املرتفعة يؤثر على خيارات االستهالك واإلنتاج يف الدول النامية حاليا ومستقبال

احلديث -  التكنولوجيا  تربط  ا أهداف  خيدم  مبا  مهية ة  السكان  توعية  طريق  عن  ذلك  يتحقق  مع: 
تمع، وحتقيق   استعمال التكنولوجيات املختلفة لعملية التنمية، وكيفية   املتاح منها يف حتسني نوعية حياة ا

ر سلبية، أو على األقل أ ر ن تكون هذه املخاطر واآلأهدافه املنشودة، دون أن ينجم عن ذلك خماطر وآ
  ؛مسيطرا عليها
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تمع، أحداث تغيري مناسب ومستمر يف حاجات و إ -  تمع: يتم ذلك بطريقة تالئم إمكانيات ا ت ا ولو
، والسيطرة على املشكالت البيئية  تصاديةوتسمح بتحقيق التوازن الذي من خالله ميكن تفعيل التنمية االق

  .1اكافة، ووضع احللول املالئمة هل 

  اجليل الثاين  اف هدأالفرع الثاين:  

لأللفيةوتتمثل يف    اإلمنائية  وقداألهداف  الثماني  انبثقت  ،  الفصول  لأللفية   ةعن  املتحدة  إلعالن األمم 
 ،مؤشرا لقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف  60غاية و  21وتتألف من مثانية أهداف و  2000واملوقع يف سبتمرب

حتفيز التنمية من خالل حتسني إىل  هذه األهداف  وتسعى  هداف.  كأجل لتحقيق هذه األ  2015واختذت سنة  
  لفية. يعرض أهداف األ  )1-1(واجلدول الظروف االجتماعية واالقتصادية يف أكثر بلدان العامل فقرا. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  . 29-28 ص.صعثمان حممد غنيم وماجدة أبو زنط، مرجع سابق،  1
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  لفية أللهداف اإلمنائية  األ  )1-1(جدول  
ت   Goal اهلدف  Target  الغا

واجلوع    1 الفقر  استئصال 
  الشديدين 

  ؛ 2015و  1995النصف بني  إىل إنقاص من يقل دخلهم عن دوالر يوميا   1
  . 2015و  1995النصف بني  إىل انقاص الذين يعانون اجلوع 2

  حتقيق التعليم االبتدائي الشامل   2
قادرين حبلول    3 والبنات يف كل مكان  الصبيان  األطفال  على    2015ضمان كون 
  . كمال مقرر التعليمي للمدارس االبتدائيةإ

بني    3 املساواة  على  احلض 
  اجلنسني ومتكني النساء 

والثانوي حبلول    4 االبتدائي  التعليم  اجلنسني يف  بني  الفوارق  ويف مجيع    2005إزالة 
ت يف فرتة ال تتجا   . 2015وز  مستو

  . بنسبة الثلثني  2015و  1990خفض معدل وفيات األطفال دون اخلامسة بني   5  خفض معدل وفيات األطفال  4
ع أبثالثة    2015و   1990ن احلمل والوالدة بني  إ خفض معدل وفيات النساء    6  مومية ة األ الصححتسني 5   . ر
املناعة    6 نقص  فريوس  مكافحة 

  واملالر وامراض أخرى 
  ؛ 2015ائي النتشار فريوس نقص املناعة االيدز حبلول وقف  7
ائي ملدى حدوث املالر و  8   . 2015مراض أخرى حبلول  أوقف 

  االستدامة البيئية  مان ض  7

البلد وبراجمه ووقف االجتاه    9 التنمية املستدامة يف سياسات  خسارة  إىل  دمج مبادئ 
  ؛ املوارد البيئية مث حتويله للعكس

  ؛ 2015النصف حبلول  إىل والصرف    املأمونةإنقاص احملرومني من مياه الشرب  10
مليون من القاطنني    يف حياة ما ال يقل عن مئة  2020حتقيق حتسن مهم حبلول    11

  . يف احياء فقرية مكتظة (العشوائيات)

  تطوير شراكة عاملية شاملة   8

متوقع السلوك، غري متييزي. ويشمل  مزيد من التطوير لنظام جتاري ومايل منفتح،    12
حلكم الصاحل والتنمية وخفض الفقر   ؛ االلتزام 

ا من الرسوم واحلصص  معاجلة احلاجات اخلاصة للدول األقل منوا (اعفاء صادرا   13
الغاؤها، وتقدمي مساعدات أكثر سخاء للبلدان امللتزمة    وختفيف الديون الثنائية الرمسية أو 

  ؛ خبفض الفقر) 
  ؛ ة احلاجات اخلاصة للدول احلبيسة واجلزيرية الصغرية النامية معاجل 14
التعامل على حنو شامل مع مشكالت ديون البلدان النامية من خالل إجراءات    15

  ؛ قطرية ودولية جلعل الديون قابلة للتحمل على األمد الطويل 
لتعاون مع ا  16 حة العمل الالئق واملنتج للشباب،    لدول النامية تطوير اسرتاتيجيات إل
سعار ميكن حتملها،   17 مني فرص احلصول على عقاقري جوهرية يف البلدان النامية 

  ؛ دوية لتعاون مع شركات األ
ت املعلومات واالتصاالت،  اإلفادة من ا  التمكني من   18 ت اجلديدة، خباصة تقا لتقا

  لتعاون مع القطاع اخلاص. 
التارخييالسكان  املصدر: حممد حممود االمام،   التطور  والتنمية  والبيئة  العربية واملوارد  املوسوعة  املستدامة أمن    ،  التنمية  ،  جل 

 . 367، ص  2006كادميية للعلوم، بريوت  األ
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  أهداف اجليل الثالث   :الثالثالفرع  
مج األمم املتحدة اإلمنائي  وهي  حتويل "هو:  سم الرمسي هلا  اإل  ،أهداف التنمية املستدامة املنبثقة عن بر

األهداف العاملية للتنمية  : تسمى كذلكو  ،2030خطة   :واختصارا "،2030عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 
، وقد دخلت حيز التنفيذ 2015اليت انتهت عام  حمل األهداف اإلمنائية لأللفية    املستدامة، وقد مت تطويرها لتحل

هدفا عامليا، لكل منها قائمة منفصلة من األهداف لتحقيقها، بلغت يف جمموعها   17، وهي تضم  2016مع مطلع  
 ، بني اجلنسنياواة املس ،االحرتار العاملي ،التعليم ، الصحة ، اجلوع ،لفقر: اهدفا، تغطي هذه األهداف قضا 169
 جتماعية وهي تعترب أهدافا واسعة ومرتابطة.البيئة والعدالة اإل  ، التحضر  ،الطاقة   ، الصحي  الصرف  ،املياه

تعترب أهداف التنمية املستدامة كما  .  املستهدفةكأجل حتقيق قيم التحسن    2030وتضع هذه اخلطة سنة    
ألهداف االمنائية  أوسع نطاق  2030وفق خطة   األهداف اإلمنائية لأللفية وتذهب أبعد مما ذهبت إليه    ،مقارنة 

من خالل معاجلة األسباب اجلذرية للفقر واحلاجة العاملية للتنمية اليت تعمل لصاحل اجلميع. وتغطي هذه األهداف 
البيئة النمو االقتصادي واإلدماج االجتماعي ومحاية  للتنمية املستدامة وهي:  ألهداف كما تتميز ا  .األبعاد الثالثة 

ت و تعبئة املوارد املالية    مثلرتكيزها القوي على وسائل التنفيذ  ب  دةاجلدي بناء القدرات والتكنولوجيا، فضال عن البيا
ن التعامل مع تغري املناخ أمر أساسي لتحقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر كما    .واملؤسسات .  1تعرتف 

  :  2السبعة عشر وفيما يلي أهداف التنمية املستدامة  
 القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان؛   :   1اهلدف  

 القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة؛  :   2اهلدف  

لرفاهية يف مجيع األعمار؛   :   3اهلدف   مناط عيش صحية و  ضمان متّتع اجلميع 

 مل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة للجميع؛ يد املنصف والشا ضمان التعليم اجل  :   4اهلدف  

 حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات؛   :   5اهلدف  

 الصحي للجميع؛   ضمان توافر املياه وخدمات الصرف  :   6اهلدف  

 ة واملستدامة؛ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوق  :   7اهلدف  

 
 ، على اخلط:خطة التنمية املستدامة سبعة عشر هدفا لتحويل عاملنااألمم املتحدة،  1

agenda/#ddd820a65f652c9d9-sustainabledevelopment/ar/developmenthttps://www.un.org/  االطالع  ريخ
15/03/2017  

  ، على اخلط: أهداف التنمية املستدامة سبعة عشر هدفا إلنقاذ العاملاألمم املتحدة،  2
 goals-development-https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable/  15/03/7201االطالع ريخ  
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للجميع، العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق واملستدام  تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل    :   8اهلدف  
  للجميع؛ 

 بتكار؛ الصمود، حتفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام وتشجيع اإلإقامة بىن حتتية قادرة على    :   9اهلدف  

 اواة داخل البلدان وفيما بينها؛املس نعدامإاحلد من   :  10اهلدف  

 جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة؛  :  11اهلدف  

 ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة؛   :  12اهلدف  

ره؛  :13اهلدف    اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآ

 تدام لتحقيق التنمية املستدامة؛ رد البحرية واستخدامها على حنو مسوالبحار واملواحفظ احمليطات    :14اهلدف  

ت على حنو  :15اهلدف  محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، إدارة الغا
 ولوجي؛ مستدام، مكافحة التصحر، وقف تدهور األراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البي

 العدل واملؤسسات؛   ، : السالم16اهلدف  

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة.   :  17ف  اهلد 

ا حسب األأهداف اجليل الثالث للتنمية املستدامة   يظهر توزيع  )4-1(  والشكل   . بعاد األساسية وتداخال

  2030طة  ) أهداف التنمية املستدامة وفق خ4-1شكل (

  
Source : Edward B. Barbier and Joanne C. Burgess, The Sustainable Development 
Goals and the systems approach to sustainability,  Economics E-journal, No 2017-28, 
Online: http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2017-28  , P 8. 
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هداف أن حتق  أ بينما ركزت األهداف اإلمنائية لأللفية يف املقام األول على احلكومات، أدركت األمم املتحدة  
تقدم   طلب املصلحة، سيت  وسع بكثري يتطلب جهود منسقة من جمموعة واسعة من أصحابالتنمية املستدامة األ 

تمع املدين والقطاع اخلاص  تمعات احمللية ومنظمات ا إىل إضافة    .1التنمية املستدامة مسامهات من احملكومات وا
  هداف التنمية املستدامة. أ) بني اهم االختالفات بني األهداف اإلمنائية لأللفية و 2-1ذلك يقارن اجلدول (

  هداف التنمية املستدامة أهداف اإلمنائية لأللفية و أ  ) أهم االختالفات بني2-1جدول (
  واهداف التنمية املستدامة   اهداف اإلمنائية لأللفية   امليزات / السمات الرئيسية 

  Goals 8  17 عدد األهداف
  Targets  18  169املرامي عدد 

  230  48  عدد املؤشرات 
  مجيع البلدان   النامية فقط الدول   التغطية اجلغرافية 

  2030-2016  2015-2000  لتنفيذ ل  زمينالطار اإل
  واسع: التنمية العاملية مع االستدامة   ضيق: احلد من الفقر   الرتكيز 

Source : Uwem E, Embedding and Operationalizing Sustainable Development Goals in the 
Nigerian Oil and Gas Industry, Conference: Society of Petroleum Engineers, Nigeria Annual 
International Conference and Exhibition 2018, At Lagos, Nigeria, August 6-8 Online : 
https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-193396-MS, P5. 

دامة لتغطي عددا أكرب من األهداف والقضا ذات العالقة جبودة احلياة يف مية املستهداف التنأمت توجيه  
  الدول املتقدمة منها والنامية على حد سواء.

   التنمية املستدامة: سياسات واسرتاتيجيات  املطلب الثالث
يت هذاتتطلب التنمية املستدامة تغيريا   التغيري بسهولة،   جوهر يف السياسات واملمارسات القائمة. ولن 

يت على اإلطالق بدون قيادة قو  . وحيث أن هناك روابط وثيقة وتداخل 2ية وجهود متواصلة يف مجيع البلدانولن 
األبعاد املختلفة. حيث هداف التنمية املستدامة فيجب التخطيط الدقيق لتحقيق تقدم متزامن يف  أبعاد و أبني خمتلف  

االقتصادية واألجيال املستقبلية متكاملة عرب القطاعات واألقاليم يف   ،ةتماعياالج  ،جيب أن تكون الشواغل البيئية
من أجل التحرك حنو التنمية املستدامة حقا. وحيث أن دول العامل ليست بذات املستوى   ، مجيع عمليات صنع القرار

مة ليس هلا وصفة جاهزة ذ أن لكل دولة خصائصها؛ فالتنمية املستداإدي واالجتماعي،  من الغىن أو التقدم االقتصا

 
1 UNDP (United Nations Development Programme) IFC (International Finance Corporation) IPIECA 

(International Petroleum Industry Environmental Conservation Association) , Mapping The Oil And Gas 
Industry To The Sustainable Development Goals: AN ATLAS, July 2017, online : 
https://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/mapping-the-oil-and-gas-industry-to-the-sustainable-
development-goals-an-atlas/, P1. 
2 World Resources Institute, & United Nations Environment Program & United Nations Development Program, 

World Resources Report 1992-93, Oxford University Press, New York,1992, P 12. 
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ضي مي . وألجل 1كن تطبيقه مع ضمان النتائج، وجناحها يتوقف على الواقع اليت يعيشه كل إقليم وبلدأو منوذج ر

خذ أهداف التنمية أا اخلاصة، مع  السري قدما يف سبيل التنمية املستدامة يعتمد النجاح على سياسات البلدان وبراجمه

   .2ءمة اخلطط الوطنية ووضع اسرتاتيجيات التمويل املستدامة كبوصلة ألجل موا
الرئيسي هو   على إاهلدف  السليب  التأثري  دون  للمجتمع  والفوقية  التحتية  البىن  تغيريات جوهرية يف  جراء 

   .3عناصر البيئة

عمال القرن الواحد والعشرين على حتديد سياسات عامة ألجل وضع خطط أ ويف هذا السياق نص جدول  
ت احلكم، وذلك لضمان متاسك السياسات  ميدانية تعتمد  واخلطط ها مجيع وزارات احلكومات وعلى مجيع مستو

العامة االقتصادية السياسة  اتيجيات هو الربط بني اخلطط االجتماعية والبيئية. والغرض من هذه االسرت   ،وأدوات 
األ وطويل  مشوليا  التخطيط  ليكون  وهذ املختلفة  الذكر،  سابقة  األهداف  وخيدم  خطط جل  وضع  يتطلب  ا 

لفعل   ،ةواسرتاتيجيات قطري   .4عدت العديد من الدول وبدرجات متفاوتة خططها اخلاصة أو

تشاركية ومتواصلة من األفكار واألنشطة اليت  ، وتعترب االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة: عملية منسقة
برؤية مستقبلية على املستويني الوطين   ؛ ة ومتكاملةبيئية واجتماعية بطريقة متوازن  ،تعتمد لتحقيق أهداف اقتصادية

رصدها واستعراضها    ،تنفيذها  ،السياسات وخطط العمل  وصياغةواحمللي. وتتضمن هذه العملية حتليل الوضع احلايل،  
جتاه حتقيق األبصورة   ف هداف، حيث تستمر يف التوفيق بني األهدامنتظمة. يتم من خالهلا الرتكيز على إدارة التقدم 

مع   والبيئية  االجتماعية  وتزود االقتصادية،  هذا  بينها.  التوفيق  يتعذر  حيثما  املتبادلة  للتنازالت  مواضع  التماس 
لقدرات على  عالج املشكالت االقتصادية، واالجتماعية املرتابطة من خالل   اسرتاتيجية التنمية املستدامة البلدان 

ا على بناء القدرات واستحداث آليات وس بعاد املختلفة ياسات وأطر قانونية ومؤسسية للتنسيق بني األمساعد
زمنية  ووضع جداول  رشيد،  بشكل  وبشرية حمدودة  مالية  موارد  من  لديها  ما  بينها، وختصيص  التكامل  لتحقيق 

  . 5يذ للتنف

 
لد االول، االكادميية  املستدامة مقاربة نظرية وتطبيقية، اسرتاتيجية التنمية حممد مسري مصطفى  1 ، املوسوعة العربية من اجل التنمية املستدامة ا

  .446، ص 2006ت العربية للعلوم، بريو 
 هدفا لتحويل عاملنا، على اخلط:   17 األمم املتحدة، خطة التنمية املستدامة 2

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda/#ddd820a65f652c9d9  ريخ
  .15/03/2017االطالع: 

 .100، مرجع سابق، ص أمحد جابر بدران  3
  .95نزار عوين اللبدي، مرجع سابق، ص  4
  .159-156 ص.صسهري إبراهيم حاجم اهلييت، مرجع سابق  5
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ت  هم األساسيات االسرتاتيجية وجماالت العمل اليت جيب أن تتناوهلا سياسات واسرتاتيجياأوفيما يلي نورد  
  التنمية املستدامة:

دة السكانية يف كثري إىل  ساسي ملعاجلة قضية النمو الدميغرايف يعود اهلدف األ :ثبات عدد السكان .1 أن الز
ي حتسينات نه ال ميكن ألأحناء العامل تتم مبعدالت ال ميكن لقاعدة املوارد الطبيعية املتاحة حتملها. كما  أ من  

ضية  ،اجلامعات  ، املدارس  ،شفياتيف البنية األساسية اخلدمية (املست نما واملسارح) يدور الس  ، النوادي الر
 ،شكاهلا) والبنية األساسية اإلدارية (احملاكمأميع  الطرق واجلسور ووسائل النقل جب  ،والبنية االقتصادية (البنوك

جل أ من    واردمطفاء) أن تتحملها. وعليه جيب فحص كلتا طريف املعادلة سكان/ وسائل اإل و قسام الشرطة  أ
م  إ  .1ضمان التوازن فيما بينهما  دة الكبرية يف عدد السكان عن قاعدة املوارد املتاحة سيؤدي  إىل ذ أن الز

فراط يف استعمال املوارد الطبيعية. وتدمري املساحات اخلضراء وتدهور ين يتعني عليهم اإلأية،  األراضي احلد 
  ارد الطبيعية األخرى. ستغالل احلياة الربية واملو إالرتبة واالفراط يف  

الكبرية هلا عواقب بيئية    لتوزيع السكان .2 املدن  املناطق احلضرية والسيما تطور  أمهية كربى؛ فمثال توسع 
ت واملواد امللوثة ما يسبب يف كثري من األحيان أوضاع خطرة على الناس   ،ضخمة، فهي تقوم برتكيز النفا

هنا لومدمرة   ومن  ا.  احمليطة  الطبيعية  املستدام  لنظم  التنمية  تساعد على   ة فعلى خطط وسياسات  أن 
لتنمية القروية ألجل   املدن، قد يكون ذلك عن طريق تبين تدابري خاصة إىل  بطاء حركة اهلجرة  إالنهوض 

  .2من قبيل اإلصالح الزراعي

أن السكان  بعاد األخرى. من ذلك مثال،تتفاعل تفاعال قو مع األ وهي : نوعية احلياة والتنمية البشرية .3
لوا من  األ مر يساعد أووجود قوة العمل حسنة التعليم    ،جبدالتغذية اجليدة ما يكفيهم للعمل  صحاء الذين 

التنمية االقتصادية.   البادية على محاية أ ش  كذلكعلى  املزارعني وغريهم من سكان  التعليم أن يساعد  ن 
ت وموارد الرتبة والتنوع البيولوجي محاية   على استيعاب كل فئات   لذلك يعد ضرور العمل    .3فضل أالغا

ذه القضا حيث لن تتحقق التنمية املستدامة   دة االهتمام العام  دون الشعب لقضا التنمية املستدامة وز
تمع.   التعاون الفعال بني مجيع فئات ا

الفقر وتدهور البيئة  كما أن التخفيف من حدة الفقر املدقع له نتائج هامة، حيث توجد روابط وثيقة بني 
ملستقبل   ةم تلبيتتوالنمو السكاين السريع. فاألشخاص الذين مل   م األساسية ليس هلم أي اهتمام  احتياجا

 
  .448حممد مسري مصطفى، مرجع سابق، ص   1
  .157-156 ص.صنزار عوين اللبدي، مرجع سابق،  2
  . 157نفس املرجع السابق، ص  3
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م، ومن جهة أخرى فهم مييلون  إىل  هم  وليس هلم أي سبب يدعو  إجناب املزيد إىل  النظر يف استدامة تصرفا
دة القوى العاملة      األسرية وتوفري األمن لشيخوختهم.من األطفال يف حماولة لز

تمع عن طريق التعليم لنشر الثقافة أ حداث تغيري مناسب ومستمر يف حاجات و إيضا  أجيب   ت ا ولو
تمع وموارده، ما حيقق التوازن الذي من خالله ميكن إالبيئية وتوجيه   م بطريقة تالئم إمكانيات ا هتماما

  .  1على املشكالت البيئية، ووضع احللول املالئمة هلا تفعيل التنمية االقتصادية والسيطرة  

قل من قيمتها: غ التسعري املناسب للموارد .4 وجد أنه حيث    ،البا ما يتم إهدار املوارد اليت يتم تقييمها 
ت للموارد الطبيعية،  أ ت االستهالك بطريقة مسرفة يف  وتتشجع اإلنتاج  يينما توجد إعا  أغلب دعم مستو
يعينا الس  ألحيان.  تالتسعري  اإلعا إلغاء  املثال:  للموارد على سبيل  لـ:  ليم  الر   املوجهة  ي، حقوق ملياه 

إنتاج الوقود األحفوري وخاصة بعض املوارد احلرة مثل اهلواء    ، قطع األخشاب  األمسدة، استخدام    الرعي،
لوث يدفع") وتصاريح واملاء. لذلك فإن سياسات التسعري مثل ضرائب التلوث املباشرة (على أساس مبدأ "امل

ت القابلة للتداول أو ضرائب الطاقة اليت تعتمد على   قد تكون ذات   ؛حمتوى الكربون يف الوقوداالنبعا
املوارد  وترشيد  التلوث  املمثلة يف 2فاعلية كبرية يف مكافحة  البيئة  الكلفة  السلع  أسعار  تعكس  . وبذلك 

تصنع  وبذلك  واستنزافه،  الطبيعي  املال  رأس  والصناعية ضمن    استهالك  التجارية  أخالقية أالقرارات  طر 
    .3طر اقتصادية واجتماعية وبيئية وليس فقط ضمن أ 

ا أو لديهم حقوق غري آمنة املواردإىل  حق الوصول   .5 : ال ميتلك الكثري من فقراء الريف األرض اليت يزرعو
الناس على  ارد اليف أفضل األحوال. هذه احلقوق غري اآلمنة لألرض واألشجار وغريها من املو  تشجع 

راضي جل للفقراء يف األ منة طويلة األأ لذلك حيقق منح حقوق    ، االستثمار يف هذه املوارد واحلفاظ عليها
   .4مداستثمارا بيئيا طويل األ 

نفاق اإلإىل  على األغراض العسكرية    الكبري  نفاق حتويل األموال من اإليعين  :  نفاق العسكريتقليص اإل .6
املكرسة اآلن لألغراض ن إعادة ختصيص ولو جزء صغري من املوارد أمن شحيث  ،ميةعلى احتياجات التن

لتنمية بشكل ملحوظ      .5العسكرية اإلسراع 
االلتزام بتخفيض استخدام الوقود األحفوري،   ي: السياسة األكثر أمهية الستقرار املناخ هاستقرار املناخ .7

رتفاع إ حمتوى الكربون يف الوقود، ينتج عن ذلك    وإحدى وسائل حتقيق ذلك هي ضرائب الطاقة على أساس 

 
1 World Resources Report 1992-93, Op. cit., P 10. 
2 Ibidem., P 8. 

 . 45عثمان حممد غنيم وماجدة أبو زنط، مرجع سابق، ص 3
4 World Resources Report 1992-93, Op. cit., P 8. 

  . 153نزار عوين اللبدي، مرجع سابق، ص  5
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مؤد   تدرجييا  الطاقإىل  األسعار  استغالل  يف  سريع  وتطور  الطاقة  لتايل   ات تعزيز كفاءة  و املتجددة، 
ت غازات اإل ختفيضات يف كل من التلوث احملل   حتباس احلراري.ي وانبعا

ت الزراعية: .8 ت احلالية للمبيدات واأل   الكيماو لزراعة مساإلعا دة الزراعية تشجع املزارعني على التمسك 
ت   الكيماو التوسع من تسرب هلذه  للرتبة، وما يصاحب هذا  املستنفدة  ار إىل  األحادية  اجلداول واأل

ت وفرض ضرائب على املواد الكيميائية الزراعية مسببة تلو للمياه. لذلك جيب التخلي عن هذه اإل عا
  ملدخالت األخرى للحد من هذا االسراف.  او وعلى استخدام املياه  

: ويتطلب ذلك استخدام املوارد البيولوجية املتجددة حبذر لتجنب تناقص احلفاظ على التنوع البيولوجي .9
تدهور  ملنع  القانونية  واألطر  االقتصادية  احلوافز  قبيل:  من  ببذل جهود حمسنة  وذلك  البيولوجي،  التنوع 

ملناطق احملمية واألنواع املهددة   االهتمام  ،اظ على صحة النظم اإليكولوجيةفالبيئات الطبيعية الرئيسية واحل
الطبيعة  البيولوجية  واملوارد  الناس  احتياجات  بني  التوازن  حتقيق  على  والعمل  البذور،  بنوك   النقراض، 

  .1املتاحة 
اية ل  قبفاعلية من معاجلة التلوث    أكثرتعترب الوقاية من التلوث    اعتماد مبدأ الوقاية: .10 حدوثه (احلل عند 

ديدا للبيئة وصحة االنسان. األ  نبوب). وعلى هذا األساس جيب جتنب األنشطة اليت متثل 

العمراين   .11 التخطيط  التنمية احلضرية والريفية وتعترب    ستعماالت األراضيال اعتماد  لتحقيق  أداة رئيسية 
مني الفاعلية االقتصادية يف االعتبار   ذخاملوارد، مع األاالستعمال املستدام لألراضي وختصيص  حتقيق  و 

تمعات الريفية واحلضرية ورفاهيتها      .2واالجتماعية وصحة ا
نه غالبا ما أإال  يعترب التلوث نتيجة حتمية للنشاط الصناعي،    : التبين تكنولوجيات مكافحة التلوث .12

ا، ومع ذ ت تلوث املنشآت الصناعية كل من اهلواء واملاء واألرض احمليطة  لك ميكن السيطرة على النفا
ت السائلة غري متحكم فيها  السائلة لكن بتكاليف كبرية. يف العديد من البلدان ال إىل نامية تكون النفا

ت اقتصادية.  تكنولوجيات غري فعالة، عمليات مسر   :حد كبري وهذا يعكس فة، اإلمهال وعدم وجود عقو
املستدامة   التنمية  دف  األ  ىلإ التحول  إىل  لذلك  وكفاءة  نظافة  أكثر  من تكنولوجيات  يقلل  الذي  مر 

ت عليها أن  هذه التكنولوجيا    . استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية األخرى تعمل على حتقيق القليل من النفا
ت داخليا.إ م الثاين  يف املقام األول، ويف املقا  عادة تدوير النفا

أحد األساليب اهلامة يف تعزيز قدرات اإلدارة البيئية    يعد  األنظف واألكفأخلق الطلب على التقنيات   .13
دة وترية اإل بتكار (مثل نظم املراقبة واالختبار، كفاءة الطاقة، التصميم التنظيمي...)، خيلق هذا الطلب ز

 
1 World Resources Report 1992-93, Op. cit., P 10. 

  . 39-34 ص.ص نزار عوين اللبدي، مرجع سابق،  2
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التقنيات واألفكار اجلديدة وتسريع استخدامها. ومن بني املتطلبات اهلامة لتسريع انتشار  نتاج املزيد من  إو 
حتمي االبتكارات وحقوق املبتكرين اليت  لتزام مبعاهدات براءات االخرتاع  كنولوجيا يعترب القبول العاملي واإلالت

الستثمار اخلاص قدما يف جم  م البحثية؛ ما يدفع  ال البحث والتوظيف للتقنيات. وتكافئهم على استثمارا
أو تطويرها لتلبية الظروف والتفضيالت   تكييفإىل  عتبار أن العديد من التكنولوجيات حتتاج  خذ يف اإلمع األ 
  .1احمللية 

ت الوطنية   احلكم الرشيد وحكم املؤسسات: .14 لتحقيق التنمية املستدامة جيب أن يقوم احلكم يف املستو
تمع املدين، واملسؤولية واملساءلة واحملاسبة يف   واحمللية على الشفافية يف صنع القرار، ومشاركة املواطنني وا

واعتماد ال مركزية السلطة والتفويض يف اختاذ القرارات. كما جيب أن تكون هناك أسس واضحة   ،يذ التنف
القضا إىل  موال العامة وخفض التكلفة وترشيد االنفاق واالنتباه  فيما يتعلق بتخصيص املوارد واستعمال األ

    .2االجتماعية 
ور املنتفعني مبسؤوليتهم املشرتكة جتاه احلد من شعإىل  : حيتاج حتقيق التنمية املستدامة  املسؤولية املشرتكة  .15

تمع  . ويتحقق ذلك عن طريق توظيف الشراكة اليت حتقق 3ضغوط التنمية على البيئة واملوارد الطبيعية وا
عتماد    ،جناحا تمع املدين لتنفيذ تدابري و القطاع اخلاص    ،احلكومة  تشمل: الثالثية اليت    االرتباطاتوذلك  ا

البيئة لمتضافرة ل لبعض قضا  ميثاق يقوم إىل  ويف ذات السياق يشري مفهوم املشاركة الشعبية    .4تصدي 
مبشاركة مجيع اجلهات ذات العالقة يف اختاذ القرارات من خالل احلوار، خصوصا يف جمال ختطيط التنمية 

لعام واملنظمات خرى ميكن لضغط الرأي اأ. من جهة  5املستدمية ووضع السياسات وتنفيذها ومتابعة خططها 
    .6عتماد تكنولوجيات أنظف وأكثر كفاءة إكومية أن يكون قوة قوية للغاية لتعزيز  غري احل

على املستوى الدويل تقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة يف قيادة التنمية    قيادة التنمية املستدامة: .16
ااملستدامة، أل املرتاكم يف  استهالكها  لتايل  ن  و العاملي كان كبريا يف مش  سهامها إملاضي  التلوث  كالت 

متناسبة. يضاف   البلدان لديها املوارد املالية والتقنية والبشرية الكفيلة  ذلك أن  إىل  بدرجة غري  ن هذه 
لصدارة يف استعمال تكنولوجيات أنظف وتستعمل املوارد بكثافة   والصدارة تعين أيضا توفري   ،قلأتضطلع 

 
1 World Resources Report 1992-93, Op. cit., P11. 

  . 31نزار عوين اللبدي، مرجع سابق، ص  2
  .39-34 ص.صنفس املرجع السابق،  3
 . 97-95 ص.ص، مرجع سابق، أمحد جابر بدران  4
 . 31، مرجع سابق، صعثمان حممد غنيم وماجدة أبو زنط 5

6 World Resources Report 1992-93, Op. cit., P11. 
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عتبار أن ذلك استثمار يف مستقبل الكرة تعزيز للتنمية املستدامارد التقنية واملالية لاملو  ة يف البلدان األخرى 
   .1األرضية

لقدر الذي ينخفض به استهالك املوارد الطبيعية يف البلدان أ: ذلك  تقليص تبعية البلدان النامية .17 نه 
ار السلع األساسية بدرجة الصناعية، يتباطأ منو صادرات هذه املنتجات من البلدان النامية وتنخفض أسع

ليها احتياجا ماسا. ومما يساعد على تعويض هذه اخلسائر، إأكرب، ما حيرم البلدان النامية من إيرادات حتتاج  
 ، كتفاء الذايتمني اإل من منط تنموي يقوم على االعتماد على الذات لتنمية القدرات الذاتية و  النطالقا

لتايل التوسع يف التعاون اإلقليم مية، وحتقيق استثمارات ضخمة يف ي ويف التجارة فيما بني البلدان الناو
لتكنولوجيات احملسنة رأس املال البشري، والتوسع يف األ    .2خذ 

  : مقاييس التنمية املستدامةالثالثاملبحث 
ليت حتول حتديد املعوقات ا، تقييم اجلهد املبذول لتحقيق األهداف املنشودةاملستدامة بـقياس التنمية  يسمح

إلطار الزمين ، األهداف املنشودة وما يرتتب على ذلك من تعديل للمسارإىل صول  دون الو  حتديد مدى االلتزام 
ستفادة اإل، مقارنة األوضاع التنموية بني املناطق املختلفة سواء كانت دوال أو أقاليم،  لتحقيق األهدافاملتخصص  

 قيقه. خرين فيما حققوه أو عجزوا عن حت من جتارب اآل 

العادة لوقد   املؤشرات  ل جرت  التنمية على استخدام  أو األدلة   Indicatorsقياس يف جمال  واملعامالت 
Indices  نه أداة تصف بصورة كمية موجزة وضع أو حالة معينة. أما املعامالت أو األدلة أ. ويعرف املؤشر على

اليت يتم توليفها ميعي لعدد من املؤشرات املختارة  فهو عبارة عن مقياس تركييب أو جت  Indexومفردها معامل أو دليل  
ولنفس األغراض اليت يستخدم من أجلها املؤشر ولكن بصورة   ،ة أو وضع قائمبطريقة إحصائية معينة لوصف حال

عداد وأنواع مقاييس التنمية بشكل مستمر نتيجة تطور مفهوم وحمتوى عملية التنمية نفسها، أأكثر مشولية. تطورت  
املؤشرات واملعامالت ختتلف يف هذه  أن  ت أدوات قياس التنمية تشتق من أهداف عملية التنمية نفسها، فوملا كان 

ت  عددها ونوعها من فرتة زمنية ألخرى ومن منطقة ألخرى نظرا الختالف وتعدد أهداف التنمية واختالف األولو
ت املتوفرة   .3واخلربة املتاحة وكذا البيا

العامة اليت مت تبنيه  املؤشرات (مقاييس مركبة) مث    دلةاألأهم  إىل  سنتطرق هنا   مدى ا لقياس  مث املقاييس 
  مسار التنمية املستدامة. التقدم يف  

 
  . 153اللبدي، مرجع سابق، ص نزار عوين  1
  . 153، ص نفس املرجع السابق 2
  . 254 -251 ص.صعثمان حممد غنيم وماجدة أبو زنط، مرجع سابق،  3
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  ) للتنمية املستدامة  دلة (املقاييس املركبةاألاملطلب األول:  
الدولية وضع جمموعة من املؤشرات اإلحصائية، يفرتض   ا تعكس أحاولت كثري من الدول واملنظمات 

ا  أيع  مج ملؤشرات املركبة واليت يتم حسا نطالقا من املؤشرات األساسية وقد إبعاد التنمية املستدامة، وهي ما يسمى 
لرغم من  ليها الكثري من اإلإوجهت   هذه املؤشرات تستطيع توضيح كثري من جوانب التنمية أن  نتقادات، ولكن 
سنتطرق    .1ي لقياس تطور التنمية املستدامةملتعمل كمرجع عا سي ن مؤشر بينهانه ال يوجد حلد اآل أإال  ،  املستدامة

  لقياس التنمية املستدامة.دليل التنمية البشرية و مؤشر البصمة البيئية مث التوليفة اليت جتمعهما  إىل  هنا  
بلد أو املالية لليعد أحد أهم املؤشرات االجتماعية، حيث يعرب عن مدى توجيه املوارد    HDI:  دليل التنمية البشرية -

جتاه التنمية البشرية. ويتم حساب هذا الدليل بداللة ما يسمى مبعدلالد  ت  ولة  احلرمان أو القصور يف كل من املكو
من   HDIحيث كلما اقرتبت قيمة    .التحصيل العلمي والدخل  ، للتنمية واملتمثلة يف: العمر املتوقع عند امليالدالثالثة  

امتدادا ملؤشر االحتياجات األساسية الذي اقرتحته منظمة العمل  HDIية. ويعترب  الواحد كلما ارتفعت التنمية البشر 
االحتياجا (هذه  التنمية  عملية  لكفاية  املياه الدولية كمقياس  وامدادات  والغذاء  والعليم  الصحة  هي  األساسية  ت 

 .2 والصرف الصحي واالسكان) 

 يف جامعة كولومبيا نيحث من قبل ةلبصمة البيئيأطلق مفهوم ا Ecological Footprintالبصمة البيئية:  دليل -
ملوارد وامتصاص  إىل  وهي تشري    ،يف بداية التسعينات م.مساحة األرض املطلوبة لتزويد السكان  وتنقسم    *نفا

البيئية   البصمة  عملية حساب  يف  تدخل  اليت  واملراعيتسإىل  املساحات  للزراعة  الصاحلة  األراضي  هي:  أنواع   ، ة 
ملباين و   احمليطات  ،تالغا ت القادرة على امتصاص الطرق واألراضي الالزمة لنمو النب  ،البحار، األراضي املغطاة  ا

   .3ين أكسيد الكربون الناتج من حرق الوقود االحفوري 

لبحث   NEF*  مؤسسة، تصدره سنو  للرفاهية املستدامة  هو مقياس)  *HPIالكوكب السعيد (  دليل - اليت تعىن 
يقارن مدى كفاءة سكان البلدان املختلفة يف استخدام املوارد   العدالة االجتماعية واالقتصادية والبيئية.   يف قضا

تلته   2006وقد كان اول اصدار هلذا الدليل سنة    سعيدة ومستدامة.  الطبيعية لتحقيق حياة طويلة وعالية الرفاهية 
 .2016خرها سنة  آو   2012و    2009صدارات سنة  إ

  .البصمة البيئية/عدم املساواة يف النتائج= مقياس الرفاهية × العمر املتوقع ×  HPI القة:لعوهو يعطى 

 
  . 100، مرجع سابق، ص رمحان أمال  1
  . 133، 131 ص.صجع سابق سهري إبراهيم حاجم اهلييت، مر   2
  . 103ص ، مرجع سابق، رمحان أمال  3

* Happy Planet Index 
* New Economics Foundation 
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العديد من بلدان   نأ  يف حنيالدول الغربية الثرية ال حتتل مرتبة عالية يف مؤشر الكوكب السعيد.  أن  إىل  جتدر اإلشارة  
قدره حيث تتصدر كوستاريكا العامل مبعدل  .    HPIيفحتقق قيما عالية    أمريكا الالتينية ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ

يت التشاد يف املركز   HPIيف مقياس    44.7   .112.8بقيمة   2016واألخري يف قائمة    140يف حني 

 هوهناك من يرى أن فكرة االستدامة تعتمد على مؤشرين األول بيئي    . البيئيةتوليفة دليل التنمية البشرية والبصمة   -
الستدامة هي اليت تسعى هو  جتماعي  إ  والثاين   يكولوجية البصمة اإل ت اليت متتاز  مؤشر التنمية البشرية، فاالقتصاد

وافق بني املؤشرين من اجل ) كيفية حتقيق الت5-1وميثل الشكل ( .2توفري واحرتام الشرطني معا ويف أن واحدإىل  
 التنمية املستدامة.  حتقيق

  ة التنمية البشرية والبصمة البيئي  ) االستدامة يف العامل وفق مؤشري5-1شكل (

  
  . 33- 32املصدر: العايب عبد الرمحن، مرجع سابق، ص ص 

يف   0.8جل حتقيق التنمية املستدامة جيب أن يبلغ مؤشر التنمية البشرية  أنه من  أ  )6-1الشكل (  يوضح
ا أن الوضع احلايل نسان. من ذات الشكل يتضح لنإهكتار لكل    1.9عن  البصمة البيئية  نفس الوقت جيب أن تقل  

ت جيدة يف مؤشر التنميالستدامة  يتصف العلمي ال    لالقتصاد  البشريةة  . ففي حني حتقق الدول املتقدمة مستو
ت تنمية بشرية متدنية.  إيكولوجية كبرية، حتقق الدول املتخلفة بصمة  إيصاحبها بصمة   يكولوجية حسنة لكن مبستو

  لدول السائرة يف طريق النمو.ك اتل  االستدامةإىل  وتعترب أقرب الدول 

 
1 New Economics Foundation , The Happy Planet Index 2016 A global index of sustainable wellbeing, 
Online: 
https://static1.squarespace.com/static/5735c421e321402778ee0ce9/t/57e0052d440243730fdf03f3/147429918512
1/Briefing+paper+-+HPI+2016.pdf last visit: 07/05/2018 , P.P 1,4. 

  . 34العايب عبد الرمحن، مرجع سابق، ص  2
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 قياس التنمية املستدامة   مؤشرات املطلب الثاين: 

ألحرى   إىل يف هذا النهج ال يتم اختزال الطابع متعدد األبعاد للتنمية املستدامة    ،املؤشراتجمموعات  أو 
 .1املختلفة   يتم متثيله مبجموعة واسعة من املؤشرات اليت توفر معلومات حول األبعاد ؛ بل  مقياس واحد 

ختالف اهليأة املعدة هلا، ويرجع ذلك   املتغريات إىل  ختتلف مؤشرات قياس التقدم يف حتقيق التنمية املستدامة 
  .  2املأخوذة يف االعتبار والغرض من املؤشر وحىت وجهات النظر حول مفهوم التنمية املستدامة يف حد ذاته

املعنون بـ "املعلومات الالزمة لعملية صنع   21قرن  عمال الأمن جدول    40ويف هذا اإلطار ويف الفصل  
ت أوضع مؤشرات للتنمية املستدامة لتوفري  إىل    متت الدعوة القرارات"   سس راسخة لصنع القرار على مجيع املستو

رات نتيجة لذلك جرت الكثري من احملاوالت لتطوير مؤش  واإلمنائية.وللمسامهة يف استدامة ذاتية التنظيم للنظم البيئية  
على أكمل وجه وأدق تعبري منذ أوائل عقد التسعينات من القرن العشرين، وكان أبرزها منشور   تدامةاملس  ميةمتثل التن

املستدامة  للجنة األ  للتنمية  املتحدة  املستدامة  1996يف عام    UNCSDمم  التنمية  اإلطار   بعنوان "مؤشرات 
أربع فئات رئيسية: اقتصادية، اجتماعية، إىل  مؤشرا مصنفة    **130ويتضمن هذا املنشور قائمة بنحو    *"  واملنهجية

ا ومع القضا امللحة اليت تواجهها  بيئية ومؤسسية. ميكن للدول أن ختتار من هذه املؤشرات ما يتالءم مع أولو
خذ يفواأل تتوخاها، على أن  اليت  الفئات األربع للتوصل    هداف  للتأ صورة أوسع و إىل  االعتبار مجيع  نمية مشل 
: املساواة االج3ستدامةامل ، أمناط تماعية، الصحة العامة، التعليم، الفئات االجتماعية. مشلت جمموعة املؤشرات قضا

الساحلية، املياه العذبة،   من، الغالف اجلوي، األراضي، البحار واحمليطات واملناطق اإلنتاج واالستهالك، السكن، األ
ا والطاقة،  النقل  البيولوجي،  واجلفافالتنوع  التصحر  التكنولوجيا،  الزراعة،  واخلطرة،  الصلبة  ت  ت  ، لنفا  ، الغا

  .4طر املؤسسيةالسياحة البيئية، التجارة، القوانني والتشريعات واأل 

يمنة العالقات أو إوقد اعتمدت يف   عداد هذه املؤشرات على إطار حتليلي مت يف سياقه تصنيف ال يسمح 
  ثالث فئات رئيسية هي: إىل  ات ضمن اإلطار، فصنف املؤشرات  الروابط السببية بني املؤشر 

  مناط؛ مؤشرات الضغط أو القوة الدافعة: اليت تصف األنشطة والعمليات واأل  .أ

 
1 United Nations Economic Commission for Europ, Conference of European Statisticians Recommendations 
onMeasuring Sustainable DevelopmentConference, 2014, Online: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2013/CES_SD_web.pdf , last visit: 07/05/2018  P13 

  . 100سابق، ص ، مرجع رمحان أمال  2
* Indicators of Sustainable Development Framework And methodologies 

  . مؤشر 59مت خفضها الحقا اىل  **
،   2001، األمم املتحدة نيويورك تطبيق مؤشرات التنمية املستدامة يف بلدان اإلسكوا: حتليل النتائج اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  3

  . 5-4 ص.ص
  . 145-144 ص.ص ،سهري إبراهيم حاجم اهلييت، مرجع سابق  4
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  ة وصفية للحالة الراهنة؛ مؤشرات احلالة: اليت توفر صور   .ب
ا من قبل الدول   . ج  .1ة مؤشرات االستجابة: هي اليت توضح التدابري املتخذة أو اليت مت العمل 

  . 21جندة القرن  أ ) قائمة خمتارة من مؤشرات التنمية املستدامة يف إطار  1(  لحقيعرض امل

اإلشارة   منظمة إىل  وجتدر  والتنمية    أن  االقتصادي  املؤشرات   OECDالتعاون  هلذه  آخر  تصنيف  وضعت 
  مؤشرات مصدر ومؤشرات نتيجة. إىل فقستمها  

املصدر   - وتقيس مسResource Indicatorsمؤشرات  التغ:  ت  والبيئية  تو االقتصادية  األصول  ري يف 
التغري يف   ،األراضيالتغري يف استخدامات    ،التغري يف املوارد املائية   ،واالجتماعية، حيث يقيس نوعية اهلواء

 ، التغري التكنولوجي  ،صايف التغري يف األصول املالية  ،صايف التغري يف األصول املنتجة  ،استخدام مصادر الطاقة
  نفاق على االستثمار يف رأس املال البشري. ال البشري ويف اإل رأس املالتغري يف

: وتشمل أمناط االنفاق ومعدالته وتوزيع الدخل والصحة Outcome Indicatorsمؤشرات النتيجة:   -
 .2والتعليم والعمل

اإلشارة      جتدر  و أ إىل  كما  البلدان  من  العديد  اإلحصائية  ن  مؤشرات  املعاهد  جمموعات   ميةلتنلطورت 
ا، حيث   اختالف إىل  يعود    هذا االختالف  . خمتلفة متامااختارت كل منها نطاقات ومؤشرات  املستدامة خاصة 

ت السياسات يف  البلدان   ت    ومدى  أولو لقضا العاملية أو اإلقليمية. ومن   االهتماممدى  إىل  إضافة  توافر البيا
ومع ذلك هناك العديد من املؤشرات اليت تعترب مشرتكة   ، ةضئيل للمقارنة الدولي  اهتمامجهة أخرى قد مت إيالء  

  .3واسع بشكل  
ريخ قياس التنمية املستدامة   االختيار بني املؤشرات املركبة وجمموعات املؤشرات،   جرت العديد من جتارب يف 

 ألنه  ،املؤشراتت  أما يف الوقت احلاضر فتستخدم مجيع املنظمات الدولية تقريبا واملكاتب اإلحصائية الوطنية جمموعا
    .4ال توجد أوزان موثوقة لتجميع خمتلف املؤشرات يف مؤشر مركب واحد

 للتنمية املستدامة   املقاييس العامة املطلب الثالث:  

ت القومية.  وهلا جذور متعلقة املركبة    تعترب من األدلة  تسمح هذه املقاييس   5اإلطار احملاسيب لنظام احلسا
عمال نوردوس أانبثقت عن  قد  و   . وغريها من العوامل غري السوقية  كل التجميع، ومش  بعادحبل مشكل عدم جتانس األ

 
  . 156-155 ص.ص، ييت، مرجع سابقسهري إبراهيم حاجم اهل  1
  . 421-420 ص.ص، مرجع سابق، 1عال حممد اخلواجة، العوملة والتنمية املستدامة، املوسوعة العربية من اجل التنمية املستدامة ج   2

3 UNECE, OECD, Eurostat, Measuring Sustainable Development, 2008, Online: 
https://www.oecd.org/greengrowth/41414440.pdf last visit: 07/05/2018, P30. 

4 United Nations Economic Commission for Europ, Op. cit., P17. 
5 Ibidem, P 12. 
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دة أو طرح مقابل نقدي كالناتج احمللي   أ ، واليت تقوم على مبد تصاديةالرفاهية االقلقياس    1973وتوبني عام   ز
  . 1اإلمجايل لكل فرد، هذه العناصر تساهم يف حتقيق الرفاهية االقتصادية

  :  2للتنمية املستدامة نذكر   شرات العاملة ومن بني املؤ 

عبارة عن الناتج احمللي االمجايل مطروحا منه نضوب : هو  le PIB Vert الناتج احمللي اإلمجايل األخضر  -
 ؛ رأس املال الطبيعي

الثابت   Epargne Véritableدخار احلقيقي:  اإل - الدخار مطروحا منه رأس املال  هذا املؤشر يتعلق 
 ؛ه مصاريف التعليم مطروحا منه نضوب املوارد الطبيعيةيلإ(االق) مضافا  

املعدل  اإل - الصايف  لفائض من   Epargne Nette Ajustéeدخار  العاملي ويتعلق  وهو مؤشر للبنك 
نواعه البشري االقتصادي والطبيعي.    املوارد بعد استغالل رأس املال 

ت الرابع املبحث    التنمية املستدامة مسار  تواجه: حتد
ت اليت تعيق جهودها يف حتقيق  اجتو  التنمية املستدامة، أهم ه دول العامل، خاصة النامية، العديد من التحد

ت يتمثل فيما    :يلي  تلك التحد

 املفهوم الفضفاض للتنمية املستدامة املطلب األول:

حيث فها العلمي،  ييعترب مصطلح التنمية املستدامة من املصطلحات اليت يكتنفها الغموض واللبس من حيث تعر 
هم مهما كان معناها واسعا وغامضا   فقد لوحظ أن هذا املصطلح حيمل كل معىن يريد املتحدثون عرضه يف قضا

حداث خالفات سياسية إكانت هذه القضية. حيث دار جدل واسع حول مفهومها كما تسببت وستستمر يف  
رمبا ا أن غموض هذا املصطلح وتطبيقاته العريضة  وتنافس حول التعريف األفضل. يف هذا االجتاه قال البعض ساخر 

خرون أنه على الرغم من أن تعدد التفسريات ووجهات آ كان هو السبب وراء شيوع استخدامه، ويف املقابل يرى  
ملرونة،  يميكن أن  فهو  النظر وتشتيتها   شى أن يصبح مبدأ االستدامة عدمي املعىن وليس أكثر من نه خيُ أإال  سمح 

وسع معانيها وإقرارها على   تدامةاملس  ميةفكرة التنول الواسع ليف البالغة السياسية. وعلى الرغم من القب  جمرد عبارة 
 .  3أهداف وبرامج وسياسات عملية، يعترب مهمة أصعب إىل أنه تبني أن ترمجة هذه الفكرة  إال   صعيد واسع، 

 
  . 103، مرجع سابق، ص رمحان أمال 1
  . 103سابق، ص الرجع نفس امل  2
  . 147، 56 ص.ص اللبدي، مرجع سابق، نزار عوين - 3

  . 88-87 ص.صدوجالس موسشيت، مرجع سابق،   -     
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    عدم االستقرار الدويلاملطلب الثاين: 
  منحتالل األجنيب وانعدام األاحلروب اإل  ،ي، النزاعات املسلحة رار السياسعدم االستق : األولالفرع  

منهاأهلا   إنسانية كثرية،  ومآسي  مدمرة،  وعواقب  والبشرية،  الطبيعية  البيئة  حالة  على  األثر  للكرامة إ   :بلغ  هدار 
ملياه، ألغام ودمار بيئي  فراز فقراء ومرضى ومصابني، ختريب للمنازل واملنشآت ومصادر اإالبشرية، نزوح الالجئني،  

  كبري. 
كما يعترب غياب االستقرار أول سبب يف تعطل السياسات التنموية بسبب االستنزاف املريع واملستمر للموارد املالية 

القضاء على املوارد البشرية والثروات القومية واليت ميكن أن إىل  واملادية األخرى الشحيحة، واليت تؤدي يف النهاية  
يار األتستغل وتست حماربة الفقر، هذا إىل  نظمة البيئية وتدهور املوارد الطبيعية والبشرية إضافة  خدم يف احليلولة دون ا

  الباهظة اليت توجه للدفاع والتسلح.   واملوارد  من جهة، ومن جهة أخرى بسبب النفقات
 إلدارة العالقات بني    إرساء قاعدة سليمة يف ول خطوة  أويف هذا السياق يرى تقرير مستقبلنا املشرتك أن  

املسمن  األ العاملي أهي توسيع    تدامة والتنمية  تمع  ا التهديدات حيث أن    ،فق  قد تنشب ليس بسبب  النزاعات 
    .1يضا عن تدهور البيئة وحمدودية خيارات التنميةأالسياسية والعسكرية للسيادة الوطنية فحسب، بل قد تنجم  

  صار االقتصادي مواصلة استخدام سالح احلالفرع الثاين: 
بل ويزيد من التدهور يف   ، ينعكس سلبيا على قدرات هذه الدول يف االلتزام مبسؤوليتها جتاه التنمية املستدامةما    

  .2مستوى معيشة الطبقات الفقرية

  املطلب الثالث: قضا جوهرية للدول النامية
  الفقر :  األولالفرع  

تكافئ بصورة صارخة. والفقر أساس لكثري من املشكالت، اململية غري  ويرجع الفقر أساسا إىل أن توزيع املكاسب العا  
الفقري   يفكر  فال  ت؛  الغا وقطع  األرض  استنزاف  إىل  الفقر  يدفع  أكرب إال  فمثال  له  ميثل  الذي  يومه  قوت  يف 

ت، وال يوجه للمستقبل أدين اهتمام ك غري بة هامة يف وجه تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالما يشكل عق   ، التحد

 
لسودان، جملة التنويرضرار املاحي العبيد أمحد، نشأة وتطور مفهوم التنمية املستدامة،  -   1 ، دورية علمية ثقافية حمكمة تصدر عن ركز التنوير املعريف 

  . 13، ص 2008العدد اخلامس 
  . 299د العزيز قاسم حمارب، مرجع سابق، ص عب -      

  .14ضرار املاحي العبيد أمحد، مرجع سابق، ص  2
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ا ألجل حتقيق التنمية املستدامة. وتزداد مشكلة الفقر حدة مع األ إة و املستدامة ومحاية قاعدة املوارد الطبيعي مية دار
د حجم السكان.   والبطالة وازد

تمع البشري إىل   ول غنياء وفقراء، والفجوة املتزايدة االتساع بني الدأهذا وتشكل كل من: اهلوة العميقة اليت تقسم ا
ديدا كبريا ل     .1من واالستقرار على املستوى العامليالزدهار واألالغنية والدول الفقرية؛ تشكالن 

   رها آالعوملة و الفرع الثاين:  

حتد العوملة من قدرة وإمكانية العديد من الدول النامية يف حتقيق التنمية املستدامة، فتكامل األسواق السريع وحركة 
دات اهل لنسبة لتحقيق التنمية األموال والز ت وفرص جديدة  امة يف تدفقات االستثمارات حول العامل طرحت حتد

ت العوملة، حيث يتفق املستدامة تتفاوت بشكل كبري، حيث تواجه البلد  ة حتد ت خاصة يف جما ان الفقرية صعو
 ونقل الستثمار وتدفق رؤوس األموال  الكثريون على أن العوملة والرتابط يتيحان فرصا جديدة يف جماالت التجارة وا

ت املعيشة، لكن ويف نفس االتكنولوجي الوقت ال ، مما يساعد على حتقيق النمو االقتصادي والتنمية وحتسني مستو
ت خطرية قائمة   إذا كان حترير حيث    .2من والفقر وغريها زمات املالية الشديدة وعدم األاألمثل  تزال هناك حتد

مام صادرات الدول املتقدمة يصب يف صاحل تلك الدول، تقحم املعايري البيئية ملنع دخول أ اق  التجارة وفتح األسو 
وقت نفسه توصد فيه أبواب هجرة البشر اليها حبثا عن فرص العمل أو يف ال  ،سلع الدول النامية لألسواق العاملية

ا على النفاذ لألسواق وتنويع ذا يتطلب توفري املساعدات الفنية للدول النامية لتهلاكتساب املهارات. و  عزيز قدرا
تقال املوارد البشرية  نظف واملساعدة يف حرية انوحتسني جودة وكفاءة املنتج واستخدام تقنيات اإلنتاج األالصادرات،  

والتقنيات وحرية تدفق رؤوس األموال، وحث الدول الصناعية على احلد من أمناط االستهالك املدمر للموارد البيئية  
    .3الل برامج تعديل وتطوير أساليب االستهالك والتحول إىل أمناط اإلنتاج واالستهالك املستدام من خ 

  والديونقضا التمويل  الفرع الثالث:  
تفتقر الدول النامية للتمويل الكايف، بسبب الديون املرتاكمة، حيث حيول تراكم الديون دون جناح خطط التنمية،   

 2.5بلغت مديونية العامل الثالث    مثالقيال على اقتصاد معظم الدول النامية؛ فحيث تشكل خدمة الديون عبئا ث
  ا تقدمه سنو الدول املتقدمة من مساعدات خارجية!ضعفا مل  20، وهو ما ميثل  2004ترليون دوالر سنة  

 
  . 297-296 ص.صضرار املاحي العبيد أمحد، مرجع سابق،  1
  . 14ضرار املاحي العبيد أمحد، مرجع سابق، ص 2
  .  203عبد العزيز قاسم حمارب، مرجع سابق، ص  3
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ا نتاج   مؤمتر قمة األرض كما يزيد من حدة أزمة التمويل عدم وفاء الدول املتقدمة بتقدمي املساعدات اليت وعدت 
ا يف تنفيإ% من  0.7التزمت بتقدمي ما نسبته    أين  1992 جتها احمللي كمساعدات للدول النامية ملساعد ذ مجايل 

    .1مشروعات حتقق أهداف التنمية املستدامة 

  التحتية   تدين األوضاع االقتصادية والبىنالفرع الرابع:  

لتايلك غري املستدامة،  ما يتسبب يف استمرار أمناط اإلنتاج واالستهال   يزيد من تدهور قاعدة املوارد الطبيعية   و
استمرار استنزافها. وتتمثل أهم مظاهر التدين االقتصادي للدول النامية يف: اخنفاض متوسط دخل الفرد، ضعف و 

اإلنتاج،   بقطاعات  للنهوض  لالستثمار  املتاح  املال  مسامهة    إنتشاررأس  اخنفاض  الشباب،  خاصة  قطاع البطالة 
يزيد من .  2 الصادرات، والتبعية االقتصادية اخلارجيةيل، االعتماد على سلع قليلة يفالصناعة يف الناتج احمللي اإلمجا 

الظروف   املدخرات حدة هذه  يتسبب أساسا يف هدر  والذي  الفساد االقتصادي، االجتماعي واإلداري،  تفشي 
  وضعف نتائج االستثمارات. 

  ية واخلربات الفنية ت التقن اإلمكا  ف الفرع اخلامس: ضع

لدول املتقدمة، وهو ما يعرف تدين اإلإىل  يعود سببه األساسي     نفاق على التنمية البشرية من تعليم وتدريب مقارنة 
هذا الضعف يف   لفجوة النوعية/املعرفية بني دول الشمال ودول اجلنوب وبني األغنياء والفقراء يف القطر الواحد.

لدول النامية عن مواكبة مسرية التقدم العلمي والتقين، خاصة فيما ت التعليمية والبحثية يؤخر اإمكانيات املؤسسا
إال يتعلق مبستلزمات التنمية املستدامة. ما ينجر عنه تبين هذه الدول لتقنيات وجتارب مستوردة من الدول املتقدمة،  

ا   حيان عدم مواءمة ض األ فرز يف بع يرها احملتملة  آو أن تبين هذه التجارب والتقنيات دون دراستها وتقييم تطبيقا
مع الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف الدول النامية من جهة ونقص الكفاءات القادرة على التعامل معها 

   .3خرى أ من جهة  

  عدم االلتزام اجلاد للدول املتقدمة بقيادة جمهودات التنمية املستدامة املطلب الرابع:  
ت املتحدة سنة    : وضح مثالأ   ويعترب    ريس للمناخ املوقع سنة    2017انسحاب الوال الذي   2015من اتفاق 

ت ، مع األ 2100يلتزم بتخفيض درجات حرارة األرض بدرجتني مئويتني حبلول عام   خذ يف احلسبان أن الوال

 
  . 305، 297ص   حمارب، مرجع سابق،عبد العزيز قاسم  1
  .  301نفس املرجع السابق، ص  2
  . 302عبد العزيز قاسم حمارب، مرجع سابق، ص  3
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عامليا، كما    15املتحدة مسؤولة عن   الكربونية  ت  االنبعا املئة من جمموع  للتمويل يضا مصأا  أيف  در رئيسي 
 .1والتكنولوجيا اليت تعتمد عليها الدول النامية يف حماربة ارتفاع درجات احلرارة

 
ريس مغراث، مات موقع بيبيسي عريب،  1 ت املتحدة من اتفاقية  ، متاح  2017حزيران  /يونيو  2للتغري املناخي، ثريات مخسة النسحاب الوال

  15/04/2018ريخ االطالع:  tech-and-http://www.bbc.com/arabic/science-40131767على اخلط: 
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  خالصة الفصل: 
واستمرار تبين قضا جوهرية   ،بفشل مناذج التنمية التقليديةسارت التنمية املستدامة يف مسار طويل مدفوع  

لبيئة واألا ما  وامهه،  يف تنمية حياة البشر واستمرارها قضية املستدامة  مر الذي جعل التنمية  األ  ، جيال القادمةتعلق 
 هذا التحول وقد جاء تبين.  بل وختص الدول املتقدمة على حد سواء  فحسب   املتأخرة عاملية وال تقتصر على الدول  

 ا ل القادمة، حمققة اعرتافنتيجة جهود جبارة من حركة االستدامة القوية حيث كافحت بضراوة يف سبيل البيئة واألجيا
يف مناذج   و اإلصالحية أتماد االستدامة الضعيفة  عا  ذلك مت  بيئة، على الرغم من على الصعيد العاملي بقضا ال  اواسع

املعتمدة.   املستدامة  املتعلقة وق التنمية  امللحة  القضا  تعاجل  اليت  تبين جمموعة من األهداف  العمل  د عرف مسار 
معاجلة القضا املتشابكة واملتشعبة   ألجلاالجتماعية والبيئية، واليت عرفت توسعا يف القضا    ةاالقتصادي  ألبعاد
ت  أ وعلى الرغم من  .هلدف األكرب  وتتأثر راليت تؤث لتحد يبقى و ن التنمية املستدامة عرفت مسارا طويال حمفوفا 

ت جوهرية حتول دون السري املتناغم لدول العامل يف م سار حتقيق حتسينات ختدم الكوكب ككل؛ جيب هناك حتد
اإعدم     .غفاهلا والعمل على حتقيق تطورات مستقبلية على املستوى العاملي للتكفل اجلماعي 

متابعة   تتوفري أدواو التنمية املستدامة    إطار التقدم احملرز يف    بتحديد نمية املستدامة  قياس الت  يسمح
التناقضات اليت قد تطر   مهواأل  ،قاليمومقارنة بني السياسات واأل بعاد بني األ  أمن ذلك توفر أداة لكشف وادارة 

ويتم قياس التنمية املستدامة عن طريق األدلة او املقاييس املركبة  .و ضمن البعد الواحد يف الوقت املناسبأاملختلفة 
و عن طريق املقاييس العامة أعيد.  ومنها دليل التنمية البشرية دليل البصمة البيئية والتوليفة بينهما ودليل الكوكب الس

عدل. ولكون التنمية املستدامة للمحاسبة الوطنية كالناتج احمللي اخلام األخضر واالدخار احلقيقي واالدخار الصايف امل 
متعددة االبعاد متشعبة القضا يتم اعتماد جمموعات املؤشرات حبيث ال ختتزل يف دليل او مقياس واحد، ويعتمد 

مؤشرات الدفع احلالة واالستجابة لكل موضوع وموضوع فرعي من أبعاد التنمية املستدامة. وهي من    برية كجمموعة  
ت ومدى نضج  مة أو قطر آل ضختتلف من من   خبصوص كل مؤشر. اإلحصائية    األنظمةخر حسب األولو
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  متهيد: 

مهية كبرية يف الق حيث حاز على نسبة هامة يف ميزان العاملي الطاقة األولية،   العشرينرن  حضي النفط 
إلضافة   املنتجات النفطية إىل  نتيجة تزايد استهالك الطاقة بشكل عام وتطور صناعة النقل بشكل خاص. هذا 

 صناعات   مدخالتالعديد من    ، ومن جهة أخرى ساهم يف تطويرمن جهة  تكريره، هذا  املتنوعة اليت تنتج عن 
ت و ال   ستهالك احلديث. الحدثته يف تشكيل منط اأ ما  اليت أحدثت  برتوكيماو

ذا الشكل ليست  طن األرض على أعماق كبرية وإحداثيات جمهولة فهو  وحيث يتواجد النفط اخلام يف 
اقتصادية،   النفطية على حتديد موقعه على اخلريطة واستخراجه وإكسابه قيملذلك  له أي قيمة  الصناعة  ة تعمل 

  .قتصادية للمستهلك النهائي مبا يعرف بسلسلة القيمة النفطية ا

ت الصناعة النفطية معتمدين على مدخل سلسلة القيمة،  إىل  سنتطرق يف هذا الفصل    بتناول خمتلف مكو
النفطية   القيمة  اليت تضيفها كل حلقة من   مثاألنشطة األساسية لسلسلة  ت كل نشاط أساسي والقيمة  اقتصاد

  القيمة والرتابط الوظيفي بني املنشآت املكونة لنظام القيمة. ام  سلسلة/نظ

اإلحالل التام بني مصطلحي: البرتول والنفط، فنقول الصناعة النفطية أو البرتولية إىل  كما جتدر اإلشارة  
  والعكس دون أي اختالف يذكر. 

تاألولاملبحث    الصناعة النفطية  : مكو
تقنية، تنظيمية وقانونية،   : س املال والتكنولوجيا، كما تتميز بتعقيداتأ ر   كثيفةتعترب الصناعة النفطية صناعة  

املعاصرة على كل   واقتصاديةمهية سياسية     وحتظى النفطية يف احلياة  بعة عن احلاجة الكبرية للمنتجات  خاصة 
   .واالقتصادية  العوامل التقنية  سنركز على طوار هذه الصناعة، حيث  أ صعدة. لذلك كان البد من فهم خمتلف  األ

ستخدام مدخل سلسلة القيمة، اليت تشرِّح كل مراحل الصناعة سنقوم هنا ب تشريح الصناعة النفطية، وذلك 
السلعة النفطية، بدءا من احلصول على حق البحث عن املوارد النفطية املدفونة إىل  وما تضيفه كل مرحلة من قيمة  

طن األرض وانتهاء ببيع  إلضافة  لمختلف املستهلكنيالسلع النفطية ل   يف  م املختلفة،  اجلهد إىل   وتلبية حاجا
  الذي تبذله كل منشأة نفطية يف الصناعة والعائد الذي تتحصل عليه مقابل ذلك. 

حد كبري مع صناعة الغاز الطبيعي فهي توأمها الطبيعي، حيث إىل  ن الصناعة النفطية متداخلة  إىل أ نشري هنا  
إلضافة  طية  النفالشركات    غلب أتنشط   الني،  ننا لن نتطرق إال أر  غلب اآلأما ينتجان معا يف  إىل أيف كلتا ا
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ننا سنتطرق للصناعة النفطية على الرب فقط إىل أاستخراج الغاز الطبيعي وسنركز على النفط. كما نشري أيضا  إىل  
صناعة النفط إىل  تطرق  العمق. كما لن ن  لعميقة وال شديدة الصناعة النفطية يف املياه الضحلة وال اإىل  ولن نتطرق  

  غري التقليدي. 

  املطلب األول: مفهوم سلسلة القيمة. 
ا املنتج من مرحلة املواد األ إىل    سلسلة القيمة   يشري مفهوم    إىل ل و ص الو   غايةإىل ولية  الكيفية اليت يتحرك 

حيث يضيف كل منها وظيفيا  ع بعضها  نشطة املرتابطة مجمموعة من األ  ، وتتكون سلسلة القيمة منالزبون النهائي
ومن   ، هذا من جهة، زء من القيمة الكلية املقدمة للزبون جبنشاط    بذلك يساهم كل النشاط السابق له،  إىل  قيمة  

ح الكليةيسهم يف جزء من األ  جهة أخرى     .1ر

  ،"امليزة التنافسية  :يف كتابه  1985سنة    بورترمايكل  من قبل    أول مرة   مت تقدمي حتليل سلسلة القيمةرخييا  
نشاطات أساسية   :إىل  ها بتقسيموقام  عناصر سلسلة القيمة القياسية  قام بتقدمي    أين  ، داء املتفوق"خلق واستدامة األ
 . للقيمة  ونشاطات داعمة 

  نشطة األساسية األالفرع األول:  
 خدمات ما بعد البيع. إىل  املستهلك إضافة  إىل  وإيصاله   املادي للمنتجنشطة اليت تدخل يف التكوين  األ  وتضم

 :  2رئيسية وهي   أصناف نشطة يف مخسة  مجع بروتر هذه األ

ستالم وختزين وتوزيع املدخالتاإلمداد    أنشطة .1 تم   ؛ الداخلة: وهي اليت 

  خمرجات؛إىل  حتويل املدخالت عمليات .2

ئن؛نشطة خزن وتوزيع املنتج  أاخلارجة: وهي    اإلمداد  األنشطة .3    للز

موعة  البيع والتسويق: تتض .4  التسعري، اختيار القناة...؛   ،الرتويج دارة املبيعات،  إمن هذه ا

 القطع   ،و حتسن قيمة املنتج؛ كالرتكيب، التصليح، التدريبأحتافظ    تقدمي خدماتاخلدمات:   .5
   .تعديل املنتجو  االحتياطية

  األنشطة الداعمة للقيمة :  الفرع الثاين
  :3ربعة جماميع هي أنشطة األساسية، وتضم وفعالية األ حتسني كفاءة علىنشطة اليت تساعد  األ  كل   وتضم

 
ن حسني 1   .4، ص2005، بغداد، منظمةقيمة ال، التكامل بني سلسلة قيمة الزبون وسلسلة زكر مطلك الدوري، يعرب عد

2 Michael E. Porter, Competitive Advantage Creating And Sustaining Superior Performance, the Free 
Press, New York, 1985, P.P 39-43. 

3 Michael E. Porter , Op. Cit., P 39- 44. 



الصناعة النفطية  هيكل  :ين الفصل الثا  

49 
 

 الشراء: للمواد األولية، اآلالت واملنشآت...؛ .6

 ؛ التكنولوجي  التطوير .7

 ؛املوارد البشرية  إدارة .8

دارة  إ   ،النوعيةة العامة، التمويل، احملاسبة، الشؤون احلكومية، وادارة  دار اإل  شملتو التحتية:    البىن .9
  وغريها. املعلومات 

 ؛الرتابط بني بعضها  وإمنا متأصلة ن سلسة القيمة ليست جتميع لنشاطات مستقلة،  أإىل  شارة  اإلجيب  
  .1ماد مفاهيميا، تعاقد و/أو 

  نظام القيمة الفرع الثالث:  
ما يعرف بنظام معا  مكونة    ملنشآت أخرى،  ة ضمن تيار من النشاطات وسالسل القيمةأاملنشتقع سلسلة قيمة  

 . )1  -2(الشكل  القيمة، املوضح يف  

  : نظام القيمة لبورتر )1  - 2(  شكل

 
Source : Michael E. Porter, Competitive Advantage Creating And 
Sustaining Superior Performance, the Free Press, New York, 1985, P35. 

ثر أة، بذلك تتأ ملنشاات  ج ة بسلسلة قيمة املشرتين ملنتأاملوردين بسلسلة قيمة املنشحيث ترتبط سلسلة قيمة  
ئنها ردين وتؤثر يف سلسلة قيمة  و بسلسلة امل خلق القيمة قد يتم ضمن منشأة واحدة أو بني أكثر هذا معناه؛    .2ز

مفهوم ، ونكون يف إطار  "سلسلة القيمة "ضمن مؤسسة واحدة نكون ضمن مفهوم    نكونمن منشأة، لذلك عندما  
  .3ر من منشأة بنشاطات مرتبطة بني أكث  ملا يكون التحليل متعلق  "نظام القيمة"

  إىل:  يمةوتنقسم أيضا األنشطة األساسية لسلسلة/نظام الق

ا أقرب  نشاطات منبع-       املواد األولية واملدخالت األساسية؛ إىل  : تتميز 

  الزبون. إىل  : وتكون أقرب  نشاطات مصب-  

 
1 Silvana Tordo Et al , National Oil Companies and Value Creation, World Bank  Working Papers , 2011, 

P1.  
2 Michael E. Porter, Op. cit., P 34. 
3 Silvana Tordo Et al, National Oil Companies and Value Creation, Op. cit., P1.  
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  النفطية   املطلب الثاين: األنشطة األساسية لسلسلة القيمة يف الصناعة
 تبدأ نشاطات .  1رئيسية: املنبع، املتوسط واملصب تتكون سلسلة القيمة يف الصناعة النفطية من ثالثة أقسام  

. 2املصب ببيع املنتجات للمستهلكني النهائينينشاطات    نتهيتمن حقوق االستكشاف و النفطية  املنبع يف الصناعة  
  ). 2  -2(وتتم وفق تتابع معني كما يف الشكل  

  تتابع األنشطة األساسية يف سلسلة/نظام القيمة للصناعة النفطية   )2  - 2(شكل  

  
ستخدام مدحل سلسلة القيمة،    :راملصد جملة الدراسات  عبد هللا جامع و أمال رمحان، حتليل هيكل الصناعة النفطية 

  . 169، ص  2017، جامعة الوادي، العدد الثامن،  املالية واحملاسبية 

  من نشاطات البحث واإلنتاج ويعترب اجلانب االستخراجي للصناعة؛   كل)  Upstream( تضم نشاطات املنبع  -
  كل من عمليات النقل والتخزين؛ )  Midstream(   تضم نشاطات املتوسطة   -
عمليات التكرير والتسويق، وتشكل اجلانب التحويلي والتجاري من )  Downstream(  تضم نشاطات املصب   -

 الصناعة. 

شركات النفط أو     IOCشركات النفط الدوليةثل  ضمن شركة واحدة متكاملة موتتم هذه األنشطة سواء     
واحدة من وعندئذ نكون بصدد سلسلة قيمة ملنشأة واحدة. أو قد تتم بني أكثر من شركة نفطية   NOCالوطنية

كات نفطية ر ش،  شركات اخلدمات النفطية  ، املستقلةالشركات النفطية    شركات النفط الوطنية أو الدولية واالستعانة ب 
  وعند إذ نكون ضمن مفهوم نظام القيمة.  ....إخلهجينة

  Upstreamالفرع األول: نشاطات املنبع  
ترتبط عمليات املنبع إرتباطا وثيقا بدورة حياة احلقل النفطي، واليت تبدأ من مرحلة احلصول على حق الدخول، تليها 

هلجر. مرحلة التقييم، مث مرحلة التطوير، فمرحلة اإلستكشاف، ف  اإلنتاج وتنتهي 

 
1 Morgan_Downey, Op. cit., P62. 
2 Silvana Tordo, Fiscal Systems for Hydrocarbons Design Issues, World Bank, 2007, P 21. 

الموارد 
النفطية نشاطات المنبع  النشاطات 

المتوسطة نشاطات المصب       النشاطات 
المتوسطة المستهلك
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  املوارد إىل  أوال: مرحلة احليازة أو احلصول على حق الوصول  
ت املتحدة األمريكية وكندا، تعود     للدولة، بغض النظر عن مالك   الباطنيةملكية املوارد  يف كل الدول، ما عدا الوال

طنية وجب عليها   .1سطح األرض  لتايل إذا رغبت شركة يف إستغالل ثروات  احلصول على ترخيص ميكنها من   و
الثروا النفط  البحث عن واستخراج هذه  القانونية ألجل ضمان حقوق ت. يف قطاع  النظم  العديد من  مت تطوير 

عائلتني أساسيتني إىل  . تنقسم هذه النظم  2ثمرين اخلواص يف نشاطات املنبعوالتزامات كل من الدولة املضيفة واملست
ه. 3  - 2(كل الش مها: االمتياز والتعاقد،   ) أد

  ): الرتتيبات القانونية لنشاطات املنبع يف الصناعة النفطية 3  - 2شكل(

  
Source: Silvana Tordo, Fiscal Systems for Hydrocarbons Design Issues, Op. cit., P8. 

بعضها مفاهيميا من حيث مستوى السيطرة املطبق من طرف الدولة، حقوق هذه االتفاقيات عن  ختتلف  
  هذا وميكن أن ختتلف تفاصيل العقد حىت بني عقود النمط الواحد.  .3مللكية، واالتفاقيات التعويضية ا

تطورت اتفاقيات اإلمتياز كثريا منذ ظهورها يف أوائل القرن العشرين كعقود بني طرف واحد عندما   نظام االمتياز: .1

ملوارد ال تزال حتت سيطرة دول . وقد كان عمليا الرتتيب الوحيد املتاح 4أخرى  كانت الكثري من البلدان الغنية 
 عامليا قبل الستينات.

 
1 Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, The Global Oil & Gas Industry Management , Strategy& Finance, 

Pennwell, Oklahoma USA, 2011, P87.  
2 Silvana Tordo Et al, Petroleum Exploration and Production Rights Allocation Strategies and Design 

Issues, World Bank Working Paper, 2010, P8. 
3 Ibidem, P9. 

ء عقود النفطرادون،  جينيك  4 تمع النفط، معهد على ، الرقابةألف    . 82، ص2005املنفتح، نيويورك،  ا

الترتيبات القانونية للبترول

االمتيازنظام  النظام التعاقدي

عقود تقاسم االنتاج 
مضيفةاالنتاج المادي يقتسم بين المستثمر والدولة ال

عقود الخدمات
المتعاقد يدفع اتعاب الخدمة، عادة نقدا

عقود خدمات مخاطرة
اتعاب الخدمات مرتبطة بالربح

خدمات صافية
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الدإىل  يهدف اإلمتياز   الزمن، ويكون مسؤوال عن كل إجيار مساحة أرض من  ولة ملدة حمددة من 
اإلستثمار واإلنتاج، وتعود له ملكية كل معدات اإلستكشاف واإلنتاج خالل هذه املدة. وبعد انتهاء  قرارات  
وهذا مقابل مدفوعات مالية   ،الدولة، وميتلك املستثمر كل اإلنتاج عند رأس البئرإىل  تنتقل الرتكيبات  اإلمتياز  

  تباينت بني اجليل األول واجليل احلديث من اإلمتياز.   ملدفوعات ا. هذه  1لصاحل الدولة املضيفة 

ن طويلة، إشراف   م للشركة على اجلدول متيز اجليل األول من اإلمتيازات بـ: مساحة شاسعة، فرتة سر
مج العمل كما ال توجد متطلبات لإلنتاج. يف ا ملقابل يف اإلمتيازات احلديثة أصبحت املساحة أقل الزمين وبر

بدقة   واإلستكشاف،  و وحمددة  البحث  فرتة  ختلي خالل  لبنود  دنيا   اطاشرت ختضع  ومتطلبات  عمل  مج  بر
البنود املالية أكثر لإلستثمار، كما أصبح يغلب على منحها أسلوب املنا قصات والعطاءات. كما أصبحت 

تقريبا نصف   .2إنصافا  الرتتيبات   وحاليا  نوع ونسب  معترب يف  تنوع  العامل تستخدم نظام االمتياز، مع  دول 
وحيث يعترب اإلختيار األكثر ليبريالية فهو املفضل يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .3الضريبية املطبقة 

4OECD .  

ظهر بعد فرتة الستينات كبديل لنظام اإلمتيازات التقليدية نتيجة موجة التأميمات وبروز شركات نظام التعاقد:   .2

مع شركة نفطية   -الوطنية  عادة شركتها النفطية -ا  النفط الوطنية. مبوجبه تتعاقد الدولة املضيفة أو أحد مؤسسا 
دف البحث عن النفط واستغالله.    خاصة 

الدولة يف إىل  ألساسية بني اإلمتياز والتعاقد مبلكية املعدات والرتكيبات؛ حيث تنتقل غالبا  فات ااإلختالتتعلق     
مرحلة اإلنتاج يكتسب ملكية حصته من اإلنتاج عند نقطة التسليم وليس عند رأس احلني، كما أن املستثمر يف  

حية التحكم يف النشاطات؛ فالد5البئر كما يف اإلمتياز  بري يف سري اإلستثمار حيث عادة حتكم ك  ولة هلا. ومن 
يضم العقد بنود مثل احلد األدىن من اإلستثمار حتت طائلة فسخ العقد، مصادقة على خمططات التطوير... 

  إخل.  وتضم عائلة نظام التعاقد منطني مها عقود تقاسم اإلنتاج وعقود اخلدمات. 

 
1 Silvana Tordo, The Petroleum Sector Value Chain, World Bank, 2009, P24. 

  . 109رادون، مرجع سابق، ص جينيك 2
3 Silvana Tordo Fiscal Systems for Hydrocarbons Design Issues, World Bank, 2007, P9. 
4 Silvana Tordo, The Petroleum Sector Value Chain, Op. cit., P24. 
5 Silvana Tordo, Fiscal Systems for Hydrocarbons Design Issues, Op. cit., P 8. 
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االنتاج:    .أ تقاسم  ترتيبعقود  مؤ أو  ( بني حكومة    هي  اإحدى  أجنبية  )سسا شركة  جتمع   وبني  (أو 

الشركة   جنحت فإذا    ،يف منطقة معينة وزمن معني  نفط يكون لألخرية مبقتضاه حق البحث عن ال  شركات)،
  . 1املكتشف  نفط تكوين شركة مشرتكة بني الطرفني مهمتها استغالل ال  جتار يتم  نفط يف اكتشاف ال

ا تشرتك إال  حول العامل مع وجود اختالفات عديدة بينها،  حاليا هناك عدة أنواع من عقود تقاسم اإلنتاج   أ
البحث والتطوير  املتعاقد كل عمليات  للدولة؛ ميوِّل  تبقى  اإلنتاج  اآلتية: ملكية  يف اخلصائص األساسية 

. يف حالة النجاح يف تطوير 2الدولة إىل  ا  ويضع رأمساله للمخاطرة وأخريا امللكية للرتكيبات عادة تنتقل فور 
تشارك اإلنتاج رتجاع تكاليف اإلستكشاف والتطوير، ويتم بعدها  ع جتاري يتاح غالبا للمتعاقد إس مشرو 

   .3بني األطراف حسب املعادلة احملددة مسبقا يف عقد مشاركة اإلنتاج 

مبوجبها توظف الدولة متعاقدا ألداء خدمات االستكشاف و/أو اإلنتاج نيابة عنها ضمن   عقود اخلدمات:  .ب

بتة   ،مع احتفاظها مبلكية النفط كامال  ،ملدة حمددة من الزمنو مساحة حمددة   ويتحصل املتعاقد على أتعاب 
اإلنتاج. وتنقسم عقود اخلدمات   افية من عقود خدمات خماطرة وعقود خدمات صإىل  أو مرتبطة بكمية 

درإال املخاطرة،     .4أن النوع الثاين 
 والتنمية البحث لعمليات املطلوب  املال رأس توفر كةالشر  أن  مبوجبها على : ملخاطر اخلدمات قودع   -

 إعطائها طريق عن أو نقدا إما اإلنتاج،  مرحلة بعد  حمددة  سنوات الفوائد) خالل تسرتده (مع  أن على

 كافة دفع  احلكومة تتوىل بدء اإلنتاج وعند  االنتاج ملدة حمددة بسعر خمفض،شراء جزء من   يف احلق

  .التشغيل تكاليف
 الشركة وتستأجر البحث  خماطر تتحمل كافة أن احلكومة مبوجبها على : خماطر  بدون  مات د اخل  عقود   -

ا  نظري  للشركة احلكومة تدفعه الذي من املقابل يقلل النحو ذلك على واالتفاق للتنفيذ، املنقبة  . 5خدما

 
  .171، ص 1996، دار النهضة، القاهرة، زائريمبادئ االقتصاد البرتويل وتطبيقها على التشريع اجليسري حممد أبو العال،  1

2 Silvana Tordo, The Petroleum Sector Value Chain, Op. cit., P24 . 
3 Silvana Tordo Et al, Petroleum Exploration and Production Rights ... , Op. cit., P 10. 
4 Loc Cit 

لرجوع اىل بعض التجارب العاملية–صادرات  أثر تطور انظمة استغالل النفط على ال  مينة خملفي،أ  5 أطروحة دكتوراه غري منشورة، -دراسة حالة اجلزائر 
  .192، 191صص ، 2013جامعة ورقلة، 
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ارسة نشاطات هي العائالت الكربى من العقود املستخدمة للحصول على حق مم  يعترب االمتياز والتعاقد 
فمثال هناك عقود    ،1بعض الدول هلا "نظم هجينة" تضم خواص أكثر من نظام أن  إال  ية،  نفطالصناعة الاملنبع يف  

  .2منوذج البريو"عليها "عقود تقاسم االنتاج  تقاسم إنتاج ال تضم بنود اسرتجاع للتكاليف يطلق  

ة عن طريق أسلوب املناقصة(العطاءات)؛ أو بعد يف هذا اإلطار تقوم الدول بعرض مساحات معينة للتعاقد عاد
خذ شكل حزمة من اإللتزامات حنو الدولة   العطاءات واملفاوضاتولة مع األطراف املدعوة.  مفاوضات الد عادة 

املضيفة، كااللتزام بتطوير البنية القاعدية، إنفاق حد أدىن من األموال ضمن اإلستكشاف، إستخدام متعاملني 
ر حمليني بنسبة حم وهذا هو السبب يف التنوع  والتباين الكبري بني عقود نفس   .3ددة، أو حفر عدد معني من اآل

  :    4فيما يلي متوسط بعض الشروط املطبقة على مستوى العامل النمط. و 

  ؛   2املساحة األولية ترتاوح بني ألف وأربعة آالف كلم -
لتخلي عن نصف املساحة على مرحلتني -   ؛اإلتزام 
  ؛سنة30و  20 ترتاوح بنيمدة العقد   -
  ؛حدود دنيا جلهود لإلستكشافاشرتاط   -
وة  -   ؛ % من قيمة اإلنتاج7معدل اإل
؛ 20  إىل %  65إسرتجاع التكاليف يرتاوح من  -    % سنو
   ؛5تقنية وأخرى جبائية تستخدمها الدول كأداة لتشكيل بنية الصناعة   ،بيئية  أخرى شروط -
املتعاقد للدولة تسمى العالوات أ  كما توجد بنود خبصوص مدفوعات مسبقة كبرية - و يدفعها 

العقود، اإلستكشاف، إعالن جتارية املشروع، املكافآت وتدفع يف مناسبات معينة مثل: إمضاء 
  .6جاهزية املنشأة، بداية اإلنتاج و/أو بلوغ اإلنتاج املستهدف 

  

 

 
1 Silvana Tordo Et al, Petroleum Exploration and Production Rights ... , Op. cit., P 9. 
2 Wayne G.Betrand, Extractive Industry Basics, The Petroleum Value Chain, University West Indies, 2014, 

P 61. 
3 Silvana Tordo, The Petroleum Sector Value Chain, Op. cit., P25 . 
4 Silvana Tordo Et al, Petroleum Exploration and Production Rights ... , Op. cit., P57. 
5 Silvana Tordo, The Petroleum Sector Value Chain, Op. cit., P24. 
6 Silvana Tordo Et al, Petroleum Exploration and Production Rights ... , Op. cit., P.P 54,55. 
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  :أحكام تعاقدية مشرتكة  .3

يتم ص املعادن  لتطوير  الدخول  اتفاقيات  ا متيل  نظرا ألن  فإ املضيفة؛  الدولة  قبل  وضع إىل  ياغتها من 
إىل خيتلف نطاق وطبيعة هذه األحكام من بلد    ،أحكام مصممة حلماية مصاحل البلد املضيف أو تعزيز سياساته

 قدية التالية: آخر، ومع ذلك ستشمل العديد من العقود على األقل بعض املتطلبات التعا
ب للعمال احملليني أو العاملني يف شركة من الشركة النفطية توفري التدري  التدريب: تتطلب العديد من العقود  -

بت لنفقات التدريب  يكونومن الشائع أن    ،النفط الوطنية  ؛ االلتزام يف شكل التزام سنوي 
استخدام العمالة احمللية ما مل تكن املهارات   نفط العمالة واخلدمات احمللية: غالبا ما تتطلب عقود تطوير ال -

م،   بةطلو امل غري متوفرة. وخبصوص املوظفني األجانب فقد توضع قيود على عدد املغرتبني وأدوارهم وواجبا
ينص على ضرورة التعاقد على اخلدمات مع   ا كم  .الدولةإىل  وحىت أنواع املمتلكات اليت ميكنهم جلبها  

  يف بعض احلاالت يطلب التعاقد مع شركة حمددة. املقاولني احملليني، 
لتسااللتزا - تتطلب بعض العقود من املنتج النفطي بيع نسبة حمددة من إنتاجه يف السوق   ويق احمللي:م 

  ؛احمللية
ت:   - معة  لالشركات تقدمي    على االتفاقيات    تنص أغلب البيا ت ا البلد املضيف، مثل إىل  نسخ من البيا

ترخص لشركة النفط الستخدام ا  بنودقد توفر    من جهة، ومن جهة أخرى  لية ونتائج احلفر املسوحات الزلزا
ت معة  البيا  ؛ لدى الدولة املضيفة ا

ميكن - - املضيف. كما  البلد  لقوانني  العقد  خيضع  أن  االتفاقيات  من  العديد  تتطلب  القانون:  اختيار 
ر السلبية لتطب  ؛ يق القانون احمللياستخدام حكم التحكيم يف إدارة بعض اآل

ب اتفاقيات تطوير النفط بشكل عام نوعا من موافقة البلد املضيف طلتت قيود التخصيص وحتويل امللكية: -
لثإىل  و املنفعة  أقبل أن يتم نقل كل أو جزء من امللكية   غالبا ما تتطلب هذه املوافقات نشرها ف  ،طرف 

 ؛ على الشركات التعامل معه القيودأو فرتات إشعار قبل أن تكون سارية، مما خيلق عنصرا إضافيا من  
البلد املضيف أو إىل  لب بعض العقود من املشغل نقل املعدات املستخدمة يف تطوير املوارد  ت: تتطاملعدا -

 ؛شركة النفط الوطنيةإىل  
لتأمني مبا يتوافق مع متطلبات البلد االتطلب العديد من  ت التأمني:- - تفاقيات أن تقوم الشركة العاملة 

 ؛ املضيف
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اإلنتاج أن عقد مشاركة    قد ينصاملضيف أو ممثليه،  للبلد  إداري  بند  اإلدارة: تنص بعض العقود على   -
احلاالت تشكل جلان  يف بعض ، و شركة النفط الوطنية هي مشغل احلقل ولديها سلطة إدارية كبرية تكون 

 ؛ إدارية مشرتكة مع سلطات أو هيئات حكومية حملية
 ، طريق حساب مصريف حمليالعمالت األجنبية واخلدمات املصرفية: قد تتطلب االتفاقية التعامل عن  - -

قد   أو ،عملة أخرىإىل  كما قد حتد االتفاقية أو القانون احمللي من قدرة الشركة على حتويل العملة احمللية  
لعملة احملليةجت  .1رب الشركة األجنبية على تلقي بعض املدفوعات 

  مرحلة االستكشاف نيا:
، الصخور املصدرية، اهلجرة نفطال ت تكون نظر : نتطلق أعمال االستكشاف من خلفيات أساسية حول
  القياسات وعمليات احلفر. جبملة من  ال واملصائد، وهدفها هو إجياد هذه املصائد الباطنية، وذالك استدإل

علوم األرض (اجليولوجيا، ميادين وتضم عمليات البحث واالستكشاف تكامل جمموعة من الدراسات يف  
ء)، مث جتم ضية ثالثية األبعاجليوكيمياء واجليوفيز الرتاكيب تصف    ادع كل املعلومات املستخلصة يف شكل مناذج ر

ر االستكشافية اجليولوجية املدروسة ألجل حتديد املواق حلفر .  2ع احملتملة حلفر اآل ملسح اجلوي وتنتهي  وهي تبدأ  
  االستكشايف. 

ألقمار الصناعيةاملسح اجلوي تؤخذ صور من اجلو   .1 جيون بتفسريها والتعرف قوم اجليولو للمنطقة وي  أو 
   ؛3منها على الرتاكيب اجليولوجية للمنطقة مث رسم خرائط طوبوغرافية هلا

ال .2 االحتماالت  ذات  املنطقة  بدراسة  اجليولوجيون  يقوم  اجليولوجي  خرائط نفطاملسح  لعمل  اجليدة  ية 
ا؛ نفطلجيولوجية تبني الطبقات املكشوفة وخواص صخورها والشواهد ا  ية 

ئي تسفر مهمة اجليولوجي عن إعداد عدد كبري من اخلرائط اليت توضح خصائص الطبقات  .3 املسح اجليوفيز
حتديد أدق، ويشمل إىل  موضع البحث، ولكن اتساع املساحة اليت حيددها اجليولوجي حتتاج بعد ذلك  

ئي عدة أساليب أمهها:    املسح اجليوفيز

 
1 Mark D. Bingham,Et.all , International Oil and Gas Law, Petroleum Engineering Handbook, volume I,  
Society of Petroleum Engineers, 2006, online: https://store.spe.org/Petroleum-Engineering-Handbook-Volume-I-
General-Engineering-P54.aspx last visit: 25/03/2020, P 813. 

  .185، 177 ص.ص، 2008، دار الفكر، االردن،  البرتول وطرق استكشافهد، العزيز السيعبد املقتدر عبد  2
ت البرتول حسني عبد هللا،  3   .21، ص1979، دار النهضة العربية، القاهرة، اقتصاد
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النارية املسح    .أ الصخور  املغنطيسية يف حني    املغناطيسي: حيث أن  ملعادن  الصخور غنية  أن 
ن هذه العملية تساعد على حتديد أنواع  إ الرسوبية تعترب ضعيفة أو عدمية املغنطة. وعلى ذلك ف
ال املغنطيسي واجتاههاوتوزيع الصخور اجلوفية نتيجة لدراسة االختالفات و  ، لفروق يف شدة ا

ملسحأإىل  إلشارة وجتدر ا  ؛املغناطيسي من اجلو  نه ميكن القيام 

املسح بقياس اجلاذبية: حيدد التفاوت الطفيف يف قوة اجلاذبية األرضية كثافة الصخور املوجودة   . ب
هذا التفاوت أجهزة خاصة شديدة احلساسية مث يتم حتليل  وتسجيل  وتستخدم لقياس    ،يف الباطن

ضية ألساليب الر أنه إىل  وجتدر اإلشارة  ،  جالنتائإىل  للتوصل    ستخدام احلواسيب  املعلومات 
 ؛ ميكن القيام بقياسات اجلاذبية من اجلو أيضا

يتم احلصول على   ،قياس اجلاذبية واملسح املغنطيسيبعد تضييق نطاق البحث  املسح الزلزايل:    .ج
لكنه  .  1على كلفة أستخدام املسح الزلزايل والذي يعترب  معلومات أكثر تفصيال ملساحات أصغر  

رسال اكيب اجليولوجأفضل صورة للرت   يعطي ية املوجودة حتت سطح األرض. وتتم هذه العملية 
ائيا ع  يف شكل إشارة سطحية   تنعكس جزئيا عند كل طبقة لكي تسجل  ند موجة صدمية 

لكمبيوتر  سطح األرض، حيث تستقبلها مساعات حساسة  . وبذلك ميكن معرفة  وحتلل الحقا 
ون قافلة من الشاحنات الزلزايل يف الرب يتك  مصدر الصدمة يف املسح  شكل وتركيب الصخور.

هزة يف املناطق اليت يكون فيها  و األرض  إىل  نقل االهتزازات هيدروليكيا  ت  حيث )  vibroseis(  ا
النبايت مهم الغطاء  الديناميت على    ؛احلفاظ على غطاء  استخدام  أما يف يفضل  الشاحنات. 

  البحر فيتكون من سفينة جتر مدفع هواء مضغوط.  
ولكنها توفر مؤشرات على   نفطوجود الإىل  أن نتائج هذه العمليات ال تشري مباشرة  إىل  بد من اإلشارة الو 

ا نفط لذلك يعترب احلفر الوسيلة الوحيدة للتأكد   ، تواجد مصائد مالئمة لتجمع النفط، ومع ذلك قد ال يتواجد 
  .2نفط من وجود ال

دأ عملية احلفر، واهلدف األساسي ر االستكشايف األول تببعد اختيار موقع البئ  احلفر االستكشايف:  - 4   

ت  معلومات منها هو احلصول على    .الباطنيةفهم الطبقات    ألجلقدر اإلمكان    وبيا

 
1 Silvana Tordo, The Petroleum Sector Value Chain, Op. cit., P14. 
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وخدمات يف املوقع املختار الستيعاب معدات احلفر    منصة للحفر يتم إنشاء  احلفر الربية  لنسبة لعمليات  
. تتكون  أجهزة احلفر ) مرت مربع   15000و    4000ما بني    ترتاوح حد  بئر استكشاف والحلفر  ا  منصة ( الدعم  

املوقع يتم جتميعها إىل  مبجرد الوصول    ،ومعدات الدعم من وحدات منفصلة قد يتم نقلها عن طريق الرب، اجلو أو املاء
ر النموذجية من برج ( لة طني معدات مناو   )Derrickاحلفارة ومعسكر الدعم املستقل. تشمل وحدات حفر اآل

ت الوقود واملاء. يعد خميم الدعم قائما بذاته ويوفر عمومااحلف أماكن   : ر، مولدات الطاقة، معدات األمسنت وخزا
للطائرات   مهبط  السيارات،  وقوف  أماكن  املركبات،  صيانة  االتصاالت،  املقصف،  مرافق  العاملة،  للقوى  إقامة 

ت ومعاجلتها والتخلص منها   ومرافقمناطق التخزين   ،ين الوقودمناولة ختز  ،العمودية للمواقع البعيدة   .1جلمع النفا

   وفيما يلي جمموعة من أساسيات عملية احلفر:
 احلفر: هناك ثالثة طرق رئيسية.   .أ

i.   :لدق برفع وإسقاط الرأس الدقاق على الصخور لتفتيتها، وقد توقف استعمال   يتماحلفر 
 ؛ هذه الطريقة

ii.   بيب املرتابطة مع بعضها الدوراين من جممو   يتكون جهاز احلفر  الدوار: احلفر عة من األ
لدقاق، عند إنزاهلا وتشغيل منصة الدوران يدور الدقاق ويفتت الصخور وخيرتقها  وتنتهي 

غاية بلوغ إىل    ماسورة جديدة  أنبوب احلفر إىل  أضيف    تقدم احلفر وكلما  حمد حفرة.  
لسرعةيتميز  اية املرحلة. و   ؛ احلفر الدوار 

iii. لكامل وإمنا اجلزء فاحل ستثناء أن عمود احلفر ال يدور  ر التوربيين: يشبه احلفر الدوراين 
رأس احلفر) بفعل ضغط سائل احلفر، وأهم ميزة هلذه الطريقة هي ( األسفل منه فقط  

حة إمكانية احلفر  .2األفقي  إ

حفر ستغرق  ع ذلك يوم؛  عام على مدار الساعةتتم بشكل متواصل    عمليات احلفرن  أإىل  هذا ونشري  
  اجليولوجية. عمق التكوين احلامل للهيدروكربون والظروف   اعتمادا علىشهرين  إىل شهر    من عادة  واحدة    بئر

 ، سائل احلفر "الوحل": هو خليط من جمموعة من املواد الكيماوية القّيمة حيضر لكل قسم من البئر سائل خاص  . ب
السطح عرب التجويف الذي بني إىل  األعلى عائدا  إىل  وجيري  يتم ضخه عرب أنبوب احلفر ليخرج من رأس احلفر  

نه بعدة مهام إىل  أنبوب احلفر وجدار البئر؛ حامال معه شظا الصخور احملفور خالهلا   السطح، كما يقوم خالل سر
 

1 E&P Forum/UNEP, Environmental management in oil and gas exploration and production- An overview 
of issues and management approaches, P6. 
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يار اثناء احلفر. وله نوعان  س احلفر واحلفاظ على ضغط البئأ حيوية أخرى، منها تزييت ر  رئيسيان: ر ومنعها من اال
 قل استخداما). أو   ىأغلرخص واألكثر استخداما) ووحل ذو أساس زييت ( وحل ذو أساس مائي (األ

نزال   .ج ر على مراحل، وعند بلوغ العمق املنشود لكل مرحلة يتم تغليف احلفرة  التغليف: تتم عملية حفر اآل
بيب التغليف عند كل مرحلة حىت بلوغ منطقة يار احلفرة. هذا ويتناقص قطر رأس احلفر وأإأنبوب فوالذي لتفادي  

 ، فيتكون شكل تلسكويب للبئر.نفطتاج الإن

مانع التدفق: وهو جهاز أمان مكون من جمموعة صمامات ضخمة يوضع يف فوهة البئر خالل مراحل احلفر،   .د
بيب احلفر وسائل احلفر   رعة يف حالة اختالل "الوحل"، مهمة اجلهاز هي توفري إمكانية غلق البئر بسمتر خالله أ

  الثوران/االندفاع. إىل  يؤدي    قد   توازن الضغط الذي 

اية كل مرحلة حفر يتم ضخ اإلمسنت من أسفل التجويف    .ه إلمسنت: عند  أعاله بني السطح إىل  التدعيم 
لى ملء الفراغات وإلصاق أنبوب التغليف مع الرتاكيب اخلارجي لألنبوب وجتويف البئر. حيث يعمل اإلمسنت ع 

ذه الطريقة يعزل أنبوب التا   غليف واإلمسنت معا الطبقات املختلفة عن بعضها وعن السطح. لصخرية احملفور خالهلا، 

لكامل، ويتم   . و بيب احلفر  ئية، حيث ُتسحب أ العمليات اجليوفيز التسجيل عن طريق األسالك: هي من 
البئر وتقإىل  ك حتمل أدوات قياس متنوعة  ادخال أسال خذ قياسات عاليةأسفل جتويف  ثناء سحب أالدقة    وم 

كل أداة توفر معلومات حمددة   القياس   األعلى. توجد أنواع كثرية من األدواتإىل  األسالك (ومعها أجهزة القياس)  
  تستخدم حسب احلاجة هلا. 

و   .ز بتحليل  املوقع  يقوم جيولوجيو  الصخور:  طبيعة حمللو  ملعرفة  الوحل  مع  الصاعدة  الصخرية  القطع  تسجيل 
  الصخور اليت مت احلفر خالهلا. 

لتحليل والتسجيل املستمر للوحل العائد ملعرفة الظروف اليت مت احلفر خالهلا، كما   .ح "حمللو الوحل": يقومون 
  يبحثون عن بوادر نفطية أو غازية تدل عن قرب اهلدف. 

ستخدام رأس التكوين الذي مت احلفر خالله يتم احلصول على عينات أالعينات االسطوانية: لتحديد    .ط سطوانية 
هظة التكاليف حفر خاصة، وتعترب مثالية من حي ت ومعلومات دقيقة؛ لكنها  ا وقيمتها يف توفري بيا ث جود

  والوقت.
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ئية دو   .ي ت اجليوفيز ن توقيف عمليات القياس أثناء احلفر: يستخدم أدوات خاصة للحصول على بعض البيا
ت تكون أقإال احلفر.     .1سالكل من التسجيل عن طريق االأن جودة البيا

لتدفق  إىل  التثقيب: عند الوصول    . ك أنوب إىل  الطبقة املنتجة للنفط يتم خترمي مواسري التبطني للسماح للنفط 
  السطح. إىل  اإلنتاج ومنه  

دة التحميض: يتم فتح املسارات يف الطبقات الصخرية بواسط  .ل ة سوائل محضية إلذابة بعض املعادن ألجل ز
اورة للبئر وصوال  لة للسماح النفاذي لتدفق من الصخور ا   مواسري اإلنتاج اليت مت تثقيبها.  إىل لنفط 

دة   .م   .2النفاذية بضغط هيدروليكي يف الصخور اخلازنة املنخفضة النفاذية حني ال ينفع التحميض   التشقيق: هو ز

احملفورة  ينتهي   الطبقات  املعلومات عن  من  هائل  بكم  االستكشايف  للرتاكيب احلفر  أوضح  وتفسريات 
ئية واملدعمة مبعلومات جيوكيميائية عن الصخور. يف حالة    اجليولوجية ت اجليوفيز االلتقاء يف  عملية احلفر    جناح والبيا

ر استكشافية مرحلة التقييم، أما  إىل  ؛ يتم عندها املرور  نفطمع طبقة منتجة لل يف احلالة املعاكسة فيتم حتديد مواقع آل
ملخاطر إذ ميكن أن   حمفوف   نفط نشاط التنقيب عن الجتدر اإلشارة إىل أن    ضوء املعلومات احملصلة. ى  علأخرى  

لبئر اجلاف. 3نفط تنفق الشركة مبالغ طائلة يف موقع وينتهي البحث خبلوه من ال   ، وعندئذ يسمى هذا البئر 
ر آر استكشافية،  آوحشي،  ر القط ال آ:  ىل إحسب الغرض  ر  اآلصنف  ت،  تشابه كبري يف التنفيذ مع  

  . حقن الغازر  آو حقن املاء ر آنتاج الغاز، إر  آانتاج النفط، ر  آتقييمية،  

ر آيوما فقط يف    40يوم مقابل    60إىل  االستكشافية األطول زمنيا حيث يصل وسطيا  ر  آيعترب تنفيذ  

  ستكشايف والتطويري. ) يوضح املدد الوسطية لعمليات احلفر اال4-2التطويرية، والشكل (

  
  
  
  
  

 
1 Deutsche Bank, A Guide to the Oil & Gas Industry, D.B Market Research, London, UK, 2013, P P 61-71. 

  .196عبد املقتدر عبد العزيز السيد، مرجع سابق، ص  2
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  ية نفطر ال) املدد الوسطية لعمليات حفر اآل4-2شكل (

 
Source: Nadine BRET et all, Oil and Gas Exploration and Production Reserves, costs, 

contracts, TECHNIP Editions, France, 2011, P 135. 

  مرحلة التقييم   لثا:
تركيب مرحلة إختبار البئر، أين يتم إىل ان نفطي يتم اإلنتقال  كشايف يف اإلتصال خبز عند جناح البئر اإلست      

مبعدالت متحكم فيها إلجراء جمموعة قياسات تعطي معلومات أولية عن احلجم معدات متكن النفط من التدفق  
ئي للخزان ونوعية النفط املخزن  ر    املزيد من   حفر يف حال كانت نتائج اختبارات البئر واعدة يتم    ، *الفيز ويطلق اآل

حجم وحدود اخلزان النفطي حتديد  من أجل  ستهداف أكرب قدر من املعلومات،  إ، مركزة على  "التقييميةر  آعليها "
  . 1كرب دقة ممكنة. بعد تقدير حجم اخلزان، يقدر االحتياطي األويل يف املكان، بتقدير جمموعة من العوامل 

ال  التالية  اخلطوة   مرحلة  بتصنيف   تقييميف  وذلك  لإلستخراج  القابلة  الباطنية  النفط  حتديد كميات  هي 
  اإلحتياطات. 

وتصنيف  لتعريف،  ال توجد طريقة موحدة    :االحتياطات أسلوب   فهناك،  النفطية  املوارد تقدير  املثال  على سبيل 

ت  هيئة األ، تصنيف    SPEل  ندسة البرتو هل  الدولية  معية اجل  تصنيف ، SEC  املتحدة األمريكيةوراق املالية للوال
سنتطرق ألشهر التصنيفات   لكننا  .2الكندية   NI 51-101تصنيف  السوفيييت سبقا و   لالحتاد  ABC  تصنيف

  ).SPE(البرتول  ندسة  هل  الدولية  معية اجل  فقط وهو تصنيف 
 كونن تأاملتوقع   نفط الكميات من ال تلك  ا  االحتياطات  )SPE(البرتول ندسة هل الدولية  معية اجلتعرف 

ت    لالستخراج قابلة   ريخ معني، يف ظل الظروف    معينة التجاري من خمزو  االستخراجية احلالية، الطرق    االقتصاديةيف 
  . السائدة   والعالقات احلكومية 

 
يعترب   * متجانسة فوإذ  اخلام سلعة غري  املكتشف؛  النفط  تؤثر يف قرار جتارية اخلزان  النفط أساسا حسب كثافته (خفيف،  ويتنوعيته  نوعية  م تصنيف 

   متوسط، ثقيل، فائق الثقل) وحسب حمتواه الكربييت (حلو أو حامض)، فالنفط األخف واألحلى يباع بسعر أعلى.
1 Deutsche Bank, Op. cit., 46,71. 
2 Silvana Tordo, The Petroleum Sector Value Chain, Op. cit., 13. 
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اليقنيأن  حيث  و  دائما حمل عدم  تبقى  التقديرات  اجلمعية  هذه  البرتو هل  الدولية؛ تستخدم  مدخل   لندسة 
 . )5  -2(، وهي موضحة يف الشكل  لالحتياطات هي: املؤكد، املرجح واملمكنثالث فئات    وتضع  احتمايل؛

  SPEحسب تصنيف    احتياطاتإىل  ) كيفية تقسيم املوارد النفطية  5  -2شكل (

  
Source: Silvana Tordo, The Petroleum Sector Value Chain, Op. cit., P13. 

حتمال  االحتياطي املؤكد: وهو كمية النفط القابلة لالستخرا  .1 % يف ظل الظروف السابقة 90  ≥ج 
  ؛1Pوأ P90الذكر، ويشار إليه بـ 

 P50% ويرمز له بـ 50  ≥االحتياطي املرجح: احتمال استخراجه يف نفس الشروط السابقة يكون  .2
  ؛ 2Pأو  

 P10% ويرمز له بـ  10  ≥ احتمال استخراجه يف الشروط املذكورة أعاله يكون    االحتياطي املمكن:  .3
 ؛ 3Pأو

دة  سواء  آلخر  عام  من   للتغري   االحتياطي  تقديرات  ضع ختو   هذا  يقلل   اإلنتاجأن    حيث ان.  النقص  أو  لز
 كلما   كذلك  اإلمجايل،  االحتياطي  يف   فتزيد   والتوسعات  اجلديدة  االكتشافات  أما   استخراجه،  مت  ما   مبقدار   االحتياطي

ر  عددازداد    تقدير   إعادةمن    نميكِّ   مما  واهلندسية  وجيةيول اجل  املعلومات  حتسنت؛  الفعلي  اإلنتاج  فرتة  وطالت  اآل
دة   على   يساعد   آخر  عامال  املستخدمة  التقنيات  تطور   كما وميثل  .1الدقة  من  أكرب  بقدر  املؤكدة   االحتياطات   ز

 
  .43، 42ص.ص ، مرجع سابق، البرتول العريب دراسة اقتصادية سياسية، عبد هللاحسني  1
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لتايل  االستخالص  معامل كما يؤثر التحسن يف الظروف االقتصادية والتنظيمية والقانونية    ،لالستخراج  القابل  النفط  و
    .1الشكل ما يتيح إمكانيات أكرب لبذهلا يف استخراج النفط   بنفس

النفط املتواجدة به ونوعيته يتم حتديد طريقة   اإلنتاج، نوع اهلياكل والرتكيبات بعد حتديد حجم اخلزان وكمية 
 دراسات التطوير واجلدوى، وإعداد خطة تطوير أولية لتقدير تكاليف   تنفيذالالزمة الستخالص النفط، كما يتم  

النفط املتاحة تغطي تكاليف اإلستكشاف، التطوير، املصاريف ف  .2التطوير إذا كانت العوائد املتوقعة من كميات 
ق عائد جمزي، مع التشغيلية املتوقعة، املدفوعات الضريبية والعالوات املتفق عليها يف عقد مع الدولة املضيفة، حتقي

إلستم أما يف حالة عدم جتارية االكتشاف، قد يتم  رار يف تطوير احلقل. عدم وجود مانع تنظيمي، يتم اختاذ القرار 
ائيا اختاذ القرار بتنفيذ استثمار إضايف واالستمرار يف عملية   يتم . وعندها  3االستكشاف، أو التنازل عن املساحة 

ستخدام أحدث التقنياإىل  االشارة    جتدر. و 4 بوجود النفط تصنيف اخلزان كحفرة جافة حىت ت فاحتمال أنه حىت 
      .5% 20ي ال يزال أقل من  العثور على حقل جتار 

  . يعطينا فكرة عن كمية االحتياطات املؤكدة على مستوى العامل وكذلك توزيعها اجلغرايف  ) 6  -2(الشكل  

اية   املؤكدة): التوزيع اجلغرايف لالحتياطات  6  -2(الشكل     2019من النفط يف 

  
ت املصدر:   العتماد على بيا   . 2020السنوية ألوبك  اإلحصائية النشرة نظم 

لذكر   % 95تقديرات االحتياطات يعرتيها التحيز، حيث يذكر بعض اخلرباء أن    أن ن نورد هنا  أوجدير 
داخلية،   تقديرات  العامل هي  يف  املؤكد  االحتياطي  فيها،  هااغلبو من  مبالغ  تعويض   تقديرات  وذلك حتت ضغط 

 
1 SPE, Petroleum Reserves Definitions, On Line: http://www.spe.org/industry/petroleum-reserves-

definitions.php 30/01/2017 
2 Silvana Tordo, Fiscal Systems for Hydrocarbons Design Issues, Op. cit., P3. 

لس، واحملاسبة لدول للرقابة العليا والغاز لألجهزة النفط على الرقابة دليل جملس التعاون لدول اخلليج العربية، 3 ض،  ا   .20، ص2012الر
4 Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., P22. 
5 Deutsche Bank, Op. cit., P49. 
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وأيضا   2002% سنة  64بنسبة  مكس املكسيكية  شركة  تياطات اليت حتوزها  ، فمثال مت ختفيض االح1االحتياطات 
ل داتش للنفط بنسبة   ما   2004% سنة  20شركة رو   .2عقب استعانتهما بتدقيق خارجي الحتياطا

    رابعا: مرحلة التطوير  
ملضي قدما يف استثمار احلقل املكتشف؛ تقوم الشركة املشغلة بتقدمي خط  الدولة إىل  ة تطوير احلقل  بعد اختاذ القرار 

 املضيفة للمصادقة. واليت تتضمن بنودا تصف بدقة املالمح األساسية للتطوير مثل: 

لتطوير حل  الدقيق  التعيني   -  لنسبة لالتفاقيات الوتبدو أمهية  ،  التجاري  دود احلقل املعنية  ية نفطهذا التحديد 
يف أحد قطاعات البحث أصبح   ي جتار   بشكل  نفط اليت تتضمن شروطا للتخلي، حيث إذا اكتشف ال

أما املساحة األخرى فهي ملزمة   ، عقد تنميةإىل    نفط احلق يف حتويل القطاع املكتشف به ال  للشركة النفطية 
مة معدة مسبقا  لتخلي عنها تنمية يف أيدي الشركة إىل  مث تظل فقط القطاعات احملولة    ، ومنوفق رز

  طوال فرتة اإلنتاج؛ 
معة، تقدير معامل  مربرا  فط يف املكان  حتديد حجم الن  - ت ا  الكلي املتوقع   االسرتجاعبتفسريات البيا

ألسس املعتمدة يف التقدير ومستوى عدم اليقني يف هذه التقديرات  ؛ مرفقا 

مج احلفر،  يد حت   ،االستخالص املختارة والعوائق املمكن مصادفتهاطرق    -  ، ر املقرتحةاآلأنواع وأماكن  د بر
ر   كمالإ نظم  ، وصف  منها واملساندة  تاجيةاالن كل من   وطاقةتكلفة  وصف  نظام التجميع املقرتح،  و   اآل

  ؛ الغاز  ووحدة فصل وحدة املعاجلة 
التاريخ وأيضا  ،  املتوقع السنوي    لإلنتاج قصى  األاحلد  دىن و ، احلد األللتطوير واملخطط الزمين  مساليةأالكلفة الر   -

  ؛ نتاجاملتوقع لتوقف اإل
، طريقة التخلص الغاز واملاء املنتج مع النفط  معالتعامل    بنود أمن صناعي وسالمة؛ مثل أسلوب بيئية و بنود    -

  .3املنشآتوصف لنظام التحكم األساسي يف كل  و ملخلفات ا  من

ر   بعد املوافقة على خطة التطوير يتم البدء يف تنفيذها، حيث تبدأ عملية التطوير بتنفيذ  خمطط حفر اآل
دف   ر خمتلفة   ىل إاليت  ر التطويرية هي حتقيق الفعالية قد تكون أنواع اآل تعظيم معدل اإلنتاج، وألن الغاية من اآل

ر األفقية لتعظيم نقاط التماس مع الطبقة  ت)، فيتم حفر اآل عن االستكشافية والتقييمية (اليت تتميز بسعيها للبيا

 
1 Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., P23. 
2 Silvana Tordo, The Petroleum Sector Value Chain,  Op. cit., P.P  13,14 . 
 
3 Toni Harvey, Guidance Notes For Onshore Oil And Gas Field Development Plans, GOV.UK ,2014, P.P3-

8. 
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ر منحرفة تتفرع كلها  ر   من  املنتجة، أو يتم حفر عدة آ بئر سطحي واحد. كما قد يتم خالل هذه املرحلة حفر آ
  حقن؛ وهذا إذا مت اعتماد طرق االستخالص املدعم/احملسن يف خمطط التطوير. 

ر وذلك برتكيب معدات التحكم يف كمية اإلنتاج  ر التطويرية، يتم إكمال اآل بعد االنتهاء من حفر اآل
ر املن نوية مث يف حمطة املعاجلة   تجةمن كل بئر. كما يتم ربط اآل ت جتميع  بيب جتمع النفط يف خزا    .1بشبكة أ

حية اإلنفاق االستثماري  إىل  وجتدر اإلشارة   ا أقل خماطرة إال  أن مرحلة التطوير تعترب أكثر مرحلة من  أ
  من املراحل السابقة. 

  خامسا: مرحلة االنتاج 
طن األرض. إىل    ص يشري مصطلح اإلنتاج، االسرتجاع أو االستخال   عملية استخراج النفط من 

، يسمح وبدء مرحلة اإلنتاج رمسيا  بعد إقامة املنشآت الرئيسية السابق ذكرها   أساليب االنتاج: .1

. طريقة ومبدأ هذا 2ليتم بعدها إجراء املعاجلة احلقلية الالزمة   عرب معدات التجميع  التدرجيي   لتدفق   نفط لل

لثي. وفيما يلي وصف وجيز لكل منهاالأسالتدفق هي واحدة من ثالث   نوي أو   : يب لإلنتاج: أويل، 

الرفع الصناعي أيضا ويتضمن ، كما  للمكمن ي يعالطب تدفق النفط نتيجة الضغط إىل : يشري اإلنتاج األويل  .أ
لغاز والرفع  للمكمن وعمقه   االستخالصويرتبط معامل    . ستخدام املضخات  لضغط األويل  احلالة  يف هذه 

ئية، وقطر مواسري اإلنتاج املستخدمة، وقطر املقطع  ا  لزوجة النفط وتركيبه، وطبيعة الصخور وخصائصهاو  النهائي لفيز
  .3للبئر، والعديد من العوامل األخرى 

 طرق الإىل  قتصادي ويتم االنتقال  عندها يصبح معدل اإلنتاج غري ا،  احتمياخلزان أمرا  ضغط    وحيث يعترب اخنفاض
  الثية.  الثانوية والث

حقن املاء أو الغاز يف اخلزان   مثل   استخدام تقنياتيضم االسرتجاع الثانوي  :  اإلستخالص الثانوي  .ب

دف احملافظة على ضغط اخلزان وإزاحة النفط حنو البئر  ر اإلنتاج.  ر حقن) يف صخور هلا اتصال مع آ (عرب آ
البيين واحلفر لمكمن عرب بئر آخر مثل احلفتقنيات تقدم طاقة إضافية ل  استخدام كما ويتضمن كذلك    املنتج. ر 
 .4األفقي

 
1 Deutsche Bank, Op. cit., P72. 

  . 39جملس التعاون لدول اخلليج العربية، مرجع سابق، ص 2
 .43، 42ص.ص، 2010ربيع  133، عدد جملة النفط والتعاون العريبآخر االبتكارات التقنية، –تركي محش، االستخالص البرتويل احملسن  3
  . 43نفس املرجع السابق، ص 4
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ئية و/أو الكيميائية لسوائل املوجودة يتضمن تقنيات تغري اخلصائص    :االستخالص الثالثي  . ج الفيز

دف تعظيم فعالية اإلزاحة و  وفيما يلي نلخص أهم  .1ن املوائع داخل اخلزانحتسني سر يف اخلزان الباطين، وذلك 
  اع احملسن املستخدمة حاليا. آليات االسرتج

i.  الطرق احلرارية: مثل حقن البخار يف املكمن، أو احلرق يف املوضع عرب حقن اهلواء أو األكسجني وغالبا
دف الطرق احلرارية  إىل  ما يتم اللجوء   ختفيض إىل  هذه التقنية يف مكامن النفط اللزج والنفط الثقيل، و

 اجه؛استخر لزوجة النفط فتزداد سيولته ويسهل  

ii.  ين اإلفاضة: وهذا يتضمن حقن مواد ميكن أن متتزج مع النفط ضمن ظروف املكمن، ومن أمهها غاز 
دة   لغازات اهليدروكربونية؛أكسيد الكربون، غاز النيرتوجني، غازات العوادم وا  ؛ ة النفطسيول  دف ز

iii. البوليمرات،    ،وتر السطحياملاء مضافا إليه مواد مثل خمفضات الت  نية: وتتضمن حقو حقن املواد الكيما
ت    .2وغريها  القلو

املوارد النفطية املتواجدة يف   مجايلإاستخراج جزء فقط من    وللعلم فانه عند إنتاج النفط يكون من املمكن
املكمن، ويعرب عن نسبة النفط املمكن استخراجها من الكمية الكلية يف املكمن بـ"معامل االسرتجاع"، وختتلف من 

% 53خزان آخر. املتوسط العاملي ملعدل االسرتجاع الكلي هو  إىل  الثالثي ومن خزان  إىل  الثانوي  إىل  يل  اإلنتاج األو 
) يفصل احنراف نسبة االسرتجاع حسب كل مرحلة من االنتاج 7  - 2(والشكل  %،  78و    % 29ويرتاوح بني  

  .3وفق املعدالت العاملية 

  كمن) نسب اإلستخالص الكلية لكمية النفط يف امل7  - 2شكل(

 
Source : Deutsche Bank, Op. cit.,, P78  

 
1 Deutsche Bank, Op. cit., P80. 

 .43، 42 ص.صتركي محش، مرجع سابق،  2
3 Deutsche Bank, Op. cit., P78. 
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لتسلسل؛ األويل مث الثانوي مث الثالثي،   أنه يف بعض احلاالت قد إال  غالبا ما يتم استخدام أساليب اإلنتاج 
. 1يتم استخدام أساليب اإلنتاج الثالثي مباشرة بعد اإلنتاج األويل بعد موازنة التكاليف مقابل نسبة االسرتجاع الكلية 

خاصة إذا (  الثانوي أو الثالثي، ويتم تطوير احلقل على هذا األساس   استخدام أساليب اإلسرتجاع  ابتداءكما قد يتم  
النفط واملكمن وجتارية )كان الضغط يف اخلزان منخفضا وكان الزيت شديد اللزوجة ، كل هذا حسب خصائص 

  املشروع. 
كرب كمية أحجم املعدل األقصى لإلنتاج الرشيد؛ وهو   والعوامل الفنيةحتدد االعتبارات اهلندسية  مع ذلك و 

ية واستثمارات معقولة، أن نفطال يعين أن توفر احتياطات  احلقل،   عمر مدى  من اإلنتاج ميكن احلصول عليها على
قصى سرعة ممكنة  حىت ه،  جتاوز جيب    اهلندسية والتقنية ال  االعتبارات  حتدده  مستوىحيث هناك    ،يستخرج النفط 

ن الضخ الزائد أن يتسبب بظاهرة املخروط أفمثال من ش  . النفط  من   استخالصه  ماميكن  حجم  على   سلبا   ريؤثال  
املائي، حيث تنزاح نتيجة الضخ املتواصل طبقة املياه املوجودة حتت طبقة النفط لتصعد فوق النفط وعندئذ يتعذر 

 .2ألرض ضخ النفط ويعترب البئر ميتا وال ميكن إصالحه رغم وجود النفط حتت ا

ر تسمى  أإىل  هنا    اإلشارةوجتدر    من   سنوات  أو  شهور   بعد حيث    workoverعمال صيانة دورية لآل
 ها تنفيذ   يتم  ما  عادة.  البئر  من  اإلنتاج  على  للحفاظ  عالجية   إجراءاتإىل    حاجة   هناك  تكون   قد   النفط،  استخراج

ستخدام    دماتاخل شركات    قبل  من  حيث   ،اإلنتاج  إليقاف  البئر  إغالق   جيب   الصيانة  قبل.  خاصة  معداتالنفطية 
بيب   سلسلة  إزالة   تمتمث    االنفجار،  مانع  ثبيتي  و  ،البئر  أسفل إىل    حملول   ضخ  طريق  عن  التدفق  ايقاف  يتم  األ

 قاع   من  السائب  الرملرتيسبات اليت تسد مسامات التدفق، ينضف ال  إزالة تتم   بعدها  .البئر  قاع   معدات من   وغريها 
ر ب بك تر ،  اآل  قاع  مضخات  استبدال  أو   إصالح   واخريا   ر الناضجةتحسني التدفق يف اآل ل  أصغر   قطر  ذات  يب أ
 . 3والصمامات   البئر

ر عبارة عن خالئط متنوعة، مشكلة من: مياه، غاز، الفصل واملعاجلة .2 : تكون السوائل املتدفقة من اآل

مصممة ألجل فصل النفط عن بقية املواد،  رمل، شضا صلبة ومواد كيماوية حمقونة مسبقا. لذلك تستخدم معدات  
مان.  واملعاجلة بعد عمليات الفصل  حيث يتم كذلك معاجلة املياه واملواد الكيماوية ألجل إعادة حقنها أو إلقائها 

 .4من الوزن 0,1  ،%3,0%احلقلية جيب أن ال يبقى النفط حمتفظا بكمية من املاء وبعض الشوائب تزيد عن  
 

1 Silvana Tordo, The Petroleum Sector Value Chain, Op. cit., P15. 

 .9الكويت، ص، السنة اخلامسة، املعهد العريب للتخطيط، 57، سلسلة جسر التنمية، عدد ، أسواق النفط العامليةحسان خضر 2
3 Joseph F. Hilyard, The Oil and Gas Industry A Nontechnical Guide, PennWell, USA, 2012, P.P 117-118. 
4 Martin S. Raymond and William L. Leffler, Oil and Gas Production in Nontechnical Language, PennWell 

Corporation, Oklahoma USA, 2006, P P 187, 194. 
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للطاقة إلدارة آالت احلقل وما يزيد على ذلك   كمصدر   نفطالذي ينفصل عن اليعي  طبالويستخدم الغاز  
بواسطة   ها يصبح نقلها اقتصادتزيد نسب الغاز يف بعض احلقول كثريا، وعند   قد   نهأ إال  تلوث اهلواء،  تقليال لحيرق  

بيب     .1مراكز االستهالك إىل األ

نتاج، مستوى اإلاختلف حجم احلقل أو  ام مهما  لعا  السلوك   يف مجيع احلقول    تشرتك مراحل اإلنتاج:   .3

أنه قد حتدث احنرافات مهمة عن هذا النمط إال  ).  8 - 2(متر بثالث مراحل أساسية كما تظهر يف الشكل  حيث  
 .2احلوادث، القرارات السياسية...اخل تغريات يف التكنولوجيا، تغريات أسعار النفط،بسبب  

  اج حقل نفطي ): املراحل النموذجية إلنت8-2(شكل  

  
Source: Mikael hook et all, Op. cit., p3. 

ر احملفور  حديثا ودخوهلا اخلدمة تباعا خالل مرحلة التطوير،  ةتتميز املرحلة األوىل بتزايد اإلنتاج بسبب اآل
بة، تهدف وتستقر عنده مشكال هضاملستوى املسإىل  يف املرحلة الثانية/مرحلة منتصف العمر، يصل حجم اإلنتاج  

يت مرحلة النضج ح الخنفاض التدرجيي ملستوى اإلنتاج حينها يتم السعي خلف كل إنتاج إضايف مث  يث تتميز 
  احلد االقتصادي للمشروع ليتم تفكيك املنشآت وهجر احلقل.إىل  غاية الوصول  إىل  ممكن،  

ذا الشكل من منط اإلنتاج   ا ختتلف من حيث سرعة  إال  مع أن كل احلقول متر  ت اإلنتاج أ تغريات مستو
حيث بعض احلقول تتميز بقمة بدل هضبة حيث ينخفض اإلنتاج دون االستقرار لفرتة، يف حني احلقول الكبرية 

 

 ، 1983املعارف، مجهورية مصر العربية،    داربرتول املسلمني وخمططات الغاصبني،   عيسى عبده، تقدمي إمساعيل حيي،  1 . 1
  .273، 272 ص.ص

2 Mikael hook et al, Decline and depletion rates of oil production, Philosophical Transactions of The Royal 
Society A Mathematical, Physical And Engineering Sciences, Royal Society publishing, London, 2013, P2.   
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ضبة واسعة تدوم لعقود قبل أن يبدأ اإلنتاج يف   االستخالص دورا يف شكل   وتلعب أساليب.  1االخنفاض تتميز 
  ضافتها لكل من معدل االستخالص الكلي ومستوى اإلنتاج. منحىن اإلنتاج حسب مرحلة تطبيقها وكمية إ

  سادسا: مرحلة اهلجر 
لتدرج مايزيد يف املراحل األخرية     من االنتاج تتزايد نسبة كل من املاء، الرمال والقطع الصلبة املستخرجة مع النفط 
إلقرتان مع إخنفاض ضغط البئر  2ن تكاليف معاجلة اإلنتاج م تصادية مع مرور الزمن روع أقل إقجيعل املش   وهذا، هذا 

اية عمره املفيد إىل   إزالة كل املعدات السطحية عندها  فيتم    ، غاية بلوغ احلد اإلقتصادي، عندها يصبح احلقل يف 
ر   ت أن تتسرب  وإحكام سد اآل عادة السطح حتت أي ظرف، كما جيب إإىل  ائيا حبيث ال ميكن للهيدروكربو

    .3حالتها األصلية بطريقة آمنة   ىل إ البيئة السطحية للموقع  
ر اإلستكشافية والتخلي على اآل إجراءات اهلجر  اليت مل حتق  كما وتطبق  النفط والتقييمية  إكتشاف  ق 

  بكميات جتارية. 

  سابعا: اإلطار الزمين لعمليات املنبع 
 ، بشكل كبري قل  احلدورة حياة    لنشاطات املنبع خاللاملراحل املختلفة    وطول كل مرحلة من توقيت    يتفاوت

قد تستغرق مرحلة   يؤثر  لعدة تبعا    ، وهذاو عشرين سنةأ  واحد  عام معينة  حيث  مباشرة   بطريقة   عوامل، بعضها 
) جماالت شائعة للفرتات اليت تستغرقها عمليات 1  -2. يعرض اجلدول ( بطريقة غري مباشرة  والبعض اآلخر يؤثر 

  نشاطات املنبع خالل دورة حياة احلقل النفطي. 

  ) معدالت الفرتات الزمنية اليت تستغرقها عمليات املنبع 1  -2(  جدول

  الفرتة الزمنية   املرحلة 

  سنوات  5 -1  مرحلة االستكشاف 

  سنوت   10  - 4  مرحلة التقييم

  سنوات  10 –  4  مرحلة التطوير

  سنة  50- 20  مرحلة االنتاج 

  سنوت   10-2  مرحلة الغلق واهلجر 
Source: Emily Darko, Op. cit., PP 1-2 

 
1 Mikael hook et al, Op. cit., P2.   
2 SPE, Extending the Life of Mature Facilities, Published In 2015, On Line: 

http://www.spe.org/news/article/extending-the-life-of-mature-facilities  
3 Cairn Energy, Essential Resources, Responsible Approach Corporate Responsibility Report 2010,Online: 

https://www.cairnenergy.com/crr2010 ,P10. 
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  كما يلي:    تنيأساسي  نيميكننا جتميعها يف فئت  ؛واملستقلةد من العوامل املتعددة  ي عد العتمد على  يطول هذه املراحل  
املوارد والكميات   مكان تواجد العمليات هو  جناز  إ عامل لتحديد سرعة وتكاليف  هم  أ   عوامل مادية وتقنية:   .1

 ذا كان داخل الرب او يف إ،  احملتملالعمق  لوجي،  الرتكيب اجليو   حيث يتضمن  ،املقدرة وسهولة االستخراج
ال  وإذا  عرض البحر، التحتية    ، مدىاملياه السطحيةأو  هل هو يف املياه العميقة    بحركان يف  البنية  توفر 

ء واملاء،  وسهولة الوصول منذ بداية قامتها يف حالة عدم توفرها  إالنفطية  لشركات  حيث جيب على ا، الكهر
 شغال. األ

  ، وهي: عوامل رئيسية تؤثر على قرار االستثمار وسرعة تقدم النشاطات  جتماعية: ثالثواياسية  عوامل الس .2
التنظيمأن    قدرة احلكومة وسلوكها: حيث  - أ البيئة  درجة   ،ةياحلكومة مسؤولة عن تصميم وتطبيق 

الوزارات   واملركزي،  احملليواجلهاز التنفيذي:    التنسيق بني خمتلف طبقات احلكومة و   االستقرار  ،يةافالشف
  ...امليزانية  ،العمل  ،املوارد الطبيعية، البيئة  املسؤولة عن

تمع حول االستثمارات  رد  و تصرف    - ب تمع غري سعيد خبصوص النفطيةفعل ا ، مثال عندما يكون ا
 نتاج، شاف واإلكالفرص االقتصادية الناجتة عن االست  ، راضي، تنمية البىن التحتيةفاق حول األتاال

سوف يضغط على احلكومة بطريقة مباشرة مبا يسبب توقيف النشاطات   ،ليتوى احملمسامهة احمل  مدى 
 االجتماعي.  هناك رضىكان    عكس إذايف حقول النفط والغاز،  

 الشركات النفطية الدولية مديرة للحقول النفط يف البلد تكون    حيث غالبا ما ال عمال:  عوامل تنسيق األ .3
ؤثر على ي  ما املخاطرة املشرتكة.    ة نفط وطنية يف إطار عقودشركمع  سؤولية  تشارك امل تقد    املضيف، حيث

 .1االستثمار   سرعة اختاذ القرارات التقنية، العقبات السياسية املمكن ظهورها خالل دورة حياة 

 Midstreamالفرع الثاين: النشاطات املتوسطة  

النفطية   النشاطات  سبيل  املتوسطتضم  تتم يف  اليت  العمليات  النفطة كل  وا  نقل  املكررة، اخلام  ملنتجات 
وبذلك فهي تضم أساسا عمليتني مها النقل والتخزين. كما تضم كل نشاطات املتدخلني يف تصنيع، تشييد وتسيري 

الشحن  وموانئ  إدارة وتسيري حمطات  عمليات  وأيضا  والتخزين  النقل  ا كجزء من 2سائل  احتسا قدميا  مت  وقد   .

 
1 Emily Darko. Short guide summarising the oil and gas industry lifecycle for a non-technical audience, 

EPS-PEAKS, October 2014, P P 2,4. 
2 Sustainability Accounting Standards Board, OIL & GAS Midstream Research Brief, 2014 San Francisco, 

Online: https://www.sasb.org/wp-
content/uploads/2019/08/NR0102_OG_Midstream_2014_06_24_Industry_Brief.pdf, last visit: 12/10/2016  
P2. 



الصناعة النفطية  هيكل  :ين الفصل الثا  

71 
 

التقسيم احلديث أطلق عليها نشاطات املتوسطة وذلك لتشابه طبيعة هذه   نأ إال  عمليات املنبع وعمليات املصب،  
  األنشطة سواء يف التعامل مع النفط اخلام أو املنتجات ملكررة.

  أوال: النقل 
يت احلاجة         بعيدة عن مناطق ئية و دية إذ أن مناطق اإلنتاج تكون  نقله بطريقة اقتصاإىل  بعد إنتاج النفط 

ويتض النفطاالستهالك،  الصناعة  النقل يف  نشاط  نقل من  املنبع، وشرحية  نقل  أساسيتني: شرحية  ية شرحيتني 
 مصب. 

ر   .1 مصايف التكرير  إىل  مراكز التجميع؛ من مراكز التجميع  إىل شرحية املنبع: وتضم نقل النفط اخلام من اآل
إىل غ؛ من موانئ التفريغ  التفريموانئ  إىل  موانئ التصدير؛ من موانئ التصدير  إىل  احمللية؛ من مراكز التجميع  

 مصايف التكرير؛

النفطية من مصايف التكرير   .2 املنتجات  التوز إىل  أسواق اجلملة و إىل  شرحية املصب: وتضم نقل  يع حمطات 
 واملستهلكني التجاريني والصناعيني.

ئية وصعب النفط يف مناطق بعيدة و ر  املنبع يكونه "متحدي وصعب" حيث تقع آ ة، هذا ويتسم نقل 
أنه جيب ضمان إيصاهلا إال  النفطية قريبة من السوق    تالتعقيد"، حيث رغم أن املنتجا "ويتسم نقل شرحية املصب بـ  

  .1كل املستهلكني النهائيني إىل  

ر   بيبستخدام األاخلام  ويتم نقل النفط  تصبح هناك عدة  ذلك غاية مراكز التجميع، بعد إىل   من اآل
الناقالت بواسطة    السكك احلديدية،  بواسطة صهاريج  عن طريق الشاحنات،   بيب،أ ة  طريق شبك  عن ممكنة:  بدائل  

    البحرية.

ا حيث تكون   ا وسلبيا يف حاالت معينة، كما يتم غالبا نقل كميات من النفط   مفضلة وكل طريقة هلا ميزا
   ستخدام تشكيلة من كل هذه الوسائل.

بيب والناقالت البحرية، حيث  وينقل النفط اعتمادا على وسيلتني أساسيتني بيب    %66نقل    مها األ األ
، الناقالت البحرية حبصة   % والقطارات عن 4%، فيما ال تزيد نسبة إستخدام الشاحنات عن  28من النفط سنو

 
1 Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., P395. 
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بيب وبواسطة الناقالت إىل  سوف نتطرق بشيء من التفصيل  لذلك   .1% من النفط املنقول سنو2 النقل عرب األ
 ة.البحري

بيب   -أ أل   النقل 
ر ال           صهاريج التجميع إىل    يضخصهريج مث    أقربإىل  بواسطة أنبوب    نفطيبدأ نقل النفط من كل بئر من آ

مصايف التكرير  إىل  يف احلقول لتتم عملية املعاجلة األولية، حيث يتم فصل املاء والغاز عن الزيت اخلام، مث يدفع  
  لتصديره.  موانئ الشحنإىل  مباشرة آو 
بيب  وميكن تقسيم     وميكن أن يكون   .خطوط لإلمداد احمللي، وخطوط ألغراض التصديرإىل  خطوط األ

بيب املخصصة للنقل حمليا وتلك املخصصة ألغراض التصدير.   هناك ارتباط وتداخل بني شبكات خطوط األ
بيب رئيسية وأخرى فرعية وصهاريج للتخزين بيب من أ حمطات معدات للقياس،  ،  وتتكون شبكات األ

ملضخات ذات القوى العالية، أنظمة حموالت، أجهزة استقبال وإرسال ودوائر راديو ونظم الكرتونية. ويف   للدفع 
بيب بعازل املناطق الباردة حيث تزداد لزوجة النفط يلزم إجراء تسخني للنفط، لتسه يل حركته وهذا مع تغليف األ

بيب ب بيب مث تطلى    ،تغليفها بغالف واقحراري، وتتم وقاية األ لبتيومني حلفظها من التآكل، أما لتنظيف األ
بيب ويكشط املواد العالقة أمامه. كما وقد  من الرواسب املرتاكمة داخلها فيستعمل جهاز خاص يتحرك داخل األ

   .2بيب لنقل أكثر من منتج واحديستخدم خط األ

ميل   100-20مبضخات كل    ة مدفوع  *أميال يف الساعة  8-3تتحرك دفعة معينة من النفط بسرعة  

نفس جودة الزيت   عند حمطة االستالم  يتلقى العميلغلب األحيان  أيف    أنهجتدر اإلشارة أيضا    .)التضاريس(حسب  
لضرورة نفس      .3اليت يسلمها   النفطجزيئات  اليت مت وضعها يف اخلط للتسليم ولكن ليس 

لكفاءة  بيب  ، كما تتميز بكفاءة استخدامها للطاقة واليت النقل العالية، واخنفاض كلفة تتميز خطوط األ

% 1ية مقارنة مع  نفط% للمنتجات ال0,5كم و  1000املنقول لكل اخلام % من حمتوى طاقة النفط 0,4متثل 

 
1  NACS Association,  The U.S. Petroleum Industry: Statistics & Definitions  REPORT 2011 Available 
Online:<http://www.nacsonline.com/NACS/Resources/campaigns/GasPrices_2011/Documents/StatisticsDefiniti
ons.pdf >, (Last Visit:13/01/2012), P3. 

بيب نقل البرتول يف األقطار العربية، مسري القرعيش  2   .119-111ص.ص، 2008خريف  127، عدد ، جملة النفط والتعاون العريب خطوط أ
بيب على النفطتعتمد سرعة  * بيب.  ،نظام الضخ يف ضغط ال ،حالة اجلدار الداخلي، بقطر األنبو  ،عرب خط األ   الطوبوغرافيا واجتاه خط األ

3 Joseph F. Hilyard, The Oil and Gas Industry A Nontechnical Guide, PennWell, USA, 2012, P.P 133-134. 
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لقطارات، و حجم % للشاحنات اليت تنقل النفط، وتتناقص تكلفة نقل الوحدة املنقولة بتزايد  3,2لنقل النفط 

  وطاقة استيعاب اخلط. 
املنطقة اجلغرافية وحجم اخلط وموقعه (بري أو حبري)، عدد تعو  بيب على  إنشاء خطوط األ تمد كلفة 

وحجم حمطات الضخ، املنشآت املرتبطة، والظروف االقتصادية العامة، وكلما زاد طول اخلط كلما اخنفضت الكلفة 
بيب    لكل ميل. من دولة فالبد أن تسمح الظروف   داخل احلدود السياسية ألكثر   مير هذا وإذا كان مسار خط األ

قامة مثل هذا اخلط.    السياسية والعالقات الدولية 
بيب عن النقل   سم كما وتعرف أجور الشحن اليت تستوفيها شركة خطوط األ "تعرفة النقل"،   واخلدمات 

وهامش الربح. أما اخلدمات   باملال، الضرائ  لفائدة على رأس اوهي تشمل تكاليف التشغيل والصيانة، االهتالك،  
األخرى اليت تؤديها الشركة فتشمل املرافق البحرية واستقبال الناقالت ومعاينة وتداول الشحنة وقياس كميتها وضبط 

   .1نوعيتها

  البحرية ت  ناقال الالنقل بواسطة    -ب
قالت النفط ت وعان أساسيان من حامالونقل النفط، وهناك ن  مصممة خصيصا حلمل  سفن بضائع   تعترب 

  ية. نفطحامالت النفط اخلام وحامالت املنتجات ال  مها   النفط

ودام  شبية،  اخلرباميل  العرب السفن الشراعية وكان يستخدم    يتم  كان شحن النفط عند بداية الصناعة النفطية        

لبخار  1873عام    غايةإىل  ذلك   قلة   لخدمةت لدخل  1903يف  ، و ريخ ظهور أول حاملة نفط تسري  أول 

دخال أحجام أكرب وأكرب يف   ، حيث تسري مبحرك االحرتاق الداخلي كبديل حملرك البخار مسحت قوة احملرك األكرب 

كانت الناقالت تصمم لتكون قادرة على اإلحبار خالل قناة السويس، لكن أزمة   1956وحىت عام  ت.  اقالسعة الن

قالت إىل  االنتقال  إىل  ما أدى  رأس الرجاء الصاحل،    إغالق القناة اجربها على نقل النفط حول  جيل جديد من 

 .حيث كلما ازدادت محولة الناقالت أمكن خفض تكلفة النقل كرب.أ

قالت أكرب، ففي عام  إىل  وهلذا مت االنتقال   دة   104.500إىل  وصلت احلمولة    1958تصميم  طن بز

قلة موجودة آنذاك. أما اآلن  23قدرها   قالت النفط فائقة الكرب تصل  % ألكرب  مرت طوال   400إىل  فتوجد 

 
  .119-111ص.ص مرجع سابق،، مسري القرعيش 1
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ت املتحدة األمريكية ىل  إشحن النفط يف الناقالت من فنزويال  يستغرق  هذا و    طن.  ألف  065ومحولة تفوق الوال

م، ومن الشرق األوسط من    8إىل    6من     .1يوما   45إىل    40أ

i. الناقالت   فئات  
قالت النفط   قالت  فئتني رئيسيتنيإىل  تنقسم  قالت النفط  مها  قالت املنتجات. تشكل  النفط اخلام و

قالت النفط من حيث   يف   %72حوايل    2016احلجم حيث مثلت عام  اخلام اجلزء األكرب من إمجايل أسطول 
قالت املنتجات حوايل   على   ،. مت تصميم أنواع الناقالت للعمل يف قطاع حمدد وال تتنافس%28حني تشكل 

قالت النفط اخلام يف ظروف إىل  اقالت املنتجات أن تتنافس  ذلك فيمكن لن  الرغم من  حد ما على الشحنات مع 
  . 2معينة

ا حتمل النفط اخلام وزيت الوقود، وتنقسم  اخلامقالت    - الناقالت املتسخة، لكو الفئات إىل  : وتسمى أيضا 

  : )2-2الواردة يف اجلدول (

قالت النفط ا2-2(جدول     خلام ) تصنيف 

  2019سطول العاملي  األ  * DWTاحلجم طن ساكن    صنف الناقلة

  78  ألف   Panamax    10 -60مكس  

  83  ألف   Aframax  60 -80افراماكس  

  571  ألف   Suezmax  80 -120سوزماكس  

  686  ألف  VLCC  200-320حامالت النفط الكبرية جدا 

  810  ألف  ULCC  320-550حامالت النفط الفائقة الكرب 
Source : -Andrew Inkpen, Op. cit., p 416. 

-Statista DATA BASE, Online: https://www.statista.com/statistics/468405/global-oil-

tanker-fleet-by-type/, last visit: 04/02/2020 

 
1 NACS Association, The U.S. Petroleum Industry: Statistics & Definitions Report 2011, Op. 
cit.,P4. 
2 TORM PLC Company, Prospectus Directive, 2016, Online: last visit: 04/04/2020, 
https://investors.torm.com/static-files/52d02e5a-3ead-4449-acb3-724d4d6f69cd, p 83 -82 

   DWT برميل لكل   7.5التقدير التقرييب للقدرة االستيعابية للنفط اخلام هو  *
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مصممة للعبور عرب قناة بنما حبمولتها خمصصة لإلحبار يف األماكن ذات العمق القليل، وهي  فئة بنما كس   -
  القصوى. 

 املتوسط،  األبيض  البحر  جتاه   الشمال   مثال من حبر اجلهوية  التجارة   أجل  منفئة أفرا ماكس    تستعمل -
ت  الكاراييب،  املتحدة.   الوال

 الغربية  إفريقيا  بني  ما   التجارة   يف   ويستعمل   السويس،  قناة   عرب   لقصوى حلمولة ا  ر مت  أنسوز ماكس  ل  ميكن -
ت  الكاراييب  جزر   جتاه   األمريكية.  املتحدة  والوال

من الناقالت الكبرية جدا والناقالت الفائقة الكرب كميات هائلة من النفط اخلام عرب طرق جتارية تنقل كل   -
حرية بعد أميال قبالة ساحل موانئ الوجهة يف املنصات الب  متنوعة حول العامل، وعادة ما يتم تفريغها على 

  .1أخف وز قادرة على احلركة بني السواحل  قالتيف  

قالت املنتجات لنقل املنتجات القالت املنتجات:    - قالت اخلام؛ مت تصميم  ، هلا *ية النظيفةنفطعلى عكس 

املستخدمة للطالء حتدد املواد احملددة    ارجيها مبواد معينة،نه يتم طالء داخل صه أإال  تصميم مماثل لناقالت اخلام  
 أنواع املنتجات اليت ميكنها نقلها.

اخلام   النفط  بنقل  تعىن  الطويلة  املسافات  تداول إىل  رخييا كانت حركات  يتم  التكرير يف حني  مصايف 
ات األساسية يف العرض والطلب قالت أصغر. لكن بسبب التغيري بواسطةية املكررة بشكل إقليمي  نفطاملنتجات ال

ندما جتاوزت اقتصادات الدول الصناعية طاقتها التكريرية وبدأت يف استرياد املنتجات املكررة، منت أحجام املنتجات ع
قالت املنتجات إىل  املكررة واملسافة اليت تقطعها ما أدى   دة حجم  إىل نتجات  سطول حامالت املأ. وينقسم  2ز

  .)3-2دول (أربع فئات كما يف اجل 

  

  

  

 

 
1 Andrew Inkpen, Op. cit., p 419. 

  مثل النافثا والبنزين ووقود الطائرات والكريوسني والديزل وزيت الغاز.  *
2 TORM PLC Company, Prospectus Directive, Op. cit., P 84. 
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  ) حامالت املنتجات النفطية حسب احلجم 3  -2(جدول  
  2019 االسطول العاملي   احلجم طن ساكن   الشرحية 

  738  ألف  HANDY SIZE  25-42  حجم يف املتناول

  1720  ألف  MR   (Mid-Range) 42-60متوسط املدى 

  372  ألف  LR1 60-85 (LONG RANG)   1مدى بعيد 

  384  ألف LR2  85-125     2مدى بعيد 
Source:  TORM PLC Company, Prospectus Directive, Op. cit., p 94. 

  TORM PLC Company, Annual Report 2019 ; online : 
http://www.torm.com/uploads/media_items/torm-annual-report-2019.original.pdf last 
visit: 04/04/2020 p 24 

)، وتستخدم للتجارة اإلقليمية، كما قد تستخدم يف SR*ساحلية قصرية املدى ( Handysizeفئة  تعترب -
لرسو يف ميناء التفريغ.  ا   تفريغ احلامالت األكرب اليت ال يسمح هلا حجمها أو وز

شيوعا نظرا ملرونته، حيث يسمح حجمه خبدمة منافذ أصغر ومياه ضحلة،   ع الناقالتأكثر أنوا  MRيعد   -
إلضافة  نفطله القدرة على محل شحنات متنوعة مثل املنتجات الويف نفس الوقت   إىل ية النظيفة واملتسخة 

  بعض املواد الكيميائية والزيوت النباتية الصاحلة لألكل. 
قالت خدامه يف العديد من املواهو األكرب الذي ميكن است  LR1حجم   - نئ، وهي تتشابه يف األبعاد مع 

 ماكس. 
-   LR2  قالت املنتج قالت افراماكس، ميكنها أن حتمل كل من   اتهي أكرب  ، وهي تشبه يف احلجم 

قالت   LR2ية النظيفة. تتنافس  نفط املنتجات املتسخة (النفط اخلام وزيت الوقود) واملنتجات ال مباشرة مع 
  ت املتسخة الرئيسية يف حني العكس غري ممكن.أفراماكس يف الصفقا

ت املتحدة وأمريكا اجلنوبية   LR2sمبيزة على    LR1sو  MRs  كل من  متتع   جتدر اإلشارة اىل  يف الوال
العديد من املوانئ   إفريقيا نظرا ألن  الطول أو   الوزن، الغاطس،إىل  يف هذه املناطق هلا قيود تستند  وغرب 

  .1العرض 

 جدية نه من الناحية البنائية تعترب الناقالت ذات البدن الواحد جيل قدمي وحيمل خماطر  أجتدر اإلشارة هنا   
ت  لل ت،الواتسر لذلك قامت العديد من الدول واملوانئ الفردية بسن تشريع يطلب من الناقالت أن يكون   نسكا

 
* Short-Rang. 
1 Ibidem, P.P 94-97 
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ا النفط بواسطة اهليكل الداخلي هلا هياكل مزدوجة، حيث إذا مت اخرتاق اهليكل اخلارجي يتم  . منذ عام 1حتواء 
قلة ذات هيكل واحد  ،2010  ، كما اه األمريكيةلعمل يف املي  DWT 5000 نتزيد عمل ُيسمح ألي سفينة 

   .22011يناير   1قيودا مماثلة على اهليكل املزدوج اعتبارا من  الدولية  أصدرت املنظمة البحرية  

   ية نفط تشغيل احلامالت ال  . ب

مالكني مستقلني (شركات غري نفطية) يقومون   إىل أسطول نقل للنفط اخلام العاملي  من    %75  حوايليعود  
م للمتعاملني النفطيني ، التأجري  د و عق،  الفورية  املواثيق:  هيسفنهم    لتوظيف األكثر شيوعا    األنواع  .3بتأجري خدما

  . التجمع   توظيفو   طاقم  بدون  جري  ميثاق ،  الوقت  ميثاق

السفينة لكل رحلة فردية ويدفع املالك كل التكاليف مبا فيها رسوم املوانئ، يتم    تؤجر   ورية:املواثيق الف -

املالكون وسطاء  لدوالر األمريكي للطن املرتي (طن). يستخدم  التأجري الفوري ودفعها   تسعري رسوم 
م مع محوالت بنفس  و  املكان النوع  مساسرة يف بورصات السلع ومراكز الشحن ألجل مطابقة إجيار حامال

  .fixing a charter(  4(  حتديد ميثاق، وهي عملية تسمى  والوقت

عقود التأجري هي اتفاقيات من قبل أصحاب السفن لنقل كميات من شحنة معينة على   عقد التأجري: -

عقود التأجري سلسلة طويلة األجل من املواثيق الفورية،   ميكنطريق أو طرق معينة خالل فرتة زمنية معينة.  
ستخدام سفينة حمددة بل  إال  سنوات.    10إىل  د متتد  ق دم أي يستخميكنه أن  أن املالك ليس مطالبا 

  سفينة يف أسطوله. 

ميثاق الوقت هو عقد الستئجار حاملة لفرتة معينة من الزمن، حيث يكون املالك مسؤوال   ميثاق الوقت: -

املستأجر   يكون  بينما  التشغيل،  تكاليف  ودفع  الطاقم  توفري  الرحلة عن  وتكاليف  الوقود  عن  مسؤوال 
ح.    األخرى. يف بعض األحيان تضم ترتيبات ملشاركة األر

شركة أخرى (املستأجر) لفرتة إىل  يقوم املالك بتأجري احلاملة    :Bareboatجري بدون طاقم  ميثاق     -

املسؤوليات   كما تقع عليه كل متفق عليها مسبقا وسعر يومي. املستأجر هو املسؤول عن تشغيل السفينة،  
  بغض النظر عن حالة السفينة.  انونية واملالية للناقلة،  الق

 
1 Morgan_Downey, Op. cit., P 254. 
2 Joseph F. Hilyard, Op. cit., 2012, P 150. 
3 Andrew Inkpen, Op. cit.,P 420 
4 Ibidem P 420. 
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خرى، أ كجزء من أسطول أو جمموعة من احلامالت املماثلة لشركات    احلاملةتوضع   التجمع:توظيف   -

هذه  خلدمة  فعالة  بطريقة  السفن  وتوجيه  املختلفة  البضائع  شحن  عقود  بتجميع  مع  ا مشغل  يقوم 
ثريات    ، قديةلتزامات التعااإل ّمعات من  ح واخلسائر وفوائد الوقت  بذلك تستفيد ا األقل تقاسم األر

  .1احملتمل للخمول من خالل تنسيق حتركات الناقالت

  نيا: التخزين 

ال املنتجات  إنتاج  ت نفطيتطلب  خزا من  املختلفة  واألحجام  األنواع  من  العديد  وتوزيعها  وتكريرها  ية 
ت أفقية أو حىت  التخزين. قد تتطلب ا ت مستطيلة، على شكل أسطوا كروية لتطبيقات اخلاصة أن تكون اخلزا

برميل   100زان األسطواين الرأسي، وترتاوح السعات اإلمجالية هلا من اخلالشكل األكثر استخداما هو  أما   الشكل.
 500  ترتاوح بني  ع اإلنتاج  األكثر شيوعا يف قطا السعات    واحد.الخزان ختزين  للمليون برميل    1,5أكثر من  إىل  

ائعة يف مصايف التكرير جممعات الضخ والتحميل ومراكز برميل ، يف حني تعترب السعات األكرب شآالف    10  و
ت النفطية، كما يف الشكل (   . )9-2التخزين والتجارة. من الناحية البنائية هناك مخسة أنواع للخزا

ت النفطية 9-2شكل (   االمانحسب درجة    ) أصناف اخلزا

Source: George H Stilt, Op. cit., P 509. 

بتة لتخزين النفط تعتمد منشآت   ت ذات أسقف  ت مكشوفة أو خزا اإلنتاج بشكل عام إما على خزا
ت السقف العائم اخلارجية  .اخلام ت السقف العائم الداخلية، للمنتجات النفطية لتقليل  وتستخدم خزا أو خزا

ما أ أكثر األنواع   تقليص خطر احلريق، ويعترب خزان سقف عائم مغلقإىل  ضافة  إ ملنتجات  الفقد بسب تطاير ا

 
1 TORM PLC Company, Prospectus Directive, Op. cit., P 041  
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ت ذات األسقف الثابتة يف    ات وحفاضا على املنتج النفط   ختزين  يف حمطات   املصايف، من الفقد. تستخدم اخلزا
  .1ات املنتج  تبخر  العائمة للحد من خسائرالداخلية  يفضل استخدام األسقف    . يف حني اخلام وحمطات الضخ

ت فوق سطح   للون األبيض ليعكسغالبا ما يتم بناء اخلزا حرارة   األرض من الفوالذ الكربوين املطلي 
ت الفوالذية حتت األرض. أإال الشمس وتقليل التبخر.     نه يف حمالت تعبئة التجزئة وملعايري السالمة تشيد اخلزا

النفطية   النفط اخلام  هناك بديل اقتصادي شائع يف الصناعة  النفطية(لتخزين  حجام   )وليس املنتجات 
ما إلذابة امللح  لتنظيفها و   داخلهااستغالل الكهوف امللحية بعد جتهيزها عن طريق ضخ املاء  ؛ هو  كلفة زهيدةو برية  ك

ت الثقيلة يف قاع   ، كما يتم احلرص على بقة كتيمةط   يشكل حتريك النفط اخلام دور لضمان عدم ترسب املكو
  لكهف.ا

قالت النفط كمرافق ختزين مؤقتة، وعادة ما يكون هذا اخليار هو   استغالليف بعض الظروف  كما ميكن 
ن أليس من الغريب    كما أنه.  ةليه استثنائيا عندما يكون تكون قدرات التخزين األرضية ممتلئإاألغلى لذلك يلجأ  

قلة نفطيتم   اية عمرها التشغيلي  إرساء  "حمطة التخزين بشكل دائم، ويشار إليها حني اذ بـزن  خم   لتحول اىل   يف 
 .FSO  "2*والتفريغ العائم  

لقرب منه  Hubsجتدر اإلشارة إىل تركز قدرات ختزين هامة يف احملاور   ا   ، اأو  حيث تتميز احملاور بكو
بيب  ت امل  هو يف كوشينغ أوكالهوما   ويقع أشهرها.  نقطة تلتقي عندها شبكات خطوط األ تحدة مكان لوال

   :املواقع الدولية اهلامة األخرى  تشمل  .NYMEX( 3( بورصة نيويورك للسلع لاآلجلة للنفط  عقود  التسليم  

ولندا ويتميز بكونه منطقة جتارة وميناء حتويل؛  -    جتمع رودتردام: 
ت اآلسيوية كما  جتمع سنغافورا: منطقة جتمع اسرتاتيجي لصناعات التكرير  -  فيها  حيتفظوالبيرتوكيماو

ئن؛  ت اسرتاتيجية للعديد من الز   خمزو
ا من منطقة كبرية   -  ا قر إلمارات العربية ميز   .4لنفط اتصدير  ل جتمع الفجرية: 

 
1 George H Stilt, Oil Storage, Petroleum Engineering Handbook, Volume III, Society of Petroleum 
Engineers, 2007, online: https://store.spe.org/Petroleum-Engineering-Handbook-Volume-III-Facilities-and-
Construction-Eng-Digital-Edition-P475.aspx last visit: 25/03/2020, P 505-513. 
* Floating Storage and Offloading 
2 Morgan_Downey, Op. cit., P269-272 
3 Joseph F. Hilyard, Op. cit., 2012, P 260 
4 Masah Capital Management Limited, Oil & Gas Storage Services Market, Dubai-UAE, 2013, Online: 

http://www.almasahcapital.com/images/reports/report_90.pdf, last visit, 22/07/2018, P5. 
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التخزين   وجيري ستقلني.  امل شغلني  وامل  نفطالجتار  النفطية،  لشركات  يف هذه احملاور ل وتعود ملكية قدرات 
مصايف التكرير يف حاالت منهم:  من قبل عدد من املتعاملني  ستقلني  لدى املشغلني املالتخزين    خدماتالطلب على  

ا، املوزعون حيث خيزنون منتجات نفطية ألجل مواجهة الطلب املومسي، وأيضا   عدم كفاية أوعدم مالئمة خزا
لتخزين ألغراض البلدان املستوردة للنفط . كما تقوم أيضا  1جتار السلع ألغراض املضاربة يف النفط واملنتجات النفطية 

 . 2الطوارئ أو للحد من التعرض لتقلبات أسعار السوقأمن الطاقة و 

ت     الثانوي والثالثي. ،  وهي: املخزون األويلأقسام  ثالثة  إىل  النفطية  وميكن تقسيم املخزو

اإلنتاج والتكرير  وهو املخزون الذي حتتفظ به الصناعة، والذي يدخل يف عمليات    املخزون األويل: - 1

ملخزون التجاري، املخزون االسرتاتيجي    اليومية موانئ التصدير  ، أو يف  *لحكوماتلوهو ما يعرف أيضا 
 مبا فيها املنتجات النفطية يف حمطات التوزيع الرئيسية.

ئعو التجزئة واملوزعون الصغار سواء يف املخزون الثانوي - 2 ا  : يشتمل على كميات النفط اليت حيتفظ 

 أو يف الصهاريج أو يف حمطات التعبئة. مراكز التوزيع الثانوية 

الثالثي:  - 3 النهائي  وهو  املخزون  املستهلك  لدى  املوجود  يعترب النفط  وهو  يف   ،  جمهوال  عامال  يعترب 

ت    .3ال ميكن تقديره إذ  النفطيةاملخزو

تجتدر اإلشارة إىل أن  كما    تصف نم  يف   بسرعة  حيث تتناقص  مومسية  تغرياتتتبع    العاملية  اخلام   النفط   خمزو
تترتبط  ، يف حني  الربيع  يف  تكوينها  الشتاء ويعاد دة اإلنتاج يف بنشاط    املنتجات  خمزو مصايف التكرير حيث تتم ز

ت لذلك فيف اخلريف،    صيانةال   الصيف وتتم جدولة تغريا   أكثر  تكون   ألن  متيل  للمنتجات النفطية  العاملية  املخزو
  .4اخلام يف    منها

   Downstream  بنشاطات املص الفرع الثالث:  
  قطاع التكرير وعمليات التسويق والتوزيع للمنتجات املكررة.املصب نشاطات  تضم نشاطات  

 
1 Masah Capital Management Limited Op. cit., P.P 4,9. 
2 IEA, Oil and Natural Gas Logistics, Op. cit., P3. 

الحتفاظ بكميات من النفط * ت  يوما من االسترياد، فبلدان مت 90ال تقل عن  واملنتجات النفطية حيث تلتزم بلدان املنظمة العاملية للطاقة  تلك خزا
 عليه يف حالة انقطاع اإلمدادات، وأخرى كمزيج بني االثنني.  نفط حكومية، وأخرى حتتفظ به على شكل خمزون جتاري إجباري لدى املكررين تستويل

 136، عدد ون العريبجملة النفط والتعاعبد الفتاح دندي، دور املخزون النفطي يف األسواق العاملية واالنعكاسات على الدول األعضاء يف أوابك،  3
 . 70، ص2011شتاء 

4 IEA, Oil Market Basics, Op. Cit 
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  أوال: نشاطات قطاع التكرير

تعترب مرحلة تكرير النفط حلقة جوهرية يف سلسلة القيمة يف الصناعة النفطية حيث تضيف القيمة بتحويل  
ناسبة لالستخدام، سواء االستهالك  اململكررة  جمموعة من املنتجات اإىل    النفط اخلام ذو القيمة االستخدامية الصغرية

  النهائي أو كمنتجات وسيطة لصناعات أخرى. 

) اليت تعترب منشآت حتويلية كبرية، كثيفة رأس املال، Refineriesويتم هذا التحويل يف مصايف التكرير(
بتح تقوم  للغاية.  التدفق وذات مراحل معاجلة معقدة  النفط اخلام ومدخالت أ مستمرة  العديد من إىل  خرى  ويل 

  .1املنتجات املكررة 

ت واليت ترتاوح أطوال سالسلها الكربونية من  النفط اخلام يضم  خليط من املئات من جزيئات اهليدروكربو
واحدة   السبعنيإىل  ذرة كربون  فوق  ما  ذرة  ما  عن  ،  اخلصائص  يسفر  خمتلفة  تتميز  إىل  مواد  فمثال  حد كبري، 

ا غازات، أما  ياهل ت ذات السالسل األقل من مخس ذرات كربون بكو ذرة كربون   18و  5تلك ما بني  دروكربو
    .2فتكون سوائل، و تلك اليت تفوق ذلك فتكون صلبة، وهذا ضمن درجة احلرارة النظامية 

ت يف النفط اخلام  يؤدي  ، حيث درجة كثافته اختالف إىل اختالف نسب هذه األصناف من اهليدروكربو
ت القصرية السالسل، ويكون أثقل كلما زادت اجلزيئات يكون خ فيفا إذا احتوى على نسبة كبرية من اهليدروكربو
  الطويلة. 

ا  املنتجات النفطية .1 ئيا وكيميائيا ألجل إنتاج املنتجات النتقوم مصايف التكرير مبعاجلة    :واستعماال فط فيز

ائية  إىل  ية، وهي تصنف  نفطال منتجات طاقوية ومنتجات غري طاقوية.  وأمهها إىل  و  وأخرى وسيطة، أمنتجات 
  : 3هي

  ؛أخف منتج، ويستخدم للتدفئة، الطبخ وكذلك كمدخالت يف صناعة البالستيك): C1-C4غاز البرتول( -
ت:   (C5-C9)النافتا -    ؛سائل خفيف سهل التبخر، يعاجل ليصبح بنزين، وكمدخالت يف صناعة البرتوكيماو
غازولني، ويستخدم بصفة أساسية يف حمركات أيضا  ويسمى  وقود حمركات سريع التبخر.  :  (C5-C10)البنزين -

  اإلشعال الشراري (السيارات والطائرات)؛

 
1 Mathpro Petroleum Refining Consultants, An Introduction to Petroleum Refining and the Production of 

Ultra Low Sulfur Gasoline and Diesel Fuel, 2011, Washington DC USA, P 2. 
2 Deutsche Bank, Op. cit., P167. 
3 Ibidem, P169. 
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يستخدم(C10-C16)الكريوسني - الطهي  :  درجة   ، يف  عند  النفاثة  للطائرات  للجرارات، كوقود  وقود  التدفئة، 
  ؛ رى كمادة أولية ملنتجات أخ  ،جودة وخصائص معينة

  ؛ : يستخدم وقود حملركات الديزل، للتسخني املنزيل وكمادة أولية ملنتجات أخرى(C14-C20)غاز النفط -
  السميكة جدا.إىل  : تستخدم لتزييت اآلالت امليكانيكية، وترتاوح من اخلفيفة (C20-C50)زيوت التشحيم -
الثقيل - ة، كوقود للسفن، أو كمادة : يستخدم صناعيا للتسخني، توليد الطاق(C20-C70)زيت الوقود/الغاز 

  ؛ ة منتجات أخرى، وهو أكثر وقود نفطي تلويثاأولية لصناع 
الفحم،  C70خملفات (> - الطرقات واألسطح، أو كمادة ): مثل  القار والشمع. تستخدم لرصف  اإلسفلت، 

 أولية. 

لت هي األقل من ضمن هذه املنتجات النفطية يعترب وقود النقل هو األعلى قيمة، بينما زيت الوقود واإلسف 
ال  .1قيمة املنتجات  بعض  استخدام  أولية يف صناعة  نفطهذا وميكن  تية كمواد  مئات إىل  وحتويلها    البرتوكيماو

املذيبات واملنظفات، الصمغيات الصناعية كالبالستيك، املطاط الصناعي، األلياف  املنتجات البرتوكيميائية منها: 
  ... اخل. الصناعية، الكيميائيات الزراعية واألمسدة  

املكررة املتحصل عليها نسب كل منتج من املنتجات  إىل  يف هذا الصدد يشار مبصطلح "الئحة املنتجات"  
  . 2بتكرير برميل نفط خام. وتعترب الئحة املنتجات إنعكاس لكل من خصائص املصفاة و الئحة اخلام املكرر 

اخلام"   "الئحة  مصطلح  تإىل  ويشري  اليت  اخلام  النفوط  من  معاجلتهجمموعة  املصفاة  جتهيزات  ا ستطيع 
  .3ن النفوط كمدخالت، وقد تكون نفط خام وحيد املصدر أو خليط م 

ئيةالتكرير:  عمليات    .2   وكيميائية  تضم عملية التكرير جمموعة العمليات اليت يتم من خالهلا إحداث تغريات فيز

 احلديثة  املصايف   هذه الوحدات يف   عدد  يزيد  وحدة منفصلة.   يف   منها  كل   املراحل، تتم  من   عرب العديد  النفط   على
أساسية هي: التقطري، التكسري،   فئات   ميكن تصنيفها ضمن سبع  العمليات وحدة عمليات، هذه    مخسني   عن

  . 4املساندة واخلدمات املرافقةالرتقية، املعاجلة، الفصل، املزج،  

التقطري:  .أ ئية للنفط اخلام    عمليات  فيز التجزئة هي عملية فصل  ت مو جمإىل  أو  اهليدروكربو عات من 

ت األطول تغلي يف درجة حرارة أكرب، حيث جيري   ا، من مبدأ: اهليدروكربو تسخني حسب درجة غليا

 
1 Mathpro Petroleum Refining Consultants, Op. cit., P2. 
2 Deutsche Bank, Op. cit., 167. 
3 Silvana Tordo, The Petroleum Sector Value Chain, Op. cit., P17 . 
4 Mathpro Petroleum Refining Consultants, Op. cit., P.P 15, 16. 
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التقطري  اخلام تدرجييا البنزينت، فيف برج  ت اخلفيفة مثل  أنبوب   وجتمع يف   والنافتا  تبخر أوال اهليدروكربو
ت األثقل فاألثقل و ا  خر درجة احلرارة تتب  ارتفاعمع استمرار  و خاص،    .أثقلها يف القاع  قى تبهليدروكربو

ت على حدى.   وبذلك تتجمع كل جمموعة من اهليدروكربو

هناك نوعني من التقطري: اجلوي ويتم يف الضغط اجلوي الطبيعي. والتقطري الفراغي: يتم إعادة العملية يف 
املقطرات   من  املزيد  لفصل  فراغية  ضغط  دون كسرظروف  ا   الثقيلة  العناصر   .1جزيئا تذهب  بعدها 

 . املعاجلة  من   ملزيد خمتلفة تكرير  عمليةإىل املنفصلة كل  

ت  تكسر  كيميائية  تفاعالت  حتدث   أو الكسر، ومبوجبها   عمليات التحويل:   .ب الكبرية   جزيئات اهليدروكربو

از لعامل احلفالتكسري  هي  األساسية التحويل والديزل. عمليات  البنزين مثل  أخف و  أصغر جزيئاتإىل  
  .2، التكسري اهليدروجيين، والتفحيماملائع 

 القيمة   املنخفضة  اجلزيئات  هيكلة   إعادة أو  مجع  ينتج عنها   كيميائية  تفاعالت  هنا تنفذ  الرتقية:  عمليات  . ج

وأهم  أخرى  إلنتاج القيمة،  حملفز،  هي:   الرتقية  عمليات  عالية   البلمرة،  املماكبة،  األلكلة،  اإلصالح 
    .3واألثرية

 النيرتوجني،   الشوائب مثل الكربيت،  إزالة  على  تعمل  كيميائية  تفاعالت  تتم خالهلا   عمليات املعاجلة:  .د

من التفاعالت  املنتجات ومحاية وحدات التكرير ألجل موافقة مواصفات الثقيلة. وهذا  األمالح واملعادن 
ت، 90زالة  طتها يتم إواليت بواس  ،4املعاجلة هي املعاجلة اهليدروجينيةأهم طرق  .  الغري مرغوبة % من امللو

  .5الكربيت األكسجني واملعادن  مثل النيرتوجني

الفصل:    .ه التدفقات حيث  عمليات  التكرير  داخل  أغلب  خالل يتم  املركبات،    من   خليط   هي  مصفاة 

ئية  اخلصائص  يف   اإلختالفات  أجزاء معينة عن األخرى إعتمادا على   بني عمليات الفصل     والكيميائية   الفيز
أهم عمليات الفصل هي عملية االستخراج وهي تعتمد على اإلختالف يف درجة احنالل  . املركبات هلذه 

 
1 Deutsche Bank, Op. cit., 170. 
2 Mathpro Petroleum Refining Consultants, Op. cit., P17. 
3 Ibidem, P20. 
4 Ibidem, P23. 
5 Deutsche Bank, Op. cit., P172. 
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ت معينة من خليط   دف إزالة مكو ت املختلفة يف احملاليل  ا هي املكو ت. وأهم تطبيقا اهليدروكربو
ت معينة من املنتجات النفطية    .1عملية اإلصالح احلفزي اليت تعمل على إستخراج عطر

املنتجات:    .و ت   املزجمزج  املضافات ومكو اهليدروكربونية،  األجزاء  من  تركيبات  وتوفيق  يتضمن خلط 

فكل منتج نفطي جيب أن يطابق   .ممكنة  كلفةت  قل خبصائص وأداء معني، وأخرى؛ إلنتاج املنتج النهائي  
ئية،  خلصائص   جمموعة من اخلصائص، منها ما يتعلق ومنها   الغليان،  وجمال  ايرالتط  الكثافة،  مثل  الفيز

خلصائص  ت  وحمتوى  الكربيت   مثل: نسبة   الكيميائية  ما يتعلق   معايري جودة   ما يتعلق ومنها    ، العطر
 6إىل4من    مزج   يتم  الديزل  وقود  ولذلك فمثال ألجل إنتاج   .2الدخان  ونقطة  األوكتان  مثل رقم  األداء

البنزين وإلنتاج  ت،  توفر مك  .مواد  10إىل6  من   مزج   جيب  مكو مواد  إضافة  املزج  عملية  تضم  قد  ا 
األكسدة،  مضادات  مثل  ت،  اهليدروكربو يف  أصالة  متوفرة  غري  معينة  منتجات  يف  مرغوبة  خصائص 

  .3الصدأ واملطهراتمثبطات  

تضمن إستمرار عمل كل الوحدات، أهم مرافق الدعم تضمن:   عمليات املساندة واخلدمات املرافقة:   .ز

إن النفط،  معاجلة حركية وختزين  اخلفيف،  الغاز  وفصل  الكربيت، مجع  اهليدروجني، مجع  تاج واسرتجاع 
ء وتوليد البخار   خملفات  .4املياه، الكهر

ا    لكل مصفاة خصائص تركيبية وتشغيلية فريدة،:  تصنيف مصايف التكرير  .3 تصمم من األساس وهذا أل

اإلجبارية للمنتجات املكررة   املواصفاتية  تبعا لالئحة من النفوط، هيكل طلب السوق للمنتجات املكررة، ونوع
  .6عادة حسب احلجم ودرجة التعقيدمصايف التكرير  . وعموما تصنف 5املستهدف يف السوق  

مدى إىل  أو التطور يف مصايف التكرير  : يشري مفهوم التعقيد  تصنيف مصايف التكرير حسب درجة التعقيد  .أ

عدد واسع من املنتجات النفطية إىل املدخالت النفطية اخلام  القدرة التقنية واملرونة ملعاجلة أنواع خمتلفة من 
لتعقيد وأكثرها شهرة هو معامل "نلسون "، الذي يعتمد على نسبة قدرة ل. وهناك عدة مقاييس 7املختلفة 

 
1 MathPro petroleum refining consultants, Op. cit., P24.  
2 Ibidem, P26. 
3 Deutsche Bank, Op. cit., P172. 
4 MathPro petroleum refining consultants, Op. cit., P25. 
5 Ibidem, P13. 
6 Silvana Tordo, The Petroleum Sector Value Chain, Op. cit., P17. 
7 Loc.cit. 
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لنسبة  عم دل على أن املصفاة أكثر تعقيدا وكثافة عامل تامل   ارتفاع قيمة  ، قدرة التقطريإىل  ليات التحويل 
  يلي:  أربعة أصناف، كماإىل  . واعتمادا عليه تصنف مصايف التكرير  1ة رأمسالي

ا منخفضة التعقيد مبعامل أقل من    :Toppingمصايف التقطري   - ، وتتضمن فقط معدات 2تصنف على أ

تقطري اخلام ومعدات عمليات مساندة أساسية. ليس هلا قدرة على تغيري منط العائد الطبيعي للنفط اخلام 
ت الكربيت يف املنتجات. املعاجل؛ كم  ا أن مصايف التقطري ليس هلا أي سيطرة على مستو

التقطري كثريا ما ختتلف عن منط الطلب على املنتجات   مصايفالناجتة من  ية  نفطاملنتجات الن نسب  أ   كم
املنتجات نفطال النتيجة وجود عجز يف بعض  ية يف األسواق اليت ختدمها مصايف التكرير، ومن مث تكون 
   .طلوبة ووجود فائض يف بعض املنتجات اليت تزيد عن حاجة السوقامل

، إضافة 6إىل  2: تعترب متوسطة التعقيد مبعامل من Hydro-Skimmingيين  مصايف القطف اهليدروج  -

للمعاجلة إىل   خمتلفة  وحدات  احلفزي،  اإلصالح  وحدات  أيضا،  تتضمن  التقطري  مصايف  ت  مكو
ا ترقية النافتا    اهليدروجينية، وخلط املنتجات. هذه  مكا بنزين، والسيطرة على احملتوى الكربييت إىل  املصايف 

ا تفتقد القدرة على تغيري منط العائد الطبيعي للنفوط املعاجلة. إال  ات النفطية.  للمنتج  أ

ا عالية التعقيد مبعامل أكرب من   Crackingأو التكسري    Conversion  مصايف التحويل - تصنف على أ

إلضافة مل12وأقل من  6 سبق عمليات التكسري احلفزي و/أو التكسري اهليدروجيين، حيث حتول ا  ، وتضم 
النفوط،   له عائد طبيعي عايل يف أغلب  الذي  الغاز)  الثقيلة (أساسا زيت  النفط اخلام  أجزاء إىل  أجزاء 

ت.     أخف، مثل البنزين، وقود الطائرات، وقود الديزل ولقائم لصناعة البرتوكيماو
ن هلا القدرة على حتسني منط العائد الطبيعي للخامات لكنها ال تزال غري قادرة وتتميز مصايف التحويل     

  على جتاوز إنتاج بعض املنتجات الثقيلة ذات القيمة املتدنية مثل خملفات الوقود واإلسفلت.

، 12ها يفوق  وتعترب جد عالية التعقيد ومعامل تعقيد  :Deep Conversion  مصايف التحويل العميق  -

ضافة ملصايف التحويل، وحدات التفحيم اليت تدمر أجزاء النفط األثقل واألقل قيمة (بقا الزيت) إإىل  وتضم  
أجزاء أخف لتكون مدخالت إضافية لعمليات حتويل أخرى (مثل التكسري احلفزي) وعمليات إىل وحتوهلا 

  قيمة.  الرتقية (مثل اإلصالح احلفزي) إلنتاج منتجات خفيفة أعلى 

 
 . 51، ص2014، 150، عدد جملة النفط والتعاون العريب ،آفاق صناعة تكرير النفط يف العامل عماد املكي، 1
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تكرير عميقة التحويل ذات االستيعاب الكايف لوحدات التفحيم حتول مبدئيا كل خملفات العموما مصايف    
  .1منتجات أخف إىل النفط  

أكثر كثافة رأمسالية وأكثر قدرة على إضافة قيمة تعقيدا كلما كانت    اة أنه كلما ازدادت املصفإىل  جتدر اإلشارة  
  ا مثل: النفط اخلام، حيث تكتسب مز إىل  

o ) :ا ) إمكانية  1القدرة على حتسني العائد الطبيعي للنفط املكرر، ما يوفر هلا توفيق الئحة منتجا
) حتويل األجزاء  2.  (2مع طلب السوق (مثال يطلب بنزين أكثر صيفا وزيت تدفئة أكثر شتاء) 

 منتجات أعلى قيمة.إىل النفطية الثقيلة متدنية القيمة  

o 3تالؤما مع قيود النوعية ونسب الشوائب   جات أكثرالقدرة على توفري منت. 

o 4املرونة يف اختياراخلام ما ميكنها من اإلستفادة من النفوط األقل كثافة وحالوة حيث تباع خبصم . 

  تصنيف مصايف التكرير حسب القدرة التكريرية:  . ب

ا التكريرية اليومية، اليت تقا لطاقة االستيعابية س  جيري تصنيف مصايف التكرير حسب احلجم طبقا لقدر
 :5لوحدات التقطري، فقد مت تصنيفها إىل 

  ألف برميل يوميا؛   200تزيد طاقتها عن    مصايف تكرير كبرية  -

ا بني    متوسطةمصايف   -   ألف برميل يوميا؛   200و  100ترتاوح قدر

  ألف برميل يوميا؛   100إىل    50تكرر من    صغرية مصايف   -

 يل يوميا. ألف برم  50تكرر أقل من    صغرية جدامصايف   -

  نيا: نشاط تسويق املنتجات النفطية 
لنشاط االقتصادي ال ي، وهدف نفطترتابط هذه املرحلة وتتكامل مع املراحل السابقة لتكّون ما يطلق عليه 

اقتصادية،   ، إدارية  ،قانونية،  ية، ويتم ذلك عرب إجراءات متعددة فنيةنفطهذه املرحلة هو تصريف وتوزيع السلعة ال
  .6سعة، وسائل النقل املختلفة، معدات التخزين والتوزيع الرئيسية والثانويةتلفة وواومبعدات خم

 
1Mathpro Petroleum Refining Consultants, Op.Cit , P.P 13, 14. 
2 Deutsche Bank, Op. cit., P175. 
3 MathPro Petroleum Refining Consultants, Op. cit., P14. 
4 Deutsche Bank, Op. cit., P174. 

 . 12عماد املكي، مرجع سابق، ص 5
 .56، ص1983ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ،  البرتويل ، حماضرات يف االقتصاد حممد أمحد الدوري 6 . 1
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أن املفهوم التقليدي لقناة إال  يف قطاع النفط من خالل قناة التوزيع،    ى الوظائف التسويقيةتؤدَّ وبشكل عام  
فقط على الوسطاء   م يقتصرفهو املال يكون كافيا هنا، حيث أن هذا  قد    التوزيع والذي يعتمد على انتقال امللكية

إ ومشتقاته.  للنفط  التسويقية  العملية  عناصر هي من صميم  والسماسرة، ويسقط  التوزيع والوكالء  قناة  ذ ختتلف 
قي السلع، حيث أن  نفطال ستخدام ي جيب أن ينقل ماد بوسائل النقل  نفطاملنتج الية عنها يف  املختلفة، ويروج 

كما قد جتمع  ات خمتلفة،تعددة، وهو ميول يف أي مرحلة من املراحل بواسطة مؤسسوكاالت إعالن ووسائل نشر م
 . التوزيع املعلومات التسويقية عنه بواسطة مكاتب حبوث تسويق خمتلفة. كما قد ال تنتقل امللكية على طول قناة  

قبل ذلك. كما ويفرتض يف حني أن تدفقات أو وظائف كثرية قد متت    ،نفطراج الوهذا املفهوم يبدأ من مرحلة استخ
يشرتي عادة منتجا واحدا، يف حني أن املستهلك النهائي يشرتي منتجات متعددة يف وقت   أن املستهلك النهائي

  واحد. 
ا، لتؤدي وظائفها بفاعلية، درجة عالية من التنسيق بني  إىل  أن قناة التوزيع حتتاج  إىل  كما وجتب اإلشارة   مكو

  عدة بدائل لتنظيم قناة التوزيع، وأكثر هذه البدائل شيوعا هي: ولتحقيق هذا التناسق هناك 

ا حيث جيد عدد من املؤسسات أن مصلح - 1 املشرتكة تستوجب نوعا  تهايرتك تنظيم القناة لقوى السوق ذا
وتتعامل على أسس جتارية مع بعضها بعضا، مع احتفاظ جل حتقيق النفع املشرتك هلا مجيعا  أمن التعاون من  

اكل منها    ؛ ستقالهلا التام كمؤسسة قائمة بذا

دف إىل  أما البديل الثاين فهو التكامل الرأسي حيث متد إحدى املؤسسات جمال نشاطها   - 2 أعلى أو أدىن 
 ؛يةنفطة السيطرة أكرب هلا على قناة التوزيع، وذلك هو النمط األكثر شيوعا يف الصناع

أو أكثر  اونية املشرتكة فيما بني املؤسسات املكونة لواحدةكما وميكن أن تنظم قناة التوزيع تبعا للعقود التع - 3
 ؛ من حلقات التوزيع 

مثل هذا التوجيه أو التنظيم   نوأخريا قنوات التوزيع املوجهة أو املنظمة من قبل احلكومة حني جتد احلكومة أ  - 4

 .1ضروري للصاحل العام 

البديل األ أن  لعملية تسو وحيث  املتباينة  املراحل  املعين هنا ول هو ما يوضح  النفطية، فهو  املنتجات  يق 
املكررة    يل. حيث يضملتحل النفطية  توزيع وبيع املنتجات  النفطية  الصناعة  التسويق يف  املستهلكني، إىل  نشاط 

ائيني خمتلفني، لذلك يتم وحيث توجد   جمموعة واسعة من املنتجات املكررة، ذات خصائص متباينة ومستهلكني 

 
  .352 -348ص.ص، 2003، مطابع الوالء احلديثة، اإلسكندرية، 9، طالبرتول تسويقصديق حممد عفيفي،   1
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جلملة أو الب  طريقة خاصة، سواءتسويق كل منتج نفطي ب لتجزئة.تسويقها من خالل البيع  وتتم خالل نشاطات   يع 
النفطية وختزن وتعاير  املنتجات  املتوسطة؛ حيث تنقل  النشاطات  النفطية نشاطات متعددة من  املنتجات  تسويق 

ا يف عدة مراحل. لتجزئة. جود جلملة والبيع    ونقصد هنا البيع 

جلم -أ املنتجات  لةالبيع  ا: كل  حملطات  جلملة،  تسويقها  يتم  الصناعيني النفطية  ئن  للز لتجزئة، 

يتم    1والتجارين؛ لشركات حيث  والديزل  البنزين  التجاريني،  واملستهلكني  السكين  للقطاع  التسخني  زيت  توزيع 
ان مباشرة، زيت الوقود وأساطيل النقل الربي والسكك احلديدية. وقود الطريان يتم بيعه للمطارات وشركات الطري 

مباشرة   الصإىل  يباع  واملنشآت  الطاقة  وتوليد  اخلدمات  منشآت  البحري،  الشحن  م شركات  صانع ناعية، 
ت جلملة،    بصورة أساسية يتم إعتماد العقود اآلجلةو   2... اخل البرتوكيماو أنه أحيا إال  يف تداول املنتجات النفطية 

  .3ييتم التداول يف إطار السوق الفور 

لتجزئة:  -ب املستهلكني النهائيني خالل حمطات التجزئة، إىل  بيع املنتجات مباشرة  إىل  ويشري    البيع 

ويعترب الواجهة العامة للصناعة النفطية واحللقة األكثر وضوحا للعامة من الصناعة النفطية، وتضم أساسا بيع البنزين  
درا ما تشرتى من م   ستهلك فردي.والديزل، إذ أن املنتجات األخرى 

شركات تتم مبيعات التجزئة خالل حمطات اخلدمات اليت قد تكون حتت عالمة شركة نفطية، أو من قبل  
ا ت املتحدة األمريكية  تدير حمطات حلسا اخلاص، اليت قد تكون صغرية احلجم أو كبرية مثل "كوستكو" يف الوال
    .4و "كارفور" يف أور 

فقط من املنتجات النفطية متر عرب   ن سوق اجلملة، حيث حوايل الثلثويعترب سوق التجزئة أقل حجما م
 ).10-2(أسواق التجزئة كما يظهر يف الشكل  

 
 
 
 
 

  

 
1 Deutsche Bank, Op. cit., P190. 
2 Silvana Tordo, The Petroleum Sector Value Chain, Op. cit., P18. 
3 Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., P P 495,476. 
4 Loc.Cit. 
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جلملة 10-2شكل ( لتجزئة و   ): نسب املنتجات النفطية املسوقة 

  
Source: Deutsche Bank, Op. cit., P191. 

لتجزئة، إذ يستخدم الديزل على املستوى التجاري يالحظ أنه يتم تسويق جزء من الديزل وكل البنزين 
استثمار رأمسايل أعلى من اجلملة،  والصناعي. هذا   لتجزئة  البيع  إمجايل إال  ويتطلب  امش مداخيل  يتمتع  أنه 

  .1أكرب 

  للصناعة النفطية: القيمة يف النشاطات األساسية الثايناملبحث 
  ملتوسطة ونشاطات املصب. مة يف نشاطات املنبع، النشاطات ايسنتناول الق

  املطلب األول: القيمة يف نشاطات املنبع  

النفقات االستثمارية والتشغيلية للعمليات الكربى لنشاطات املنبع ومقابلها من تدفقات إىل  نتطرق هنا  
ا ختتلف من مشروع آلخر     . أن هذه هي السمات األساسيةإال  نقدية داخلة، وكيفية اقتسامها بني األطراف، مع أ

  يف نشاطات املنبع   الفرع األول: التكاليف 

  قسمني أساسيني: تكاليف ما قبل مرحلة اإلنتاج وتكاليف مرحلة اإلنتاج. إىل  تنقسم التكاليف يف صناعة املنبع   

النفطية : تضم تكاليف اإلجياد وتكاليف التطوير، ويتم يف  قبل اإلنتاجما  تكاليف    -أوال أغلب عقود 

  لتني:  حا  يست كلها). وخبصوص تكاليف اإلستكشاف هناك رمسلتها واسرتجاعها (ل

 
1 Deutsche Bank, Op. cit., P191. 
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اليت تسفر عن  - املصاحبة جلهود اإلستكشف  التكاليف  يتم رمسلة  الناجحة:  طريقة اجلهود 
   ؛ احتياطات مؤكدة فقط

  طريقة التكاليف الكلية، تتم رمسلة حىت تكاليف احلفر اجلافة.  -
املرصودة عامليا لإلنفاق يف مرحلة ما قبل   دوالر يار  مل  650وتعترب كلفة التطوير هي األكرب، فمثال من    

ت .  و 1% للتطوير 85% لالستكشاف، و 15مت ختصيص    2012اإلنتاج سنة   يف دراسة لنشاطات املنبع يف الوال

ال   يةر بر التكاليف االستثمارية الكلية لتطوير بئاملتحدة األمريكية مت تقدير   لكل بئر  دوالر مليون  8,3- 4,9يف ا

% 8- 7%، املنشآت تكلف  70- 55%، اإلكمال يشكل  40-30. تشكل تكلفة احلفر فيها  2014ام  يف ع 
  . 2من تكاليف البئر

ت التقنية   ...إخل. هذا وجيب األخذ يف االعتبار أن التكاليف ختتلف بشدة حسب املوقع، احلجم، الصعو
  . 3للربميل  دوالر   02مت تقدير املتوسط العاملي للنفقات االستثمارية حبوايل  2009يف سنة 

ر، املعدات واملنشآت واحملافظة عليها.   تكاليف اإلنتاج:  -نيا وهي التكاليف اليت تتم ألجل إدارة اآل

بتة مثل اإلدارة والتأمني؛ وتكاليف متغرية وتضم: العمالة، الصيانة، املواد الكيماوية واملستهلكات،  منها تكاليف 
الضر  املضافة،  القيمة  على  سنة  4ائب...اخلالرسم  بلغ  وكمثال  التشغيلية املتوسط    2009.  للتكاليف  العاملي 

إىل ، وهي متغري من بلد آلخر ومن حقل نفطي  دوالر28  و دوالر واحد  برميل نفط يتباين عامليا ما بني  /دوالر6,2
نفطي حقل    15000من أكثر من  نفط  ) معدل تكلفة انتاج برميل  4-2اخر بل ومن بئر آلخر. ويظهر اجلدول (

بيب   وتضم تكاليف (ىل: التكاليف الرأمسالية  إ ، مفرعا  2015سنة    دولة   20عرب   بناء مرافق النفط وخطوط األ
ر اجلديدة النفط من األرض، دفع رواتب املوظفني والواجبات وت(والتكاليف التشغيلية  )  واآل شمل تكاليف رفع 
   .)اإلدارية العامة

  

  

  

 

 
1 Deutsche Bank, Op. cit., P . 87  
2  U.S. Energy Information Administration, Trends In U.S. Oil And Natural Gas Upstream Costs, 2016, P15. 
3 Deutsche Bank, Op.Cit P 90. 
4 Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op.Cit P.P 173,174. 
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  برميل) /دوالر(  2015تقديرات     العاملعرب   رميل من النفط ) معدل تكلفة انتاج ب4  -2(  جدول
 التكلفة االمجالية  النفقات التشغيلية  النفقات الرأمسالية   

 52,5 30,7 21,8 اململكة املتحدة 
 48,8 31,5 17,3 الربازيل 

 41,1 22,4 18,7 كندا 
ت املتحدة االمريكية   36,3 14,8 21,5  الوال

 36,1 12,1 24 النرويج 
 35,4 16,6 18,8 وال انغ

 35,3 19,8 15,5 كولومبيا 
 31,5 15,3 16,2 نيجري 
 29,9 14,3 15,6 الصني 

 29 10,7 18,3 املكسيك
 27,8 11,5 16,3 كازاخستان

 23,8 7,2 16,6 ليبيا
 23,5 13,9 9,6 فنزويال 
 20,4 7,2 13,2 اجلزائر 
 17,3 8,4 8,9 روسيا
 12,6 5,7 6,9 ايران 

 12,3 5,7 6,6  عربية املتحدة لااالمارات  
 10,7 5,1 5,6 العراق 

 9,9 5,4 4,5  اململكة العربية السعودية 
 8,5 4,8 3,7 الكويت 

Source :  Alanna Petroff and Tal Yellin , What it costs to produce oil, CNNMoney, November 
2015, Online: https://money.cnn.com/interactive/economy/the-cost-to-produce-a-barrel-of-
oil/index.html?iid=EL, last visit: 22/08/2018. 

  الفرع الثاين: التدفقات النقدية للشركة النفطية 
  . )11-2ترتبط التدفقات النقدية بدورة حياة البئر/احلقل كما يف الشكل ( 
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  حياة منوذجية حلقل نفطي ): التدفقات النقدية لدورة  11-2(شكل       

  
Source :  Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., PP 292. 

املوارد، وتزداد التكاليف مع بدء إىل  منذ الرغبة يف احلصول على حق الوصول  كرا  اإلنفاق  النفطية    تبدأ الشركات
ولطبيعة عملية التطوير الكثيفة رأس املال تزداد التدفقات جهود االستكشاف والتقييم لتمويل أنشطة إجياد النفط،  
ر يف التدفق وبدء مرحلة اإل  النقدية اخلارجة لتلبية هذه املتطلبات. وتبدأ األموال تتدفق نتاج رمسيا، مع بدء أوائل اآل

ط منعكسة ويرتبط التدفق النقدي أساسا بكل من كمية النفط والسعر السائد، حيث تنخفض تدرجييا كمية النف 
لتقوم   ثر تطبيق تقنيات االنتاج الثانوي والثالثي وفق دورة حياة احلقل/البئر،اليت تعود اىل التحسن إعلى االيرادات  

جره  ا النقدية مع احلد االقتصادي  وإنفاق مبالغ على إعادة املوقع إىل حالته األصلية   الشركات عند تساوي تدفقا
مينه   .و

  يف شرحية املنبع  لعوائدالفرع الثالث: تقاسم ا
كة املوارد) حسب تقسم التدفقت النقدية املتحصلة من بيع النفط اخلام بني الشركات النفطية والدولة املظيفة(مال 

آخر، يف املثال التايل مت إعتماد بعض النسب الشائعة، إىل  البنود املالية يف العقد، هذه البنود والنسب ختتلف من عقد  
  ). 12- 2للربميل، يتم تقامسها كما يف الشكل( دوالر 50  يبلغ  سعر نفطفق  و 
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 ملنبع ) طريقة تقاسم التدفقات النقدية الداخلة يف نشاطات ا12- 2شكل(

  
Source :  Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., P P 222, 224   

خذ شكل نسبة من  وة اليت  أول عملية تتم على اإليرادات املتأتية من بيع كل برميل نفط هي دفع اإل
وة يف عقود االمتياز تقتطع الشركة النفطية تكاليف التشغيل،  ليتم اقتطاع ضريبة النفط   سعر البيع. بعد اقتطاع اإل

بنود تتيح اسرتجاع التكاليف؛ يتم اقتطاع نسبة من يف عقود تقاسم اإلنتاج ويف حالة وجود  وضرائب الدخل. أما  
التكاليف املرمسلة قبل تقاسم الباقي حسب النسب يف العقد، وتقتطع الشركات التكاليف التشغيلية قبل احتساب  

  . 1الضرائب

   النشاطات النفطية املتوسطة مة يف القياملطلب الثاين:  
   الفرع األول: القيمة يف قطاع النقل

ة، لذلك سنقتصر على   سابقا   سبق التطرق إليه كما    ساليب متشا يتم نقل النفط على مستويني، منبع ومصب. 
بيب والناقالت البحرية.    نقل النفط اخلام. ينقل النفط خلام: أساسا عن طريق األ

بيب ل  نق نشاط    :أوال ستخدام خطوط األ   النفط 
بيب النفط حاليا من الفوالذ أو البالستيك، بقطر داخلي يرتاوح من     إىل سم (للنقل املصب)  10تصنع أ

بيب     مرت.   2-1سم (للنقل املنبع)، وتردم كلما كان ذلك ممكنا حتت عمق  120 وتعترب تكلفة تشييد خطوط األ
 متدنية. ا تتميز بتكاليف تشغيل وصيانة  أإال كبرية جدا وكثيفة رأس املال، 

 
1 Evelyn Dietsche Et al, Extractive industries, development and the role of donors, EPS-PEAKS, UK, 

2013, P24. 
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بيب تكلفة تقديرية حسب القطر لكل طول متوقع لألنبوب يف هذا اإلطار   ،تستخدم شركات تشييد األ
بيب التجميع    مثال عند  لكل ملم للقطر لكل كلم من اخلط، مثال   دوالر1000  يقدر بــعتمد متوسط  يإنشاء أ

  . دوالر  مليون 2,5؛ تكلفته حوايل  كلم  50ملم ميتد على   50خط بقطر  
بيب آلخر، كانت التكاليف االستثماري إلنشاء   ةمع األخذ يف االعتبار أن التكاليف ختتلف من خط أ

بيب يف أمريكا الشمالية مؤخرا؛ كما يلي:   ب45خطوط األ بيب ومالءمتها، 19يب،  % تكاليف األ % لصف األ
% تكاليف أخرى. يف اجلدول 15األراضي وحقوق العبور، و  % مقابل5% وجهت للمضخات واملعدات،  16

بيب للنفط اخلام. 2-5(  ) مثالني عن خطي أ

بيب خمتارين من إفريقيا وأورو   )5-2(جدول     تكلفة إنشاء خطي أ

  مسار اخلط
طول اخلط  

  كلم 
  فرتة التشييد 

  التكلفة الكلية 

  دوالر مليار

  القطر 

  سم

متوسط التكلفة  

 مليون

  كلم /دوالر

قدرة لا

  االستيعابية 

  مليون برميل/يوم

عدد حمطات 

  الضخ 

 2,2  2003-2000  1070  كامريون -تشاد 
86-
061  

2,056 0,25 3 

- جورجيا-نأذربيجا

  تركيا 
1768  2003-2005  3,9 106 2,206 1 8 

Source: Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., P409. 

  رغم اختالف القارة وأغلب مواصفات اخلط. لتكلفة لكل كلم  ) تقارب متوسط ا7-2(نالحظ من اجلدول  
لنسبة لتكلفة نقل النفط اخلام   بيب فهي تأما    .  1لكل برميل لكل ألف ميل  دوالر 1,5ر حبوايل  قدأل

ستخدام الناقالت البحرية نشاط    :نيا   نقل النفط 

ت نفط جديدة  قلة  اقتناء  الناحية االستثمارية ختتلف تكلفة  التكلفة من  بعا حلجمها حيث كانت هذه 
 ).6-2كما يف اجلدول ( 2011لسنة    (UNCTAD)تحدة للتجارة والتنمية  حسب تقديرات مؤمتر األمم امل 

  

  

  

  

  

 
1 Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., P.P 398-400. 
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قالت نفط حبرية جديدة 6-2(جدول     ): أسعار بناء 
  اسعار البناء اجلديدة  
 مليون دوالر امريكي 

 DWT  احلمولة الساكنة

  طن ساكن   ألف
 الناقلة نوع 

 نفطية  منتجات   50 1 .36

 ماكس    75 5 .44

 سوزماكس   160 1 .64

 حامالت كبرية جدا  300 3 .101

Source: United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), Review of Maritime 
Transport 2012, United Nations Publication ,2012, New York, USA, Available On Line:   
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2012_en.pdf, P 70. 

يظهر ط النقل، نسبة قليلة جدا من التكلفة الكلية لنشا إال أن مثن اقتناء الناقلة ال ميثل إىل  وجتدر اإلشارة 

 . سنة  20ف طن ساكن عمرها االفرتاضي  الآ قلة ذات محولة عشرة  نفقات تشغيل    )13-2الشكل (

قلة بقدرة  13-2شكل (   سنة من التشغيل   20  ملدة االف طن    10) توزيع نفقات تشغيل 

  
 . 87سابق، ص مرجع ، استعراض النقل البحرياملتحدة للتجارة والتنمية،  األمممؤمتر المصدر:  

إىل صل  % من التكاليف الكلية، يف حني يعترب الوقود أكرب عامل بنسبة ت5نسبة  إال  ال ميثل مثن الناقلة  

  تتوزع  % والباقي6,5%، الصيانة والتصليحات  10% فتكاليف امليناء بـ 18,5% تليها تكاليف الطاقم بـ  35
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  . 1التسجيل، التسيري ونفقات أخرى ،  على التأمني  

  (World Scale)ملقياس العاملي ا اىل التسعري  يفالناقالت يف العامل   فيستند نشاطما تكلفة نقل النفط أ
السرعة الوقود تكاليف امليناء، زمن عبور القنوات املائية...اخل) ويعطي ارية (احلمولة  ط النقل املعيالذي يضم شرو 

ألف توليفة   32مقابلها أسعارا لكل طن من احلمولة حسب نوع الناقلة وميناء التحميل وميناء التفريغ (أكثر من  
   .WS100عامليا) حتت تسمية  

أو   WS87، فقد يتفقا على  قل ومالك النفط على مبلغ النقلض النايتفاو   ملي ااملقياس الع وانطالقا من  
WS168  من قيمة املقياس العاملي للوجهة املعنية على التوايل لكل طن من النفط. 168% و87وهي متثل %

قدرت تكلفة نقل برميل من وعلى سبيل املثال  ).  WS40-WS300(وليس من الغريب أن ترتاوح القيم بني  
قلة نفط حبمولة    2008لسنة    WS140ق  النفط وف حوايل مليون برميل) من   2,1ألف طن (  280بواسطة 

يعترب سوق استئجار الناقالت مومسيا للغاية، هذا و   للربميل.  دوالر 6خليج الساحل األمريكي حبوايل  إىل  اخلليج العريب  
   . .2WS100خبصومات كبرية من والثالث  الثاين  الربعني حيث يتميز االجيار  

  الثاين: القيمة يف نشاطات التخزينرع  الف
جتهيز  عملية  تكلف  فمثال  املنشأة،  طبيعة  التخزين حسب  مرافق  إلنشاء  االستثمارية  التكاليف  ختتلف 

 لكل برميل، يف حني تكلف منشآت التخزين السطحية من   دوالر3,5الكهوف امللحية تكلفة متوسطة تقدر بـ  
   .3لكل برميل دوالر18إىل   دوالر 15

النفطي البحري يف لو ال وكمث ت املتحدة األمريكية الذي يضم LOOPيز (خذ امليناء  ) يف الوال
تتداول 4مليون برميل نفط  60مثانية كهوف ملحية بقدرة ختزينية تبلغ   . وهذا امليناء يعتمد على عقود مستقبلية 

برميل من النفط   احلق يف ختزين ألف   مضمون كل العقد هو:  NYMEXإلكرتونيا يف بورصة نيويورك للمواد األولية  
لعقد قبل حوايل شهر ريخ التخزين،    اخلام خالل شهر حيل مستقبال، ويتوقف اإلجتار  هذه ال تقبل  بعدها  من 

لكل برميل تتغري تبعا   دوالر 0,14إىل    دوالر0,09على قيمة ترتاوح من    . ويتم االكتتاب5التنفيذ املادي   إال العقود  

 
ح على اخلط: ا منشورات األمم املتحدة، مت 2012، استعراض النقل البحريوالتنمية، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة  1

document/rmt2012_ar.pdf-https://unctad.org/system/files/official  :رة -86 ص.ص ،02/2017/ 12اخر ز
87. 

2 Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., P.P 422-427. 
3US Department Of Energy, SPR Quick Facts and FAQs, Online: https://energy.gov/fe/services/petroleum-

reserves/strategic-petroleum-reserve/spr-quick-facts-and-faqs 
4 Deepa Vijiyasingam, John-Laurent Tronche, , LOOP Sour crude: A Benchmark for the Future, Oil Special 

Report, S&P Global PLATTS March 2017, P3. 
5 CME Group, Loop Sour Crude Oil Storage Futures, 2015, P.P 1 ,2. 



الصناعة النفطية  هيكل  :ين الفصل الثا  

97 
 

التداول فمثال بلغت يف شهر فيفري    حبرية  ع ذلك فالسعر يتذبذبلشهر التسوية، وم قيمة عقود    2016عند 
  .1التخزين حينها للربميل! وهذا نظرا لضيق قدرات    دوالر0,9سبتمرب لنفس السنة  

% من قيمته 10-5جمال  يف  2005لسنة    أما تكاليف األنشطة املتوسطة جمتمعة فقد قدر متوسطها يف 
   .2املستهلك  من أسعارئب  النهائية قبل الضرا

  املطلب الثالث: القيمة يف نشاطات املصب
  الفرع األول: القيمة يف قطاع التكرير

ثالث سنوات عند انطالق  يفوق يستغرق االستثمار ألجل بناء مصفاة تكرير جديدة وقتا طويال النتهائه     
استثمار مكلف ومعقد. وذلك تبعا األشغال؛ اليت قد تسبقها أشهر أو سنوات من التخطيط والدراسات، وهو  

  حلجم املصفاة، درجة تعقيدها وموقعها. 
زاد التعقيد تنوعت فكلما  املصفاة وتعقيدها  هذا وتتوقف التكلفة الالزمة إلقامة معامل التكرير على طاقة  

برميل   ألف   160مليون طن سنو (  8تشييد مصفاة يف أور بقدرة    كمثال و ات وزادت التكلفة االمجالية.  الوحد 
، هذه التكلفة قد دوالرمليار   1,5، ووحدة بنزين تكلف  كسر اللزوجةيوميا)، جمهزة بوحدة تكسري حفزي، وحدة  

ضافة تقييدات مضادة لتلوث    احمليط واملنتجات.  ترتفع بشكل ملحوظ 
) وبسيطة (وحدات تقطري جوي وإصالح حفزي،5( حالة مصفاة أصغر  ويف ومنشآت   مليون طن سنو

هليدروجنزع الك ملثل، مصفاة جمهزة بوحدات حتويل ) تكون التكلفة أقل من نصف املصفاة  نيربيت  السابقة. و
  دوالر أكثر من املصفاة األوىل. عميق، مثل التفحيم املائع وتغويز الفحم أو تكسري الفحم، سوف تكلف مليار  
عدات سيكون أكثر كلفة، ويف حالة ويلعب املوقع عامل هام يف التكاليف الكلية فبعد املوقع عن مصانع امل

قنيني وعمال حمليني مؤهلني ما يستوجب استقدام عمالة ستزيد تكاليف العمل، املوقع يف دولة أقل تقدم تفتقر لت

- 15يف الدول غري الصناعية حبوايل  مثال قدرت نسبة االرتفاع يف التكاليف االنشائية  ف.  3عوامل أخرى إىل  إلضافة  

03%4.  

 
1 Gordon Kristopher, Crude Oil Storage Costs Rose 9 Times, US Crude Tests New Limits, 

Marketrealist, Feb 9 2016, Online : http://marketrealist.com/2016/02/crude-oil-storage-costs-rose-9-times-us-
crude-oil-tests-new-limits/  

2 IEA, Oil and Natural Gas Logistics, Technology Brief – August 2011  Online: https://iea-etsap.org/E-
TechDS/HIGHLIGHTS%20PDF/P03_oilgaslogistics_PS_revised_GSOK2%20HL.pdf , P1.  

3 Istituto Della Enciclopedia Italiana, Encyclopaedia Of Hydrocarbons, 2005, Roma, Italy, P99. 

  . 286عيسى عبده، مرجع سابق، ص 4
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كرير حبساب هامش التكرير، وهناك نوعان: اهلامش اإلمجايل (هو الفرق بني القيمة ة مصفاة التوتتحدد رحبي
ب املصفاة وتكاليف اخلام املسلم   هو اهلامش اإلمجايل للمصفاة)، واهلامش الصايف (املركبة للمنتجات املكررة عند 

لتكون املصفاة ). و وقود، وتكاليف رأس املال العاملمطروحا منه التكاليف املتغرية مثل املواد الكيماوية، احملفزات، ال
لطبع ختتلف هذه اهلوام.  1مرحبة جيب أن يكون اهلامش الصايف أكرب من التكلفة الكلية الثابتة لكل برميل ش من و

  ). 7- 2مصفاة ألخرى خاصة اختالف درجة التعقيد، كما يف اجلدول ( 
  

 
1 Mohamed A Etal, Fundamentals Of Petroleum Refining, Elsevier, Oxford, Uk, 2010, P408. 
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  خرى معقدة مع اختالف اخلام املكرر) هامش التكرير يف مصفاة بسيطة وا7-2( جدول    

 املنتج 

 دوالر60ثقيل سعره تكرير خام  دوالر 65تكرير خام متوسط سعره 

 مصفاة معقدة  مصفاة بسيطة  مصفاة معقدة  مصفاة بسيطة 

 برميل دوالر القيمة  برميلدوالر السعر  احلجم%  برميل دوالر القيمة  برميلدوالر السعر  احلجم%  برميل دوالر القيمة  برميلدوالر السعر  احلجم%  برميل دوالر القيمة  برميلدوالر السعر  احلجم% 

 45 90 50 9 90 10 45 90 50 27 90 30 بنزين 

 4,25 85 5 4,25 85 5 8,5 85 10 8,5 85 10 وقود الطائرات 

 24 80 30 13,6 80 17 20 80 25 16 80 20 مقطرات الوقود

 5.5 55 10 34,65  55 63 5.5 55 10 19,25 55 35 بقا وقود

 - - 15 - - 10 - - 12 - - 8 وقود املصفاة 

 - - 10- - - 5- - - 7- - - 3- ربح

 78,75   61,5   79   70,75   امجايل العائدات 
 برميل دوالر القيمة  برميلدوالر السعر  احلجم%  يل برمدوالر القيمة  برميلدوالر السعر  احلجم%  برميل دوالر القيمة  برميلدوالر السعر  احلجم%  برميل دوالر القيمة  برميلدوالر السعر  احلجم%  

 60 60 100 60 60 100 65 65 100 65 65 100 توسط تكلفة اخلامم

  2,5 2,5  1 1  2,5 2,5  1 1  التكاليف التشغيلية 

 16,25  0,5  11,5  4,75  للتكرير  اهلامش الصايف

Source: William L. Leffler, Petroleum Refining In Nontechnical Language, Fourth Edition, PennWell, Oklahoma, USA . 2008, PP 199-200. 
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) كيف ملصايف التكرير املعقدة القدرة على احملافظة على نسب 7  -2(يظهر جليا من املثال يف اجلدول  
ا القيِّمة، حيث تستطيع التحسني من العائد الطبيعي للنفوط وبذلك تستفيد من   هامش تكرير أكرب.   الئحة منتجا

 . )14- 2(كما يظهر يف الشكل   ،يتميز بتقلبات حادة يف اهلوامش عرب الزمن  التكرير  قطاعكما نشري  

  2019- 2006خالل الفرتة    ملناطق خمتلفة  امش التكريرهل  الشهري  توسط امل):  14-2(شكل  

 
ت إدارة معلومات الطاقة االمريكية، املصدر   :على اخلط : مت اعداده اعتمادا على بيا

https://iea.blob.core.windows.net/assets/cbf37dfc-5fe1-4854-b248-95e6a2e5240a/MHM.xls   

  

ن نشاط التكرير يعترب احللقة األقل جاذبية يف الصناعة النفطية، حيث يتطلب أ ىل  إويف األخري جتدر اإلشارة  
يف املقابل تعرف عائداته الضئيلة تقلبات ية كبرية و تكاليف استثمارية ضخمة وتكنولوجيا دقيقة ويتعرض لتقييدات بيئ

  شديد بصورة دائمة.

  القيمة يف قطاع التسويق  الفرع الثاين:
النفطية      لتجزئة للمنتجات  جلملة والبيع  البيع  أو  التسويق  القيمة يف يعترب  النهائية يف سلسلة  اخلطوة 

وهنا اهلامش اإلمجايل .  1تقلبا بكثري من نشاطات التكريرا أقل  الصناعة النفطية، وتتميز العوائد يف هذه املرحلة 
ستبعاد الضرائب  % من قيمة10-5احملقق لكل لرت من الوقود يف أور يف حمطات التجزئة  ميثل حوايل  املبيعات 

ن الضرائب والرسوم املباشرة املفروضة على املنتجات النفطية يتم حتصيلها يف هذه املرحة   للحكومة، إذ جيب التذكري 

 
1 Deutsche Bank, Op. cit., P188. 
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) تركيب تكلفة الوقود 15- 2من طرف البائعني النهائيني ويف حمطات التوزيع لصاحل احلكومة، ويظهر يف الشكل ( 
. كمنتج نفطي اليت يتحم  لها املستهلك النهائي يف أور

ت السعر النهائي للرت من الوقود يف أور 15-2(  شكل   ) مكو

  
Source: Deutsche Bank, Op. cit., P193. 

أن قيمة اهلامش احملصل عند مضخة الوقود متثل مرة ونصف تكلفة الوقود متضمنة كل   أنه يف أور يالحظ  
يتعدى   التجزئة هامش تكرير ال  لفائدة 10التكاليف، حيث حتصل حمطات  الوقود لكنها جتمع  تكلفة  من   %

املقابل   د، يفمن القيمة النهائية للوقو   %65-55ضرائب ورسوم على القيمة املضافة اليت ترتاوح بني  من  احلكومة  
ت املتحدة  ما حتصله  ال متثل    %.25-20سوى  االمريكية  الوال

  القيمة النفطية سلسلةاملطلب الرابع: القيمة عرب كامل 

النفطية خالل كل مرحلة من مراحل  ذكر أعاله النشاطات األساسية اليت تضيف قيمة ومنفعة للسلعة 
  العوائد/القيمة املضافة يف كل حلقة منها. تقاسم  إىل  اآلن نتطرق  سلسلة/نظام القيمة و 

ل الدولة حسب نوع الرتتيب القانوين (هنا حالة تقاسم اإلنتاج) على قسمني من  بعد بيع النفط اخلام حتصِّ
ل حوايل   وة وضرائب خمتلفة فتحصِّ ا وملكيتها للموارد وذلك يف شكل إ % من 22العوائد، األول حبكم سياد

الثاين حتصل على حوايل    قيمة النفط اخلام، ويف % يف شكل تقاسم إنتاج لصاحل شركتها النفطية. يف 40القسم 
% 16%؛ يشكل فيها اسرتداد التكاليف حوايل  38حني حتصل الشركات األجنبية الشريكة على حصة حوايل  

 ر دوال50(يف مثالنا هذا    % يف شكل ربح أو حصة تقاسم النفط من سعر كل برميل نفط منتج22إىل  إضافة  
  )).  12- 2(  للربميل، كما يف الشكل 
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  % من قيمة النفط اخلام الذي املسلم هلا. 10إىل  % 5وتضيف النشاطات املتوسطة لسعر الربميل من  
ا  وبعد مغادرة املنتجات النفطية احللقة األوىل يف نشاطات املصب تضيف عمليات التكرير مقابل عمليا

اخلام 7التحويلية حوايل   النفط  قيمة  من  بشدة من حوايل    %  إليها، متذبذبة  %  21,6إىل  %  0,19الواصل 
  ).  2016-2006(متوسط هامش تكرير مزيج برنت يف مصايف التحويل يف غرب أور خالل الفرتة  

حوايل   التسويق  عمليات  لصاحل 10لتضيف  وحتصل كذلك  املستلمة،  النفطية  املنتجات  قيمة  من   %
  االحتاد األوريب).   % ضرائب (نسب دول65  ىل إ %  55احلكومة من  

) مثال 8-2(أما نسبة مسامهة كل حلقة من النشاطات األساسية يف قيمة املنتجات النفطية ففي اجلدول  
  عن هذه النسب يف سعر الوقود حسب بعض النسب سالفة الذكر. 

  ) نسب مسامهة كل نشاط يف القيمة الكلية للوقود 8-2(جدول  

  املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على النسب املذكورة أعاله. 

نسب مشاركة يف القيمة النهائية يبدو أن إىل  يالحظ بعد حتويل نسب إضافة كل نشاط للقيمة املستلمة  
يت بعده مباشرة 55تهلكة حبوايل  املس  الدولأكرب مكون لسعر الوقود الذي يدفعه املستهلك هو ضرائب لصاحل    %

% يف حني حتصل الدول املضيفة مالكة النفط اخلام الذي هو حمور الصناعة 27حصة الشركات النفطية حبوايل  
  %. 8يزيد عن  إال  على م 

ت نظام القيمة للصناعة النفطية  املطلب اخلامس: الرتابط الوظيفي بني مكو

ن طرف شركات متخصصة يف الصناعة النفطية، تؤدي بعض أو كل طية مالنف  تتم خمتلف عمليات الصناعة 
آلالف وهي ذات أشكال وأحجام وقدرات متباينة،  األنشطة املتعلقة خبلق واضافة القيمة للمنتج النفطي، وهي تعد 

  (اخلام)   نبعامل  شرحية النشاط 
املتوسط  

  (اإلمدادات) 
  (ضرائب)   املستهلك) إىل املصب ( 

  الدولة املضيفة   املتدخل
الشركة  
  الوطنية 

الشركة  
  األجنبية 

  التسويق   التكرير   التخزين   النقل 
الدولة  

  املستهلكة 
ضافة كل  إ نسبة 

  نشاط للقيمة 
22 %  40 %  38 %  

10 %  7 %  %10  55 %  
100  %  

  املسامهة يف 
  قيمة الوقود

100 %  
7,65 %  13,9 %  13,21

%  3,47 %  2,67
%  4,1 %  55 %  
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والبعض اآلخر جد متخصص ويؤدي خدمات حمددة  بعضها متكاملة رأسيا وتضم كل حلقات سلسلة القيمة، 
  : فيما يلي أهم أصناف الشركات النفطيةلقيمة. و ظام اضمن ن

  * IOCالدولية  شركات النفط    :ولالفرع األ
الستينات ومطلع السبعينات سيطرت على الصناعة النفطية العاملية جمموعة من الشركات اخلاصة   حوايل منتصف 

مالكيها   تعود جنسيات  احلجم،  اململكة إىل  كبرية  األمريكية،  املتحدة  ت  هذه   الوال اشتهرت  وهولندا،  املتحدة 
االستحواذالشركا من  جمموعة  حدثت  التسعينات  منذ  السبع".  "الشقيقات  سم  حولت ت  واالندماجات  ات 

يطلق مصطلح   .1شركات كربى هي: اكسون موبيل، شيفرون، شل امللكية اهلولندية ويب يب   أربعإىل  السبع  األخوات  
موعة السابقة وطوطال الفرنسية.شرك  5رب على أك  " Majors-Super"الشركات العمالقة     ات دولية تضم ا

ا يف املنبع  وهدفها األمسى كان دواما توليد أعظم ربح مستدام، وتعترب شركات متكاملة عمود إذ متارس نشاطا
لطبع هذه النشطات عابرة للحدود الدولية ت، و املها . يف تكاملتوسط واملصب وأحيا حىت يف صناعة البرتوكيماو

% من إنتاجها اخلاص، أما اليوم فهي 100  لعمودي الكالسيكي كانت هذه الشركات تنتج تكرر وتسوق تقريباا
منشآت أخرى، وتشرتي وتبيع املنتجات النهائية. هلذا تبدو إىل  أيضا تشرتي النفط ملعامل تكريرها، تبيع النفط اخلام  

  .2يع صناعي قطاعي أكثر منه تكامل عمودي كالسيكيشكل تنو ليا يف  طبيعة التكامل للشركات النفطية الدولية حا 

  ** CNO الوطنيةشركات النفط    الفرع الثاين:

عادة ألجل إدارة املوارد النفطية للدولة، بذلك تكون إمتداد للحكومة، تنشأ  شركات مملوكة للحكومات،    هيو 
خذ عدة أشكال وتلعب أدوارا عدة تبعا لدولتها األم، سواء   متمثلة يف وزارة البرتول أو وزارة النفط والغاز. وهي 

دف   ر استهدافها لتحقيق الربح بقد إىل  ألجل السيطرة وإدارة موارد الدولة، أو لضمان أمنها الطاقوي. وهي ال 
املتحدة عام   اململكة  أنشئت أوىل مناذجها يف  العام. وقد  . وهنا منيز بني 1924ويف فرنسا سنة    1914النفع 

ملوارد النفطية ويف الدول اليت تفتقر للموارد النفطية:شركات النفط ال   وطنية يف الدول الغنية 

لنفط أوال:   والغاز: جاءت أغلبها مع بداية الستينات يف شكل موجة،   شركات النفط الوطنية يف الدول الغنية 
راضيها  ميم شركات عاملة  نشاء هيئات أو  لوطنية ك الشركات اوحاليا متتل  .3إذ قامت دول منظمة أوبك 

ت: إىل  للدول غنية املوارد أغلب االحتياطات العاملية. وهي تنقسم    ثالث مستو
 

* International Oil Companies. 
1 Joseph F. Hilyard, Joseph F. Hilyard, Op. cit., P.P 226,227. 
2Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., P.P 11-13.  
** National Oil Companies. 
3 Joseph F. Hilyard, Op. cit., P.P228, 229. 
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الشركات صغري  .1 تكون  األول  املستوى  مبلكيتها  يف  مقارنة  واألصول  االستثمارات  قليلة  احلجم  ة 
مجع الضرائب  لصناعة النفطية، يرتكز دورها األساسي يف اإلشراف على للموارد، مهارات ومعرفة ضئيلة 

وات من الناشطني اخلواص.  واإل

خذ مكانة نشطة يف نشاطات املنبع واملصب وتك .2 ون عادة يف املستوى الثاين تقوم الشركة الوطنية 
 يف شكل مشاركة وتكون عادة متوسطة احلجم ذات استقاللية.

لثالث، ومتيل يف خارج الدولة األم تصبح يف املستوى اإىل  عندما توسع الشركة الوطنية نشاطها   .3
ملوارد جند أرامكو السعودية، 1ون متكاملة بشكل كامل هذا املستوى ألن تك . وأكرب الشركات للدول الغنية 

  .2النفط اإليرانية، شركة النفط العراقيةشركة  
. ومن أبرز يتم إنشاؤها ألجل إدارة األمن الطاقوي الالزم لدوهلا  شركات النفط الوطنية للدول فقرية املوارد: نيا:  

شركة النفط اهلندية. يف حالة الصني ال تسيطر الشركات النفطية الوطنية األمثلة: الشركات الثالث النفطية للصني و 
التوسع خارجيا يف شىت قارت العامل، وهذا إىل  لى نشاطات املنبع واملصب داخل البلد فحسب، بل انتقلت أيضا  ع

  . 3لك ألجل ضمان إمداد طاقوي مستدام مبساعدة تدخالت دبلوماسية من حكومتها، وذ

النفطيةإىل  وجتدر اإلشارة هنا   بعة للدولة ومتت   أن العديد من الشركات  ا كشركة  الدولية قد بدأت حيا
  خصخصتها الحقا. 

  جينة اهلنفطية  الشركات  ال  :ثالثالفرع ال
لث من الشركات النفطية، وق وهي   تسمى أحيا "مؤسسات حتت ، و 21تزايدت شهرته منذ مطلع القرن    د نوع 

لة" وهي مملوكة مشاركة بني احلكومة واخلواص، فهي بذلك تعمل على استهداف الربح ألجل املستثمرين، رعاية الدو 
    .4ليةويف نفس الوقت ختدم املنفعة الوطنية. ومن أشهر أمثلتها: شركة ستات أويل النروجيية وبرتوبراس الربازي

  ية املستقلة الشركات النفط   :رابعالفرع ال

نفطية غري متكاملة، حيث تولد تقريبا كل مداخليها من نشاطات املنبع فقط أو من نشاطات هي شركات    
لشركات املتكاملة. مع ذلك   املصب فقط، وأحيا يقتصر على شركات املنبع. وتعترب شركات صغرية احلجم مقارنة 

أعمال معتربة، إذ أنه يف حني تسعى الشركات الكربى   يلعب املستقلون درا هاما يف نشاطات املنبع، حيث يؤدون 

 
1 Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., P.P 56,58  
2 Deutsche Bank, Op. cit., P25.  
3 Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., P.P 55, 60.  
4 Joseph F. Hilyard, Op. cit., P.P229, 230. 
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اهلامشي ر  إدارة أغلب اآل املستقلون  يتحمل  الكبرية؛  تنامي دورهم يف بعض أكثر خلف احلقول   ة. كما يالحظ 
"  Juniorاملناطق خماطرة يف الصناعة النفطية. وتعترب شركات مستقلة جمموعة شركات صغرية يطلق عليها "جونيور 

ا شركات نفطية صغرية فهي عادة تتجمع 1آالف برميل يوميا  10برميل و  500يت تنتج ما بني  الك وهي تل . وأل
م الدعم التكنولوجي واملعريف الذي يفتقدونه حبكم يف إطار منظمات متثلهم يف الدفاع عن حقوقهم، كما وتوفر هل

    .2صغر حجمهم 
 Canadianمث    Occidentalنشاطات املنبع جند  يف    2010يف ترتيب أكرب الشركات املستقلة عامليا لعام  

Natural  مث  Apache ويف نشاطات املصب ،   Reliance   مث Formosa Petro   مث Indian Oil .  

  شركات اخلدمات النفطية :  امسالفرع اخل
جد الواقع ويف مشاريع النفط والغاز املعقدة ال ميكن ألي منشاة ان تؤدي كل النشاطات بنفسها ألنه ال تو   يف  

العتماد على العديد من املتعاقدين  ، الذين 3أي شركة متتلك املوارد أو املعرفة الكافية، لذلك تقوم شركات املنبع 
  ظهرت إثر االندماجات الكربى يف التسعينات.خذون عادة شكل شركات اخلدمات، اليت 

وير واإلنتاج، وذلك بتوفري وحاليا تلعب هذه الشركات دورا حيو جوهر خالل مراحل االستكشاف، التط
ت النفط  على إحياد تطوير وإنتاج  النفط وأيض   كل من املعدات واخلدمات اليت تساعد املنتجني   4والغاز ا ادارة خزا

شركات املسح    ،وتوفر  يف  بعضها  للغاية،  متخصصة  خدمات  احلفر اخلدمات  خدمات  الربي/البحري،  الزلزايل 
لقياسات السلكية، حتليل ال الربي/البحري، توفري معدات تطوير/ وحل استكشاف، توفري اخلدمات اهلندسية، القيام 

بيب، توفري وسوائل احلفر، توفري خدمات ضخ خا التبطني واأل القياس أثناء احلفر، احلفر املوجه، عمليات  صة، 
ا الكيماوية،...   5سوائل احلفر وتركيبا

 
 
 
 

 
1 Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., P.P 11,12,18.  
2 Joseph F. Hilyard, Op. cit., P230.  
3 Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., 188 
4 Andrew Inkpen & Michael H. Moffett, Op. cit., P18.  
5 Deutsche Bank, Op. cit., P.P 83-85.  
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  : خالصة الفصل
شرحية النشاطات   املنبع،همة هي شرحية نشاطات  نفطية احلديثة بثالث شرائح ممتر سلسلة القيمة للصناعة ال
  املتوسطة وشرحية نشاطات املصب. 

و أ  متياز اخالل نشاطا املنبع يتم التفاوض واحلصول على حق الوصول اىل املوارد النفطية احملتملة يف شكل  
لبحث عن املوارد الباطنية يف  ، تعاقد  مقابل مدفوعات للدولة   ، مساحة حمددة ولفرتة حمددةتسمح للشركة النفطية 

حتمال متوسط أصاحبة األرض. تقوم بعد ذلك بعمليات االستكشاف اليت حيتمل   ن تسفر عن موارد اقتصادية 
تشاف يف حال استغالله، ويف حالة حتقق ذلك ىل مرحلة التقييم بغرض حتديد رحبية االكإ %. مث يتم املرور  20قدره  

على العكس متاما ىل مرحلة تطوير املكمن املكتشف بعد موافقة السلطات املؤهلة على خمطط التطوير، و إ يتم املرور  
نفاق. بعدها تنطلق مرحلة اإلنتاج رمسيا تعترب مرحلة التطوير مرحلة قليلة املخاطر كثرية اإلمن مرحلة االستكشاف  

ىل غاية إ و يقصر، أسيعرف تناقصا حتميا يطول الزمن   لطاقة اإلنتاجية املستهدفة، هذا التدفقالنفط اخلام بتدفق 
هلجر وإعادة املوقع  قتصادياوصول حد يعترب عنده اإلنتاج غري   مني ىل حالته األإ ، لينتهي عمر البئر/احلقل  صلية و

  املوقع. 

م مصايف عترب املرحلة التحويلية للصناعة النفطية، وخالهلا تقو تنطلق نشاطات املصب بتكرير النفط الذي ي
تقطري وانتهاء مبصايف التحويل العميق، المتباينة تصنف حسب تطورها تدرجييا من مصايف    كيباترت بالتكرير اليت تتميز  

لنفطية ىل غاية مصايف كبرية.كما تسوق املنتجات اإ ىل مصايف صغري جدا  إ  فيها   التقطريات وحدات  وحسب قدر 
اجلملإ طريق  عن  مباشرة  النهائيني  مستهلكيها  الصناعينيىل  للمستهلكني  ومنشآت   ،ملطاراتا  ، ة  املوانئ 

ت، أو عن طريق اللجوء   ىل سوق التجزئة الذي تسوق عربه ثلث املنتجات النفطية، بواسطة حمطات إالبرتوكيماو
  التوزيع واخلدمات. 

طية عرب ختزين النفط واملنتجات النفطية على طول سلسلة القيمة النفو ختدم شرحية النشاطات املتوسطة نقل  
  املتبادلة أحيان واملتكاملة أحيا أخرى.   ختياراتاال تشكيلة متنوعة من  

متارس هذه النشاطات من قبل جمموعة من الشركات النفطية ذات أصناف متعددة، أمهها وأشهرها شركات   
ملوارد ودول فقري ، مث شركات النفط ال  النفط الدولية ة هلا. شركات النفط وطنية واليت تنقسم اىل شركات لدول غنية 

، شركات النفطية اخلاصة وأخريا شركات اخلدمات النفطية. بعض هذه واخلاص  اهلجينة وهي خمتلطة بني القطاع العام 
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والبعض اآلخر متخصص الشركات متكامل رأسيا على طول سلسلة القيمة والبعض ميارس نشاطاته يف شرحية واحدة  
  القيمة يف الصناعة النفطية. يف عملية دقيقة. وكلها معا ختدم نظام  

تكاليف   تضم تكاليف ما قبل االنتاج   اإلنتاج. وتكاليف    قبل اإلنتاج   ىل تكاليف ما إتقسم تكاليف املنبع     
التطوير بتة وأخرى متغاالجياد وتكاليف  فتقسم اىل تكاليف  اإلنتاج  أما تكاليف  املقابل تعرف مرحلة ،  رية. يف 

نقدية خارجة ذ تدفقات  الرتخيص وتستمر خالل  االجياد  احلصول على  قبل  تبدأ  عالية  االستكشاف ات خماطر 
ا خالل التطوير. تبدأ التدفقات النقدية اإلجيابية مع بدء مرحلة اإلنتاج لتبلغ حدا اقصى  وتكون يف اقصى حاال

سالبة لتلبية متطلبات تأثرة بكميات اإلنتاج وتكاليف االستخراج، لتنتهي بتدفقات  لتبدأ الحقا يف االخنفاض احلتمي م
ائد بني الدول املضيفة والشركات النفطية حسب منط الرتخيص املستخدم. التفكيك واهلجر. يتم تقاسم هذه العو 

% من القيمة 8  وعلى العموم حتصل الدول املضيفة (تتغري حسب أسعار النفط واالحكام اجلبائية) على حوايل
 % نشاط التكرير حوايل 3.5%  نشاطات املتوسطة حتصل  27ية على  النهائية للمنتجات النفطية، الشركات النفط

  % يف شكل ضرائب استهالك.55% يف حني حتصل الدول املستهلكة حوايل 4% والتوزيع 3
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 : متهيد

لقضا النفطية سجال حافال  الصناعة  اعرفت  ت  بدا منذ  عرفت  ا حيث  بشأ املتنازع  الستكشاف  
ر الثانوية هلدفها االقتصادي واالسرتاتيجي.التجاري   آل ا صناعة استعمارية غري مكرتثة    العاملي 

أكثر الصناعات املتهمة بقضا التنمية املستدامة، أمهها القضا   من  تعترب صناعة النفطية العامليةوحديثا  
نية القضا االجتماعية وحقوق اإلالبيئية وب ر البيئية القضا االجتماعية   يف هذ الفصل   . نسان صورة  سنتطرق لآل

  بعاد الثانوية. ىل قضا الفساد يف الصناعة النفطية ضمن األإ ر االقتصادية كأبعاد أساسية و والثقافية واآل

ن يلعبها يف إطار أ ليت جيب على اجلميع  ر ادوابعد ذلك نتناول أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجني واأل
ال والتجارب الناجحة  ج تبين التنمية املستدامة، وجمموعة من اإلجراءات واالسرتاتيجيات الواعدة املقرتحة يف هذا ا

ر السلبية وتعزيز اجلوانب اإلجيابية اليت هي قيد التطبيق. ويف األخري نفصل يف أسلوب تقارير اال ستدامة يف تقليل اآل
  ة وترويج اإلجراءات املتخذة ومدى تقدمها. املعتمدة ملعاجل

ت البيئية للصناعة النفطية املبحث األول:  ر والتحد   اآل
ته والتلوث اجلوي، الربي واملائي يف الصناعة إيف هذا املبحث سنتطرق   ىل مفهوم البيئة والتلوث انوعه ومستو

  النفطية تداعياته املختلفة. 

  يف الصناعة النفطية   اجلوي: التلوث  األولاملطلب  
املنبع مث نشاطات املصب،  اآلإىل  سنتطرق   لنشاطات  املتوسطة ذات    إذر اجلوية  العمليات  ر آتعترب 

ت احملركات واملضخات املستخدمة سواء  إضئيلة نسبيا،    و خالل االستغالل. أ ثناء التشييد  أذ تقتصر على انبعا

  املنبعيف نشاطات   :الفرع األول

ت اجلوية    اهلامةاملصادر  تعد من    ،حرق الغازات، التنفيس :عمليات  كل من  النفطيةعمليات  لللالنبعا
ت  ،حمركات الديزل وتوربينات الغاز، الغازات اهلاربة الناجتة عن عمليات التحميل  يفعمليات االحرتاق   الناجتة   التسر

بة أثناء البناء ومن حركة املركبات، اجلسيمات من مصادر ت الرت اضطرا  نتيجةعدات، اجلسيمات احملمولة جوا  املعن  
ر.    أخرى مثل اختبار اآل
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أ  تضم ين  الرئيسية  االنبعاث  الكربون غازات  الكربون   ، كسيد  أكسيد  املتطايرة  املركبات  ،امليثان   ،أول   ،العضوية 
ين أكسيد الكربيت وكربيتيد اهليدروجني، ت  يف بعض أنظمة ( املواد املستنفدة لألوزون   أكاسيد النيرتوجني، انبعا

  .  )احلماية من احلرائق
ت  ليعترب نظام الشعلة أهم مصدر  من حيث احلجم   إحراق   يتمحيث  املنبع،    نشاطاتيف    اجلويةالنبعا

ت كتدبري أمان أثناء بدء التشغيل، الصيانة،  أوالغاز املصاحب يف حالة عدم وجود بنية حتتية لتسويقه،    االضطرا
 التسريبات وفتحات التهوية.حراق من  إ ينطلق امليثان يف اجلو دون    أن يف عملية التشغيل املعتادة. كما حيدث  

ت الناجتة عن أنشطة االستكشاف منخفضة بشكل عام، ال امجإ نه مع بدء نشاطات التطوير مث أإال تعترب االنبعا
ت أكثر كثافة ت نشاال تتجاوز اال  امج إ  .اإلنتاج تصبح االنبعا تإ من    % 1طات املنبع  نبعا   . 1العاملية   مجايل االنبعا

  املصب نشاطات  يف  : الثاينالفرع  

معتربة ت جوية  انبعا املصب بدورها يف  نشاطات  أمهها  ، تتسبب  التكرير  تبعا   تصنف و   ، وتعترب صناعة 
موعات التالية: إىل  ملصدرها    ا

ت املصفا  - 1 فران وحمطات توليد الطاقة ألعن حرق الوقود يف ا  تنتجة  حرق الوقود: متثل اجلزء األكرب من انبعا
ئية   ت و كاسيد النرتوجني، اجلسيمات الدقيقة  أ كاسيد الكربون،  أ:  تضم  وهي.  بخارالو الكهر اهليدروكربو
  غري احملرتقة. 

احلفاز - 2 العامل  تنشيط  عمليات  خاصة  وبصفة  التكرير:  لعامل  ،(CR)عمليات  التكسري  عمليات 
لعامل احلفاز    ، (FCC)احلفاز    .  (CCR)ذيب النافثا 

وحرق الكربون املرتسب وهي:  عمليات اسرتجاع الكربيت: وتتكون من الغازات الناجتة عن حرق الوقود - 3
الكربون،  أ النرتوجني،  أكاسيد  طيارة، أكاسيد  عضوية  مركبات  الدقيقة،  اجلسيمات  الكربيت،  كاسيد 

  يدروكربونية من صمامات التوصيل واملضخات والضواغط.هلاملواد  اتسرب  إىل  مركبات كربيتية، إضافة  
التبخر العادي بتأثري العوامل اجلوية،   نتيجةحتميل وتفريغ النفط اخلام واملنتجات النفطية:    ، تخزينالمنظومة   - 4

األمان   ات التسرب من صماموأيضا    تثناء عملية تصفية املاء من اخلزاأعمليات التعبئة والتفريغ،  خالل  
ت املضغوطةيف اخل   . زا

حواض فصل الزيت عن أوعية الوحدات اإلنتاجية،  أوحدة معاجلة املياه امللوثة: وتنطلق من خطوط جتميع   - 5
هلواء، احواض جتميع مياه األ أ املاء،     حواض جتميع املياه السطحية. أ مطار و حواض التعومي 

 
1 E&P Forum and UNEPIE, Environmental management in oil and gas exploration and production- An 
overview of issues and management approaches, E&P Forum and UNEP Technical Publication, 1997, P.P11-
12. 
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كربيت والكربون والنرتوجني د الكاسيأمنظومة تصريف الغازات والسوائل اخلطرة: تتكون بشكل رئيسي من   - 6
الدقيقة   الشعلة، إضافة    الناجتة عن وبعض اجلسيمات  الغازات اهليدروكربونية يف  ت من إىل  حرق  التسر

  التوصيالت والصمامات. 
تنتقل املواد    إذوث تسرب يف أحد املبادالت احلرارية  منظومة أبراج مياه التربيد: ويكون غالبا يف حالة حد - 7

ت من املركبات العضوية الطيارة  إىل  ة  اهليدروكربوني   .1اهلواء اجلويإىل  املياه فتتبخر مشكلة انبعا

ت املصايفإهم  ) املعدل الوسطي أل 1- 3يظهر اجلدول (     .نبعا

ت مصايف  ) املعدل الوسطي أل1- 3(اجلدول     النفطهم انبعا

ت   طن/مليون طن نفط مكرر  االنبعا
CO2  25000-40000 
SOx 60 -300  

 VOC  120-300ات العضوية الطيارة  ركبامل
NOx  90 -450  

  150- 60  واملعادن الصلبة  PMاجلزيئات الصلبة  
  . 51ص،  مكي، مرجع سابق، املصدر: عماد  

ين أكسيد الكربون    أن يتجلى   هم غازات االحتباس أهم انبعاث ينتج عن تكرير النفط اخلام وهو  أغاز 
  احلراري من حيث احلجم. 

تكيويف ذات السياق   ت السامة لوكالة محاية البيئة األجرد اإل  شف حتليل بيا ت مريكية  نبعا أن االنبعا
% 4% للحقن حتت األرض و 20% للمياه (24منها يف اهلواء، و  %75ي تطلق  نفطالسامة لصناعة التكرير ال

ت من مصايف الهذه  يف الواقع حتدث غالبية    لألرض. تتسرب  %  1للمياه السطحية)، و تكرير نتيجة التسريب االنبعا
ت اهلاربة وفقدان بعض النفط  إىل  يس من خالل املداخن، حيت تؤدي ضغوط اإلنتاج  ول را مأ واعتباره  تقبل االنبعا

ت املتحدة األ   ألجل غالق املنشآت  إل  كبديلاقتصاد   مريكية اليت وصف قطاع النفط فيها لإلصالح. ويف الوال
منظم ل نه  والقوانني،لجدا  تعترب    وائح  ذلك  أكاسيد ومع  ت  النبعا الثاين  الصناعي  املصدر  التكرير  مصايف 

 
ت صناعة تكرير النفط ومصادرها وطرق معاجلتها،  1 ة للبرتول (اوابك)، ، منظمة األقطار العربية املصدر ون العريبجملة النفط والتعا عماد مكي، انبعا

 .50-46 ص.ص، 2018 164عدد 
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لث أكرب مصدر صناعي ألكاسيد النيرتوجني وأ  كثر من ضعف الكربيت، و كرب مصدر املركبات العضوية املتطايرة 
 . 1املصانع الكيماوية العضوية  الذي هو   القطاع التايل 

  مرحلة االستهالك   : يف الفرع الثالث
ت جوية مهمة عند حرق املنتجات النفطية كوقود  ث انحتد    ين أكسيد الكربون،  مثلبعا ول أكسيد أ: 

ين أكسيد الكربيت، أكسيد النيرتوجني واملركبات العضوية املتطايرة مثل البنزين الفورمالديهيد،   دين، الالكربون،  بو
ت سامة أخرى ن تكون هذه االنبعاجودة مثل وقود السف  أقل. ويف أنواع وقود 2التولونني والرصاص  ت ذات ملو

  . اق غري الكاملة ويف احملركات املتهالكةوتزداد حدة يف عمليات االحرت عديدة. 

ت النفط يف تلوث اهلواء نتيجة تصاعد االخبرة،    تتسببكما قد   هذا التطاير من منتج نفطي   وخيتلف تسر
% 75حنو  إىل  الثقيل واملنتجات الثقيلة كالديزل، وتصل  % يف حالة النفط  10خر؛ حيث ال تتجاوز نسبة  آ إىل  

ختالف الكمية املتسربة مكان التسرب والظروف اجلوية القائمة آللنفط اخلفيف واجلازولني، وختتلف    .3رها 

ت الصحية    ر: اآلالفرع الرابع   الصناعة النفطية   الناجتة عن  يةو اجل  للملو
لقرب من مواقع حفر   دراسات متعددة ومنتشرة، لعينات  وجدت وانتاج النفط نسب خطرة من   من اهلواء 

الفورمالديهايد  الزيلني،  بنزين،  اإليثيل  التولوين،  البنزين،  مثل:  املتطايرة  العضوية  املركبات  مثل  الضارة  ت  االنبعا
لسرطان. هذا وتشتمل املواد الكيميائبرتكيزات تتجاوز عتو كلوريد امليثيلني  و  ية اليت يتم إطالقها يف بة خطر اإلصابة 

ين NOx)، أكاسيد النيرتيك (PMاهلواء على اجلسيمات ( )، امليثانول، النفتالني، التولوين، ومحض الكربيتيك، 
) الكربيت  لضرر  SO2أكسيد  مرتبطة  أو  للسرطان  مسببة  أو  سامة  إما  تعترب كلها  واليت  اجلهاز   ، التناسلي) 

 .4كان القريبوناليت يتعرض هلا العمال والسالقلب واألوعية الدموية، و   ،التنفسي

 
1 O'Rourke D., & Connolly S, Just oil? The distribution of environmental and social impacts of oil production and 
consumption, Annual Review of Environment and Resources, Vol 28, 2003, available online: 
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.energy.28.050302.105617 last visit: 06/09/2018,  P.P 
588, 603-604. 

تمع املنفتح، نيويورك، يل الصحفي يف جمال الطاقة والتنميةالرقابة على النفط دلسفيتال تساليك وآ شيفرون، 2  ، 2005، رفنيو ووتش معهد ا
رة   pdfhttps://resourcegovernance.org/sites/default/files/RWI_coveringoil_ar.متاح على اخلط:  ، اخر ز

  .144ص  ،24/06/2017
ثري النفط على البيئة خالل مرحلة النقل  رمحان أمال 3   .23، ص2013 12، عدد جملة الباحث -حالة اجلزائر-وحممد التهامي طواهر، 

4 Jill E. Johnston   et .al, Impact of upstream oil extraction and environmental public health: A review of the evidence, 
Science of The Total Environment journal, Volume 657, 20 March 2019, disponible On line: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718348381?via%3Dihub, P.P 193-194 . 
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  يف الصناعة النفطية الربي: التلوث الثايناملطلب 
اآل أهم  عن:  تنتج  النفط  لصناعة  احملتملة  األرضية  البيئية  اإلآندفاعات  إر  والغاز،  النفط  نسكاب ر 

ت، اإلوالتسرب، التخلص من   ت  النفا ئيةضطرا  املسالك تح  غري املباشر الناشئ عن فنتيجة البناء، التأثري    الفيز
 حتمض الرتبة. و 

  ر النفط آندفاعات إول:  الفرع األ
اإلأ حتدث   تكون  غلب  حيث  التنقييب،  وخاصة  احلفر  عمليات  خالل  عن ندفاعات  املتوفرة  املعلومات 

 200كشاف لكل  ندفاع خالل التنقيب واالستإيوجد احتمال  نه  أحصائيات  اإلالطبقات املخرتقة غري كافية. ُتظهر  
لكل   سنو  ندفاع واحد إ كمال،  إ عملية  ندفاع واحد لكل ألف  إ  ؛حفر تطويري  500واحد لكل    بئر، واندفاع

ر   2500واحد يف كل    اندفاعبئر يف مرحلة انتاج النفط،    20000 . أظهرت دراسات إحصائية 1عملية صيانة اآل
ر إ % خالل عمليات  20خالل عمليات احلفر، و  حتصل ندفاعات  % من اإل60ان  أخرى   وتندفع   .2صالح اآل
ني احلفر، نفط خام، غاز طبيعي، مياه ط   : ندفاعات سوائل وغازات اليت قد حتتوي علىر خالل هذه اإلمن اآل 

طنية. أطنية، فتات صخور و   تربة 

  التلوث الناتج عن االنسكاب والتسرب   :الفرع الثاين
انسكاب سوائل احلفر   الشاحنات أو وذلك  النفط    وأ/ وحيدث تلوث األرض عند  بواسطة  النقل  أثناء 

بيب مياه الصرف ت.  ، خطوط أ ر أو التسريبات من اخلزا  تعطل أغلفة اآل
ت من األ املكشوفة  ميكن للتسر ت من أبيب  التسر السطحية، يف حني تؤدي  لتلوث األرض واملياه  ن تؤدي 

  . 3خطرية حرائق وانفجارات  إىل  ن تؤدي  أ ياه اجلوفية، كما ميكن  امل  تلوثإىل  بيب املطمورة واليت يصعب اكتشافها  األ
 النفط املتسرب ال ينتشر على األرض بنفس السرعة اليت ينتشر فيها على سطح املاء، وحماصرته على األرض   نأ مع  

لرتبة وتغري خواصها الفيأإال    ؛تكون أسهل منها يف البحر ئية، وحتوهلا نه عند تسرب كمية كبرية من النفط متتزج  ز
و أمصدر للتلوث البيئي ينتقل بواسطة املياه  إىل  الرتبة نفسها  تربة سامة غري صاحلة للزراعة أو الرعي، بل تتحول  إىل  

ح. وهذه الرتبة امللوثة ستؤدي بدورها    أو ثريات صحية على الكائنات احلية سواء عرب االتصال املباشر،  إىل  الر

 
1 E&P Forum and UNEPIE, Op. Cit., P 15-16 . 

  . 90مرجع سابق، ص تركي محش،  2
  . 140سفيتال تساليك وآ شيفرون، مرجع سابق، ص   3
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ذا تتحول الرتبة   لكائناتبعض الكائنات    التهام ل  و من خالأعرب االستنشاق،   بؤرة إىل    أخرى تعرضت للتلوث. و
  . 1رر مسومها حىت بعد مرور وقت طويل على إيقاف مصدر التلوثحت

ت :  الفرع الثالث   التخلص من النفا
طن من الطني، وإنتاج   600  -  300استخدام حوايل    يتممرت،    3000عمق  بأثناء حفر بئر منوذجي  

ت يف األرض يف مواقع احلفر واإلنتاج وسيلة و   طن من القطع.  1000-1500 بسبب بساطته، كان دفن النفا
ت يف املاضي، حيث استخدمت لدفن املواد اخلاملة وغري القابلة إلعادة التدوير املواد   ،شائعة للتخلص من النفا

االحتواء الطارئ للسوائل املنتجة؛ والتخلص من   ،ازتبخري وختزين املياه املنتجة، سوائل الصيانة واإلجنالصلبة للحفر؛  
لرتبة وموارد  ت ميكن أن تلحق الضرر  ت املستقرة. ومع ذلك، فإن املخاطر املرتبطة مبسارات هجرة امللو النفا

 .2املياه السطحية واجلوفية إذا مل يتم احتواء التسرب 

ئية نتيجة البناء:  فرع الرابعال ت الفيز  االضطرا
 ، عند هطول األمطار  خاصة   كل الرتبةوم عن سوء التصميم والبناء إزالة الغطاء النبايت وكشف الرتبة  ينجقد  

نوية واسعة النطاق مثل التغريات يف أمناط  إىل  تؤدي التعديالت على ظروف الرتبة    كما.  نتيجة اهليدرولوجيا ثريات 
دة ترسب الطمي وتلف املوائل، ما   يقلل من قدرة البيئة على دعم احلياة النباتية واحليوانية.  السطحية والصرف، ز

 .3املناطق احلساسة   خاصة يف

  املسالك التأثري غري املباشر الناشئ عن فتح    :الفرع اخلامس
بيب من  إىل  يعترب انشاء طرق الوصول   ر البيئية، خاصة هم مسببات اآلأمناطق االستخراج أو مد اال

ملنا  ت مقارنة  مام احلطابني ومنتهكي احلياة الربية الستنزاف  طق مكشوفة، حيث تُفَتح هذه املناطق النائية أعلى الغا
ت عندئذ معرضة للمزيد من التعدي ليها، وتصبح الغ إن يصلوا  أمل يكم هلم يف احلالة الطبيعية    بصورةاملوارد الطبيعية   ا

اسي للحياة الربية. ووفقا وتقلص املوطن األسن هذه الطرق جتزئ  أ الوصول. كما    مسالكوقطع األشجار على طول  
ت لكل كيلومرت من الطرق يتم   2400إىل    400نه يتم تعرية واستيطان من  إلبعض التقديرات ف هكتار من الغا

  . 4إنشاؤه
  
 

 
  . 144ق، ص تركي محش، مرجع ساب 1

2 E&P Forum and UNEPIE, Op. Cit., 14-15 . 
3  Loc. Cit. 
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  حتمض األرض:  السادس  الفرع
تاإل  تساهم ت اجلوية مثل اهليدروكربو  أنشطة املنبع النقل   كاسيد النيرتوجني من وأ كاسيد الكربيت  ، أ نبعا

او املصب او خالل استهالك املنتجات النفطية وحرقها من احملركات املختلفة، تساهم جمتمعة يف حتمض الرتبة عرب 
 الرتسيب اجلاف او املبلل. 

 ر على الصحة البشرية اآل:  السابعالفرع  

ل امللوثة، التالمس شر، احملاصيبتالع املبااإل  :الل ميكن لألراضي امللوثة أن تؤثر على صحة اإلنسان من خ
تمعات القريبة  املياه اجلوفية.  إىل  جللد، استنشاق جزيئات الرتبة واهلجرة   أكثر املتعرضني هلذه العمال امليدانيون وا

ر   ثبتت دراسات متعددة يف بيئات متباعدة على الرتبة يف حقول نفطية خمتلفة، وجود: أ  قد  .اآل

ت التركيزات   - على أالغري امللوثة، خاصة يف    أو بكثري مقارنة مع األراضي الزراعية    علىأ  *)TPHية (نفطللهيدروكربو
  ؛ يكولوجية املتعارف عليهاسم من الرتبة، وبرتكيزات جتاوزت عتبات السمية اإل  15

ت العطرية متعددة احللقات (    - مرة احلد   59يف احلقول النفطية تتجاوز    **)PAHsوجدت تركيزات للهيدروكربو
 ؛ ااألدىن ملعايري الرتبة السكنية املسموح  

الكادميوم - مثل  النفط  ستخراج  املرتبطة  الثقيلة  للمعادن  تركيزات كبرية  رصد  ديوم،  النيكل  ،الرصاص  ، مت   ، الفا
  ؛يهدد النظام البيئي احمليط الزنك والنحاس وأكثرها  ،الكروميوم

دة تركيزات  إىل  أن التنقيب عن النفط يؤدي  ثبتت  أ -  اضعاف   10إىل  املشعة يف سطح الرتبة برتكيزات تصل    املعادنز
ميكن أن شعة  التعرض هلذه املواد امل  يف   ، إال أن االستمرار مل تشكل خطرا صحيا فور  ولكنهاقبل االستغالل.    ما

لسرطان. يتسبب   دة اإلصابة    يف تلف اخلال وفقر الدم والعيوب اخللقية واألذى التنفسي وز

اورين بات وتركيهذه املرك ا تشكل خطر حقيقيا على العاملني مبشاريع النفط وعلى السكان احملليني ا زا
  .1هلذه املشاريع

  النفطية على البيئة املائيةثريات الصناعة   :الثالثاملطلب 
ت  النفطية.  تنتج التأثريات السيئة للصناعة النفطية نتيجة عاملني أساسيني: خملفات العمليات النفطية والتسر

  

 
  . ا سامةأمصنفة على  *

  . مسببة للسرطان بدرجات متفاوتة وهي خليط ملواد  **
1 Jill E. Johnston  et.al, Op. Cit., P 195. 
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  خملفات العمليات النفطية : الفرع األول
ت املائية الرئيسية الناجتة عن عمليات االستغالل واإلنتاج يف: املياه   املنتجة، سوائل احلفر، قطع تتمثل النفا

ت   ،احلفر االنسكا املنزلية،  ت  والنفا الصحي  الصرف  املياه،  وتصريف  غسل  ر،  اآل ملعاجلة  الكيميائية   املواد 
  مياه التربيد.و والتسرب  

ت الناجتة   ؛ فأثناء العمليات الزلزالية تكون أحجام على طول مراحل الصناعةختتلف بشدة كميات النفا
السفن،   أو  املعسكرات  نشطة  وتتصل أساسا  للغاية  ت ضئيلة  تتمثل أالنفا االستكشايف  ما يف عمليات احلفر 

 ألف   300و   ألف  60فر وترتاوح كمية الشظا والطني الناجتة بني   احل شظاو املخلفات املائية الرئيسية يف سوائل  
ت الناجتة، هذا وختتلف كمية املياه املنتجة   املنتجة أكربيف حني يف مرحلة اإلنتاج تكون املياه    .1غالون يف اليوم  النفا

 40000إىل    2400من  ترتاوح القيم النموذجية حلقول حبر الشمال    ،بشدة حسب نوع اإلنتاج وطول عمر احلقل
اية العمر  80املياه املنتجة حيث قد تزيد عن مرت مكعب يوميا، ومع مرور الوقت تزداد كمية  يف املئة مع اقرتاب 

    التجاري للمشروع.

ت متعددة وبكميات متفاوتة من: األمالح غري العضوية، املعادن الثقيلة، املياه املنتجة  وحتتوي على مكو
ت، البنزين، هيدروكر املواد الصلبة، ا ت عطرية متعدد احللقات، ويف بعض ملواد الكيميائية اإلنتاجية، اهليدروكربو بو

   .2  (NORM)األحيان املواد املشعة الطبيعية 

ن يؤدي التصريف غري املسؤول وإطالق الفضالت واملواد السامة مبا يف ذلك الشظا وطني احلفر واملاء أ وميكن  
  املنطقة. ألضرار كبرية للسكان احملليني وللحيوان وللحياة النباتية يف   الناتج يف الطبيعة،

، غري   ن أوتعترب احلفر املبطنة تقنية مناسبة للتخلص من هذه الفضالت وبشكل خاص الطني والشظا
لرتاب ميكن    ،استخدامها قليل املبطنة بشكل جيد واملغطاة  النفط واملواد الساأفاحلفر غري  مة ن تسمح برتسب 

ت ميكن نقلها بعيدا عن املناطق   فهوما اخليار البديل  أ الرتبة واملياه اجلوفية.  إىل  األخرى   تعبئة الفضالت يف حاو
بيئيا. واملعاجلة   احلساسة  للسمية، كالرتشيح  املخففة  التقنيات  ستخدام عدد من  الناجتة  املياه  كما ميكن معاجلة 

مني الضغط الستخراج للمساعدة على ر النفط وذلك  آإىل  ادة املياه الناجتة  البيولوجية. ويف كثري من احلاالت يتم إع
  .3تلوث الرتبة واملياه اجلوفية   ملنعالنفط، ويف هذه احلالة جيب معاجلة هذه املياه بشكل جيد أيضا 

 
 . 135شيفرون، مرجع سابق، ص سفيتال تساليك وآ  1

2 E&P Forum and UNEPIE, Op. Cit., P 13-14 . 
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 ،لى الكميةعتمادا كبريا عإتخلص منها يف مياه مستقبلة أخرى  هذا ويعتمد التأثري البيئي للمياه الناجتة امل
ت   ،من خالل تقييم التأثري البيئيإال  ال ميكن احلكم على مدى التأثري  و وخصائص التشتت.    البيئة املستقِبلة  ، املكو

التخلص   فإن  ذلك،  و   يفومع  الصغرية  معاتاجلداول  حيتاج    ا قد  املغلقة  عند   خاصة  ؛عناية خاصةإىل  املائية 
أو عندما تتأثر مصايد األمساك أو املناطق املهمة   ل السكان احملليني،قب  من   استخدام هذه املياه لألغراض املنزلية

  .1إيكولوجيا 

ت النفطية :  الفرع الثاين   التسر
يتسرب النفط للمياه من مصادر طبيعية بكميات هائلة يف قاع احمليط وحيدث بشكل بطيء وينتشر على  

ت الطبيعية اليت قد تكيف اإىل  مساحات كبرية.   حتدث إراقة النفط خالل ا  لنظام االيكولوجي معهجانب التسر
  عمليات االستخراج والنقل على حد سواء.

االستخراج: حتدث   .1 احلفر أخالل  عمليات  املنبع عن  مرحلة  النفطية خالل  ت  التسر إثر   *هم 
ر؛ اليت حتدث   على من الضغط السكوين للبئر وال تكون موانع أيكون الضغط الطبقي    عندما اندفاعات اآل

املعرضة خلطر   املراحلوتعترب أكثر    . تنفيذ السوء ختطيط عملية احلفر أو  أو  االندفاع كافية إليقاف هذا الضغط  
و االختيار اخلاطئ أ قد حيدث االندفاع نتيجة فشل عملية السمنتة  كما    تغيري رأس احلفر.  عند   االندفاع هي

التغليف النفطية خالل عمليات  حت. كما  ملواسري  االندفاعات  املنتجة بشكل متكرر.دث  ر  كما   اصالح اال
عرفت الصناعة النفطية ايضا اندفاعات متعمدة نتيجة ختريب املعدات السطحية، وحتدث بوجه خاص يف اوقات 

  .2االزمات واحلروب 

قالت النفط،  : حيصل تسرب النفط من كل من : خالل النقل  .2 بيب النقل،  أحواض التخزين، أ

ت النالبوارج واملراكب األخرى.  قالت النفط البحرية أكثر املصادر شهرة لتسر إىل فط  يف حني تعترب حوادث 
  حوادث الناقالت البحرية. يف  هاالطبيعة بطرق عديدة ال تقل أمهية عنإىل  ان النفط يتسرب  إال  الطبيعة؛  

ت النفطية    أغلب  ث مجايل حتد إبشكل   الناقالت،   إىلمن و   ،ثناء التحميل والتفريغ من نقطة ألخرىأالتسر
الناقالت   القطار  إىل  من  ت  التخزين...اخل.  إىل  القطار، من عر الغالبة من هذه مع  مستودعات  النسبة  أن 

قالت النفط   ملقارنة مع كوارث  ت تعترب صغرية  ن جمموع أ ، غري  )ن غالون ترتاوح بني عشرة االف ومليو (التسر

 
1 E&P Forum and UNEPIE, Op. Cit., P 13-14 . 

 . احلفر التنقييب االكثر شيوعا حيث تكون املعلومات املتوفرة عن الطبقات املخرتقة غري كافية  *
  .90-86 ص.صتركي محش، مرجع سابق،  2
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ت الصغرية يصل   غلب السنوات. لذلك فهي أكثر ضررا من كوارث أ يف    مليون غالون  20-15إىل  هذه التسر
 .  1الناقالت وذلك بسبب تعريض احليوان والنبات للتلوث املستمر

بيب بسبب خلل يف الوصالت بني أجزاء األنبوب أل ت خالل النقل  يف الصمامات   ،وحتدث التسر
كل األأبسبب عيوب بنيوية  ت النفطية من *شيوعا بيب بفعل الصدأ؛ والذي يعترب األكثرو  . وتعترب التسر

ت من األمرا شائع احلدوث، ففي بعض األأ بيب  األ قالت عوام يصل جمموع التسر بيب ضعفي مستواه يف 
  .2النفط

ت مباشرة يف البحر  تفريغ مياه املوازنة امللوثة    يعدأيضا    حيث مارسات الشائعة،  من امل لنفط وغسل اخلزا
  .3كل عام  ألف طن  250حوايل   احمليطات إىل  ود  لوقود اآلسن والوقيعادل تسرب زيت ا

ت  ر الصحية اآل:  الفرع الثالث   خملفات العمليات النفطية و   للتسر
بتقييم دور استخراج النفط على جودة املياه السطحية قامت عدة دراسات يف العديد من املناطق املتباينة  

  ريات يف الرتكيب الكيميائي للمياه وعثرت على: واجلوفية احمللية وركزت األحباث على التغ 
ت مرتفعة من الكلوريد وارتفاع امللوحة يف املياه السطحية، مما يشري   - إطالق مياه الصرف إىل  مستو

لنفط من خالل ال   تسرب أو اإلغراق أو تسرب املياه اجلوفية امللوثة؛ الصحي املرتبطة 
ت أعلى من كلوريد الصوديوم واألمال  - حتت مناطق  ح األخرى يف مصادر املياه اجلوفية الضحلة مستو

النفط مقارنة مبناطق استخدام األراضي السكنية أو الزراعية، واليت كانت تُعزى   حفر مياه إىل  إنتاج 
  الصرف يف النفط؛ 

ت يف املياه اجلوفية والسطحية احمللية، مما يشري    ارتفاع يف - هور د تإىل  درجة امللوحة وتركيزات اهليدروكربو
  كبري يف نوعية املياه بسبب أنشطة التنقيب عن النفط احمللية.

أن أنشطة استخراج النفط ال ميكن اعتبارها ضئيلة من حيث التأثري على كيمياء املياه إىل  وخلص الباحثون  
ملياه السطحية امل  السطحية، دة املخاطر على السكان يف هذه املنطقة والذين هم على اتصال دائم    لوثة. مع ز

 
  . 141سفيتال تساليك وآ شيفرون، مرجع سابق، ص  1
بيب بعد فرتة طويلة من  * O'Rourke D., & Connolly S, .عاما 15العمر االفرتاضي اهلندسي حبوايل حيث يتم استخدام العديد من خطوط األ

Op. cit., P 601  

  . 140-139 ص.صمرجع سابق،  سفيتال تساليك وآ شيفرون، 2
3 Dara O'Rourke and Sarah Connolly, Op. cit., P 600. 
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لقرب  ت الكيميائية يف مصادر مياه الشرب  كما قامت جمموعة أخرى من الدراسات بتقييم وجود امللو
كم من   30من حقول النفط. قامت دراسة يف جنوب شرق بوليفيا بدراسة مياه الشرب لسكان يعيشون على بعد  

ت عالية من  إىل  حقل استخراج النفط وخلصت   ت املبرتكيزات تتجاوز  و ينات  ع العثالثة أر  التلوث يف مستو ستو
ت األكثر شيوعا هيو .  يةاملرجع ت ال  كانت امللو ت العطرية متعددة TPHية  نفطجمموع اهليدروكربو ، اهليدروكربو

  ، الزرنيخ واملنغنيز.PAHاحللقات  
ت أعلى لـ    ت ال  كما وجد حتقيق للمياه اجلوفية يف الصني مستو يف   TPHية  نفطجمموع اهليدروكربو

لقرب من األراضي الزراعية،  لقرب من حقل للتنقيب عن النفط مقارنة بتلك املوجودة  طبقة املياه اجلوفية املتصلة 
ر التلوث املباشر لطبقة املياه اجلوفية من اآلإىل  مما يشري   ر احلقن، وفتحات حفر اآل   . 1ر االستكشافية، وتسرب آ

ت الو  املخلفات  ثري:  الفرع الرابع   ية على احلياة املائية نفطالتسر
ت للوصول     ثري تعتمد شدته على إىل  مهما كان املسار الذي تتبعه اهليدروكربو البيئة املائية، سيكون هلا 

ت وكميتها، كما وتلعب درجة احلرارة واملوسم وحىت وقت التسرب دورا إضافيا  ت وخواص اهليدروكربو طبيعة املكو
ئية وكيميائية. حيث إىل  لكائنات اليت تتعرض للتلوث. وعلى كل حال فتنقسم هذه التأثريات  يف نوع وعدد ا فيز

ت    ميكن أو متنع تنفس ن متنع تبادل األأ للهيدروكربو بيئة احلياة املائية كلها،  املياه واجلو مغرية من  كسجني بني 
لتصاقها على اخلياشيم،   ملياه   اهميإىل  و حتول املياه العذبة  أاألمساك  غري صاحلة للشرب. سيؤثر أيضا النفط املمتزج 

إضافة   األمساك،  وبيوض  واألشنات  والطحالب  الدقيقة  العوالق  قرب إىل  على  الرمال  تعيش على  اليت  ت  الرخو
ت  إىل  الشاطئ حيث تؤدي حركات املد واجلزر   هذه املخلوقات. كما يدمر النفط اخلصائص إىل  إيصال اهليدروكربو

املناقري    لة از الع ا عن طريق  العالق  النفط  لتنظيف نفسها من  ت  الطيور واحليوا والفراء، وحني تسعى  و أللريش 
ن جزئيا يف أ اضرار مباشرة على كالها و إىل  لسنة مما يؤدي  األ ت النفط قابلة للذو كبادها. وملا كانت بعض مكو

) التأثريات املختلفة ألصناف 1-3ويظهر الشكل (  .2مة سان الشعب املرجانية ستتعرض ملزيد من املواد الإاملاء ف
ت على احلياة املائية.   اهليدروكربو

  
  
  

 
1 Jill E. Johnston  et.al, Op. Cit., P.P 195-196 . 

  . 108تركي محش، مرجع سابق، ص  2
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ت على البيئة 1-3شكل ( ثري بعض أنواع اهليدروكربو  (  

  
  . 111املصدر: تركي محش، مرجع سابق، ص 

ت واملياه بسبب اخنفاض  أيالحظ    الرتبة سهل تغلغله يف لزوجته مما ين الغازولني هو األكثر خطرا على النبا
ين أخطر ملوث، حيث تتمثل خطورته يف لزوجته  وامتصاصه بشكل سريع من اجلذور. كما يعترب وقود السفن 

لكائنات احلية   . 1العالية اليت تساهم يف التصاقه 

ر الرابعاملطلب     النظام البيئي ككلالصناعة النفطية على    : آ
التعرض أعاله   ثريااملكان الذي قد  إىل  مت  ت خمتلفة من احمليط احليويحتدث فيه  من   ت حمتملة ملكو

على ثر  ؤ إذا مل يتم التحكم فيها بشكل صحيح قد ت  ، اليتللصناعة النفطية  جمموعة متنوعة من املصادر التشغيلية
تمعات النباتية واحليوانية بشكل مباشر    نوعية املياه تطرأ على بيئتها من خالل التغريات يف  لتغريات اليتنتيجة اا

  خالل التشويش الناتج عن الضوضاء والضوء اخلارجي والتغريات يف الغطاء النبايت.واهلواء والرتبة ومن 
ت،  حيث قد تؤثر هذه التغيريات بشكل مباشر على النظام البيئي مثل: املوائل، إمدادات الغذاء واملغذ

ت املفرت مناطق التكاثر،   واليت قد -ت العاشبة  سة أو التغريات يف أمناط رعي احليواطرق اهلجرة، التعرض للحيوا
ت املفرتسة  نوي على احليوا ثري  ت والتأثريات    ،-يكون هلا بعد ذلك  النبا كما ميكن الضطراب الرتبة وإزالة 

اشرة عن ثريات غري مبإىل  على السالمة البيئية، كما قد يؤدي    اثري   أن تشكل  -مثل التآكل والطمي -الثانوية  
ثريها على طريق ا ت الغذائية والنشاط امليكرويب يف الرتبة. هذا التغريات يف البيئة البيولوجية سيكون  لتواز إلخالل 

  .  2األكرب   هوحياة السكان احملليني  

 
  . 111ص تركي محش، مرجع سابق،  1

2 E&P Forum and UNEPIE, Op. Cit., P 15. 
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ر االجتماعية    النفطية   ناعةوالثقافية للصاملبحث الثاين: اآل

البيئية للتنمية املستدامة، اسم مع األبعاد االقتصادية واالجتماعية و تعترب الطاقة موردا رئيسيا يتفاعل بشكل ح
على استخدامها بقوة  يؤثر  ومن جهة أخرى  من جهة،    قوة دافعة رئيسية للتقدم االقتصادي إنتاج الطاقة    يعترب حيث  

سانية أساسية ة إنحاج  الطاقة  تعترب   لثة لبيئة ، كما حيفز النمو االقتصادي بدوره الطلب على الطاقة، ومن جهة  ا
سنتطرق   االجتماعي.  الرفاه  على  بشكل كبري  ه  أتؤثر  واآلاآلإىل  د النفطية  للصناعة  البيئية  االقتصادية ر  ر 

  واالجتماعية كعنصر فعال يف ميزان الطاقة العاملي. 

نشطتها املختلفة،   البيئة الطبيعية  النفطية على  البيئة الطبيعية  إال  تؤثر الصناعة  غالبا ما تكون أن هذه 
ر والتفاعالت السلبية اليت تسببها الصناعة النفطية على هذه مأهولة جب ماعات وسكان حمليني، وفيما يلي أهم اآل

تمعات ومعيشتهم.  ا

  األول: رأي السكان احملليني ومتكينهم   املطلب
ر بعيدة املدى على صحة السكان احملليني ومواطنه م وسبل عيشهم، فإنه من طاملا أن للعمليات النفطية آ

تمع املدين ملنع املشاريع إخالفات حادة،    هذه العمليات  غري املستغرب أن تثري  ذ يناضل العديد من مجاعات ا
خذ الشركة بذلك، ترخيصا   ذات التأثري الكبري من  بدء العمل قبل موافقة السكان احملليني على املشروع، حبيث 

دة التوتر مع اجلماعات إىل  رة وصرحية. وتؤدي عمليات املفاوضات السيئة  اجتماعيا للعمل يف شكل موافقة ح ز
لريبة وتكون مستعدة ملواجهة املشروع.    احمللية اليت تشعر 

م ويف غياب قوانني حم لية واضحة ترى العديد من الشركات يف إرشادات البنك الدويل حمددات الستشارا
م البيئية واالجتماعية.   كيف جيب و ن حتتويه  أما يتوجب هلذه التقييمات    *سة التمويل الدوليةمؤس  وضحتـوسياسا

 ميكن مبوجبها حتسني اختيار اليت  الطرقتفحص اخليارات البديلة للمشروع وحتديد    يتم  ن أ جيب    نهأمهها  أو عدادها،  إ
لدرجة األوىل منع اآلأ وتصميم املشروع. كما جيب   ، التعويض عنهاأخريا  ليلها و ر السلبية على البيئة، مث تقن حتاول 

ر اليت تتم معاجلتها بوضوح. ويف التقييم جيب النظر للمسائل البيئية من منظور واسع لتشمل جيب حتديد اآلكما  
ن يتم الكشف أمن واستقرار السكان احملليني. كما جيب  أر على اهلواء واملاء واألرض، على صحة االنسان وعلى  اآل

 
 . م القروض للقطاع اخلاصوهي فرع من البنك الدويل يقد *
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يوما من 30ن ختضع الستشارات عامة. كما جيب ان تنشر هذه التقديرات قبل  أنية وجيب  عن هذه التقديرات عال
  .1موافقه شركة التمويل الدولية على املشروع 

ئية، و تقع   مناطق غري معروفة حيصل إىل  عمال التنقيب  أ مع وصول  الكثري من املوارد النفطية يف مناطق 
ن اتصل مع العامل اخلارجي، واليت تعرف أ ية اليت مل يسبق لكثري منها حتكاك بني الشركات النفطية واجلماعات احمللإ

تمعات املعزولة؛ وهي جمموعات اختارت طوعا   عن بقية العامل ويف الغالب ال تكون مشمولة يف ن تنعزل  أ سم ا
  النظام القانوين الرمسي يف البالد. 

والكثري منهم آخر الشعوب -  السكان األصلينيجمموعة من    50يف غرب األمازون وحدها، يعيش ما ال يقل عن  
نتاج. وقد مت تقدير أن ضمن امتيازات النفط والغاز اليت هي قيد االستكشاف أو اإل  - األصلية املعزولة يف العامل
ديدا فور إىل متوسط    39اجلماعات األصلية يف    .2املدى جراء التنقيب عن النفط والغاز دولة تواجه 
فمثال عندما دخل عمال   ، صليون مناعة ضدهامراض معدية ال ميتلك السكان األأ  دخل ن تأ ومن الشائع  

مراضا مثل السعال الديكي واملالر وهو أالنفط منطقة مجاعة يورارينا يف البريو يف التسعينات، التقطت تلك املنطقة  
ا سابقا. كما يتعرضون ملخاطر اجتماعية أخرى تؤدي إىل تدم  التقليدي اذ تؤذي   مري منط حيامامل يتعرض له سكا

ا مقدسة الصناعة مناطق حساسة ب    .3يئيا وتعتدي على األماكن اليت يعتربو

  التغريات السكانية على العمالة والتوظيف و  رالثاين: اآل  املطلب
ت املتحدة األمريكية اليت متلك قو  انني  يعترب العمل يف صناعة النفط من أكثر الوظائف خطورة، ففي الوال

الغاز والنفط   على منها يف القطاعات الصناعية أ صارمة نسبيا للسالمة املهنية، تعترب الوفيات يف قطاع استخراج 
العمل غري و ن قوانني السالمة شروط العمل أكثر سوءا ألاألخرى جمتمعة، ويف البلدان النامية املنتجة للنفط، تكون 

ل ن وجدت، ويف الغالب  إ و متخلفة  أموجودة عادة   ب العمل أقوانني املوجودة، حيث يتمكن  ال يتم االلتزام  ر
الضعيفة   ت العمالية  النقا ت. وال تستطيع  القليل من احلماية إال  ن تقدم  أ بشكل دائم من اإلفالت من العقو

ت أو    ال. فمثالللعم اجلماعية   وضة املفايف اململكة العربية السعودية، حتظر قوانني العمل حق العمال يف تنظيم النقا
ومتنح أصحاب العمل سيطرة واسعة على حركة العمال األجانب. يف هذا الصدد ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش 

ألجور واملزا أن العديد من العمال األجانب يعانون يف ظل ظروف عمل قمعي ة وحيرمون من املطالبة املشروعة 
  .4والتعويضات 

 
  .148-147سفيتال تساليك وآ شيفرون، مرجع سابق، ص  1

2 O'Rourke D., & Connolly S, Op. cit., P 596. 

  156 سفيتال تساليك وآ شيفرون، مرجع سابق، ص  3
4 O'Rourke D., & Connolly S, Op. cit., P598. 
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وقا طويلة يف مراكز أذ يقضي العمال  إعلى النسيج االجتماعي،  سلبا    ن تؤثرأكما ميكن للصناعة النفطية  
م،   العيش يف معسكرات العمال ضغط بسبب عن    هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينجمالعمل بعيدا عن بيو

. وهذا غالبا ما يؤدي إىل تعاطي الكحول والعقاقري وممارسة البغاء  الذي  مرالتحوالت الطويلة والعزلة االجتماعية األ 
 سرية والبنية االجتماعية.يسبب ضعضعة احلياة األ

لتايل ال تؤمن الكثري من إخر؛ تتميز عمليات  آ ويف إطار   ستخراج ونقل النفط بكثافة رأس املال، وهي 
الناس آمال كبري وزائفة ومع ذلك غالبا ما  مل،فرص الع يت من قبل السياسيني أو  تكون لدى  واليت غالبا ما 
نه عندما ال يتحقق ذلك تزداد التوترات بني  أوغري مستغرب    .شركات النفطية الباحثني عن دعم للمشروعموظفي ال

تمع صراعات داخل    تثورالشركات واجلماعات احمللية، كما حيدث   احمللي بني العاطلني والقلة اليت حظيت بفرصة   ا
   .1عمل 

اهلجرة الداخلية للسكان   و أقوة العمل األجنبية  تغري نسيج السكان احملليني نتيجة هلجرة  ييف سياق آخر،  
لتايل  ،ينالبعيد  دة العملة والطلب على السلع واخلدمات؛ و التضخم. إىل هذا التدفق للشركات والعمال يؤدي لز

ا سابقا. متألت على سبيل املثال، ا وهو ما جيعل أبناء اجلماعة احمللية غري قادرين على شراء البضائع اليت كانوا يشرتو
ل  ملون يف العثور على عمل برواتب ترتاوح بني ثالثة وأربعة أضعاف   يف  بلدية يو ملهاجرين الذين  كولومبيا فجأة 

قبل   حىت  لألجور،  األدىن  النفطية   بدء احلد  حب  النشاطات  واألسعار  اإلجيارات  عشية   % 300  وايلوزادت  بني 
  .2وضحاها 

العامة اليت قد تكون غري كافية يف األصل مثل، اإلسكان، ى اخلدمات  يف ذات السياق يؤدي هذا التدفق للضغط عل
االستهالكية  والسلع  ت  النفا والتخلص من  الصحي  الصرف  ء،  الكهر الوقود،  املياه،  الصحية،  الرعاية  التعليم، 

ت    ،املستحدثة سرتاتيجيات تقلب هذه التحد ت   ابية حتسبا تغيريات إجيإىل  مامل يتم السيطرة على هذه التحد
  ر احملتملة. هلذه اآل

العمل اجلديدة، وفروق  كما   أخرى خبصوص فرص  ثريات مهمة  النفطية  الدخل، قد حتدث األنشطة 
املستحدثةخاصة   التغيريات  من  متساو  غري  بشكل  احمللية  اجلماعات  أعضاء  خمتلف  يستفيد  يولد   ؛عندما  ما 

  . جتماعية جديدةإحساسيات 
 

  ناء املرافق، وهو ما يستمر لبضعة شهور فقط يف أحسن احلاالت، فمثال ميكن ان يوظف يف مشروع اذ يكون التوظيف يف حده االعظمي خالل ب
مواطن يف ذروة العمل، ومع ذلك فان نصف فرص العمال غري املهرة لن  6000يف أذربيجان وجورجيا وتركيا حوايل  BPبيب النفط والغاز لشركة أ

  . 159فرصة عمل. سفيتال تساليك وآ شيفرون، مرجع سابق، ص  700النشاء فلن يبق أكثر من م أكثر من شهرين. اما بعد االنتهاء من اتدو 
  . 160-159 ص.صسفيتال تساليك وآ شيفرون، مرجع سابق،  1

2 TERRY LYNN KARL, Oil-Led Development: Social, Political, and Economic Consequences, Encyclopedia of 
Energy, Edited by Cutler J. Cleveland, Elsevier, 2004, P 669. 
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ملنطقة مثل السائدة النظم االجتماعية والثقافية   يؤثر على  غالبا ما مال  شركات والعهذا التدفق لل أن كما 
  .1اهليكل االجتماعي، الرتاث الثقايف، املمارسات واملعتقدات 

 العسكرة وانتهاكات حقوق االنسان ،  : إعادة التوطنيالثالث  املطلب
. واجتماعيقتصادي  إوهي عملية متزيق    ن تقتضي إعادة توطني بعض الناس،أ ميكن لبعض املشاريع النفطية  

غلب احلاالت ال تقدم الشركات النفطية التعويضات املناسبة عن مصادرة األراضي أويثري ذلك قلقا جد ألنه يف  
جلماعات احمللية جراء عملية إعادة التوطني. وعن األ   ضرار األخرى اليت حلقت 

بيب، نظرا للمساحة الكبرية لألراضي اليت تتطلبها لة ذات أمهية خاصة عند مد األأالتعويض مسويعترب  
لثروات الطبيعية على امتداد مسار االنبوب.   العملية والتدمري الذي تلحقه 

التفاق مع جمموعة صغرية من اأيضا   جلماعة يف كثري من احلاالت، ولضمان املوافقة على التعويضات تقوم الشركات 
  قل بكثري من التعويض العادل. أن تدفع الصناعة النفطية  أ ها. وشائع  و مع زعمائها دون استشارة أعضائأ

وجود سياسة إعادة التوطني   **ويف أحسن التطبيقات الدولية عناية مبوضوع الرتحيل، تعترب مؤسسة التمويل الدولية
ن تتم عملية أ   عويض الكامل لألشخاص الذين يُرحَّلون قبل إلزامية ألجل متويل املشاريع النفطية. حيث يتوجب الت

ن ال يعترب عدم وجود أ قل كما كانوا قبل عملية الرتحيل، كما جيب  ن يكون وضعهم اجلديد على األأ الرتحيل، وجيب  
مصطلح إعادة التوطني اإللزامي الذي حددته مؤسسة   ال يزالسند ملكية سببا للحرمان من التعويضات. ومع ذلك  

ملشاكل صحية يعترب   ت التأثري الضار للمشروع كالتلوث املسببلتمويل الدولية موضع خالف؛ فرحيل مجاعة حت ا
    .2رحيال طوعيا 

ظهرت عسكرة قطاع النفط نتيجة البحث العاملي املكثف لصناعة النفط، مما دفع الشركات النفطية إلقامة 
ا وتوسيع ماية حب ركات  ة اهتمام هذه الشيمشروععلى الرغم من  عية.  و قمأيف بلدان ذات حكومات فاسدة    ها عمليا

بيبها؛ لتعاون وبشكل متزايد مع قوات أمن هلا سجل غري مشرف يف جمال انتهاكات إال    مواقعها وخوط أ ا قامت 
التصرف بشكل متعسف وخصوصا لصاحل الشركات النفطية متعددة إىل  من  كثريا ما تعمد قوات األو   حقوق اإلنسان. 

حماوال من خالل  العسكرة  عملية  وتتم  واحلكومات إلخضاع  اجلنسيات.  النفط  شركات  ائي أت  وضع حد  و 
  نه سيصبح مقاومة حملية للعمليات النفطية. أو ملا يعتقدون أللمقاومة احمللية،  

 
1 E&P Forum and UNEPIE, Op. Cit., P.P 11-12. 

موعة البنك الدويل  **   بعة 
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يف املاضي ويف بعض احلاالت جاء التدخل العسكري ردا على معارضة نشطة جلماعة من املواطنني يف 
البيئي   الضرر  النفط،أمواجهة  البيئة احمللية اليت يعتمد كالتسرب والفضالت السامة    و االجتماعي إلنتاج  وخراب 

ضرار أخرى. ومما أو عن  أ  عمل السيئةو شروط الأو عدم كفاية التعويض عن األراضي املصادرة  أعليها السكان،  
ا النفطية   . يدعم هذه االعرتاضات هو قناعة العديد من اجلماعات احمللية حبقها يف السيطرة على استغالل ثروا

االعرتاضات   هذه  فعل جتاه  األأوكرد  قوات  ممارسات  االنسان، سفرت  النطاق حلقوق  واسعة  انتهاكات  عن  من 
عدامات والقتل خارج اخلضوع للعبودية، التعذيب، العمل اإلجباري، االغتصاب، اإل  كاحلرمان من حرية التعبري،

لفعل توثيق عدد غري قليل من املمارسات وا  .1القانون ت العسكرية على حقوق االنسان يف مناطق وقد جرى  لتعد
نشطة النفط والغاز.   متفرقة   من العامل ذات عالقة وثيقة 

  لصناعة النفطية املتطلبات االقتصادية ل املبحث الثالث:

 على النفط التنمية املرتكزة    ،لصناعة النفطية يف االقتصاد العامليل  األمهية االقتصاديةسنتناول يف هذا املبحث  
متثل ع اليت  ت  والتحد الظواهر  املستدامةراوبعض  التنمية  جح ألهداف  وبعض قيل واضحة يف سبيل حتقيق   ،

ت  اإلجراءات اليت قد  . تسهم يف ختفيف وطأة هذه التحد

  يف االقتصاد العاملي األمهية االقتصادية للنفطاملطلب األول:  

أصبح يف هذا العصر مبثابة العمود الفقري   الذيلنفط،    ا ارتباطا وثيقترتبط احلضارة املادية للقرن العشرين  
الصناعي احلديث تمع  ا اإلنتاج يف  الطائرات   ،ملختلف قطاعات  احلياة االقتصادية وتصبح  تتوقف عجلة  بدونه 

ا، ينخفض اإلنتاج الزراعي إىل معدالت جمرد  والسيارات واملدرعات   كتل حديدية، تغلق الكثري من املصانع أبوا
  رة العسكرية ألي دولة مهما كربت. فة وتشل القد خمي

ال يقتصر استخدام النفط ومشتقاته على دولة دون أخرى فالدول الصناعية املتقدمة حتتاج إىل النفط ألنه 
كان وما يزال يشكل قاعدة منوها االقتصادي وتفوقها الصناعي والتكنولوجي، وحتتاج الدول النامية إليه من أجل 

إىل النفط يف املستقبل ألن أقطارها النامية  ارة املعاصرة؛ ويتوقع أن تزداد حاجة الدول  اق بركب احلض التنمية واللح
نية. ا ال متلك مصادر الطاقة البديلة وتقنيتها من جهة  دة السكانية من جهة، وأل   هي األكثر تعرضا للز

 ، العمل  ، إىل جانب األرضمل اإلنتاج،  تشكل الطاقة، برأي علماء االقتصاد احملدثني عامال جديدة من عوا  
رأس املال والتنظيم، فكما أن ال فائدة من رأس املال دون عمل، كذلك أيضا ال فائدة منه دون طاقة. وهكذا يرتبط 

د املستمر لعدد سكان   بكل االقتصاد العاملي احلديث يف تقدمه وتطوره أشد االرتباط بتوافر الطاقة   أشكاهلا. فاالزد
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املعيشة يف الدول الصناعية املتقدمة، تطوير البلدان النامية وتصنيعها، كل ذلك يتطلب مزيدا رتفاع مستوى  العامل، ا
من الطاقة. وتعترب الطاقة النفطية حىت اآلن أوفر وأسهل وأفضل أنواع الطاقة املستعملة لتشغيل الصناعات احلديثة 

مني املواصالت املعتمدة على السرعة، إىل جانب دوره وغريمها   لقطاع الزراعي وتنمية القطاع التجاري ا يف حتديث او
  :1وفيما يلي أهم مقومات النفط يف االقتصاد احلديث   من القطاعات األساسية. 

فجميع اآلالت اليت تتجسد   ،احتل النفط مكان الفحم كمصدر أساسي للطاقة:  دور النفط يف القطاع الصناعي  .1
القدرة احلرارية العالية واليت ال تتوافر    وتاج إىل كميات ضخمة من النفط ذفيها التكنولوجيا الصناعية احلديثة حت

   . يف غريه من مصادر الطاقة

 يف العامل ألجل تشغيل الصناعة اليت هي الدعامة األساسية لالقتصاد احلديث. وميكن   النفط  حاليا يسهلك عشر 
ن النفط، كما أن نقصانه أو فقدانه ألي سبب القول إن العملية الصناعية ال تستطيع االستمرار بشكل منتظم دو 

خلق أزمات خطرية تزعزع االقتصاد العاملي. و الطاقة البديلة، قد يؤدي إىل تعطل اإلنتاج    إحالل من األسباب قبل  
ر للصناعة مواد التشحيم والتزييت الضرورية الستمرار إلضافة إىل كون النفط مصدرة للطاقة احملركة، فهو يوف

  ومواصلة اإلنتاج. عمل اآللة 

اإلنتاج وأسواق  الصناعة حتتاج إىل وسائل نقل وشبكة مواصالت داخلية وخارجية تربط بني مراكز  كما أن 
  لنقل واملواصالت. أن أي توسع يف اإلنتاج يتطلب توسعة مماثال يف خدمات ا  ثحي  تصريف يف شىت أحناء العامل، ال

ت تعتمد صناعة  ومن جهة أخرى      ت ة على خمرجات عديدة للصناعة النفطية، واليت وفر شدب  البرتوكيماو
األلياف الصناعية واملطاط الصناعي، ، كمستحدثة  أخرى   خلقت منتجاتو د الطبيعية  ر املوا  لبعضبدائل صناعية  

ت، األدوية، املطهرات والعديد من املنتجات املنظفات الصناعية، املبيدات  البالستيك،   احلشرية واألمسدة، الدها
االت.  80قة اليت جتاوز عددها  املشت   ألف منتج تستعمل يف شىت ا

للغاية، أما بعد قيام الثورة الصناعية ودخول   االزراعة: كان اإلنتاج الزراعي يف طوره البدائي حمدود  أمهية النفط يف .2
القتصادية واكتشاف النفط كمصدر للطاقة احملركة، بدأ القطاع الزراعي كباقي القطاعات ااآللة ميدان العمل،  

لبرتوزراعة. حيث وفر النفط مصدر طاقة األخرى ينمو ويتطور إىل أن دخل طوره احلديث الذي هناك من مساه  
تالبرتوكيما لآلالت الزراعية احلديثة من جهة، ومن جهة أخرى وفر منتجات لصناعة   هام كاألمسدة اآلزوتية   و

ت اليت سامهت يف ا   لتقدم الزراعي.واملبيدات احلشرية وعلف احليوا

حيتني أساسيتني، فهو من جهة  .3 دور النفط يف قطاع النقل واملواصالت: وتربز أمهية النفط يف هذا القطاع من 
. ومن جهة أخرى فهو مصدر مادة البحرية واجلوية  ،مصدر الوقود الذي ال غىن عنه ملختلف وسائط النقل الربية

 
  .88-73 ص.ص، 2000، بيسان للنشر والتوزيع، بريوت لبنان، ط العريبالصراع الدويل على النفحافظ برجاس،  1
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أحرز انشاء الطرقات تقدما هائال ساهم يف تطور النقل   فضله الذي باإلسفلت اليت تستعمل يف تعبيد الطرق،  
  الربي.

لسيارات لطائرات    ، القطارات،  الشاحنات  ، من حيث الطاقة فجميع وسائل النقل بدءا  البواخر وانتهاء 
إلضافة إىل املواد األساسية اليت تدخل يف صناعة  والصواريخ، تستمد طاقتها احملر  زيوت لاكة من النفط ومشتقاته، 

  واحملركات. 

املواصالت،   قطاع  يف  النفط  ثلثي  يستهلك  الشاحنات ي  الذي حاليا  احلافالت،  اخلفيفة  السيارات  ضم 
كما   ية كل وسيلة نقل.واألليات الثقيلة، الطريان، النقل البحري والنقل عرب السكك احلديدية ، مرتبة حسب أمه

%، ميثل 96بلغت حوايل    2016آفاق الطاقة الدولية  ب  أن نسبة املنتجات النفطية يف قطاع النقل العاملي حس
  .1% 36% يليه الديزل بنسبة  40فيها البنزين نسبة  

ستمرار من أجل االستغناء عن النفط كوقود لوسائل النقل   وع واستبداله وعلى رغم اجلهود املبذولة 
ئية، والوقود احليوي إال أ  ىخر أ مة له من الوقود مثل طاقة البطارية الكهر ن هذه احملاوالت اليت مل تصبح بديلة 

الوقود األساسي الستمرار حركة   ةالنفط السائل  لذلك فستبقى منتجاتاملعدات الثقيلة،  حىت اآلن وخاصة يف  
  نظور. املواصالت احلالية ويف املستقبل امل

ء أن تنتشر وتصل اقتصادالنفط   .4 ئية: حيث جيب على الكهر إىل كل منزل بشكل   يف توليد الطاقة الكهر
رخييا يف نسب هامة ء من النفط ومشتقاته يف   ، ويرفع مستوى احلياة، ساهم النفط  حيث وصل توليد الكهر

ء، إال أنه حاليا  22,2ىل  إ  1973سنة   ت  % من امجايل توليد الكهر للبنك الدويل أصبحت   2015ووفق بيا
  .2%3,3هذه املسامهة ال تتعدى 

ملي: تكمن أمهية النفط على الصعيد التجاري يف أنه مادة جتارية على املستوى نشاط التجاري العاأمهية النفط يف ال .5
ناعية من االعتماد على وقد اكتسب هذه الصفة الدولية بعد احلرب العاملية الثانية إثر حتول البلدان الص  ، العاملي

اسي للوقود إىل االعتماد الرئيسي على الفحم (الذي يوجد بصورة رئيسية يف دول العامل الصناعي) كمصدر أس
ت النفط (معظم احتياطي النفط املؤكد يوجد يف البلدا ن النامية). وإذا استثنينا دول االحتاد السوفيايت سابقا والوال

ع كل منهما مبخزون نفطي كبري وقدرة إنتاجية ضخمة إىل جانب نسب استهالكهما املتحدة األمريكية حيث يتمت
الرئيسية  د أن صناعة النفط يف بقية أحناء العامل تعتمد أساسا على تصدير النفط من مناطق اإلنتاج  املرتفعة، جن

 
1 U.S Energy Information Administration, International Energy Outlook 2016, online: 

https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2016).pdf, P127. 
2 World-Bank,  Electricity production from oil sources (% of total) , Online:  

https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.PETR.ZS?end=2019&start=1960&view=chart , last visit: 
09/06/2020 
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 األوىل فط السلعة  إىل مناطق االستهالك األساسية. ترتب على هذا التفاوت حركة جتارية عاملية جعلت من الن
  . ةاألمهية يف التجارة الدولية من حيث احلجم والقيمة النقدي  من حيث

تقتصر جتارة النفط العاملية على مادة النفط اخلام بل تشمل أيضا املشتقات واملنتجات النفطية املعروفة  وال
موعات و لبرتوكيما ت اليت هي العامل األهم يف منو صناعة النفط. وحتتل الدول املتقدمة مركز الصدارة بني ا

لنسبة لإلنتاج والتبادل التجاري للمنتجات   يت املواد البالستيكية يف املرتبة األوىل، يليها   وكيماوية.برت الالدولية  و
  األلياف االصطناعية واملطاط الصناعي. 

وجه خمتلفة أمهية النفط   .6 ضمن موازين املدفوعات: تشمل الطبيعة العاملية للصناعة النفطية على أموال هائلة تؤثر 
بلدان الشركات النفطية الكربى. مشكلة عامال ستهلكة، و الدول املو يف موازين املدفوعات للدول املنتجة للنفط،  
 ية. مؤثرة وفعاال يف العالقات االقتصادية الدول

الرغم من تبعيتها للسوق العاملي املتميز بصدمات واليت على    نفطية للدول املضيفة موارد مالية هامةتوفر الصناعة ال .7
يف بناء القيمة املضافة حي سامهت  مية احمللية ملدة طويلة  األسعار املزايدة، مسحت هذه املوارد بتمويل برامج التن

لت يف حاالت عديدة قيام صناعات وقطاعات يف ويف سياسة التشغيل احمللية وتوفري الطاقة بتكاليف زهيدة سه
  بيئة مدعمة. 

ر السلبية للصناعة النفطية وأساليب معاجلتها :  الثاين  املطلب ت واآل   بعض التحد

ت الناالفرع األول: أه لعوائد النفطية م التحد   جتة عن التنمية املدفوعة 
التنمية اليت يقودها النفط أن البلدان احملظوظة مبا فيه الكفاية للحصول على الذهب األسود ميكنها   مؤيدويعتقد  

دة اإليرادات خلق فرص العمل، ز  ،تعزيز النمو االقتصادي  :الفوائد احملتملة  وتضم  ،أن تبين تنميتها على هذا املورد 
  ني البنية التحتية وتشجيع الصناعات ذات الصلة. ومية لتمويل ختفيف حدة الفقر، نقل التكنولوجيا، حتس احلك

القليل من هذه الفوائد  البلدان املصدرة للنفط تقريبا حىت اآلن ال توضح سوى  بل على   ،ولكن جتربة مجيع 
ز  متيل إىل أن تكون سلبية، مبا يف ذلك النمو األبطأ، احلواج  العكس من ذلك فإن عواقب التنمية اليت يقودها النفط

املساواة   اليت حتول  عدم  الفقر،  ت  مستو ارتفاع  االجتماعية،  الرعاية  االقتصادي، ضعف مؤشرات  التنويع  دون 
  . الفساد وسوء اإلدارة  ،والبطالة

لنفط نذكر:  التقلبات الدورية والشديدة ألسعار ي، د املرض اهلولنمن أهم الظاهر املنبثقة عن التنمية املدفوعة 
جياز. لعنة املوارد  وأمهها   االقتصاد الريعي ،  النفط يف السوق الدولية   . وفيما يلي نتناول كل منها 
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  أوال. املرض اهلولندي: 
الغاز الطبيعي يف حبر  لوحظ أول األمر يف هولندا عندما بدا أن أداء قطاع التصنيع أصبح ضعيفا بعد اكتشاف 

مما سبب   ، السريع لصادرات النفطال بكميات هامة. والذي كان نتيجة الرتفاع سعر الصرف بسبب النمو  الشم
 اصبحت كذلك  ،  قلص جاذبيتها دوليا وحملياو نفطية  اللقطاعات غري  ل ضغطا متزايدا على تكاليف السلع احمللية  

   .1االقتصاد الداخلي قلل من تنوع واتزان    ا م  املنتجة حمليا  منافستها  على حساب أكثر جاذبية  أسعار السلع املستوردة  

ىل اخنفاض القدرة التنافسية  إ تضر املكاسب غري املتوقعة للنفط بقطاعات أخرى من االقتصاد مؤدية  وبذلك  
لتايل استبعاد القطاعات اإلنتاجية   مع مرور والذي  ز االعتماد على النفط،  يعز وتللصادرات الزراعية والتصنيعية و

  . 2للقدرة التنافسيةيؤدي إىل فقدان دائم    الوقت ميكن أن 

 التقلبات الدورية والشديدة ألسعار النفط يف السوق الدولية.  نيا
أكثر   وهيال يسري سعر النفط على مسار متعادل، بل يواجه تقلبات كبرية على املدى القصري واملتوسط  

يتم حتصيل إيرادات كبرية غالبا نتيجة لذلك  السلع األخرى مثل املعادن واملنتجات الزراعية.    أسعار   تقلبا من
ة،  ضة، وأمور أخرى مشا الر ت،  الضخمة، واإلعا التحتية  البنية  إنفاقها على  يتم  خالل فرتات االزدهار 

وتؤجل بعض احلكومات املشاريع اإلنتاجية من أجل وعندما تنخفض األسعار تدخل املالية الوطنية يف العجز  
على السلع املستوردة، وهذا جيعل تقلب أسعار النفط أكثر ضررا للدول   ضريبة عالية خفض اإلنفاق، أو تفرض  

لدول املتقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إىل أن أسواقها املالية أقل تطورا للمساعدة يف التحوط    .3النامية مقارنة 

  لثا. االقتصاد الريعي 
وتتلخص درجة   ، وك كليا للدولةوالغاز اململ  ن انتاج النفطعهو االقتصاد الذي يعتمد على الريع املتولد  

بنسبة أكرب من   يف النتاج احمللي اإلمجايل وذلك  اسهام قطاع النفط  مبستوىاعتماد االقتصاد الوطين على هذا الريع  
جمموع اسهامات قطاعات الصناعة والزراعة، وأن اإليرادات النفطية متول النسبة العظمى من االستثمار واالنفاق 

    :4يف  االقتصاد الريعي هم خصائصأمجال إمت  .  العام

 
1 Riverson Opong and Olga Klaas, Mismanagement of Oil and Gas Rents in Oil and Gas Rich Countries: 

Lessons for Ghana's Nascent Industry – Case Study: Norway and Angola, the SPE Annual Technical 
Conference and Exhibition, Dubai, UAE, 26-28 September 2016, P 4. 

2TERRY LYNN KARL, Oil-Led Development: Social, Political, and Economic Consequences, Encyclopedia of 
Energy, Edited by Cutler J. Cleveland, Elsevier, 2004, P663. 

3 Riverson Opong and Olga Klaas, Op. cit., P.P 3 -4 . 
، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،  االقتصادية األبعادالنمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف الدول العربية أنطوان زحالن وآخرين،  4

  .337، ص 2013بريوت لبنان ، 
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 ؛ ن يكون مصدر الريع من خارج االقتصادأ جيب   -
 ؛ مصادر أخرى خارجية  أو %) من مداخيل النفط  40من  أكثرغلب ( ول الدولة مستمد يف األخ مد  -
 ؛ ة الشعب يشارك يف عملية االستهالك وإعادة توزيع الريع بدال من انتاجهيغالب -
   الرئيس من الريع.احلكومة هي املستفيد   -

عائدات النفط وليس من   على   اعتمادها   نتيجة  ة يفعالغري  دارة    يف هذه احلالة يغلب أن تتميز احلكومات 
ا أو ال تفرض ضرائب على اإلطالق،   حيث منالضرائب املباشرة،   املرجح أن تفرض ضرائب طفيفة على سكا

السياسي   التوزيع  يتحقق هلا إذعان شعيب من خالل  أمام كما  للمساءلة  منفصلة وغري خاضعة  ما جيعلها  للريع 
  السكان. 

السلوك الساعي إىل الريع، تصبح الدولة نوعا من وعاء العسل املكاسب غري املتوقعة تشجع  هذه  ألن  و 
حيث حتاول املصاحل املتنافسة احلصول على جزء أكرب من ريوع املوارد من خالل االستيالء على أجزاء من الدولة. 

ومات حلقة مفرغة حتاول فيها مجيع اجلهات الفاعلة كسب أجزاء من البريوقراطية يف حني تكافئ احلك  ييجة هوالنت
العام    ،حنوهمبدورها مؤيديها من خالل توجيه اخلدمات   كما يندمج النفوذ االقتصادي مع . اإلفراط يف اإلنفاق 

  اص غري واضحة متاما. السلطة السياسية وتصبح اخلطوط الفاصلة بني القطاعني العام واخل

املا   السيطرة  فقدان  الدولة هو  تراجع قدرة  املؤشر األكثر داللة على  إلفراط يف ويعترب  تقاس  اليت  لية، 
اإلنفاق وارتفاع الديون، فضال عن عجز الدول النفطية عن إصالح نفسها. وبشكل عام تسمح عائدات النفط 

الس   تمرار لفرتة أطول بكثري. ملؤسسات الدولة والسياسات  غري الفعالة 

م على  ألوحظ   أكرب   اض األمنية والعسكريةاألغر يضا إنفاق مصدري النفط كمجموعة نسب هامة من إيرادا
على سبيل املثال قدرت حصة النفقات العسكرية السنوية كنسبة    ،بكثري مما تنفقه البلدان غري املعتمدة على النفط

بلدان األوبك بثالثة أضعاف حصة البلدان املتقدمة النمو، ومن ضعفني إىل مئوية من جمموع النفقات احلكومة يف 
  .  1امية غري املعتمدة على النفط لن أضعاف حصة البلدان ا 10

  رابعا. لعنة املوارد
ملوارد النفطيةوحتصل  الوفرة"  مفارقة  "وتسمى أيضا   التقلبات ،  املرض اهلولندي  :من تظافر  يف البلدان الغنية 

   .وعوامل أخرى والطبيعة الريعية لالقتصاد    يف السوق الدولية  لشديدة ألسعار النفطالدورية وا
 

1 TERRY LYNN KARL, Op. cit., P.P 666-670 
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املوارد يف أبسط أشكاهلا إىل االرتباط العكسي بني النمو ووفرة املوارد الطبيعية، وال سيما املعادن وتشري لعنة  
بت جدا يف التاريخ االقتصادي منت  1993و  1970امي  فمثال بني ع ، والنفط. وقد لوحظت أن هذه النمط 

ربع مرات من البلدان ال ملوارد (مع النفط)، على الرغم من البلدان ضعيفة املوارد (بدون نفط) بسرعة أكرب  غنية 
ىل إ ، خلصت 1998-1965  غطت الفرتةأجراها أعضاء أوبك أخرى  ويف دراسة    .أن لديها نصف االمكانيات

الناتج القومي اإلأن الدول األعضاء يف منظمة أوبك شهدت اخنف مجايل بنسبة  اضا يف متوسط نصيب الفرد من 
ني منت البلدان النامية ذات الدخل املنخفض واملتوسط ككل مبعدل متوسط % سنو خالل هذه الفرتة، يف ح1,3
  % سنو خالل نفس الفرتة. 2,2قدره  

تمع   ط يف البدايةعائدات النف  حتسنلوحظ أنه يف املراحل األولية من اإلنتاج للتصدير،  كما   وبشكل   ا
دة العمالة، حتسني البنية التحتية ومنو دخل الفرد بسرعبكبري   ة. على سبيل املثال ارتفع نصيب الفرد من صادرات ز

، مما 1980دوالرا يف عام    2042إىل    1970دوالرا يف عام    270النفط لشمال أفريقيا والشرق األوسط من  
  ي. أدى إىل تسارع النشاط االقتصاد

ولكن الفشل يف التنويع من االعتماد على النفط إىل األنشطة االقتصادية األخرى ذاتية االستدامة، وخاصة   
يعاين   اخنفاض أسعار النفط الزراعة والصناعة الكثيفة العمالة، يصبح عقبة كبرية أمام التنمية املؤيدة للفقراء. ومع  

   ن) يف دخل الفرد. حيامصدرو النفط من اخنفاضات (مفاجئة يف كثري من األ 

ء دون جهد.   ي غالبا ما ذ اللوحظ أيضا أن النفط خيلق عاملا من الوهم ألن بعض الناس يصبحون أثر
إىل   يؤدي إىل  بدوره ميكن أن يرتجم  اليدوي، وهذا  العمل  العمل، خاصة  أشكال معينة من  مواقف سلبية جتاه 

ت إنتاجية أقل من تلك املوجودة يف الدول ذات وارد الضعيفة املماثلة. كما أن الدول واألشخاص الذين امل  مستو
يعرفون تدفق مفاجئ للدخل مل يعملوا جبد للحصول عليه مل يطوروا عادة االنضباط املايل أو عادات العمل املطلوبة 

ا، ومييلون إىل التعود على الرواتب املرتفعة نسبيا وال   القليل.   عملعادة للحصول على مثل هذه املكاسب واالحتفاظ 

لعنة املوارد، حيث يدعم احلكام السياسات اليت تنتج منافع شخصية حىت ولو   تفاقم  كم يساهم الفساد يف
م حباجة إىل تقاسم هذه املوارد مع  أسفرت هذه السياسات عن اخنفاض الرعاية االجتماعية الشاملة، وذلك أل

  سلة القيمة النفطية. لسىل الفساد عرب  إاملؤيدين واملرؤوسني. سنتطرق الحقا 
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لعنة املوارد أن البلدان املصدرة للنفط لديها معدالت فقر مرتفعة بشكل   يف  ومن أهم العواقب االجتماعية
وهي نتائج تتناقض مع   .تعليمي ضعيف غري عادي، رعاية صحية ضعيفة، معدالت مرتفعة لوفيات األطفال، وأداء  

  . 1ما ينبغي أن حيدث 

ت االقتصادية ساألالفرع الثاين: أهم ا   ليب املقرتحة ملعاجلة بعض التحد

  أوال. صناديق الثروة السيادية وصناديق االستقرار 
لتذبذب وعدم اليقني ضبومن جهة أخرى فالنفط  ،  من جهة  تتصف إيرادات النفطية  تؤثر خصائص .  مورد 

لوعدم اليقني يف مسار اإلنفاق العام يف األجل  األسعار  تذبذب    .و واالستقرار االقتصاديتايل يف النمالقصري، و
النفطية سياسات خمتلفة، منها تبين أسعار متحفظة للنفط يف تقديرات إيرادات امليزانية، و/أو  وقد اتبعت الدول 

  .إنشاء صناديق االستقرار العائدات النفطية

ر دميومة، ول منتجة أكثناضب، إىل أصأما خاصية النضوب، فهي ترتبط بتحويل اإلنتاج والعائدات من األصل ال
واالستعداد لعصر ما بعد نضوب النفط، والعمل على تنويع مصادر الدخل. لذلك اتبعت الدول النفطية مسارين 

 ،متالزمني: األول هو استخدام جزء من العائدات النفطية لتطوير البين األساسية الالزمة لتنمية القطاعات اإلنتاجية
الستثمار الداخلي و/أو اخلارجي، لتشكل ن اإليرادادخار جزء مإ  واملسار الثاين هو  ت النفطية اآلنية، وتنميتها 

  .2دخال بديال للنفط عند نضوبه، أي حتويل النفط من أصل حقيقي إىل أصل مايل، أو إىل ثروة على األرض 

  قرارىل صناديق استوطبقا هلذه اخلصائص تنقسم الصناديق السيادية النفطية حسب الغرض من إنشائها إ 
  للعائدات النفطية وصناديق لالدخار. 

دف هذه الصناديق إىل املسامهة يف االستقرار االقتصادي الكلي عن طريق   :صناديق استقرار العائدات النفطية.1
العام اإلنفاق  الشفا  ، استقرار  دة  امليزانية، إضافة إىل ز املتقلبة إىل  النفطية  اإليرادات  فية يف إدارة عرب برجمة تدفق 

  فطية والسياسة املالية.اإليرادات الن

دة األسعار فوق مستوى معني، أو حتديد نسبة    وتتبع الدول طرقا عدة لبناء الصندوق، إما عن اإليداع فيه عند ز
أما السحب من تلك الصناديق فيأخذ أشكاال عدة، منها السحب يف حالة   معينة من اإليرادات أو طرق أخرى. 

لسحب. طية عن تقديرات امليزااخنفاض اإليرادات النف   نية، أو يرتك للسلطات املالية اختاذ القرارات املتعلقة 

القص   لألجل  تكون  أن  فيفرتض  العائدات،  استقرار  صناديق  استثمارات  تلك ري أما  تتجه  وأن  املتوسط،  أو   
داعات يات إستثمار إاحلكومية. كما أن قرار كالسندات    قليلةاالستثمارات يف األدوات ذات درجة خماطر وعوائد  

 
1 TERRY LYNN KARL, Op. cit., P.P 663-666 

-57ص.ص، 2009، صيف  47، عدد جملة حبوث اقتصادية جد عبد هللا املنيف، صناديق الثروة السيادية ودورها يف إدارة الفوائض النفطية، ما 2
60.  
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تلك الصناديق ختتلف بني الدول، إذ يقتصر بعضها على االستثمار يف اخلارج والبعض اآلخر يستثمر يف الداخل 
  واخلارج بنسب حمددة. 

ويزيد وقد أثبتت الدراسات أن وجود هذه الصناديق يساهم يف احلد من التقلبات يف املؤشرات االقتصادية الكلية،  
ومن صناديق استقرار العائدات النفطية نذكر: صندوق احتياطي   رادات النفطية.ايل وحتسني إدارة اإلييف االنضباط امل

العائدات يف قطر،  الكويت، وصندوق استقرار  العام يف  املشاريع اإلسرتاتيجية يف البحرين، وصندوق االحتياطي 
  .1يف اجلزائر وصندوق ضبط اإليرادات  

  عتبارين أساسيني إلنشاء صناديق لالدخار أو لألجيال القادمة مها: ك اهنا :صناديق االدخار النفطية  .2
النضوب الطبيعي للمورد، واحلاجة إىل بناء أصول أخرى، تدر دخال لألجيال، تعوض نضوب األصل   -أ   

لعدالة بني األجيال. ومبقتضى ذلك فان الدول   العمر قصري    االحتياطي  ذاتاحلايل، وهو ما اصطلح عليه 
  .األطول عمرا  الحتياطات ا لالدخار من الدول ذات   يها حافز أكربيكون لد 

ت تنويع قاعدته، وهذا يعين أن االقتصادات صغرية احلجم   -ب الطاقة االستيعابية لالقتصاد الوطين وإمكا
ت التنويع احملدودة، لديها حافز أكرب لالدخار   . قليلة السكان، وذات إمكا

اال صناديق  إيداعات  توظيف  األجلويتجه  طويلة  استثمارات  إىل  ودرجة دخار  عائد  ذات  دوات  و  ،
التعاون بني  العاملية. فمثال تتوزع االستثمارات اخلارجية لدول جملس  املخاطرة عالية، كاالستثمار يف أسواق املال 

و  العقارية  واالستثمارات  العاملية  املال  وأسواق  احلكومية  اعتمادالسندات  منها  نسب كل  وختتلف  على غريها.  ا 
ة لكل دولة، واليت تعتمد هي األخرى على اهلدف من تلك االستثمارات، أو من إنشاء إسرتاتيجية االستثمار اخلاص

: صندوق احتياطي األجيال القادمة يف الكويت، صندوق نذكر  الصناديق االدخارية على  مثلة  األومن    الصندوق. 
 ار.عمان وقطر وهيئة أبو ضيب لالستثم  االحتياط احلكومي يف 

العائدات ميكن   صناديق لالدخار يف حالة ارتفاع   متتد إىل مهام وجتدر اإلشارة إىل أن صناديق استقرار 
أصبحت صناديق استقرار العائدات لكل من ليبيا وأذربيجان واملكسيك اإليرادات النفطية وحتقيق فائض مايل، فمثال  

 . 2دخار معا ستقرار العائدات واإلوالنرويج، تقوم مبهام ا

  نيا: التنويع االقتصادي 
ا  نه عملية تدرجيية لتنويع مصادر الدخل، بينما يرى آخرون  يعرف بعض االقتصاديني التنويع االقتصادي 
نه على البلد أن ينتج  دة مسامهة القطاع الصناعي واخلدمي يف الناتج احمللي اإلمجايل. كما يعين  عملية تراكمية لز

  السلع واخلدمات.   لتصدير قائمة واسعة من
 

  .58-57 ص.صسابق ،  مرجع ماجد عبد هللا املنيف،  1

  .59ماجد عبد هللا املنيف، مرجع سابق ، ص  2
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  ام ميكن إمجال الدوافع األساسية لسياسة التنويع االقتصادي فيما يلي: وبشكل ع
دة  - دة معدالت النمو االقتصادي من خالل ز تقليل املخاطر االستثمارية: يساهم التنويع االقتصادي يف ز

االقتصادية يقلل النشاطات    فرص وتقليل املخاطر االستثمارية، فتوزيع االستثمارات على عدد كبري منال
 ؛ من املخاطر االستثمارية النامجة عن تركيز تلك االستثمارات يف عدد قليل منها

تقليص املخاطر املؤدية إىل اخنفاض حصيلة الصادرات: تعتمد بعض الدول اليت يتسم اقتصادها بدرجة  -
اخنفاض عوائد   نتجات إىلضعيفة من التنويع االقتصادي على تصدير منتج واحد، أو عدد حمدود من امل

  ؛ الصادرات عند اخنفاض أسعار هذه املنتجات
تركز  - الناجم عن  االقتصادي  التنويع  يؤدي ضعف  اإلمجايل:  احمللي  الناتج  ت  التذبذب يف مستو تقليل 

ت الناتج، وميكن تفادي هذا املشكل  اإلنتاج يف عدد حمدود من املنتجات إىل تذبذب ملحوظ يف مستو
  ؛ ع االقتصادياسة التنويمن خالل سي

دة إنتاجية رأس املال : وهذا ما يؤدي إىل رفع معدالت النمو االقتصادي -   ؛ ز
دة عدد  - توطيد درجة العالقات التشابكية بني القطاعات اإلنتاجية: يساهم التنويع االقتصادي الناتج من ز

ينجم عنه العديد من التأثريات ها، مما  القطاعات االقتصادية املنتجة يف تقوية العالقات التشابكية فيما بين
 اخلارجية يف اإلنتاج اليت تنعكس إجيابيا على النمو االقتصادي.

ال ميثل التنويع االقتصادي إسرتاتيجية جديدة يف الدول العربية املصدرة للنفط، إذ شكل هدفا رئيسا يف   
بعينات، وقد أملته يف البداية دواعي القلق  يف السالسياسة االقتصادية هلذه البلدان منذ طفرة االزدهار النفطي األوىل 

ت التقليدية وتنويعها مبا يتجاوز  من األجل احملدود الحتياطات النفط، كما أماله ظهور احلاجة إىل تنمية االقتصاد
ت الدول الع ربية القطاع النفطي السريع التنامي. ولذلك يعين التنويع االقتصادي بصورة أساسية يف إطار اقتصاد

فطية على أنه عملية تستهدف تقليل مسامهة النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل، ويف اإليرادات احلكومية، من خالل الن
   تنمية القطاعات غري النفطية، وتقليص دور القطاع احلكومي، وتعزيز مسامهة القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي. 

  ما يلي: ادي يشملوانطالقا مما سبق فإن نطاق التنويع االقتص
    تطوير البىن التحتية، املادية واالجتماعية، كقاعدة أساسية لنمو االقتصاد غري النفطي؛ -
    توسيع فرص وآفاق االستثمار احمللي، وكذلك االستثمار األجنيب املباشر؛ -
  ية؛تطوير صناعات كثيفة االستخدام لرأس املال، تستفيد من مزية املنطقة النسبية من املوارد النفط -
الزراعةتطوي - ذلك  مبا يف  اإلنتاجية،  القطاعات واخلدمات  سائر  املرحلة   ، التجارة  ، ر  املصريف ويف  القطاع 

  األخرية السياحة؛ 
 ما للقطاع العام من دور مباشر.دعم القطاع اخلاص وتقليص  -
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بعت الدول العربية النفطية خالل األربعة عقود املاضية بدرج لنجاح يف سعيها متفاوتة من اجلدية وا  اتلقد 
قيق األهداف املتبناة سالفا، حيث نفذت طائفة من التدابري لدعم نشاط القطاع اخلاص وتشجيع االستثمار إىل حت

األجنيب، وقد مت اإلقرار بنجاحها يف عدد من الدراسات االستقصائية اليت تصنف بيئات األعمال والقدرة التنافسية  
  : 1تنويع االقتصادي يل سياسة المتطلبات تفعا يلي أهم  وفيم  العاملية.
 ؛تعزيز االستثمار األجنيب املباشر - 1
 ؛ احلفاظ على االستقرار الكلي وتعزيز االستدامة - 2
 ؛حتقيق دعم املنافسة للمؤسسات - 3
 ؛ حتسني بيئة االعمال - 4
 ؛ تفعيل دور القطاع اخلاص من خالل سياسة اخلصخصة - 5
  احلوكمة. تفعيل دور   - 6

  د  فساوالالصناعة النفطية  :الرابع املبحث 
األبعاد الثانوية للتنمية املستدامة، ويعترب الفساد أكرب قضية ملحة يف هذا البعد.   يعد احلكم الرشيد من أهم

يهدم الفساد التنمية املستدامة؛ ليس فقط ألن الفساد يهدم االستثمار والنمو االقتصادي بل يضعف أيضا حيث  
  الجتماعي وتفاقم الفقر. اجلمهور يف احلكومة، ويسهم يف عدم االستقرار اثقة  

  من أكثر القطاعات عرضة للفساد يقطاع النفط ال  األسباب اليت جتعل :  األول  املطلب
) وجدت منظمة الشفافية الدولية أن الشركات يف قطاع النفط 2011يف مؤشر دافعي الرشوة األخري (

لسمات وفيما يلي ا  .2اعا قط  19% من  25ت عرضة للرشوة؛ حيث كانت يف أسفل والغاز من بني أكثر الصناعا
 اليت تساعد يف توضيح ما جيعلها عرضة للفساد:   نفط املميزة لصناعة ال

أن تعادل مبالغ مالية كبرية  نفط ميكن للكسور الصغرية جدا من قيم املعامالت يف قطاع ال  حجم املعامالت الكبري: - 1
ا كسور صغإىل  للغاية، مما ميثل إغراء خطريا للغاية. إضافة    يف حالة اختفائها؛ رية يصعب اكتشافها  ذلك فأل

يت من إىل  احلكومة  إىل  تركيز تدفقات اإليرادات: على مستوى اإلنتاج متيل تدفقات إيرادات النفط   - 2 الرتكيز، حيث 
  ؛ ي الضرائب معظمهم من األجانب وليس حملينيعدد قليل نسبيا من دافع

 
، 2018، 8، جامعة بومرداس، العدد ، جملة أبعاد إقتصاديةالعربية املصدرة للنفط ومتطلبات تفعيلهلدول بلقة براهيم، واقع التنويع االقتصادي يف ا 1

  69-57 ص.ص
2 EY advisory services, Managing bribery and corruption risks in the oil and gas industry, 2014, disponible 
online: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Managing-bribery-and-corruption-risk-in-the-oil-and-
gas-industry/$FILE/EY-Managing-bribery-and-corruption-risk-in-the-oil-and-gas-industry.pdf, last visit 
15/01/2018, P4. 
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الرتتيبات القانونية والتجارية واملالية اليت حتكم تدفق أيضا  ية، و صناعة النفط معقدة من الناحية الفنية واهليكل  التعقيد: - 3
لنسبة على أولئك الذين يتعاملون مع تدف قات اإليرادات عادة ما تكون أكثر تعقيدا، هذا جيعل من السهل نسبيا 

 اإليرادات لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية إخفاء أنشطتهم؛ 
احتكارات إىل  لبنية التحتية الداعمة هلا  النطاق الضخم لصناعة النفط والغاز وااالحتكارات الطبيعية: غالبا ما يؤدي   - 4

بيب مرافق التخزين ومنشآت املوانئ. ختلق السيطرة االحتكا رية فرصا إلساءة طبيعية يف جماالت مثل نقل خطوط األ
 االستخدام من خالل التحكم التقديري يف الوصول ومن خالل حتديد رسوم االستخدام؛ 

  يعترب النفط عامليا على أنه ذو أمهية اسرتاتيجية سواء للدول املنتجة او املستوردة.   ية االسرتاتيجية:مهاأل - 5
القي    .أ القطاعات  النفط أحد  الدول املنتجة يعترب  ادية لالقتصاد، وهو ما يربر دعم من وجهة نظر حكومات 

الوصول التحكم يف  السياسات والتشريعات،    اغةصي  ،املشاركة الواسعة للدولة يف القطاع؛ انطالقا من ملكية املورد
االت من  إىل  البنية التحتية، تنظيم العمليات وصوال  إىل   التدخل سيس شركات النفط الوطنية. كل من هذه ا

 ال حصر هلا للفساد؛   قد تفرز فرصا   احلكومي
غالبا ما تؤدي هذه   حيث   ،ادمن وجهة نظر حكومة الدول املستوردة فتكمن األمهية االسرتاتيجية يف أمن اإلمد   .ب

التعامل مع حكومات الدول املنتجة بقصد ضمان أمن التوريد مبا قد يتضمن درجات متفاوتة من إىل  املخاوف  
يف النامية القوية كالصني واهلند  من  من االمدادات دخول جمموعة جديدة  أ يزيد من حدة قضية  الفساد. وما  

  .1منحى تنافسي متصاعد
احتياطيات جديدة وممارسة األعمال التجارية يف األسواق الناشئة، إىل الوصول إىل تتطلع الشركات مع ندرة املوارد  - 6

  مبا فيها البلدان اليت يُعتقد أن مستوى الفساد فيها مرتفع؛ 
ت العمل يف العديد من املواقع املتنوعة ميثل حتد عند حماولة تنفيذ سياسات وإجراءات العمل عرب البلدان ذات الثقافا - 7

 التكنولوجيا املتباينة؛ إىل درجات الوصول  و املختلفة 
يف مجيع   نقاط اتصال كثرية مع احلكومة إىل  أن تكون بريوقراطية بشكل مفرط، مما يؤدي  إىل  متيل األسواق الناشئة   - 8

ت األعمال،   نه يف بعض أذلك  إىل  ن يستخدم املسؤولون مناصبهم اللتماس الرشاوى. ضف  أين ميكن  أمستو
لقطاع اخلاص؛ ، يتقاضى املسؤولو األسواق   ن احلكوميون رواتب منخفضة مقارنة 

ا   االعتماد الشديد على األطراف اخلارجية: غالبا ما تقوم شركات النفط والغاز بتوظيف أطراف - 9 لثة إلدارة معامال
خلدمات يف جمموعة كثريا ما تتورط شركات او   وهي أعداد كبرية وتغطي مجيع مراحل سلسلة القيمة،  على أرض الواقع 

ت. و نفطمارسات الفاسدة يف قطاع المن امل  ملشرت مبوجب معظم تشريعات مكافحة الفساد ، خاصة فيما يتعلق 
 

1 J. Edgardo Campos & Sanjay Pradhan, The Many Faces of Corruption : Tracking Vulnerabilities at the 
Sector Level, World Bank Publications, December2007. Disponible online: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/571831468315566390/pdf/399850REPLACEM101OFFICIAL0US
E0ONLY1.pdf last visit; 23/01/2019. P.P 196-197. 
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ملدفوعات الفاسدة أو غريها من املزا املقدمة للمسؤولني احلكوميني من قبل الدولية تكون الشركات مسؤولة عن ا
  .  1تلك األطراف الثالثة 

  الفساد عرب سلسلة القيمة النفطية   :الثاين  املطلب
  فيما يلي عرض ألشهر مناحي الفساد اليت تعرتي عمليات الصناعة النفطية العاملية.   

 االستكشاف  مرحلةالفرع األول: يف 
ا، واملوافقات والسماح  تشتمل مرحلة االستكشاف على منح حقوق االستكشاف واإلنتاج والتفاوض بشأ

 ف أو متديدها. راف على أي تنازل عن حقوق االستكشابعمليات االستكشاف، واإلش
ملكافآت لعمل الذي يتعني    *ارتبط الفساد بشكل خاص  والتفاوض الالحق على شروط العقد، واليت تتعلق أمهها 

ح ومعدل ومدى التنازل اإللزامي. هذا وتتبىن شركات النفط واحلكومات  القيام به، اسرتداد التكاليف، تقاسم األر
، والسماح بتخصيص العقود حبيث   كرة أن هذه املفاوضات جيب أن تبقىف سرية حلماية املعلومات احلساسة جتار

تليب متطلبات كل دولة على حدى. ولسوء احلظ فإن غموض هذه املفاوضات يرتك الباب مفتوحا على مصراعيه 
 .2للفساد 

لغة يف إلضافة    هذا وتعد الرتاخيص والتصاريح احلكومية ذات أمهية  مني إىل  قطاع النفط والغاز، حيث 
ا، غالبا ما تكون هناك حاجة   تصاريح لألنشطة األخرى مثل احلفر والبناء واستخدام إىل  عقود اإلجيار واالحتفاظ 

إلضافة   للدولة،  اململوكة  التحتية  البيئة إىل  البنية  مثل  املستمر يف جماالت  للفحص  أيضا  الشركات  ذلك ختضع 
الشر   والصحة  تتعرض  قد  تمع.  ا تنمية  ومشاريع  االجتماعي  واألثر  يسعون والسالمة  حكوميني  ملسؤولني  كات 

مقابل هذه التصاريح، هذه الرشاوى ال تقتصر على املدفوعات النقدية فسحب بل قد تتخذ   رشاويى  للحصول عل
ة أو املدفوعات لصناديق التنمية احمللية، شكال غري مباشر مثل املسامهات يف صناديق املنح الدراسية، التربعات اخلريي

ا معامالت صاحلة يف اليت قد تزود املسؤولني احلكوميني بفائدة مباشرة أو غري مباشر  ا تبدو هذه يف حد ذا ة. مع ا
  . 3سياق املسؤولية االجتماعية للشركات

 
1 EY advisory services, Op. Cit., p 5 . 

ددة مثل: إمضاء العقود، اإلستكشاف، إعالن جتارية املشروع، جاهزية املنشأة، بداية اإلنتاج و/أو بلوغ  العالوات أو املكافآت وتدفع يف مناسبات حم  *
 اإلنتاج املستهدف. 

2 J. Edgardo Campos & Sanjay Pradhan, Op. Cit., p p 202-203. 
3  EY advisory services, Op. Cit., P 8. 
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ع من السلوك، حيث هلذا النو  سيئ السمعة  مثاال ويف سياق منح الرتاخيص االستكشاف كانت نيجري يف املاضي 
الت وبشكل منتظم على حصلت شركات حملية ليس لديها خربة أو ذات قدرة ضئيلة أو معدومة يف بعض احلا 

مشغلني دوليني إىل  مة على أساس تفضيلي وغري شفاف، وقامت الحقا بتدوير هذه احلقوق حقوق استكشاف قيّ 
  .1مؤهلني مقابل مبالغ كبرية للغاية

  مرحلة التطوير اين: خاللالفرع الث
) واليت قد يكون هلا اإلداريفساد  للضوابط اجلمركية السيئة (ال نشطة هذه املرحلة بشكل خاص  أتتعرض  

ت مكلفا للشركات.  ثري كبري على قدرة املشروع على العمل بكفاءة، حيث يكون التأخري يف مجركة املعدات واملشرت
تقديرية ملوظفي اجلمارك ما جيعلهم يتمتعون ص اجلمركي لعمليات ورسوم  حيان ميكن أن خيضع التخلييف بعض األ

لتحقيق النتائج والسعي    د يطلبون رشاوي ألداء واجبات روتينية، ويف ظل هذه الظروف مبستوى عال من الرقابة وق
دة خطر الرشوة والفساد إىل  وتلبية اجلداول الزمنية للتطوير    .2ز

الفساد اإلداري موج يتعلق  يف حني أن  املواقع اجليدة، ود بشكل شبه مؤكد فيما  التنمية،  ملوافقات على خطط 
ن أكرب نقطة فساد شائعة يف هذه املرحلة تكمن يف عملية الشراء. وبينما تندرج أ إال  وما شابه ذلك،    التصاريح البيئية

ت حتت عنوان الفساد التجاري، ميكن أن تلعب ا لسياسة والفساد اإلداري دورا معظم أمثلة إساءة استخدام املشرت
ت حنو هاما. فغالبا ما تكون الوكاالت احلكومية وشركات النفط   الوطنية قادرة على استخدام نفوذها لتوجيه املشرت

وهي حتدث غالبا حتت ستار الرتويج للمحتوى الوطين أو احمللي،   ، املوردين املفضلني للحكومة أو املنتسبني إليها
حكام تعاق  ال لذلكدية أو قوانني  مدعومة  يف نيتها   ن العديد من الشركات اخلاصة احمللية جادةأ. ال ننسى  تفتج ا

هذه الشركات ومهية مملوكة ملستثمرين ذوي نفوذ بعض  نه غالبا ما تكون  أإال  لتصبح شركات نفط وغاز أصلية،  
ح. وليس لديهم أي نية يف تكوين شركات نفط حقيقية ولكن غايتهم الوحيدة هي ق   شط األر
النفط ع التكاليف؛ رغم مقاومة شركات  ت يف رفع  الفساد يف املشرت التكاليف  يتسبب  ا إال  ادة لالرتفاع يف  ا

تتساهل يف هذه املرحلة حيث قد ال ختسر يف النهاية، ألن التكاليف املتضخمة ميكن اسرتدادها الحقا حتت بند 
ف واالستغالل. وعندها نعرف أن اخلاسر احلقيقي هو خزينة الدولة اسرتجاع التكاليف الوارد يف تراخيص االستكشا

ما ما يثر القلق األكرب هو ما يتعلق بنوعية السلع واخلدمات املقدمة يف ظل هذه أ. 3خمة اليت سرتجع تكاليف مض
 و تكبده خسائر جسيمة.أالظروف؛ اليت ميكن تفشل املشروع  

 
1 J. Edgardo Campos & Sanjay Pradhan, Op. Cit., p 201. 
2 EY advisory services, Op. Cit., p 5. 
3 J. Edgardo Campos & Sanjay Pradhan, Op. Cit., p 205. 
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 مرحلة اإلنتاجالفرع الثالث: خالل  
ويل رضة بشكل خاص للفساد الكبري والسرقة على نطاق واسع، قد حيدث هذا من خالل حتنتاج معمرحلة اإل

بيب.  ر أو خطوط األ  أحجام اإلنتاج وعدم اإلبالغ عنه، استغالل لآل
قت حاالت عديدة من سرقة للنفط العراقي والنيجريي خالل فرتات سابقة، من خالل حتويل النفط من قبل وقد وثّ 
 احمللية للبيع السري. ملواجهة ذلك يف العراق مت تعيني خبري مستقل يف ضبط الكمية ملنع مثل هذه السرقات؛  املافيا
التفتيش؛ خرى بعد رشوة اخلبري. كما متت  أ ن سرقة النفط عادت مرة  أ إال   رشوة خبري مراقبة الكمية لدى شركة 

ا مقابل   ما يف نيجري وصلت أ ملية مقابل شحنها.  % من عائدات الع   2لتجاهل شحنات النفط غري املصرح 
ان هذا مت يف   من املؤكدالناقالت املنتظرة يف خليج غينيا. و إىل    هالف برميل يوميا يتم شحنأ  40-30إىل  السرقات  

ال الفساد  السياسة إطار  تواطؤ كبار رجال  بدون  احلجم  ذا  السرقة  املعقول أن حتدث  إنه من غري  كبري؛ حيث 
 .1انونووكاالت فرض الق 

متتلك شركات النفط   جانب املراحل السابقة من اختالس األصول، حيثإىل  كما تعاين مرحلة اإلنتاج  
ت واملواد االستهالكية ما يشمل االختالس سرقة الوقود، قطع الغيار واملوارد  عادة    ،والغاز مقتنيات كبرية من املخزو

ااملستمر للموقع، وعلى الرغم من    األخرى املستخدمة يف العمليات اليومية لضمان التشغيل منخفضة القيمة   كو
درة أو مكلفة حملياإال  نسبيا،   إىل لذلك قد يؤدي عدم التحكم يف هذه األصول    ،أنه عادة ما تكون هذه املواد 

    .2توقف العمل والتأثري على األداء املايل للمشروع ككل 

  النقلو   التجارةالفرع الرابع: خالل  
عادة   السرقة حتت هذا  غالبا ما تنطوي   البند على تقليل قيمة النفط املباع عن املعايري الدولية، مما يسمح ملشرتيها 

ام ش كبري. األطراف املتورطة يف املعامالت الفاسدة من هذا النوع هي عادة وكالة حكومية أو شركة بيع النفط 
جر نفط كأول مشرت. املمارسة   عتماد ئعشاالالنفط الوطنية كبائع أول و عايري تسعري غري مب  عقود   ة يف ذلك هي 

ت أو ضوابط   ويف هذه الظروف   مناسبة يصعب اكتشافها. يستفيد املتداولون من القيود اإلدارية، سواء كانت عقو
 .أسعار

بيب(أيضا غالبا ما يتم وصف البنية التحتية للنقل      ) حمطات التخزين أو النقل وأرصفة امليناء  ،خطوط األ
ستخراج    *ا احتكارات طبيعية. لذلك يكون مالكو البنية التحتيةأ   على ريوع احتكارية. يدخل يف وضع يسمح هلم 

 
1 J. Edgardo Campos & Sanjay Pradhan, Op. Cit., p 206. 
2 EY advisory services, Op. Cit., p 9. 

 .تكون الدولة نفسهااليت قد  *
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ولكن كدفوعات سرية للمسؤولني الذين يسيطرون على   ،الفساد عندما ال يتم حتديد الريوع كتعريفات رمسية منشورة  
إىل   الوصوليرغبون يف  الذين    املتعاملنيدويل بني  الوصول، وذلك يف شكل تقاسم سري على الصعيدين احمللي وال

 .ادارية عليهواملسؤولني يف الرقابة اإل   املرافق
لنسبة للعديد من البلدان املستوردة تشكل الضرائب على املنتجات ال ية نسبة كبرية من إيرادات  نفطأيضا 

 املثال   . على سبيل الكمياتن خالل تدنية  غالبا ما يتم مالذي  و   ا شائع  ا التهرب الضرييب أمر يعترب    لذلك   ، احلكومة
عرفت تنزانيا هذا التهرب الضرييب الضخم على واردات املنتجات النفطية بسبب العبث مبقاييس التدفق يف ميناء دار 

  .1السالم، يُعتقد أن السبب هو التواطؤ بني املستوردين ومشغلي العدادات

 الفرع اخلامس: يف نشاطات املصب 
الت يتمتع  ال  بقد  والتسويق  اكرير  املرحبة  اهلوامش  ا  نفس  تتمتع  بسبب حجم أليت  ولكن  املنبع،  نشطة 

خذ حىت جزءا بسيطا يف املئة قد يكون كبري جدا.   املعامالت الكبري؛ فان أي نشاط غري قانوين 
املرحلة   القانونية يف هذه  ح غري  إنشاء فرص األر يتم  ما  الرمسية، حيث مت  بسبب وغالبا  الضوابط السياسات  ثل 

 ية املكررة أهم وأشهر دافع للفساد يف هذا اجلزء من سلسلة القيمة النفطية. طنفنتجات الالسعرية على امل
وتسعر املنتجات   الشعيب ية احمللية للضغط  نفطقد تستجيب السياسات اليت تتحكم يف أسعار املنتجات ال

ت السوق. األ نفطال ستهالكها مبا خيلق عدم قدرة على إع يف  يف توس  ن يتسببأمر الذي يغلب  ية مبا دون مستو
لتايلتلبيتها حمليا   ألسعار احلرة   و يعقب ذلك دائما توسع سريع يف نشاط السوق السوداء والتهريب.   ،استريادها 

هيل قدرة التكرير احمللية الذي أوقد حدث يف مناسبات عدة كما يف العراق ونيجري   ن مت إعاقة التقدم يف إعادة 
  ن يزيح الندرة ويقضي على السوق السوداء للوقود.أنه أمن ش

ال األسعار  لضوابط  مشابه؛ ميكن  سياق  اليف  املنتجات  بني  غري نفطتفاضلية  ألنشطة  فرصا  ختلق  أن  ية 
الفقراء مقارنة أمشروعة   لتلبية احتياجات  خرى. على سبيل املثال يف اهلند يتم حتديد سعر منخفض للكريوسني 

سحب الكريوسني منخفض السعر من السوق واستخدامه لغش البنزين  إىل  أدى    وهو ماخرى.  د األصناف الوقو 
  ار. عايل األسع
ت اجلرمية املنظمة، وهذا   السابقة   عادة ما يتم التحكم يف العمليات نه  أإىل  جتدر اإلشارة  و  من قبل عصا

   .2مع تواطؤ الوكاالت اإلدارية أو التنفيذية

 
1 J. Edgardo Campos & Sanjay Pradhan, Op. Cit., P.P 207-208. 
2 Ibidem, P.P 208-209. 
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لفساد يف الصناعة النفطية   خارجيةجهات  الفرع السادس:    ذات الصلة 
 املستهلكة والبنوك واملؤسسات املالية يف دعم الفساد.مشاركة حكومات الدول  إىل  نتطرق هنا   

 أو حكومات البلدان املنتجة (التنفيذية، التشريعية والقضائية) يف ممارسة    يف حني تتورط  حكومات الدول املستهلكة:  .1
درا ما تكون خالية من اللوم أيضا. فإم إ ذكورة أعاله، فأخرى من املمارسات امل  ا ن حكومات الدول املستهلكة 

م يف اخلارج؛ قد يستخدمون  من االمدادات أو بدافع تشجيع النجاح التجاري لشركا بدافع من املخاوف املتعلقة 
مضايقات للتأثري على النتائج   و أالرشوة املباشرة أو نفوذهم االقتصادي، السياسي أو العسكري يف شكل مكافئات  

البلدان املنتجة. لذلك عند تفسري الرشاوى على نط ملساعدة االقتصادية والدعم إىل  اق أوسع لتمتد  يف  الوعود 
ت املتحدة األ   ويف الطليعة جند:السياسي أو العسكري،   ن، الوال مريكية واململكة الصني، كور اجلنوبية، فرنسا، اليا

 املتحدة. 
ألنه يشتمل دائما على بعض واملؤسسات املالية: يعد غسل األموال آلية دولية لتنفيذ الفساد وتعمده،    نوكالب .2

  املعامالت الدولية ويعتمد على األنظمة املالية واملمارسات التجارية يف البلدان األخرى. 
املشرو و عملية غسل األموال  يف   يتم فصل األموال غري  القانوين مبجرد وقوع اجلرمية األصلية  عة عن مصدرها غري 

شركات األوراق املالية أو يتم استخدامها   ،مثل البنوك  ، يا أو دولياملؤسسات املالية حملوتوضع يف واحدة أو أكثر من ا 
إنشاء طبقات متعددة من يتم  لشراء سلع أو خدمات. وبعد النجاح يف ضخ األموال غري املشروعة يف النظام املايل،  

زء من العائدات األموال عن مصدرها غري القانوين. على سبيل املثال، قد يتم استخدام ج  من فصل لمزيد  لاملعامالت  
   عملة أجنبية.إىل  الفاسدة لشراء سلع تباع الحقا مقابل نقود قانونية، او يتم استثمارها يف حمافظ مشرتكة، وحتويلها  

عرف على العمالء ومصدر األموال اتباع إجراءات التقبول الودائع دون  بوتقوم البنوك واملؤسسات املالية املتواطئة  
ت عن الوكاالت التنظيمية واملشاركة يف و أصحاب املصاحل املستفيدين،  والتحقق منها وحتديد هوية   إخفاء احلسا

  . مقابل نسبة من املبالغ املغسولةوذلك    ، نشاء طبقات املعامالتإ
عائدات النفط اليت املزعومة يف عمليات النقل املشكوك فيها ل  مثلة عدة مت نشرها على نطاق واسع للمشاركة أ وهناك  

أنه كان يتعامل إىل مشلت بنك رجيز يف واشنطن العاصمة، اليت أدين فيها البنك بتهمة غض الطرف عن أدلة تشري 
لنفط يف لفرنسي يف قضا حتويل األموال املتعلقة ريبا ا  BNPمع عائدات الفساد األجنيب.  كما متت ادانة بنك  

 .1مجهورية الكونغو والعراق

 
1 J. Edgardo Campos & Sanjay Pradhan Op. Cit., P.P 200-202, 393. 
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ت وفرص الصناعة النفطية يف إطار التنمية املستدامةاخلامساملبحث    : حتد
قلم الصناعة النفطية إىل  يف هذا املبحث سنطرق   ت مع االجتاه اجلديد،    حتمية  أصحاب املصلحة ومستو

لصناعة تواء قضا التنمية املستدامة ذات  اإلجراءات وفرص العمل املطلوبة الح،  للشركات النفطيةالتأثري   العالقة 
، وأخريا حتليل وسيلة مهمة من أساليب الصناعة   2015هداف التنمية املستدامة  أ الصناعة النفطية ضمن  ،  النفطية

 النفطية يف التعامل مع قضا التنمية املستدامة.

ت اليت تواجه  األول: حتمية التأقلم مع دخول التنمية املستدامة حيزاملطلب  التطبيق والتحد
  الصناعة النفطية 

نفسه يف النهاية   وفرض نشأ مفهوم التنمية املستدامة من الضغط العام العاملي يف مثانينات القرن املاضي  
ي لقياس األهداف اإلمنائية واألداء يف على أجندة احلكومات واملؤسسات الدولية، وهي اآلن حتتضن كمعيار عامل

أهداف التنمية مث  )  MDGsاألهداف اإلمنائية لأللفية (  تبينمن خالل    يتجلىن املتقدمة والنامية.  كل من البلدا
ت واملناظرات العاملية    ، ز تقدم كبرياأحر مت  قد    وبذلك يكون  ؛)SDGsاملستدامة (  املمارسة إىل  وانتقل من اخلطا

  .1والعمل احمللي وأجندات احلكومات واملؤسسات الدولية 

  ؟صوص الصناعة النفطية هو: هل تعترب أنشطتها متسقة مع التنمية املستدامةطروح هنا خبوالسؤال امل

تمع   طة الصناعة النفطية غري متسقة مع التنمية البيئي تتخذ العديد من الشرائح موقفا مفاده أن أنش  يف ا
مع أهداف التنمية املستدامة املستدامة، حججهم هي أن التنقيب عن النفط والغاز وتطويرمها وإنتاجهما يتعارضان  

ر سلبية على البيئة احمللية وصحة اإلنسا  ا تستنفد املوارد الطبيعية غري املتجددة، هلا آ ن، تشجع حرق الوقود أل
تورطت عمليات النفط والغاز   ذلك إىل  إضافة  .  2وري الذي يولد غازات ضارة تسهم يف تغري املناخ العاملياألحف 

ت اليت تسعى أهداف التنمية املستدامة    على مر التاريخ يف بعض  معاجلتها من قبيل: تشريد السكان، إىل  التحد
العن النزاعات املسلحة،  القائم على النوع االجتماعي، التهرب الضرييب عدم املساواة االقتصادية واالجتماعية،  ف 

 
1 Uwem E, Embedding and Operationalizing Sustainable Development Goals in the Nigerian Oil and Gas 

Industry, Conference: Society of Petroleum Engineers, Nigeria Annual International Conference and Exhibition 
2018, Lagos, Nigeria, August 6-8 Online : https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-193396-MS, P.P1-2. 

2 Kit Armstrong, Promoting Sustainable Development: Strategies for the Exploration and Production 
Industry, SPE Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production Conference, 25-27 
January, Jakarta, Indonesia, 1994, SPE, online : https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-27113-MS, p2. 



التنمية املستدامة النفطية ومتطلبات : الصناعة الثالث الفصل    

143 
 

دة بعض املخاطر الصحية وانتهاك حقوق اإلنسان ليه يف املبحث الثاين من هذا إة  .  كما متت اإلشار 1والفساد، ز
 الفصل. 

لصناعة النفطية. 2-3وبشكل شامل وخمتصر يظهر الشكل (  ) قضا التنمية املستدامة ذات العالقة 

  ): قضا االستدامة يف الصناعة النفطية 2-3شكل (

  
Source: IPIECA, API and IOGP*, Oil and gas industry guidance on voluntary 
sustainability reporting, 3rd edition, 2015, online: 
https://www.ipieca.org/media/2849/og_industry_guidance_on_voluntary_sustainability_repor
tnig_3rd_ed_2016.pdf, p 20. 

تمعات حول العامل يف هذه املخاوف   لذلك فهم يعملون على   ،تشرتك العديد من الوكاالت احلكومية وا
سياسية واقتصادية خمتلفة، مثل حظر التنقيب عن النفط يف جماالت حمددة، وضع لوائح بيئية    ،وضع قيود قانونية

تثبيط استهالك النفط. يف هذا اإلطار النفطية، فرض ضرائب على الكربون ل ألنشطةا   على  صارمة بشكل متزايد 
دة القيود على الصناعة، مما قد يهدد مصاحل شركات النفطية إىل  ميكن أن يؤدي الدفع من أجل التنمية املستدامة   ز

 
1 UNDP(United Nations Development Programme) IFC (International Finance Corporation) IPIECA 

(International Petroleum Industry Environmental Conservation Association) , Mapping The Oil And Gas 
Industry To The Sustainable Development Goals: AN ATLAS, July 2017, online : 
https://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/mapping-the-oil-and-gas-industry-to-the-sustainable-
development-goals-an-atlas/, p vii. 

* (IPIECA) International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (API) American Petroleum 
Institute (IOGP) International Association of Oil & Gas Producers. 
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التدرجيي حنو  والتحول  والغاز  النفط  استهالك  تقليل  على  تشجع  أن  ميكن  ا  عام، أل بشكل  والصناعة  الفردية 
 ؛ يف حال عدم القدرة على التكيف صناعة النفطيةالستواجه الشركات يف  و  ى من مصادر الطاقة.استخدام أنواع أخر 

حول ما إذا كانت ستستمر يف الرتكيز على النفط والغاز أم أن عليها االنتقال   :مسألة جوهرية على املدى الطويل
  أنواع أخرى من األعمال متاما. إىل  جوانب أخرى من قطاع الطاقة، أو  إىل 

نه سيكون من احلكمة اختاذ اإلجراءات املناسبة  أإال  طابع متطرف    ذاتن تكون هذه االفرتاضات  أن  كمي  
االستدامة ملعاجلة ملعاجلة قضا  النفطية  الصناعة  تبذهلا  اليت  والفعالة  املعقولة  اجلهود  ، حيث ستساعد األدلة عن 

خ ري وصول القضية طويلة األجل وهي ما إذا كان شواغل التنمية املستدامة على املدى القصري بشكل مؤكد على 
  جراءات متطرفة.  وتقلل احلاجة أو الطلب على اختاذ إ   ، املستقبل جيب أن يكون "خاليا من النفط"

العامل خالل  أمن جهة   من  خمتلفة  مناطق  الواقعية يف  االقتصادية  التنمية  ستتطلب  وىل األ  هاراحلمخرى 
خذ يف مع األلطاقة  كافية لإمدادات  ه، وضمان  األحفوري وتصديره واستخدام  عتماد املستمر على إنتاج الوقوداإل
التصدير واستهالك الوقود األحفوري   ،ومعاجلة،  إنتاج  على  يف دخلهاا  عتبار حاالت البلدان اليت تعتمد اعتمادا كبري اإل
منو اقتصادي مستدام يف نتجات املرتبطة به. لذلك، سيكون تطوير واستهالك النفط والغاز ضروريني لتحقيق  املو 

  .1معظم البلدان لبعض الوقت يف املستقبل

القريب خايل من النفط، حيث متثل صناعة النفط والغاز من املستبعد أن يكون املستقبل  فوعلى كل حال    
من إمجايل استهالك الوقود العاملي. مع أنه من املتوقع أن تكون مصادر الطاقة املتجددة هي أسرع   % 57أكثر من  

، مقارنة بـ 2035حبلول عام   % 10لن تتعدى   ا أيتوقع  مصادر الطاقة منوا ومع ذلك فحصتها يف الطاقة األولية 
نه من املتوقع أن يستثمر يف صناعة النفط والغاز حوايل تريليون دوالر سنو حىت عام أ. كما  2015عام  %  3

ى النفط والغاز عنصرا رئيسيا يف مزيج الطاقة بقسيلذلك   .2للمساعدة يف تلبية الطلب العاملي على الطاقة  2040
سعار معقولة من العاملي لسنوات عديدة قادمة حىت تصبح مصادر الطاقة البديلة م تاحة على نطاق واسع جدا و

  الناحية االقتصادية. 

فطية، على الرغم من أن الدفع يف اجتاه التنمية املستدامة حيمل خماطر وشكوك للصناعة النخرى فأ ومن جهة  
من   الفرص واضحة ومباشرة وستزيد فإنه يوفر أيضا فرصا ومزا كبرية للشركات النفطية، يف بعض احلاالت ستكون 

عمليات اعتماد  مثل خفض التكاليف من خالل حتسني إدارة الصحة والسالمة والبيئة،    للشركة،  التنافسيةقدرة  ال
 

1 Kit Armstrong, Op. cit., P.P 3,7-8. 
2 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., p 3. 
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لكفاءة يف استخدام الطاقة،   و ترخيص تقنيات كفأة يف استخدام الطاقة أو خالل بيع أ  إيرادات من  حتقيقتتسم 
تقنيات سليمة بيئيا.  أما يف حاالت أخرى، فستتحقق الفرص عن طريق تغيريات عميقة يف األهداف واالفرتاضات 

النفطية . وعن طريقها ميكن للشركات  1اليت حترك أنشطة الشركات، واملمارسات اليومية املستخدمة للوصول إليها
سعار معقولة،   . فيمكنهاقتصادية واالجتماعيةز التنمية االتعزي على سبيل املثال: توفري إمكانية احلصول على الطاقة 

دة اإليرادات املالية وحتسني البنية التحتية  .2حتقيق العمل الالئق، تطوير األعمال واملهارات، ز

ت التأثري للشركات النفط   وأدوارهم   صلحة أصحاب امل   ،يةاملطلب الثاين: مستو
ت التأثري :ولالفرع األ   للشركات النفطية   مستو

ثريها يف العديد من البلدان أن جيعل شركات النفط والغاز مؤثرة لتايل  ميكن لنطاق الصناعة وحجمها و 
ت التالية: املسؤولية املباشرة،   خذ هذا التأثري أحد املستو   . غري املباشراملسؤولية املشرتكة والتأثريبشكل فعال، قد 

  املباشرة   ة املسؤولي  أوال:
ثري حيث  املسؤوليات املتعلقة مباشرة بعمليات الشركة أين ميكنها أن متارس التأثري مباشرة.  إىل  وهي تشري     يبدأ 

ا املباشرة وميتد   تمعات وأصحاب املصلحة  إىل  الشركة يف عمليا ت أقل ليشمل ا ، ، مثل املورديناحمللينيمستو
تمعات احمللية  ،احمللينيكاء الشر  سلوكيات وحقوق املوظفني مثل الصحة والسالمة وحرية ضم متعهدي األمن. وتو ا

  .لشركة يف مرافق اني األمين العامل  متعهديمبا يف ذلك    ،تكوين اجلمعيات، سلوكيات وحقوق املقاولني 
 .وضوحاالنتائج    أكثر،  شرةمسؤولية مباحيث تتحمل الشركات    حتقيق التحسيناتهذا وينتج غالبا عن  

 املشرتكة   ة املسؤولي  نيا:
الشركة     بعمليات  مباشرة  تتصل  ا  تتطلب إجراء مشرتكا  أإال  وتتميز   أصحاب املصلحة   مع أحدا 

تمعات احمللية أل  مثل.  خريناآل التنمية االقتصادية طويلة األجل لتايل  والتعليم و التكوين  حتسني  جل  العمل مع ا
هم بنود املسؤولية املشرتكة للشركات النفطية هي إمكانية التأثري على سلوك قوات األمن أ. وتعترب أحد  للمجتمع 

  املكلفة من قبل احلكومة الوطنية حلماية املنشآت. 
الطر  الصناعة تشمل  ا  تتناول  اليت  الشائعة  املشرتكةالنفطية    ق  ا  تمعات   : بعض مسؤوليا ا العمل مع 

املنظمات غري احلكومية، الدعم واملشاركة يف املبادرات اخلارجية مثل املبادئ الطوعية اكات مع  تطوير شر ،  األصلية
  .ةبشأن األمن وحقوق اإلنسان ومبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجي

 
1 Kit Armstrong, Op. cit., p8. 
2 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., p vii. 
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  التأثري غري املباشر  لثا:
النتائج.   للتأثري على ركة  إمكانية للش  وجود املسؤوليات اليت ترتبط بشكل غري مباشر بعمليات الشركة    وتضم

قد يشمل جمال التأثري غري املباشر لشركة النفط والغاز التأثري احملتمل على املستوى الوطين أو الدويل لتشجيع التحسني 
  . مثال  العام لبيئة حقوق اإلنسان يف أي بلد

ديد كون من الصعب حت من جهة أخرى يعترب جمال التأثري غري املباشر أكثر التأثريات تعقيدا، فغالبا ما ي
ا واالتفاق عليها.    حدود أدوار الشركات ومسؤوليا

الرغم من حتقيق الكثري يف السنوات املاضية،         العاملة يف و على  على الرغم من أن العديد من الشركات 
جوة بني ال تزال هناك ف  فانه   صناعة النفط والغاز تنفذ سياسات سليمة وتسعى جاهدة لتحقيق فوائد طويلة األجل،

حتقيقه. لذلك جيب أن يستمر احلوار داخل الصناعة وبني الصناعة واحلكومات   وما ميكنتوقع وما هو واقعي  ما هو م
أدوار ومسؤوليات   لفهم وحتديد  احلكومية  واملنظمات غري  األطراف  متعددة  وتنفيذ   كل طرفواملنظمات  لتطوير 

ال    .  1اإلجراءات والشراكات يف هذا ا

  وأدوارهم   املصلحة يف الصناعة النفطية: أصحاب  الفرع الثاين
لفعل  نه جيب على الشركات توسيع مفهومها حول من هم أصحاب املصلحة أدرك الكثريون يف الصناعة 

صحاب املصلحة أإىل  عتبار إضافة  خدهم يف اإل أ  و نييف أعماهلم، نتيجة لذلك مت اعتماد أصحاب املصلحة الثانوي
تمعات   ،ني واملوردنياملقاول  :ليشمل  ؛)املسريين يف شركات النفط والغازسامهني و العمال وامل(  األوليني العمالء، ا

ئن، املستثمرون املؤسساتيون، شركات  تمع املدين، احلكومات، األجهزة العامة، الدائنون والز احمللية، منظمات ا
لكل   غزىم  تتطوير مستدام يف الصناعة ذاإىل  تنفيذ إجراءات جوهرية تؤدي    ألجل   وهذا  شركاء التنمية.و   التأمني

ميكن أن تكون هناك ذلك    ومع   .2سهم يف استمرارية الصناعة على املدى الطويل سي  مر الذي األ  ، أصحاب املصلحة
بعض األحيان توقعات متباينة بني أصحاب املصلحة بشأن الدور الذي جيب أن تلعبه الشركات النفطية، وصل يف  

ا   ،احلكومات  لشركات أن متأل الدور الذي تلعبهلدرجة أن يتوقع من ا لذلك من الضروري أن جتري الشركات تقييما
ت احمللية   . 3الوطنية والدولية  ،اإلقليمية  ،اخلاصة وتوضح األدوار اليت ميكن أن تلعبها على املستو

 
1 Richard Sykes, Oil and Gas Industry Efforts on Behalf of Human Rights and Sustainable Development, the wy 

ahead magazine, Volume 4, Issue 2, june 2008, online : https://pubs.spe.org/en/twa/twa-article-detail/?art=784, 
P.P 12-13. 

2 Kit Armstrong, Op. cit., p8. 
3 Richard Sykes, Op. cit., p 12. 
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لغة، ح  يلذلك يكتس ن التشاور واملشاركة االست يث يعتربإشراك أصحاب املصلحة أمهية  باقية، أمران حيو
مني على املتبادلة وفهم االهتمامات واملنظورات يهاواحلفاظ علشاء الثقة إلن للشركة  جتماعية للعمل ال رخصة اال، و

لنسبة للصناعة النفطية وموقع كل منهمأوفيما يلي    .1عليها   واحملافظة هداف   هم أصحاب املصلحة  فيما يتعلق 
  التنمية املستدامة. 

  كومة حلاأوال:  
مسؤولية عاتقها  على  مواتية  :تقع  بيئة  التنمية   ،إنشاء  أهداف  بشأن  وطنية  عمل  وتوجيه خطط  وضع 

 فرض ولوية، تطوير وتوجيه خطط العمل الوطنية يف جمال أهداف التنمية املستدامة، صياغة وتنفيذ و املستدامة ذات األ
تمع مبا يف ذل ويشمل ذلك محاية البيئة وحقوق  ك صناعة النفط والغاز.السياسات والتشريعات واللوائح اليت تنظم ا

 .2اإلنسان، واإلدارة املسؤولة والشفافة إليرادات النفط والغاز 

 شركات النفط نيا:  
لقانون، حترتم حقوق اإلنسان وتقلل   ا، إىل  تتحمل مسؤولية االلتزام  ر السلبية لعمليا أدىن حد من اآل

دة املسامهات   تساهم الشركات يف أهداف التنمية املستدامة من خالل فهمها وحتديد كما  للمجتمع.    اإلجيابية  وز
ا مث مواءمة عمليا  مع األهداف.   ا أولو

 لون واملوردون املقاو لثا:  
ثري كبري    لتايل ميكن أن يكون هلم  تمعات احمللية، و الذين غالبا ما يكونون على اتصال مباشر مع ا

 من شركات النفطية.  مهؤ الوفاء بنفس املعايري البيئية واالجتماعية اليت يلبيها عمالوجيب عليهم من  

تمعات احمللية رابعا:    ا
ثرا. لذلك فإن املشاركة النشطة ووجهات نظر مجيع أفراد    واليت غالبا ما تكون صاحبة   املصلحة األكثر 

تمع، ميكن أن   التنمية ت واملبادرات اليت تسهم يف  صنع القرار وتنفيذ السياسا  ،التخطيط  توجها حتقيق أهداف 
   .3ثريات تلك اجلهود  خبصوص  تقييمااملستدامة. كما تقدم ايضا  

  
  
 

 
1 Uwem E, Op. cit., P12. 
2 Ibidem, P.P12-13. 
3 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., P.P 5-6. 



التنمية املستدامة النفطية ومتطلبات : الصناعة الثالث الفصل    

148 
 

موعات االستشارية خامسا:   تمع املدين وا  منظمات ا
التنمية      أهداف  تنفيذ  مراقبة  على  القدرة  لديهم  حيث  النفط،  املهمني يف صناعة  املصلحة  أصحاب  من  وهي 
قصا، نشر املعلومات للجمهور  مسامهات عنملستدامة؛ تقدمي  ا تمع املمثلة متثيال  املساعدة على تكوين ،  شرائح ا

م شراكات متعددة أصحاب املصلحة، كما وخيضعون أصحاب املصلحة اآل لتزاما   .1خرين للمساءلة عن الوفاء 

 املستثمرون املؤسساتيونسادسا  
ن أمني،  عد وشركات التصناديق التقا   ، البنوكوهي     هداف التنمية   ملديه  ويتميزون  فرصة لرفع مستوى الوعي 

 . ماالستثمار والتمويل اخلاصة   سياسات املستدامة وتشجيع الشركات على اختاذ إجراءات تدعم األهداف عرب  

 شركات التأمني سابعا:  
ت واستشراف على  شركات التأمني بي  شركات النفطية لدىلميكن أن توفر إجراءات التصديق على املخاطر ل   ا

أهداف  تتناوهلا  اليت  املستدامة  التأثريات  طرقالتنمية  وحتديد  (البيئية   ،،  ر  اآل تلك  ملنع  واشرتاطات  توجيهات 
 الجتماعية) أو احلد منها. وا

 وكاالت التنمية منا:  
حاب املصلحة اآلخرين. كما ميكنهم أن حيث ميكنهم تقدمي الدعم املايل والتقين واإلداري ودعم بناء القدرات ألص

بني   والتعارضفيما خيص أوجه التناغم    التنسيقو ت وتسهيل تبادل املعلومات  يلعبوا دورا مهما يف عقد االجتماعا
   .2أصحاب املصلحة اآلخرين 

 التعاون الشائعة بني أصحاب املصلحة   أشكالالفرع الثاين:  
مجيعهم إلقامة شراكة    وتوافقا غري مسبوقني بني أصحاب املصلحة يتطلب حتقيق أهداف التنمية املستدامة تعاو 

  د من األساليب منها:خذ التعاون بني شركات النفط وأصحاب املصلحة عد ن  أ واسعة ومستدامة. ميكن  
 ؛ املستهدفةمبوجب اتفاقية موقعة تفصل الواجبات والنتائج    : الشراكات  أوال:
تمع املدين وري للمأمر ضر  وهو  بادل املعلومات:ت :نيا تمعات احمللية، احلكومة املضيفة وا شاركة الفعالة مع ا
 ؛ وتنفيذهامبادرات التنمية   ختطيطعند 
دة الوعي وتشجيع  ل:  املشاركة يف اجلهود التعاونية  لثا:  تطوع؛ التوفري املهارات التقنية، إدارة املشاريع، ز
املباشر  رابعا: املايل  الدعم  االسلربام  :تقدمي  التنمية  ج  هداف  املتعلقة  التأثريات  تعاجل  اليت  االجتماعي  تثمار 

 املستدامة؛

 
1 Uwem E, Op. cit., P.P13-14. 
2 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., P.P 5-6. 
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حيث  استثمارات جمتمعية  هي طريقة تتخذها الشركات يف بعض األحيان لتقدمي   :والصناديق   املؤسساتخامسا:  
 .1حتشد املوارد مع أصحاب املصلحة االخرين ألجل معاجلة نقاط حمددة 

لصناعة اءات وفرص العمل املط املطلب الثالث: اإلجر  لوبة الحتواء قضا التنمية املستدامة ذات العالقة 
 النفطية 

القيام األعمال التجارية   إطار يف  النفطية  جيب أن يكون اهلدف الشامل للشركات     التنمية املستدامة هو 
تمع وتقليل املخاطر وعدم إحلاق أي ضرر  ات صلة اليت ميكن اإلجراءات ذ  . ميكن تقسيم2مبسؤولية واملسامهة يف ا

  داخلية، األنشطة املوجهة حنو اخلارج. فئتني: الربامج الإىل  تنفيذها من قبل الشركات يف هذا الصدد 

موعات داخل الصناعة  ه جمتمعة ملخصا لإلجراءات ذات الصلة اليت تعتقد العديد من ا تشكل االسرتاتيجيات اد
ا إذا أ اتباع جمموعة إىل  ريد حتقيق التنمية املستدامة. ستحتاج الشركات يف الصناعة النفطية  وخارجها أنه جيب القيام 

  مع أهداف التنمية املستدامة.   تناغمهااالسرتاتيجيات إذا كانت لديها رغبة قوية لدعم    من هذه 

 الفرع األول: االسرتاتيجيات الداخلية 
هلذا تشتمل معظم قوائم   القصري والطويل،  ينياملد ى  عل  تعد محاية البيئة عنصرا رئيسيا يف التنمية املستدامة

التنمية املستدامة على   ت  البيئة والصحة والسالمة أولو نشطة أل (EH&S) إجراءات موجهة حنو حتسني إدارة 
لفعل مثل هذه اإلجراءات  ن  أ على الرغم من  .  النفطية  رافق ومنتجات الشركاتمو   ا أإال  العديد الشركات تتابع 

التليس حتت   املستدامة،عنوان  اإلطار  نمية  هذا  م  يف  اجلهود مع  عند مواءمة هذه  للشركات  التنمية ميكن  بادئ 
 :3القيام مبا يلي   املستدامة

إلدارة السليمة من قبيل:   أوال:  اعتماد سياسة تلزم الشركة بوضوح 
 ؛ هانعالتنمية املستدامة كهدف، مع حتديد اإلدارة البيئية كجزء ال يتجزأ إىل  اإلشارة   .1
املتمثل يف   .2 املشرتك  للمسامهة يف اهلدف  الشركة  نية  املوارد التعبري عن  اجليد على كل من  اإلشراف 

 البشرية والبيئية يف السياق احمللي والعاملي؛ 
ا ومنع التلوث .3  ، االستخدام الفعال للطاقة واملواد  :وذلك من خالل  . إقرار تنفيذ حفظ املوارد وإدار

ت  تقليل  وارد املتجددة و االستخدام املستدام للم  أدىن حد؛ إىل  توليد النفا

 
1UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., P.P 5-6. 
2 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., p viii. 
3 Kit Armstrong, Op. cit., P.P5, 7. 
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" ملنع التدهور البيئي عندما يكون هناك عدم الندماملبدأ التحوطي"، واعتماد سياسة "االعرتاف بقيمة " .4
  نقص يف اليقني العلمي. 

 سياسة الشركة من خالل برامج إدارة الصحة والسالمة والبيئة اليت تشمل:   نيا: تنفيذ 
اجلميع  متثال  اإل .1 ت العمل على االلتزام  و ،  القوانني واللوائح املعمول  وسع معايري الصناعة ومدو

 املمارسات واملبادئ التوجيهية؛
ر البيئية وخماطر الصحة والسالمة للمشروعات واملنتجات واألنشطة، مبا يف ذلك  .2 تقييم وختفيف اآل

 أنشطة الطوارئ واالستجابة املناسبة؛
ت و حتديد قوائم جر  .3 تد لالنبعا ت املتبقية؛  فضال عن اإلدارة السليمة للتخلص من  ،النفا  النفا
 حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية اهلشة؛ والعمل علىتخطيط  ال .4
 ملزيد من العمليات واملنتجات املسؤولة بيئيا؛ا  يف سبيل البحث والتطوير والتوظيف  .5
 ئة؛القانونية بشأن الصحة والسالمة والبي  املراجعة الداخلية لالمتثال للمتطلبات .6
 السالمة والبيئة يف العالقات مع املقاولني واملوردين.  ، مارسات املناسبة للصحةدمج املعايري وامل .7

ا أن تزيد من كفاءة الطاقة وحفظها  لثا:   عن طريق:   ،تنفيذ تدابري من شأ
ال .1 الداخلية من خالل  العمليات  للطاقة يف  الطاقة يف تقليل االستخدام  تحسني يف كفاءة استخدام 

؛   ،املنشآت واملعدات  واحلد من تسرب الغاز وحرقه حيثما يكون ذلك ممكنا اقتصاد
دة  .2 تشجيع املشروعات املناسبة الستخدام الغاز الطبيعي بدال من األنواع األخرى اليت قد تسهم يف ز

ت؛ اال  نبعا
 اط استهالك الطاقة املستدامة بيئيا؛تثقيف وتعزيز الوعي للموظفني والعامة حول أمن .3
ين أكسيد الكربون، كما   اقتصاديةاستكشاف الفرص للحفاظ على و/أو تطوير أحواض   .4 المتصاص 

هيلها.  ت وإعادة   هو احلال من خالل محاية مناطق الغا

ا حتسني منهجيات وممارسات حماسبة التكاليف لضمان أن تكاليف وأسعار أنشطة الشركة وم  رابعا: ا وخدما نتجا
  املنتجات واخلدمات.   ،تكاليف البيئية املرتبطة بتلك األنشطةتعكس بشكل مناسب ال

ثريات خمتلفة على أهداف   ، حيث يف املشروع  "العناية الواجبة"مبدأ    خامسا: تطبيق سيكون للمشروعات املختلفة 
االقت االجتماعية،  األسس  حتديد  يفيد  املختلفة.  املستدامة  واآلالتنمية  احمللية  للمنطقة  والبيئية  احملتملة صادية  ر 



التنمية املستدامة النفطية ومتطلبات : الصناعة الثالث الفصل    

151 
 

والتخفيف من هذه اآل املشاركة واملسامهة  إجراءات  تصميمه ر ومعاجلتها  للعمليات يف  املشروع،  خالل ختطيط 
  .1وتنفيذه 

ري والتفكري العاملي املتغ   اإلطاراالستمرار يف حتسني وحتديث نظم احلوكمة واإلدارة، مع األخذ بعني االعتبار  سادسا:    
   .2التنمية املستدامة، فضال عن احلقائق احمللية والوطنية   يف

 الفرع الثاين: االسرتاتيجيات واإلجراءات اخلارجية 
دف  ا جتاه املسامهني وأصحاب حتديد املصاحل التجارية للشركات بشكل إىل و أوسع، مبا يف ذلك التزاما

املقام األول وظيفة احلكومة وغريها   يف   هي نقاط والقضا  هذه ال  أن العديد من   من  على الرغماملصلحة اآلخرين.  
الصناعة،   خارج  املنظمات  املطلوب لميكن    نه أإال  من  السياسي  أو  املايل  الفين،  الدعم  يف  تساهم  أن  لشركات 

 ميكنها تنفيذ اإلجراءات بشكل مناسب. على سبيل املثال ميكن للشركات:  حىتللمنظمات  

تمعات   ،العمالء   ، ملناسبة للموظفنير واإلفصاحات اإعداد التقاري  أوال:  احلكومات واملسامهني حول: املنتجات،   ،ا
الشركة، االستخدام اآلمن للنقلنباألنشطة واإل قبل  ت اخلطرة من  الشركة،   ،عا التخزين والتخلص من منتجات 

 أهداف التنمية املستدامة.التقدم احملرز من الشركة حنو حتقيق أهداف إدارة الصحة والسالمة والبيئة و 

احلكومية، حبيث تكون هذه   العمل بشكل بناء واستباقي مع احلكومات لدمج البيئة يف السياسات والربامج   نيا:
 : من قبيلالسياسات والربامج متسقة مع األهداف املناسبة، 

 هج واحلوافز الطوعية وغري الطوعية؛ناالنظر يف جمموعة واسعة من امل .1
 لتوفري إطار أساسي للمعايري البيئية؛ مناسبةلوائح  اعداد   .2
التكاليف الكاملة" من خالل   .3 دماج آليات مكيفة إاالعرتاف مببدأي "امللوث يدفع" و "حماسبة 

صاريح التلوث القابلة للتداول، وت  الضرائبميكن أن تشمل حوافز اقتصادية مثل    .وطرق تنفيذ مناسبة
امل للموارد واملنتجات بدمج التكاليف البيئية بشكل  الغرض من هذه التدابري هو تشجيع تسعري ك

أن تكون موجهة للتأثري بفعالية على السلوك وتشجيع األداء البيئي اجليد ال كامل، مع احلرص على  
دف أ  ي. توليد اإليرادات أو تقليل العجز احلكومإىل  ن 

 
1 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., p 4. 
2 Uwem E, Op. cit., P 10. 
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دة التعليم والوعي بقضا البيئة وا  لثا: تمع احمللي على دعم اجلهود احلكومية لز لتنمية املستدامة، ما يعزز قدرة ا
  تطوير أعمال حملية مستدامة اقتصاد وبيئيا. و ر واملشاركة يف: ختطيط واستخدام املوارد  صنع القرا

  ل: دعم اجلهود احلكومية وغري احلكومية من أج  رابعا:
دة املعرفة   .1  تغري املناخ؛   بقضاإجراء مشاريع حبثية لز
 قة على املنتجات واألجهزة؛ معايري الطاتطوير ووضع  .2
االقتصادية .3 تعمل   التوسع يف استخدام األدوات  الكربون وغريه من   اليت  ين أكسيد  كحوافز خلفض 

ت بطريقة فعالة من حيث التكلفة؛   االنبعا
 اءة يف استخدام الطاقة؛ تطوير تكنولوجيات أكثر كف  .4
 . املتجددة  تشجيع االنتقال حنو استخدام أكرب ملصادر الطاقة .5

االخنراط يف األنشطة اليت ستسهم يف ضمان الصرف الصحي الكايف، مياه الشرب واملرافق الصحية املالئمة   خامسا: 
 ؛لمجتمع احمللي الذي تعمل فيه الشركةل

حلاجة    سادسا: لكية محاية مناسبة للمإىل  املسامهة يف نقل التكنولوجيا وأساليب اإلدارة السليمة بيئيا، مع االعرتاف 
 ؛الفكرية

املوجهة حنو التنفيذ، بدال   املناهج املسامهة يف تطوير اللوائح اليت تشجع إدارة الصحة والسالمة من خالل    عا:ساب
 ؛ من األساليب اإلرشادية فقط

 ؛ دعم اجلهود احلكومية إلبطاء النمو السكاين حيثما كان ذلك ممكنا ومناسبا  منا:

 واحلفاظ عليها؛   ات القانونية املناسبة لتعزيز محاية البيئةر املؤسسات واآلليدعم اجلهود املبذولة لتطوي  سعا:

ت املعلوماتية وتنفيذ املشاريع   عاشرا: بناء شراكات اسرتاتيجية مع احلكومة واملنظمات غري احلكومية لتطوير البيا
   .1اليت ستسهم يف التنمية املستدامة الفعالة 

هو مدى تنفيذ هذه املبادئ بفعالية على نطاق  النفطية لصناعة لقية صداامل اكتساب  سيكون مفتاح وعليه 
سيتم   ذإواسع يف مجيع أحناء الصناعة، سواء من قبل الشركات الكبرية والصغرية، الوطنية والدولية على حد سواء.  

ر  ، والسالمةحية  الص  ،البيئية  : احلكم على الصناعة ككل على أساس الشركات األسوأ أداء، ال سيما يف معاجلة اآل

 
1 Kit Armstrong, Op. cit., P.P 6-7. 
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العامل  تمعات احمللية. لذلك، سيكون من مصلحة مجيع الشركات يف مجيع أحناء  ا االجتماعية واالقتصادية على 
لصن  تحقيق لحتقيق أعلى مستوى من األداء      .1اعة واحلفاظ عليها الثقة 

  هداف التنمية املستدامة أالصناعة النفطية ضمن  املطلب الرابع:  
" 2030هداف التنمية املستدامة السبعة عشر يف "خطة التنمية املستدامة لعام  أ  ث منالثال   اجليل  عند إقرار
أعماهلا أكان اهلدف هو   املستدامة لوضع جدول  التنمية  أهداف  املتحدة  األعضاء يف األمم  الدول  تستخدم  ن 

مبثابة خطة عمل عاملية شاملة لإلد  .2التنموي املستدامة  التنمية  تعترب أهداف  عي واالستدامة ماج االجتما لذلك 
ت وتنفيذ املناهج لتحقيق  البيئية والتنمية االقتصادية. بينما تتحمل احلكومات املسؤولية الرئيسية عن حتديد األولو

تمع املدين سيلعبان أدوارا حامسة يف تنفيذ اخلطط الوطنية   لتايل أهداف التنمية املستدامة، فإن القطاع اخلاص وا  و
  .3ملستدامة ف التنمية احتقيق أهدا

أو كل     بعض  فردي على  يعتمد حتقيق هدف  املستدامة مرتابطة، حيث  التنمية  أهداف  تكون  ما  غالبا 
االت االقتصادية والبيئية   ر عليها، كما ميكن للمبادرات أن تتداخل وتؤثر على ا األهداف األخرى أو سيكون له آ

ت تكفل  واالجتماعية. لذلك ستتطلب التنفيذ اعتما  تناسقا. ما يضمن تعاو و 4التناقضات دير  وت  التوافقد مقار
تمعات   بني احلكومات واملنظمات غري    .  5احلكومية والقطاع اخلاص وشركاء التنمية وا

متتلك صناعة النفط والغاز القدرة على املسامهة يف مجيع أهداف التنمية املستدامة السبعة، إما من خالل    
ر السلبيةا اإلجيابية أو عن طريق  تعزيز مسامها  إىل ستحتاج أنواع خمتلفة من الشركات  كما  .جتنب أو ختفيف اآل

ر املباشرة لعمليات شركة غري أ ومعاجلتها بطرق خمتلفة، حيث    ذات األولوية   حتديد أهداف التنمية املستدامة ن اآل
بشركة تكرير النفط اخلام، كما قد يكون متكاملة تركز على جانب واحد من الصناعة ستختلف عن تلك اخلاصة  

امل التنمية  ثريات حمتملة على عدد من أهداف  اليت لشركات اخلدمات  بناء على نوع وموقع اخلدمات  ستدامة، 
إىل ابل سيكون للشركات املتكاملة اليت تعمل على مجيع جوانب السلسلة من املنبع  الصناعة. يف املق إىل  تقدمها  

ثريات مباش تعتمد أمهية كل هدف لشركة ما كما    من أهداف التنمية املستدامة.رة على جمموعة أوسع  املصب، 
اليت حتكم أنشطة الشركة، السياسات العامة    ، على عدد من املتغريات، من قبيل املوقع، احلجم، املدة، مرحلة املشروع

 
1 Kit Armstrong, Op. cit., P.P 8-9. 
2 Uwem E, Op. cit., P1. 
3 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., p vii. 
4 Uwem E, Op. cit., P.2 
5 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., p vii. 
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تمعات   لي، واملدخالت الواردة من السياسي واالقتصادي احمل  ، موقع الشركة يف سلسلة القيمة، السياق االجتماعي ا
 احمللية وأصحاب املصلحة اآلخرين.

لنسبة للصناعة النفطية بشكل امجايل هداف التنمية املستدامة أمن  كل هدف  ل  النسبية  مهيةاألختتلف    و
  ).3- 3ما يف الشكل ( ك

لنسبة للصناعة    :)3-3شكل (   النفطية األمهية النسبية ملختلف اهداف التنمية املستدامة 

  
Source : IPIECA, Annual Review 2018, online: https://www.ipieca.org/resources/awareness-
briefing/2018-annual-review-collaborating-to-drive-change/ , last visit: 19/11/2019. 

االت اليت ميكن للصناعة النفطية عادة تقدمي مسامهات مهمة بشكل عام تع   : األهداف التالية  ترب من ا
سعار معقولة وموثوقة (هدف التنمية املستدامة العمل املناخي واحلياة على األرض ويف املياه (أهداف ،  )7الطاقة 

امل ا15و  14،  13ستدامة  التنمية  (أهداف  واالبتكار  االقتصادية  التنمية  املستدامة  )،  الصحة 9و  8لتنمية   ،(
وفيما يلي وصف للفرص وجماالت العمل النمطية  .1 ) 6و 3املياه النظيفة (أهداف التنمية املستدامة إىل والوصول  

ارب الناجحة يف مة، متبوعة ببعض التجهداف التنمية املستداأ اليت ميكن للشركات تطبيقها ودعمها للمسامهة يف  
ال    كل ا أإال  التنمية املستدامة    مسار   غلبها مل تكن بدافع االخنراط يفأن  أ على الرغم من    .اليت هي قيد التطبيقو ا

 جيابية وتتوافق مع التنمية املستدامة.إلو تدعم التأثريات اأر السيئة للصناعة النفطية  تقلل اآل

 
1 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., P.P vii-viii, 2. 
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سعار معقول الفرع األول: الط   ة وموثوقة اقة 
  .اهلدف السابع للتنمية املستدامةيتناول  و   

سعار معقولة وموثوقة ومستدامة إىل  ضمان الوصول     7اهلدف  أوال:     وحديثة للجميع الطاقة 
ا ال مي   كن ترتبط الطاقة واملناخ ارتباطا وثيقا، يف املقابل تعترب احملرك الرئيسي للتنمية املستدامة واليت بدو

حتقيق معظم أهداف التنمية املستدامة األخرى، حيث يعد احلصول على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة 
العمالأمر  االقتصادي،  للنمو  وضع ا ضرور  ذلك جيب  ولتحقيق  والسالمة.  والصحة  الفقر  من  احلد  التعليم،  ة، 

دة كبرية يف استخدام اسرتاتيجية طويلة األجل تشمل استثمارات لتحسني كفاءة استخد  ام الطاقة بشكل كبري، ز
ا،  نواع الوقود تعزيز مكانة الغاز الطبيعي على حساب الفحم وأ  مصادر الطاقة البديلة قليلة الكربون ونشر تقنيا

ت،  خدمات الطاقة من إىل  حتسني الوصول    ،)CCSنشر أكرب لتقنيات احتجاز الكربون وختزينه (  شديدة االنبعا
 حتسني كفاءة الطاقة يف التشغيل واإلنتاج. و ية التحتية املشرتكة  خالل البن

 رائدتني يف هذا السياق: جتربتني وفيما يلي      

اإليطالية بتحويل مصفاة   Eni، قامت شركة  2014االستثمار يف الوقود احليوي عايل الدرجة: يف عام   -
الت البندقية إلنتاج وقود حيوي عايل اجلودة من  البلدية  كسريبورتو مارغريا يف  ت الصلبة  العضوي للنفا

 احليوي طن من الديزل    300.000ومحأة الصرف الصحي ومياه الصرف وغريها. املصفاة قادرة على إنتاج  
وستكون املصفاة يف مرحلتها الثانية قادرة على استخدام الدهون احليوانية والزيوت املستعملة والزيوت   ،سنو

ت البيولوجية. القائمة على الطحالب وأنواع م  عينة من النفا
ل    - ء املعقولة واملوثوقة والنظيفة: اشرتكت حكومة نيجري وشل وتو وإيين يف تكوين شركة   إمداد الكهر

Bonny Utility Company    ء سعار معقولة، و وموثوقة ونظيفة  اليت تزود جمتمع جزيرة بوين بكهر
لغاز يف مصنع نيجري للغاز الطبيعي املسال وحمطة تصدير عن طريق إرسال الطاقة املولدة من توربينات ا

ء ليستفيد منها حوايل  إىل  فط لشركة شل يف اجلزيرة  الن سعار معقولة  93شبكة الكهر  .  1ألف شخص 

  ياه العمل املناخي واحلياة على األرض ويف املالفرع الثاين:  
  للتنمية املستدامة.  15و   14،  13األهداف ويتناول  

  
 

 
1 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., P.P 37-40. 
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ره   13اهلدف  :  أوال   اختاذ إجراءات عاجلة ملكافحة تغري املناخ وآ
ت عند استهالك املنتجات   90- 80يتم إنشاء حوايل     هليدروكربو ت غازات الدفيئة املرتبطة  % من انبعا

م  إاملستهلكني على خفض    مساعدة الطاقوية. لذلك تعد   ت. هلذا مرا جوهر يف مسار ختفيض اإلأ نبعا نبعا
السيارات لتطوير املزيد من الوقود املوفر للطاقة ومواد التشحيم  النفط والغاز مع شركات تصنيع  سبب، تعمل شركات  ال

ت. فيما خيص    مطورة وإدخال مركبات    ، املتقدمة للمحركات   معايري االنبعا
، ميكن أن تلعب صناعة النفط والغاز دورا فريدا للمساعدة يف تنفيذ بعض العناصر، على املدى القريب  

لفحم  يعمل الغاز الطبيعي كوقود انتقايل ف  ، بديل أنظفإىل  عال يساعد البلدان على التحول من الطاقة اليت تعمل 
نتاج الغاز الطبيعي. وعلى املدى الطويل  ت امليثان املرتبطة  بينما تواصل الصناعة وتزيد من جهودها إلدارة انبعا

دة يف جيولوجيا الن  عتبار الر بيب، فإن الصناعة هلا دور حيوي فط، استخراج املوارد، انشاء واستغالل خطوط األو
  يف اختبار جدوى تقنية اصطياد وختزين الكربون على نطاق واسع يف إطار شراكة بني القطاعني العام واخلاص. 

صا    ختفيض  على  واضحة  إشارات  تعطي  اليت  التسعري  سياسات  دعم  النفطية  للشركات  أيضا  يف ميكن 
ت، مثل تسعري الكربون أو إزالة إعاإل املنافسة نبعا ت الوقود األحفوري، مع احلرص أن يكون عامليا لتجنب  ا

ت   ت" إىل  الدولية غري املتكافئة، حيث بدون ذلك سيكون هناك حافز لنقل األنشطة كثيفة االنبعا "مالذات االنبعا
 . 1األقل تنظيما

ه أنسرد     ال:  ركاتهم املبادرات للشأد   النفطية يف هذا ا
مناخ   - ( مبادرة  والغاز  دف  OGCIالنفط  لتغيإىل  )  ومستقرة  شاملة  لسياسة   وتسريع ري وضع إطار 

ريس وأهدافها بتبادل   * تلتزم شركات النفط والغاز األعضاء االثين عشر  .استجابة الصناعة يف إطار اتفاقية 
لق ر تغري املناخ واإلبالغ عنهاأفضل املمارسات واملعايري، وتطوير منهجيات   وتبين   حث يف الب  ، ياس آ

مستقبل منخفض الكربون مبا يف ذلك دمج تغري املناخ يف األعمال إىل  اسرتاتيجيات طويلة األجل لالنتقال  
أحباث   واالستثمار يف  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيا  على  التأكيد  للشركات،  ت   ختفيضاألساسية  انبعا

، كما ميلكون اإلطار حوايلتثمر األعضاء جمتمعني يف هذا  غازات الدفيئة. ويس  سبعة مليار دوالر سنو
صندوق استثماري مشرتك برصيد مليار دوالر يستثمر يف حلول إلزالة الكربون من قطاعات النفط والغاز 

  .2والنقل الصناعي والتجاري 

 
1 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., P.P 65-69. 
* BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental, Petrobras, Repsol, Aramco,  

Shell, Total  من اإلنتاج العاملي  30ميثلون أكثر من ٪  

2 Oil and Gas Climate Initiative, A catalyst for change, Online: https://oilandgasclimateinitiative.com/ last visit: 
12/04/2019. 
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املركبات: - وقود  لتحسني كفاءة  والغاز    التعاون  النفط  شركات  للسيارات تتعاون  املصنعة  الشركات  مع 
تصميم احملرك وحتسني كفاءة الوقود ومواد التشحيم. يف هذا اإلطار لتحسني كفاءة الوقود من خالل حتسني  

ل زيوت ميكنها تقليل استهالك الوقود بنسبة تصل   مؤخرا تقنية   BPت  كما أدخل  ،%3إىل  طورت تو
  %. 5زيد املسافة املقطوعة مبقدار  وقود جديدة تنظف جزيئات األوساخ يف احملركات وت

النظيفة ( - وهي جهد تعاوين بني   2002: أطلقت عام  *)PCFVالشراكة من أجل الوقود واملركبات 
قدم عدد من ت   ،شجع على التخلص التدرجيي من الوقود احملتوي على الرصاصتالقطاعني العام واخلاص  

اليت   األوىل اخنفض عدد الدول وات العشر  شركات النفط والغاز مدخالت فنية يف هذا الصدد. يف السن
    .1ست دول فقط تواصل استخدامه إىل  دولة    100تستخدم الوقود احملتوي على الرصاص من أكثر من 

  احلفاظ على احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام  14اهلدف  نيا:  
ملياه العميقة وعة من البيئات، مبا يف ذلك املياه الساحلية واتعمل صناعة النفط والغاز البحرية يف جمموعة متن

ار، حاليا   ر احملتملة عامليا  أكثر من ثلث النفط والغاز    ينتجومصبات األ من املناطق البحرية. يتطلب ختفيف اآل
  .يف تقييمات األثر البيئي  لعمليات البحرية دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية احملليةعلى البيئة يف املناطق احمليطة  

 ويشمل ذلك معاجلة املياه العادمة وتصريفها، ومنع تسرب النفط أثناء احلفر والنقل، وإيقاف التشغيل وإعادة التأهيل.
ت تقنية وظروف   ا ختلق خطر تلف أو تعطل املوائل غالبا ما تواجه احلفر العميقة وفائقة العمق حتد قاسية، كما أ

ت. هذا وجتري العديد البحرية وطرق اهل من العمليات البحرية يف   جرة من خالل الضوضاء، التلوث أو االنسكا
املناطق اليت ال يُعرف عنها سوى القليل، يف هذا اإلطار يؤدي احلوار مع العلماء وأصحاب املصلحة اآلخرين الذين 

جراء أحباث مماثلة حول النظم اإليكولوجية والتنوع البيو يقومون   ر احملتملة إىل  لوجي  أيضا  تعميق فهم الشركات لآل
ا البحرية.    لعمليا

أنظمة السالمة االحتياطية املتعددة ملنع تعتمد  جيب أن تستخدم املنشآت تقنيات ومواد متقدمة و يف هذا اإلطار  
بيب  انسكاإىل  احلوادث اليت قد تؤدي   قاط الضعف متكن من حتديد ناليت  ت. من قبيل تقنيات مراقبة خطوط األ

يف حني تظل الوقاية هي   .دوث التسريبات وإدخال حتسينات على تصميم سفن الشحن واحملطات البحريةقبل ح
الستجابة تعد الشركات نفسها لالستجابة الفعالة للحوادث من خالل وضع خطط خمتربة ل  اإلطار يف هذا  األولوية؛  

ر احملتملة ت النفطية للحد من اآل ال.   MWCCشركة   وتعترب  .2لالنسكا   مبادرة رائجة يف هذا ا

 
* (PCFV) Partnership for Clean Fuels and Vehicles  
1 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., p 71. 
2 Ibidem, P.P73-75. 
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مكونة من   MWCCشركة   2010يف سنة  سست  العمل معا لتعزيز قدرة استجابة تسرب النفط:   -
ت املتحدة االمريكية  *شركات نفطية  10 ر   ،مقرها الوال وهي منظمة غري رحبية تقدم خدمات احتواء آ

ر عمله  جمال   ، املياه العميقة يف خليج املكسيك األمريكي ا هو االستجابة للحوادث البحرية والتحكم يف آ
  .  1املياه العميقة يف خليج املكسيك

ت اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستداممحاية النظم    15اهلدف    لثا: ، إدارة الغا

  تنوع البيولوجيقدان الووقف ف  مسارهعلى حنو مستدام، مكافحة التصحر، وقف تدهور األراضي وعكس  

لقرب منها،    تنفذ  أو  بيئات حساسة  والغاز يف  النفط  ا بشكل   وإذابعض عمليات شركة  إدار تتم  مل 
أن تسهم يف جتزئة املوائل أو إدخال أو نشر األنواع الغريبة الغازية، التأثري على دورات الكربون احمللية   ها ميكن  حصحي
ا.  وعزهلا لتجنب و ويتم ذلك عن طريق تصميم  واملرافق  املخاطر ملشاريع  رها، وضع اسرتاتيجيات إلدارة  تقليل آ

اية عمر  ال سيما يف املواقع   ؛املنتج وإنشاء تعويضات للتنوع البيولوجي  ا هالبيئية، االستصالح الفعال للمواقع يف 
  ذات امليزات اإليكولوجية احلساسة.

ر واملخاطر على حنو متزايد، عتستفيد الشركات من التقدم التكنولوجي لتن  أ ميكن   لى سبيل املثال قليل اآل
ر متعددة    حفر  تتيح تقنيات احلفر املوجه بصمة التشغيل بشكل   خفض إىل  مما يؤدي    واحدة،   انطالقا من بئرآ

دة حجم النفط املستخرج من البئر مما يقلل  كبري، كما تعمل التقنيات مثل االستخالص املعزز للنفط أيضا على ز
ر احملفورة   من دة اسرتداد النفط مع إبقاء عدد اآل  .2احلد األدىن   عندثريات األرض من خالل ز

  ر الفرع الثالث: التنمية االقتصادية واالبتكا
  . 9و  8أهداف التنمية املستدامة  ويتناول    

جة والعمل الالئق العمالة الكاملة واملنت  للجميع،   تعزيز النمو االقتصادي الشامل واملستدام  8اهلدف  أوال:  
  للجميع

أن صناعة النفط على الرغم من  تتطلب التنمية املستدامة خلق فرص العمل والنمو االقتصادي الشامل.    
لعديد من الصناعات األخرى، توليد إيرادات مالية ـ:  لا متيل  أ  إال  والغاز أقل كثافة يف استخدام اليد العاملة مقارنة 

 
 .Statoil و Hess و  BP و BHP Billiton و Apache و Anadarko، (MWCC) وشيفرون وكونوكو فيليبس وإكسون موبيلشل  *

1 Marine Well Containment Company ,History & Structure, Online: 
https://marinewellcontainment.com/history-structure/  last visit: 22/04/2020. 

2 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., P.P 78-80. 
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استثمارات   بكثري، جذب  وتراك أعلى  مباشرة كبرية  األجنيبأجنبية  النقد  احتياطيات  للنمو   ، م  مهمة  تعترب  واليت 
 االقتصادي للبلدان املضيفة. 

النامية   وحيث    البلدان  من  العديد  تعتمد  املضيفة،  واحلكومات  للمجتمعات  أولوية  احمللية  العمالة  تعترب 
ت معينة من العمالة احمللية،  القدرة التقنية واإلدارية إىل  الة احمللية عما تفتقر ال لبا منه غاأإال  سياسات تتطلب مستو
 املهارات  فجواتو   ت واحلكومات أن تعاجل مسألة القدراتالالزمة للوفاء مبعايري الشركة. لذلك جيب على الشركا

احمللية   واجلامعات  املدارس  مع  التعاون  والرألجل  من خالل  واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مناهج  ضيات تطوير 
)STEM( ،  إنشاء برامج تدريب تركز على كل من املهارات الالزمة لعمليات النفط   ، دعم التدريب التقين واملهين

  غاز. كما ميكن االخنراط يف أنشطة االستثمار االجتماعي االسرتاتيجية املوجهة حنو حتسني التعليم.وال

 ق فرص العمل من خالل املصادر احمللية للسلعفرص التوظيف املباشرة هناك جماالت أكرب خللإىل  إلضافة    
بناء  تساعد يف  أن  والغاز  النفط  لشركات  االقتصادي. حيث ميكن  التنويع  وتشجيع  القدرات  وبناء  واخلدمات، 

على احلصول على   اقتصادات تنافسية مستدامة وطويلة األجل من خالل ممارسات احملتوى احمللي حيث تشجع
لع واخلدمات أو عن طريق الشراء غري احمللية، سواء من خالل الشراء املباشر للس  السلع واخلدمات من الشركات

املباشر عرب املقاولني. ومع ذلك، غالبا ما يتطلب األمر التزاما من ِقبل الشركة واحلكومة لتعزيز قدرة الشركات احمللية 
ا  جعلها قادرة على املنافسة و و    ق اإلنسان. الصحة والسالمة، العمل وحقو املعايري املطلوبة للجودة،  إىل  الوصول 

تعزيز القدرات احمللية: كان لدى أنغوال عدد قليل من املوردين احملتملني ومزودي اخلدمات لالخنراط يف  -
جنول يف عام   اكة مع يف شر   2005العمليات النفطية. ملعاجلة ذلك دخلت شركة النفط احلكومية سو

ل، إلنشاء مشروع لتطوير املشاريع أطلق شركات: شيفرون، يب يب، إكسون موبيل   عليه مركز دعم   وتو
ركز التدريب هذت املهدفه األساسي تطوير احملتوى احمللي يف قطاع النفط والغاز. قدم    CAE*  األعمال 

خدمات االتصال وفر  ملؤهلني و دليل معتمد للموردين ا  وأنشأ  واخلدمات االستشارية للشركات األنغولية،
عقدا للشركات   312منح    2010و   2005 عامي  لغاز. نتيجة هلذه اجلهود مت بنيبشركات النفط وا

  .1مليون دوالر أمريكي لتوريد سلع وخدمات للشركات النفطية 212احمللية األنغولية بقيمة إمجالية  
  

  

 
* Centro de Apoio Empresarial. 
1 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., P.P 42-45. 
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  التصنيع الشامل واملستدام وتعزيز االبتكار بناء بنية حتتية مرنة، تعزيز    9اهلدف  نيا:  
عدم وجود بنية حتتية .  الصحة واالتصاالت   ،الصرف الصحي   ، النقل  ،لطاقةـ: اأساسية ل  نمية بنيةتتطلب الت  

ء، مرافق معاجلة املياه، الطرق واملوانئ وغريها، يعوق التنمية االقتصادية ورفاهية اإلنسان،  مثل حمطات توليد الكهر
خري أو حىت إلغاء مشاريع النف  ط والغاز. كما تتسبب يف بعض احلاالت يف 

النفط    ذلك صناعة  للجميع مبا يف  فوائد  التشغيل، ويوفر  تكاليف  التحتية من  البنية  يوفر االستثمار يف 
أو غري موجودة ونقص يف املهارات   متقادمة والغاز. يف هذا اإلطار تواجه العديد من االقتصادات الناشئة بنية حتتية 

االتكنولوجية أو املؤسسات الالزمة   تستثمر صناعة النفط والغاز بشكل كبري يف البنية التحتية    غالبا ما  ذلك. لإلدار
ا.  ألجل تنفيذ مثل الطرق واالتصاالت واملوانئ والطاقة احمللية   عمليا

يف هذا الصدد ميكن أن يكون إنشاء بنية حتتية مشرتكة االستخدام، وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتحسني 
. غالبا ما يؤدي تطوير أيضا يف نفس الوقت   لمجتمعات احملليةل استفادة  ية و شركات النفطللالبنية التحتية  إىل  الوصول  

  توفري التكاليف.  إىل  مع احلكومة املضيفة   لشراكةالبنية التحتية  
احمللية  كما   التكنولوجية  القدرات  والغاز يف حتسني  النفط  تسهم صناعة  أن  الصناعي. ميكن و ميكن  التنوع  دة  ز

التقنيات للشركات أو املوردين احملليني،أن تنلنفطية  للشركات ا  إقامة   قل التكنولوجيا من خالل: ترخيص أو بيع 
بني شركات النفط الدولية والشركات الوطنية،   ةاملشاريع املشرتكة، الشراكإقامة    جهود مشرتكة للبحث والتطوير،  

  الشراكات بني القطاعني العام واخلاص. و التبادالت األكادميية  

امل - شركات التطوير  إحدى  مع  شراكة  يف  املاليزية  الوطنية  النفط  شركة  دخلت  التحتية:  للبنية  شرتك 
بيب الغاز طوهلا    1400االتصاالت الرئيسية يف البالد، لبناء شبكة ألياف بصرية على طول خط أ

   .1% من البالد90كيلومرت توفر تغطية ملا يقرب من  

  املياه النظيفة   إىلالفرع الرابع: الصحة والوصول  
 . 6و  3أهداف التنمية املستدامة  ويتناول املوضوع كم من 

  يف مجيع األعمار و ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع   3اهلدف  أوال:  
النفطية يف الغالب على خماطر نتيجة استخدام معدات كبرية واملواد الكيميائية اخلطرة،    تشتمل األنشطة 

أن العاملني يف جمال النفط والغاز ميكن أن يكونوا عرضة لسلوكيات منط احلياة السيئة، إىل  أيضا تشري الدراسات  
لعمل  النوممثل اتباع نظام غذائي غري صحي، اضطراب    . وهو، قلة النشاط البدين، تعاطي الكحول والتبغ املرتبط 

 
1 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., P p 47-49. 
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تنفسية املزمنة. من جهة اخرى لاواملشاكل  واألوعية الدموية   ما ينتج عنه غالبا مشاكل صحية مثل أمراض القلب
ميكن لساعات العمل الطويلة والبيئات الصعبة يف املناطق النائية والظروف القاسية بعيدا عن األسرة أن جيهد الصحة 

م يف الوطن. لنفسية  ال  ألفراد وعالقا
عالية جرة السكان حبثا عن فرص عمل يف املشاريع النفطية أن تنشئ جمتمعات  هلخر ميكن  آويف سياق    

تفتقر   قد  مناطق  الضرورية  إىل  الكثافة يف  األساسية  وتتلقدر  البنية  الصحي،  والصرف  البنية    خمالكايف كاملياه 
 . ةتسريع انتقال األمراض املعديإىل  تؤدي هذه التغيريات أيضا ميكن أن    كما   الصحية احمللية،

ال تعتمد الشركات النفطية تقييمات األثر الصحي     وضع وتنفيذ خطة عمل صحية تدمج   جلأليف هذا ا
الداخلية للشركة   الصحة  تمعيةستثمارات  واالسياسات  آمنة وصحية، ا بيئات عمل  . وذلك من خالل تصميم 

تمعيني تنفيذ   ا ا سياسات قوية للصحة والسالمة تتفق مع املعايري الدولية، كما ميكن للشركات محاية عماهلا وجريا
وتنفيذ   تطوير  الصحي من خالل  النظام  لتعزيز  الدعم  التطعيم، وتقدمي  الوقاية واالستجابة، كربامج  اسرتاتيجيات 

ا.  والتثقيف يف جمال األمراض وإدار
تمع خبصوص امنهجا واعدا  مع احلكومة احمللية    كما تعد الشراكة    ملساعدة يف ختفيف خماطر العمال وا

  لصحي احمللي. اوتقليل العبء على نظام  

ملالر اليت تؤثر على القوى   شركة   ستجابتإيم:  رامج التطعالوقاية وب - إكسون موبيل خلطر اإلصابة 
املالر يف مك  مج مكافحة  العمل، و العاملة لديها من خالل بر جأان  بدءا من   متكامال   ا عدت 

إلضافة  إىل  التوعية والوقاية ووصوال   مكافحة االستثمار يف برامج  إىل  التشخيص والعالج املناسبني. 
كثر من  املالر للم مليون دوالر لدعم   146جتمعات احمللية اليت تعمل فيها، سامهت إكسون موبيل 

تمعات اليت تفتقر   أنظمة الرعاية الصحية املناسبة. حيث مت إىل  برامج البحث والعالج يف البلدان وا
موسية و  14توزيع ما يقرب من    2.6ملضادة للمالر وجرعة من العالجات ا  مليون  3.8مليون 

  عامل صحي.   520.000مليون جمموعة تشخيصية سريعة ومت تدريب أكثر من  
جمها أظهر اخنفاضا بنسبة  إىل  تشري الشركة     ملالر السنوية بني 90أن بر % يف حاالت اإلصابة 

  .20151و  2003عماهلا بني عامي  
  
 

 
1 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., P.P 17-20. 
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ا بشكل مستدام للجاه والصرف الصحي وإداضمان توافر املي 6اهلدف  نيا:     ميعر
املتطلبات  املوازنة بني هذه  الضروري  لذلك، من  والغاز،  النفط  قيمة  املاء ضروري جلميع قطاعات سلسلة  يعترب 

وتكرير املوارد غري   وخاصة تطويرواالحتياجات احمللية من املياه، ال سيما يف املناطق اليت تعاين من اإلجهاد املائي.  
ر خطرية  .عمليات كثيفة املياهاليت تعترب    والغاز الصخري  التقليدية كرمال النفط قد يكون إلجهاد أو ندرة املياه آ

ديد العملياتالعمليات  رفع التكاليف أو تقييد    تتمثل يفعلى صناعة النفط والغاز،   دد قيود   يف املقابل.  كليا  أو 
العالقة بني املاء والطاقة بسبب من املرجح أن تتفاقم نقاط الضعف يف هذا و املياه ومعاجلتها.  الطاقة أنظمة توصيل

دة الطلب على كال املوردين نتيجة للنمو السكاين وتغري املناخ.   ز
للشركات  تعترب     ميكن  حيث  املياه،  استخدام  حتسني كفاءة  هي  املياه  إلدارة  البدء  ج إنقطة  تباع 

تد "تقليل/استبدا مبياه أقل ل/إعادة استخدام/إعادة  العذبة  املياه  استبدال  التطبيقات ميكن  املياه، ففي بعض  وير" 
ة، ما  .ياه املنتجة ومياه الصرف املعاجلة يف صيانة الطرق والرياملجودة مثل استخدام   سوف   واالستخدامات املشا

 إمدادات املياه احمللية. يف االقتصاد يفيساعد 
عذبة عن طريق التعاون واعتماد البنية التحتية املشرتكة االستخدام. ليل من استخدام املياه الميكن التقكما   

ستخدام  ت، أو وربط العمليات بشبكات تصريف املياه البلدية للسماح  مثل إنشاء مرافق مشرتكة ملعاجلة النفا
  املياه العادمة املعاجلة يف العمليات الصناعية. 

ج ريسورسز، اليت تقوم بعمليات التكسري اهليدروليكي إعادة استخدام املياه املنتجة: واجهت شركة رين -
ا على إمدادات املياه احمللية، الستخراج الغاز الصخرييف والية بنسلفانيا   ، حتد لتقليل ضغط عمليا

ستخدام التدفق العكسي. يف عام   % من   28، كان  2009لذلك زادت من إعادة استخدام املياه 
إلضافة  سائل التكسري املستخدم يتكون   ر السابقة.  تقليل إىل  من املياه املسرتدة من احلفر أو من اآل

  مليون دوالر. 3.2استخدام إمدادات املياه احمللية وفرت الشركة  
، 1997عام    البنية التحتية املشرتكة: بدأت حكومة أسرتاليا الغربية تشديد القيود على سحب املياه يف  -

الوقت كان أكرب مستخدم صناع الشرب هو مصفاة تكرير لشركة  يف ذلك  ملياه  إثر هذا   ، BPي 
يف شراكة مع احلكومة احمللية وشركة املياه وشركاء صناعيني آخرين يف مشروع   BPالتشديد دخلت  

هذه اإلجراءات   بشبكة توزيع املياه احمللية، مسحت   وتوصيالت حمطة ملعاجلة املياه    انشاء  مشرتك تضمن 
% 93استخدام املياه الصاحلة للشرب بنسبة  و %  42املصفاة بنسبة    خبفض إمجايل استخدام املياه يف

 . 20141و  1996بني عامي  

 
1 UNDP, IFC and IPIECA, Op. cit., P.P 32-35. 
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  املطلب اخلامس: تقارير االستدامة 
لتنمية املستدامة وحوكمة الشركات حيث يطالب أصحاب   ية شركات النفطالتواجه   ضغوطا متزايدة تتعلق 

إلفصاح الواضح حول كيفية إدار   ية صناعة النفطالال تعترب  للعلم    .ة أهم املخاطر والقضااملصلحة بشكل متزايد 
ت بل يشاركها ذلك عدد من القطاعات األخرى،   ا حم إال  وحدها اليت تواجه هذه التحد سوسة بشدة يف صناعة أ

حلكومات، وأنشطتها يف البلدان النامية والبيئة والسالم ا  ا، صال   ة.النفط بسبب األمهية االقتصادية ملنتجا

النفطالتعاجل العديد من   هذه املخاوف من خالل إصدار تقارير تنظيمية تقدم معلومات عن   يةشركات 
يشار اليها أيضا مبصطلح "املؤشر   كما،  "تقارير االستدامة"  تسميتها  يصطلح علىاألداء البيئي، االجتماعي واحلوكمة  

 عمليات الشركة الداخلية من ني ظهار إدارة املخاطر، حتسويرجى من هذه التقارير بناء ثقة املستثمرين وإ   غري املايل". 
دة فهم هذه القضا واملساعدة يف صنع القرار.   قارير على تقوية يساعد إعداد الت  من منظور خارجي و خالل ز

 صدارإن  أ مع  .  1العالقات مع أصحاب املصلحة ويوفر آلية مساءلة مفيدة للكشف عن االلتزامات وإبالغ األداء
 *أن العضوية يف مجعيات ومنظمات عديدة حتمل طابعا حيث على اعتمادها.إال    ا؛طوعي  استدامة يعترب أمر اإلتقارير  

  املنظمة لتقارير االستدامة يف الصناعة النفطية هم األطر  أالفرع األول:  
، يف صناعة النفط يتم توفري أطر اإلبالغ الطوعية املهيكلة خصيصا للصناعة من خالل مصدرين رئيسيني  

   .2مها للمبادرة العاملية لإلقرار وإرشادات صناعة النفط والغاز 

ج املبادرة إطارا شامال إلعداد تقارير االستدامة يستخدم على وتنتِ :  **)GRI(   املبادرة العاملية لإلقرار  .1

ت اليت ميكن اإلطار املبادئ واملؤشراهذا  قدر أكرب من الشفافية، حيدد    لتحقيق نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل  
االقتصادي األداء  لقياس  استخدامها  خمتلف   ،للمنظمات  على  تنطبق  وهي  عنه،  واإلبالغ  واالجتماعي   البيئي 

  القطاعات. 

 
1 B. Boyle, and S. Depraz, Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary Sustainability Reporting, SPE 

International Conference on Health, Safety, and Environment, 2–4 April 2006.,Abu Dhabi, U.A.E., P1. 

*  IPIECA  وAPI  وOGP الرابطة األفريقية ملصايف التكرير، الرابطة اإلقليمية لشركات النفط والغاز يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر ،
)، املعهد الكندي للمنتجات البرتولية  CONCAWE)، الرابطة األوروبية للبيئة والصحة والسالمة يف التكرير والتوزيع (ARPELالكارييب (

)CPPIقيا لصناعة البرتول ) ورابطة جنوب إفري(SAPIA) Jennifer Schneider et. All, Op. cit., P 105.  

2 Bertrand Janus, Helen Murphy, Sustainability Reporting and The Oil and Gas Industry - Challenges and 
Emerging Trends, SPE European HSE Conference and Exhibition, London, 16–18 April 2013. P1. 

**  GRI  ،Global Reporting Initiative ت االئتالف من أجمن قبل  1997عام  انشأت منظمة معايري دولية مستقلة ل اقتصاد
مج األمم املتحدة للبيئة ( (CERES) مسؤولة بيئيا رها على  )UNEPوبر ، تساعد الشركات واحلكومات واملنظمات األخرى على فهم وإبالغ آ

  قضا مثل تغري املناخ وحقوق االنسان والفساد
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قطاع،   لكل   ةحق خاصبنية التقارير اخلاصة مببادرة اإلقرار العاملية يتم تقدمي توجيهات يف شكل مال   طار إ يف  
القضا الرئيسية التالية: االستجابة للمتطلبات املتزايدة للطاقة، التحكم يتناول امللحق اخلاص بقطاع النفط والغاز  

األراضي، املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية وإشراك أصحاب املصلحة، اإلدارة   وإدارة استخدامات
غري املناخ، سوق الطاقة، ضة الكربون، العالقات مع احلكومات، احلماية من تتطوير مصادر الطاقة منخف   ،البيئية

ستخدام املياه واملواد الكيميائية والتخلص منها، شفافية املدفوعات للحكومات، احرتام حقوق اإلنسان، إمحاية البيئة،  
 1 .األمن، الصحة والسالمة، سالمة األصول وسالمة العمليات

عمل مشرتك بني الرابطة   وهي    عن االستدامة:اإلبالغ الطوعي  صناعة النفط والغاز حول  إرشادات    .2

 ومنظمة )  API، املعهد األمريكي للبرتول ((IPIECA)  العاملية لصناعة النفط والغاز للقضا البيئية واالجتماعية 
النفط والغاز (  ثالث مرات ومتت مراجعتها    2006يف  هلذه االرشادات  ). كانت الطبعة األوىل  OGPمنتجي 

وفيما يلي نظرة عامة على النسخة األصلية  .2020واألخرية عام    2015والثانية يف اصدار    2010األوىل عام  
  إلرشادات صناعة النفط والغاز حول إعداد تقارير االستدامة الطوعية.

  عن االستدامة اإلبالغ الطوعي  رشادات صناعة النفط والغاز حول  عرض إلالفرع الثاين: 
  :2مبثابة حجر الزاوية يف اعداد التقارير وهيإلبالغ  اخلمسة لبادئ العامة  املاعتربت االرشادات احرتام  

 األمهية: جيب أن تكون املعلومات املبلغ عنها ذات قيمة للمستخدم؛  .1
ومفهومة وواقعية، تتيح املراجعة املستقلة. كما جيب الكشف   الشفافية: جيب أن تكون املعلومات واضحة .2

 عن العمليات واإلجراءات واالفرتاضات وقيود إعداد التقرير؛ 
 ن متكن من املقارنة احلقيقية مع مرور الوقت، سواء داخل الشركات أو فيما بينها؛أ تساق: جيب  اال .3
حلد .4  ود التشغيلية للمنظمة املبلغة؛ االكتمال: جيب أن تكون املعلومات كاملة فيما يتعلق 
  الدقة: جيب أن تكون املعلومات دقيقة مبا فيه الكفاية. .5

قسام يضمم كل قسم موضوعات أمخسة  إىل لإلبالغ حيث يقسم التقرير   تقرتح االرشادات إطارا واضحاكما 
  .) 2-3حمددة كما يف اجلدول (

 

 
1 CASTAGRA Company, Sustainability in Oil & Gas Production; Exploration: Voluntary Sustainability 

Reporting, Online : http://www.castagra.com/2013/10/sustainability-in-oil-gas-production-exploration-
voluntary-sustainability-reporting/ Last visit : 31/07/2019 

2 B. Boyle and S. Depraz, Op. cit., P.P 2-3. 
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 االستدامة وفق إرشادات صناعة النفط والغاز حول اإلبالغ ) األقسام النموذجية لتقارير  2-3جدول (
  عن االستدامة  الطوعي

  . موضوعات توضيحية  أقسام التقرير النموذجية 
  الرؤية التنظيمية واالسرتاتيجية. عن نظرة عامة   تنفيذي وبيان املدير التنفيذي ملخص األداء ال

  ؛ املنتجات واخلدماتأهم   الشركة / املؤسسة / امللف التعريفي واحلدود
  ؛ دول النشاط

  ؛ احلجم واهليكل التشغيلي للمنظمة املبلغة
  . أصحاب املصلحة الرئيسيني 

ت السلوك  املبادئ والسياسات والرسالة وبيان القيم   سياسات بيئية واجتماعية واقتصادية خمتلفة.   ومدو
  ؛)ISO 14001حساب نوعها أو نطاقها (مثل   نظم اإلدارة

  ؛ التطبيق والشهادةحالة 
  نظم إدارة املقاول أو املورد.

  ؛ برامج حتسني األداء  األداء
  ؛مؤشرات األداء

  التدقيق الداخلي واخلارجي. 
Source: B. Boyle, and S. Depraz, Op. Cite., p 2. 

يف فرع مؤشرات األداء يقرتح أن يتم تنظيم املؤشرات يف فئتني: مؤشرات "أساسية" و "إضافية" املؤشرات 
ا  )23عددها  (األساسية   تعكس األنشطة األساسية   وهيذات صلة مبعظم شركات صناعة النفط والغاز،    وتتميز 

ا معظم الشركات يف القطاع م جمموعة    ، اليت تقوم  لتايل فهي   ، واسعة من أصحاب املصلحة احملليني والعاملينيو
ضجة مبا فيه الكفاية وجاهزة لالستخدام على حنو واسع. ا   وتتميز املؤشرات األساسية بكو

مبجموعة فرعية من الصناعة، وهي ذات أمهية للشركات الفردية  ) 19واليت عددها (بينما ترتبط املؤشرات اإلضافية 
ا مع أصحاب املصلحة املعنيني   .1يف سياق موقعها أو أنشطتها أو عالقا

جتماعية إمؤشرات  الصحة والسالمة،  مؤشرات    بيئة،مؤشرات  داء يف أربعة حماور هي:  تصنف مؤشرات األ
  . )3-3(  ، كما هي معروضة يف اجلدول قتصاديةإمؤشرات و 

  

  

  

 

 
1 B. Boyle and S. Depraz, Op. cit., p 3. 
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  عن االستدامة الطوعي إلبالغ لصناعة النفط والغاز  ) مؤشرات األداء املقرتحة وفق إرشادات 3-3جدول (
  أساسي/إضايف   املؤشر  الفئة   

يئي 
 الب

داء
 األ

ات
شر

مؤ
  

ت والتفريغات   االنسكا

ENV-1 ت يف البيئة ت اهليدروكربو   اساسي   : انسكا
ENV-2 اساسي   اخلاضعة للرقابة يف املياه : التصريفات  

ENV A1ت واإلطالقات العارض   إضايف  ة األخرى: االنسكا
ENV-A2  إضايف  : تصريفات املخلفات السائلة  

ت و ال  بقا النفا
ENV-A3 ت إضافية خطرة   إضايف   : نفا
ENV-A4إضايف  : املواد املتبقية اخلطرة  
ENV-A5 إضايف  تدويرها / استخدامها أو مستصلحة : مواد معاد  

ت   انبعا
ENV-3 ت غازات الدفيئة   اساسي   : انبعا
ENV-4 اساسي  : غازات االحرتاق والتهوية  

ENV-A6 ت تشغيلية أخرى منبعثة يف اهلواء   إضايف  : نفا

 وارد املاستخدام 
ENV-5 اساسي   : استخدام الطاقة 

ENV-A7 إضايف  : املياه العذبة 
ENV-A8 إضايف  : موارد الطاقة اجلديدة واملتجددة 

 مؤشرات بيئية أخرى 
ENV-6اساسي   دارة البيئية : أنظمة اإل 

ENV-A.9 إضايف  : التنوع البيولوجي 

عية 
تما

الج
ية ا

ؤول
ملس

ت ا
شرا

 مؤ
سم

تنق
 

  اساسي   : حقوق اإلنسان SOC-1  حقوق اإلنسان 

 أخالقيات األعمال التجارية 
SOC-2اساسي   : الرشوة والفساد  
SOC-3 اساسي  : املسامهات السياسية  

SOC-A1 إضايف  : الضغط السياسي  

  سات التوظيف ممار 

SOC-4 اساسي   : عدم التمييز وتكافؤ الفرص  
SOC-A2إضايف   : رضا املوظفني 

SOC-5 اساسي   : التدريب والتطوير 
SOC-6 اساسي  : نظام عدم االنتقام والتظلم 

SOC-A3 إضايف  : فرص التوظيف احمللية 
SOC-7اساسي   : ممارسات العمل 

تمع    ا

SOC-8تمع  اساسي   ية : العالقات ا
SOC-A4 إضايف  : استثمارات اجتماعية 
SOC-A5 إضايف  : بناء القدرات اخلارجية 
SOC-A6 إضايف  : جمتمعات السكان األصليني 
SOC-A7 إضايف  التوطني وحقوق األرض: إعادة 

SOC-9اساسي  : األمن 

حة  
لص

ت ا
شرا

مؤ
المة 

الس
و

  

  الصحة والسالمة 

H & S-1 اساسي   السالمة : أنظمة إدارة الصحة و  
H & S-2 اساسي   : مشاركة املوظف  
H & S-3 اساسي   : صحة القوى العاملة  
H & S-4 اساسي   : معدالت اإلصابة واألمراض املهنية  
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  أساسي/إضايف   املؤشر  الفئة   
H & S-5  ملنتج  اساسي   : املخاطر الصحية ذات الصلة 

دية 
صا

القت
ت ا

شرا
املؤ

  

  احلكومات 
ECO-1 اساسي   : النفقات الضريبية  

ECO-A1اضايف   فافية املدفوعات : ش  
ح و إعادة الشراء ECO2  املسامهني    اساسي   : توزيعات األر
  اضايف   : الرواتب والفوائد  ECO-A2  املوظفني 

  اساسي   : اإلنفاق الرأمسايل ECO3  واملقاولني املوردين 
  اضايف   : الفوائد املدفوعة ECO-A3  سندات الاملقرضون وأصحاب 

Source: B. Boyle and S. Depraz, Op. cit., P.P 4-5. 

املؤشرات  تنقسم  الطبيعية.  البيئة  على  والغاز  النفط  لشركات  احملتمل  التأثري  البيئية  املؤشرات  تعكس 
تمع. إىل  االجتماعية   تمع وا أربع فئات، تغطي حقوق اإلنسان وأخالقيات العمل وممارسات التوظيف وقضا ا

لنسبة سالمة مجيعها أساسية، مما يعيف حني هناك مخسة مؤشرات لألمن وال القضا  النسيب هلذه  النضج  كس 
والغاز  النفط  عمليات  مجيع  يف  والسالمة  للصحة  الكامنة  األمهية  على  الضوء  املؤشرات  هذه  تسلط  للصناعة، 

مي يتيح للشركات تقد  اواهتمامها مبجموعة واسعة من أصحاب املصلحة. يف حني توفر املؤشرات االقتصادية إطار 
ثريها االقتصادي حيث تغطي كل من األداء املايل للشركة وكذلك صورة عن أدائها يف جمال ا الستدامة من حيث 

 ثريها األوسع على الظروف االقتصادية ألصحاب املصلحة والنظام االقتصادي الذي تعمل فيه.
وصف نطاقه والغرض منه،   هذا وتضع االرشادات لكل مؤشر من املؤشرات السابقة تعريفا موجزا، مث يتم

ملصطلحات الرئيسية يف التعريف، ويوصي مبا ينبغي إدراجه وما الذي ينبغي ويوض ح على وجه التحديد ما املقصود 
إرشادات حول الطرق املناسبة للحساب والتقدير، مبا يسمح بوضع املؤشر إىل  استبعاده، حيدد وحدة اإلبالغ إضافة  

 .1حيز التطبيق

عن أل  تطرقناعاله  أ اإلبالغ  حول  والغاز  النفط  صناعة  إلرشادات  االصلي  اهليكل  وأركان  مبادئ  هم 
عام   الصادرة  االرشادات  من  الثانية  الطبعة  يف  الطوعية،  تضمنت   2010االستدامة  إضافية  إرشادات  توفري  مت 

املؤشرات الفنية.   حتسنيو خطوات "إرشادية" مفصلة للصحفيني، والرتكيز بشكل أوضح على تقييم القضا "املادية"  
كما وفر التحديث دقة أكرب لتعريفات املؤشرات وبروتوكوالت اإلبالغ عن االستدامة وحسن وضع املعايري وجتميع 

ح مزيدا من االتساق ت، مما أ     .2البيا

 
1 B. Boyle, and S. Depraz, Op. cit., p 3. 
2 Bertrand Janus, Helen Murphy, Op. cit., P 2. 
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مع اإلصدار السابق   التواصلاحلفاظ على  إىل    2015يف نفس السياق هدف حتديث آخر لإلرشادات عام  
دة   دة الرتكيز على املياه،   12إىل    11دد قضا االستدامة ذات الصلة بصناعة النفط والغاز من  ع مع ز قضية لز

ا. كما مت إضافة مؤشر جديد حول إيقاف التشغيل، ليصل العدد اإلمجايل    34إىل  وقدم توجيهات جديدة بشأ
سل  .مؤشر عرب  التقارير  إعداد  حول  توجيهات جديدة  اإلصدار  هذا  جديد سكما محل  ملحق  ووفر  القيمة،  لة 

ت  .1خبصوص إرشادات عملية بشأن األمهية النسبية وحتديد األولو
النفط والغاز" (مت حذف مصطلح و  الرابع من "إرشادات إعداد تقارير االستدامة لصناعة  محل االصدار 

 43امة مدعومة بـ  االستد لقضا    جماال   21عدة حتديثات جوهرية منها تغطية    2020"الطوعية") الصادر سنة  
احلوكمة   جماالت:  . املؤشرات اجلديدة تغطي2015مؤشرا يف إرشادات عام    34قضية و  12مؤشر أداء مقارنة بـ  

واالسرتاتيجية، املخاطر والفرص، تكنولوجيا الكربون املنخفض وامليثان. تتضمن التنقيحات الرئيسية يف وحدة تغري 
جديدة  منطية  وحدة  والطاقة  الوحدات للحوك  املناخ  الستكمال  العمل  أخالقيات  بشأن  توجيهات  تتضمن  مة 

 .2األخرى 

  مدى تبين تقارير االستدامة يف الصناعة النفطية الفرع الثالث:  

بعنوان: "حنو االستدامة يف قطاع النفط والغاز: املقارنة املعيارية جلهود البيئة   2013يف دراسة صادرة سنة    
مت نفط كربىل عشر شحتلي  والصحة والسالمة"،  بناء على أ   * ركات  التنقيب واإلنتاج،  غلبها تركز على عمليات 

   .املعلومات العامة مبا يف ذلك تقاريرها التطوعية السنوية املنشورة
تتبناها الشركات ال تعكس السياسات اليت    تقاريريوضح حتليل املقاييس اليت مت اإلبالغ عنها أن العديد من  

الحظة عدم االتساق يف عدد ونوعية املقاييس املبلغ عنها بشكل عام، ومع ذلك مت رؤيتها ومهمتها. كما مت م   يف
ا غالبية الشركات.  أن مقاييس األداء ال إال  العثور على بعض مقاييس الصحة والسالمة والبيئة الشائعة اليت اعتمد

  ستدامة. فة على الرغم من اجلهود املستمرة لتحسني سالمة الصحة البيئية حنو االتزال متخل

 
1 IPIECA API and IOGP, Oil and gas industry guidance on voluntary sustainability reporting  , 3ed 

Edition, 2015 . online: https://www.ipieca.org/media/2849/og_industry_guidance_on_voluntary 
_sustainability_reportnig_3rd_ed_2016.pdf , P.P 146-147. 

2 IPIECA, API and IOGP, Sustainability reporting guidance for the oil and gas industry, 4th Edition, 2020, 
online: https://www.ipieca.org/media/5115/ipieca_sustainability-guide-2020.pdf , p viii.  

طراك وواترفورد إنرت  * ل أويل كومباين. سو ل وتو  ل.شيو بريتش برتوليوم، شيفرون، كونوكوفيليبس، إيين، إكسون موبيل، ماراثون أويل، شل جلو
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لبيئة والصحة   :نتيجةإىل  وخلصت الدراسة   ال تزال االختالفات قائمة داخل القطاع من حيث صلتها 
موعة املدروسة  و والسالمة واالستدامة،    قررت الدراسة و   ، مرتفع نضج متوسط ومتوسط    ذاتعلى العموم مت اعتبار ا

  .1لتزام مبعاجلة قضا االستدامة االإىل  أن القطاع قد أحرز تقدما من جمرد تبين االستدامة 

 
1 Jennifer Schneider et. All, Towards Sustainability in the Oil and Gas Sector: Benchmarking of 

Environmental, Health, and Safety Efforts, Journal of Environmental Sustainability, Volume 3, Issue 3, 2013, 
online : https://scholarworks.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=jes, last visit: 22/11/2019. P p 
103,104,105,115,116. 
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   خالصة الفصل  

ىل جانب البعد االقتصادي الذي إجاءت التنمية املستدامة إلعطاء أمهية كبرية للبعدين البيئي واالجتماعي  
الصناعة النفطية منذ وقت طويل من بني الصناعات األقل   تربتهو الغاية لكل النشاطات والصناعات. وقد اع

ا اقتصادية اسرتاتيجية حبتة، استدامة، حيث ل را   ها يف سبيل حتقيق  خملفة طاملا كانت أولو  جتماعية اغري مرغوبة آ
ج التنمية املستدامة على الصعيد العاملي من طرف  ل النامية والدول الدو   املنظمات الدولية،  وبيئية، إال أنه ومع تبين 

الستمرار نفسها مط الصناعة النفطية    جتد سواء،  الاملتقدمة على   املنتجات النفطية   ،ن تفي خبدمات الطاقةالبة 
؛ ويف نفس الوقت عليها معااملشتقة واملوارد املالية الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية للدول املنتجة والدول املستهلكة  

ا     أو االجتماعية. ر السلبية سواء البيئية منها  ىل احلد الذي يقلل قدر اإلمكان من اآلإالعناية بنشاطا

را برية وجوية وعلى البيئة املائية.على اجلانب البيئي: ختلف الصناعة النفطية      ا

ا ت اجلوية  تنتج  التنفيس :عن النفطيةعمليات  لل النبعا الغازات،  ركات احمل  يفعمليات االحرتاق   ،حرق 
ر اجلسيمات من اختب  ، التحميل  خالل توربينات، الغازات اهلاربة الناجتة  الو  يعترب نظام الشعلة أهم و   .وغريها  ار اآل

ت  لمصدر   ت جوية معتربة  نشاطات يف    اجلويةالنبعا % 75،  املنبع. تتسبب نشاطات املصب بدورها يف انبعا
جوية   ت  ملو هي  التكرير  نشاط  ت  ملو  ألجل غالق  إلل  كبديل اقتصاد  واعتباره  التسريب  تقبل  لنتيجة  من 

ص من والتسرب، التخل  االنسكابر النفط والغاز،  آ   اندفاعات  عن  ر البيئية األرضية اآلتنتج أهم    . اتلإلصالح
ت،  تالنفا ئية االضطرا التأثريات  أهم.  املسالكفتح نتيجة  التأثري غري املباشر  و نتيجة البناء، حتمض الرتبة  الفيز

ت النفطية. خملفات العمليات النفطي تنتج عن نتيجة  على البيئة املائية هي    البيئة  ة والتسر

تمعات احملليةتؤثر الصناعة النفطية  على الصعيد االجتماعي   رأي سلبا وتتمثل اهم هذه القضا يف    على ا
إعادة التوطني، العسكرة وانتهاكات ،  ر على العمالة والتوظيف والتغريات السكانية  ، آ   السكان احملليني ومتكينهم

 . حقوق االنسان 

ت هيأ قتصادي تعترب  على الصعيد اال ملوارد على   : هم التحد االعتماد الكبري للعديد من الدول الغنية 
ظواهر مثل املرض اهلولندي االقتصادات الريعية ولعنة املوارد العوائد النفطية يف تنميتها وما خلفته هذه النماذج من  

  و مفارقة الوفرة. أ

جدت منظمة الشفافية و ربز مشكلة الفساد عامليا حيث  على مستوى األبعاد الثانوية للتنمية املستدامة ت
النفط والغاز من بني أكثر الصناعات عرضة للرشوة   من   %25كانت يف أسفل  و الدولية أن الشركات يف قطاع 
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شكال   .القطاعات، وذلك للعديد من األسباب وقد مت توثيق أنواع من الفساد على طول سلسلة القيمة النفطية و
  يد دويل. متنوعة وعلى صع

ت تدفعكل   ضد الصناعة النفطية يف إطار التنمية املستدامة إال ان هذا التوجه حيمل فرصا   هذه التحد
النفطية   التكاليف من خالل حتسني إدارة الصحة والسالمة والبيئة،  أيضا للشركات  عمليات اعتماد  مثل خفض 

لكفاءة يف استخدام الطاقة،   ة يف استخدام الطاقة أو ؤ ع أو ترخيص تقنيات كفإيرادات من خالل بي  حتقيقتتسم 
 عن اجلهود املعقولة والفعالة اليت تبذهلا الصناعة النفطية ملعاجلة شواغل التنمية املستدامة. ونشر  تقنيات سليمة بيئيا

خمت جراءات  ت  مستو ثالث  على  والتعاون  العمل  وميكنها  العاملية.  النظرة  من  حيسن  وخارجية ما  داخلية  لفة 
لتنسيق مع خمتلف أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني يف حتقيق التحسن يف أهداف التنمية املستدامة ذات  و

لصناعة، حيث تعترب جماالت ذات أمهية أهداف التنمية املستدامة    6و  8،9،3،  13،14،15،  7األمهية اخلاصة 
لنسبة النفطية. و   مرتبة من األهم إىل األقل أمهية  املشاريع واملسامهات يف هذا للصناعة  العديد من  قد مت توثيق 

ر اإلطار  ا تقلل من اآل ، واليت على الرغم من أن بعضها مل يكن بدافع االخنراط يف مسار التنمية املستدامة إال أ
ر اإلجيابية وتتوافق مع مسار التنمية املستدامة   . السلبية للصناعة تدعم اال

تقدم معلومات طوعية  من خالل إصدار تقارير  التنمية املستدامة  خماوف  نفطية  الشركات  اللعديد من  تعاجل ا
ويرجى   "املؤشر غري املايل".   أو،  "تقارير االستدامة"  يصطلح على تسميتهاعن األداء البيئي، االجتماعي واحلوكمة  

سجل ب حديث ويوهو أسلو ءلة مفيدة.  من هذه التقارير تقوية العالقات مع أصحاب املصلحة ويوفر آلية مسا
 عاما كمجموع وخيتلف بني الشركات الفردية يف مدى التقدم احملرز. حتسنا  
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  متهيد 
لتحليل كل من التنمية املستدامة مث الصناعة النفطية وبعدها انعكاس متط التنمية املستدامة لبات  بعد أن تناولنا 

لتطرق إىل حالة اجلزائر خبصوص هذه املواضيع حيث سنتطرق أوال إىل  على الصناعة النفطية، نقوم يف هذا الفصل 
لشركات   تطور اإلطار التنظيمي للصناعة النفطية يف اجلزائر مث حتليل سلسلة القيمة للصناعة النفطية يف اجلزائر بدءا 

الشر   ناشطة:ال  النفطية البرتولية. مث تطور كة  النفطية األجنبية وشركات اخلدمات  الشركات  طراك مث  الوطنية سو نفط 
جلزائر  النشاطات املتوسطة مث نشاطات املصب. نتطرق إىل    نشاطات املنبع من  النشاطات األساسية للصناعة النفطية 

املب  لنحلل يف  اجلزائر.  املستدامة يف  التنمية  مقاييس  لبعض  ذلك  البعد  اجلزائر  حث  النفطية يف  الصناعة  رابع وضعية 
طراك.  مع سو    ومتطلبات التنمية املستدامة، مث حتليل تقارير التنمية املستدامة 

  املبحث األول: تطور اإلطار التنظيمي للصناعة النفطية يف اجلزائر 
تقالل، املرحلة الثانية كانت يف مراحل هي: املرحلة األوىل قبل االس بستاجلزائر  يف  احملروقاتقطاع تنظيم مر 

ميم احملروقات، املرحلة الرابعة  اجلزائر   النفطية ظل االتفاقيات   بدأت عام   واليت ية الفرنسية، املرحلة الثالثة اليت جاءت إثر 
  . 13-19قرار قانون    إثرواملرحلة احلالية    07-05، واملرحلة اخلامسة وجاءت إثر قانون 1986

  بل االستقالل ق مرحلة  املطلب األول: 
. أما قبل امليالد يف عهد الفينيقيني  سنة  1200النفط يف اجلزائر حديث النشأة وإمنا يعود إىل    اكتشاف  ال يعد 

ترتجع  فعن احملروقات يف اجلزائر  التجاري  البحث والتنقيب   التاسع عشر وبداية القرن   إىل  األوىل البدا اية القرن 
عمليات يف  ها لتتعن البرتول يف حقل عني الزفت، الناجحة  لتنقيب مليات اع كانت أول   1895ففي سنة   العشرين،
  ، قسنطينة كل من  أثناء احلرب العاملية األوىل ب جرت عمليات حبث  ا ، كم1913  سنةجنوب غرب غليزان    تليوانت

يلة ر قلآت على الكشف عن  ال هذه احملاو كل  ساعدت   اكتشاف. أي    عنمل تسفر  نها  لك عني فكرون وسيدي عيش،  
البالد لتتحول أنظار توقفت بعدها  .  1العمق أكدت إمكانية وجود احملروقات  النفط يف مشال  التنقيب عن  عمليات 

  . 2إمكانية وجود مكامن نفطية يف تلك املنطقة  إىلالدراسات اجليولوجية    خلصتصحراء بعدما  ال الشركات الفرنسية إىل  
الثانية  انتهاء  وبعد   العاملية  ما   ؛النفط كمصدر أساسي وإسرتاتيجي من مصادر الطاقة  أمهية  تكرستاحلرب 

 ملؤسسات العامة الفرنسيةا  لصاحلرخص تنقيب كبرية يف  منحت  ف  ،النفطيةالثروة    استغاللتكثيف  فرنسا تسعى إىل   جعل
 

النفط: قنوات التأثري واالفاق املستقبلية، دراسة حتليلية قياسية حلالة    الصناعة النفطية وأسواقميلود بورحلة،   رابح حميوت، البرتول اجلزائري ، نقال عن،    1
   .172، ص 2017-201، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة تلمسان، 2015-1973اجلزائر 

جارية  اطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم الت  ،-حالة اجلزائر-مستقبل الصناعة النفطية يف ظل التنمية املستدامة  رمحان أمال،    2
 .47، ص 2013/2014وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، 
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كلم جنوب العاصمة   51يف واد قيتريين على بعد    1948جتاري سنة    اكتشاف ن أول  و كي ل.  1953- 1952الفرتة  يف  
  .11952سنة   اكتشاف حقل برقة غرب عني صاحل كما مت   ن،الور الغز قرب ص

اآلمال    1956ويف عام   العثور على حقل علجية يف  الكربى  بدأت  نوب اجلتتحقق، حيث مت يف جانفي 
 تدفع  هذه النتائج  اجلزائرية،  نفطلبالد، كما مت يف نفس السنة مت اكتشاف حقل حاسي مسعود أكرب حقول الل  يشرقال

مني استغالهلا.ية  نفطتشجيع رؤوس األموال اخلاصة من أجل اإلسراع يف الكشف عن الثروات الإىل  مة الفرنسية  حلكو   و
الفرنسية منها وغري   ، يشجع رؤوس األموال اخلاصةلقانون البرتول الصحراوي    صدار   1958نوفمرب    يف حيث قامت  

  ي. ي اجلزائر نفطيف امليدان ال لالستثمارالفرنسية،  

يف امليدان أن أحكامه مل تتضمن تسهيالت كافية  إال    ؛التشريع السائد هو قانون التعدين الفرنسي  كانلك  قبل ذ
لذ نفطال الصحراويلك  ي،  البرتول  قانون  تشريع  امتيازات مشابه    ،مت  نظام  له  اختذ كأساس  سائدا لالذي  لذي كان 

ح، مع     . 2بعض التسهيالت اإلضافية  اقرارحينذاك يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قاعدة مناصفة األر

تسابق على امتيازات صحراء اجلزائر، حيث بلغ عدد الطلبات تونتيجة لتلك التسهيالت اندفعت الشركات  
كما   .3اجلزائري   نفطوعند االستقالل كانت الشركات الفرنسية تسيطر على حوايل ثلثي إنتاج ال  .1958عام  طلبا    28

  .19624ن سنة  مليون ط   20.7إىل   1958ن طن سنة  مليو   0.4من    تطورت كمية االنتاج 

 االستقالل   غداة ية اجلزائرية الفرنسية  نفطالثاين: االتفاقيات ال  املطلب
موعة   من االتفاقيات بقي قطاع احملروقات اجلزائري حتت سيطرة النفوذ الفرنسي بعد االستقالل وذلك طبقا 

الفرنسية،   إيفيان،   1965األوىل واستمرت حىت عام    الفرتة   :مرحلتني  وذلك خاللاجلزائرية  اتفاقيات  وكانت حتت 
  . 1971واملرحلة الثانية واليت كانت حتت اتفاقيات جزائرية فرنسية وسادت حىت عام  

  إتفاقيات إيفيان   إطاريف    الفرع األول:   
، الستقاللليفيان اليت وضعت حدا حلرب التحرير اجلزائرية وفتحت الباب  إ  اتفاقيةوقعت    1962مارس    18يف  

طن جاءت االتفاقية السادسة حتت عنوان "و  لتعاون من أجل استثمار الثروات املوجودة يف  إعالن املبادئ اخلاصة 

 
 . 175-172 ص.صميلود بورحلة، مرجع سابق، حممد التوهامي الطواهر، نقال عن  1

  . 9، 6ص.ص ، 2006/2007توراه غري منشورة، جامعة عنابة، دك أطروحة، العوائد البرتولية مشاكل وأفاقماضي بلقاسم،    2

ا على التشريع اجلزائرييسري أبو العال،  3   .442، ص1996، دار النهضة العربية، القاهرة، مبادئ االقتصاد البرتويل وتطبيقا

 روحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم أط   البرتول على التنمية االقتصادية يف اجلزائر دراسة قياسية،  رأثر تقلبات اسعاموري مسية،    4
 .57ص  ،2014التسيري، جامعة تلمسان، 
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لصحراء حكام داألرض  لثروة ال  قيقة وحمددة بشأن تنظيم شىت العمليات اإلنتاجية واإلدارية"، جاءت  ية نفطاملتعلقة 
غاية عليا إىل  نعكاسا حلقيقة املوقف السائد، فاملفاوض اجلزائري انصرف كل اهتمامه  وكانت تلك األحكام ا  ،اجلزائرية

هي االستقالل السياسي والوحدة اإلقليمية للدولة اجلزائرية، أما املفاوض الفرنسي فقد ركز النظر على إنقاذ ما ميكن 
  هذه االتفاقية: يف  ية  نفطلا  هم األحكام أ وفيما يلي    .1مصاحل فرنسا االقتصادية يف اجلزائرإنقاذه من  

ريخ استفتاء تقرير نفطتؤكد اجلزائر وتضمن مجيع احلقوق ال - 1 )، اليت 1962جويلية 1(املصري ية اليت اكتسبت قبل 
دة األعباء أاجلزائر عن اختاذ أي إجراء من شويف هذا اإلطار متتنع  ؛  لشركات فرنسية أو أجنبية أخرى  مت منحها  نه ز

 ؛2االمتيازات النفطية  صاحل املسامهني يفاملالية أو املساس مب
ن تتعاو من أجل مواصلة اجلهود الرامية   - 2 طن األرض يف الصحراء، ويتم هذا إىل تتعهد اجلزائر وفرنسا  استثمار 

طن األرض" اهليئة    فرنسي مسي " التعاون عن طريق جهاز مشرتك جزائري   "اهليئة   واختصارا  الفنية الستغالل ثروات 
ا   وية"،الصحرا نفقا مناصفة يف  والفرنسية  اجلزائرية  احلكومتني  اجلهازا هم  ؛3تساهم كل من  هذا  تطوير   :هي   م 

طن األرضالاجلوفية ال الشبكات دراسة   ، اجم والنفطإبداء الرأي يف مشروعات قوانني املن  ، زمة الستثمار ما يف 
صدار الرخصاالمتياز مع االحتفاظ حبق الدولة اجلزائرية يف سلط طلبات عقود تعهد فرنسا بتقدمي . وكذا تتها 

  ؛4يف جمال البحث والتدريب والبعثات حتت تصرف اجلزائر  ا إمكانيا ا الفنية واإلدارية ووضع مساعدا
 ؛األولوية يف احلصول على سندات التنقيب واالستغالل عند تساوي العروض املقدمةية الفرنسية حق  نفطللشركات ال - 3
لفرك الفرن - 4  ؛5فرنسا أو منطقة الفرنك الفرنسيإىل  املصدر   نفطال  قيمةسي  تسدد 
  ؛6قبل االستقالل   الفصل يف املنازعات يتم أمام هيئة حتكيم دولية، بعد أن كانت حتال على هيئة فرنسية - 5

 لشركات األجنبية وحازت ا% من حجم اإلنتاج    71.99ما نسبته    1962ووفق هذه االتفاقية حازت فرنسا غداة  
ومن   .7االستقالل مليون طن عند    20فاق  الذي  % من اإلنتاج    10.15، بينما ملكت اجلزائر  %8617.األخرى 

توزيع االمتيازات   الفرنسية على    1963سنة  ففي  حيث  املصاحل  لشركات %  27,91كانت  و   % 67,45حازت 

 
  . 10ماضي بلقاسم، مرجع سابق، ص 1

لرجوع اىل بعض التجارب العاملية)،  أثرخملفي أمينة،    2 ة،  أطروحة دكتوراه غري منشور   تطور أنظمة استغالل النفط على الصادرات (دراسة حالة اجلزائر 
 .295، ص 2011/2012جامعة ورقلة، 

  . 10ماضي بلقاسم، مرجع سابق، ص 3

 295مرجع سابق، ص أمينة،خملفي  4

  . 10ماضي بلقاسم، مرجع سابق، ص 5

  .279يسري أبو العال، مرجع سابق، ص 6

 . 174ميلود بورحلة، مرجع سابق، ص  7
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حية العائدات  .  فقط  %4,64الدول اجلزائرية احلديثة على  يف حني سيطرت  أجنبية أخرى،   كان الدخل الذي ومن 
سنت أمريكي   28ال يزيد عن    1964-60ية يف الفرتة  نفطحتصل عليه احلكومة اجلزائرية من نشاطات الشركات ال

  .1سنت يف البلدان األخرى   90-75بني يرتاوح  للربميل الواحد بينما كان  

  1965الفرنسية  -ية اجلزائريةنفطاالتفاقية الالفرع الثاين:  

ا مل تكن تؤّمن بشكل كاف   ية يف اتفاقيات إيفياننفطليت تضمنتها األحكام النظرا للمساوئ الكثرية ا وكيف أ
الرخص واالمتيازات السابقة، مع بقاء خضوعها احلقوق املشروعة للجزائر، من حيث فرضها على اجلزائر املصادقة على  

 زائر كسر هذا القيد وطالبت بتاريخحاولت اجل .2لقانون البرتول الصحراوي، رغم ما يتضمنه من ثغرات ونقائص كثرية 
ب املفاوضات من جديد من أجل مراجعة بعض البنود    19/10/1963 دف   شهرا،  18  استغرقتعادة فتح 

  " اتفاق اجلزائرـ"عرف ب  ما إرساء  مت  بعد مفاوضات طويلة وشاقة  و   .3ية نفطواحلقيقية يف جممل العمليات الاملشاركة الفعالة  
على ضوء ،  4والتنمية الصناعية يف اجلزائر  املتعلق بتعديل القضا اليت ختص قطاع احملروقات و   1965جويلية    29يف  

  هلذه املفاوضات التعديالت التالية: وجاءت نتيجة    يف البلدان األخرى.  السائدةالقواعد  

كيمياء،  إعادة حتريك عمليات البحث من أجل رفع االحتياطيات، املسامهة يف تطوير نشاطات التكرير والبرتو  - 1
فرنسية  -مشرتكة جزائرية هيئة، تسهر على هذه حتقيق هذه النقاط  بدعم ومساندة جهود التصنيع يف اجلزائر االلتزام

   ؛ (ASCOOP)5املستقبل للبحث عن احملروقات واستغالهلا وتنميتها يف ةتسمى اجلمعية التعاوني
% وتعيني رئيس   50إىل  ية املنتجة يف اجلزائر  رفع حصة اجلزائر يف شركة (أس.إن. ريبال) أكرب الشركات الفرنس - 2

 ؛6%10لجزائر بنسبة  لعن حصتها يف معمل تكرير النفط   الشركة  ت تنازل كما    .الشركة من اجلزائر
حتكار التصرف يف  - 3 إدخال تعديل جذري على نظام استثمار الغاز الطبيعي، حبيث أصبحت اجلزائر تتمتع 

ستثناء السوق الفرنسية  إىل  دها عملية تصدير الغاز الطبيعي  كافة إنتاج الغاز الطبيعي، وتتوىل وح األسواق العاملية 
لتصدير شركة خمتلطة جزائرية  حيث    ؛ %)50- %50(فرنسية  تقوم 

 
  . 11ماضي بلقاسم، مرجع سابق، ص 1

  . 12 ،11ص.صسابق، الرجع امل سنف 2

 .174ميلود بورحلة، مرجع سابق، ص   3
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الضريبة على   ، واحتسابية القائمة آن ذاكنفطإقرار نظام ضرييب مماثل لذلك الذي ختضع له االمتيازات ال  - 4
 ؛API1  44- 40للربميل اخلام من ميناء جباية درجة كثافة    سنت   820بـ  أساس سعر قياسي حدد  

  بشكل تدرجيي مضبوط؛%  55ىل إ% 50رفع معدل الضريبة من   - 5
النفاذ، صندوق   استبعاد - 6 ا قانون البرتول الصحراوي وأمهها عالوة  بعض بنود املصروفات اليت كان يسمح 

ح.   اقتطاعا  جتديد املخزون، والتسهيالت املالية األخرى اليت كان من شأ   نسب كثرية من األر
ن  ) سنوات 5س (إمكانية تعديل شروطها كل مخ  مع  سنة  15هذه االتفاقية ملدة    وقد مت االتفاق على سر

  .2تفاق الطرفني 

ميم احملروقات  املطلب   وقانون البرتول األساسي  الثالث: 
ميمعمليافقد متت    ا ثروا  استعادت حرصت اجلزائر منذ االستقالل على   ، أما عديدة يف قطاعات عديدة   ت 

ي مث التأميم نفطميم جزئي يف قطاع اإلنتاج التوزيع مث  البتأميم قطاع    فيما خيص قطاع احملروقات فقد بدأت حركة التأميم 
  الكلي.

  احملروقات ميم قطاع توزيع  األول:    الفرع
جانب إىل  يف جمال توزيع احملروقات، BP  يطانيةالرب اشرتت اجلزائر كافة مصاحل شركة البرتول  1967شهر جانفي  يف

 1967وعلى إثر حرب   .%20,4إىل  %    10حصة اجلزائر من    إثرها   حصتها يف مصفاة اجلزائر العاصمة، ارتفعت
ميم   مت   1968/ 13/05ويف    . متهيدا المتالكها  وضعت السلطات اجلزائرية الشركات األمريكية والربيطانية حتت الرقابة

 .% 100ت األجنبية العاملة يف ميدان توزيع، نقل وختزين احملروقات وأصبح هذا امليدان وطنيا  مجيع الشركا
  ي نفطقطاع اإلنتاج الل  اجلزئي  تأميم: الالفرع الثاين

التوزيع،     ميم كلي لقطاع  ميم جزئيبعد  ل يف  % بعد شراء حصة من  56نسبة  بلغ    طاع التكريرلق  و شركة تو
ميم قطاع اإلنتاج،  7/11/1968مصفاة اجلزائر يف   مع الشركة األمريكية بتاريخ   أبرمت إتفاقا ف، توجهت اجلزائر حنو 

التنقيب واإلنتاج 51يقضي بتنازل الشركة األمريكية عن حصة قدرها    19/10/1968 % من حقوقها يف البحث 
طراك ت بتأميم كافة الشركات غري أصدرت اجلزائر قرارا   1970ونوفمرب    %. ويف   49وحتتفظ حبصة قدرها   لصاحل سو

  .3الفرنسية العاملة يف اإلنتاج، وقد مشل هذا التأميم كل من شل، م وبيل، نيومنت، أميف
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  الثالث: التأميم الكلي   الفرع
تبق   املصاحل األجنبية إال  مل  ميم  بعد  نفطية حملية  الفرنسية حتوز على نسب األغلبية يف مشاريع  الشركات 

  األخرى. 
ميم املصاحل الفرنسية فتعود  أما عن أسبا ا يف اتفاقيات جويلية  إىل  ب  ، مت اعتبار 1965أنه وأثناء مفاوضا

 نفطذ بعني االعتبار التطور احلاصل يف أسعار الألخ   1969طالبت اجلزائر يف مارس    لذلك  ،اللييب كمرجع   نفطال
دامت املفاوضات حىت منتصف   .دوالر  2.65  إىل   نفط. وذلك برفع سعر برميل ال1حلصول على أسعار مطابقة وااللييب  

ا    1970 . 2يضا أ  ولكنها مل تسفر عن أي تقدم  1971اتفاق، كما عادت املفاوضات يف عام  إىل  ومل يتوصل بشأ
التفكري يف بدائل أخرى السرتجاع الثروات الوطنية، وخاصة بعد إىل  فاوضات اضطرت احلكومة اجلزائرية  ومع فشل امل

يف خمتلف القطاعات. وقد سامهت الظروف الدولية واإلقليمية خاصة العربية يف بلورة قرار التأميم،   فتحها ورشات كبرية 
دوالر   2,85  لنفطها عندالسعر القياسي    اعتماد  د تباع سياسات حامسة. لذلك مت إعالن اجلزائر من جانب واح

ميم جزئي كل الشركات الفرنسية   1971فيفري    24. وهنا أعلن الرئيس الراحل هواري بومدين يوم  3للربميل عن قرار 
طراك فيها    .%51العاملة يف الصحراء لتصبح حصة الشركة الوطنية سو

  اجلزائري إثر التأميمات ي  نفطالنظام الالفرع الرابع:  

حتت   يف البالد  نفطجمموعة من النصوص القانونية اهلامة املتعلقة بنظام ال  1971أفريل    12أصدرت اجلزائر يف  
حتديد اإلطار الذي متارس فيه الشركات   22-71يف املرسوم التشريعي رقم    جاءحيث    "قانون البرتول األساسي"،ية  تسم

لنظام  24- 71واملرسوم    حث عن الوقود السائل واستغالله،األجنبية نشاطها يف ميدان الب  اجلبائي اخلاص   الذي يتعلق 
  كام: ألحهذه اهم  ألوفيما يلي عرض موجز ،  ذه النشاطات

  للجزائر أن حتدد مستوى األسعار املعلنة بقرار مفرد وتعدهلا بقرار مفرد؛  - 1
طراك ميكنها احلصول على السندات   - 2 ية، حيث ال ميكن ألي شخص طبيعي أو معنوي نفطاملنجمية أو الوحدها سو

 تها ال تقل مسامه  طراك؛الشرتاك مع سوإال  أجنيب ممارسة نشاطات البحث عن الوقود السائل واستغالله يف اجلزائر  
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طراك حبكم مسامهتها أغلبية أعضاء جملس اإلدارة،  51% ن ملك تكو و تستثىن العمليات على الغاز،  ، و يكون لسو
 ؛ 1اجلزائر وحدها 

وة و ،  % من األسعار املعلنة55  الضرائب بنسبةتفرض     - 3  % على الغاز الطبيعي؛ 5و  نفط% على ال12,5إ
لدينار   - 4    ؛2اجلزائري الذي يشرتى من البنوك اجلزائرية مجيع املدفوعات تتم 
 احملاكم اجلزائرية هي صاحبة االختصاص األصيل يف نظر املنازعات.  - 5

% من حصة الشركات اليت مسها التأميم، 51:  تسيطر على  1972يف سنة    أصبحت اجلزائرنتيجة لذلك  
ال77 إنتاج  الغاز،  100،  نفط% من  إنتاج  من  بيب احملروقات  %100  أ والغازية،  % من  % من 100السائلة 

  . 3اوية داخل الوطن التوزيع، وكذلك احتكار مطلق فيما خيص تكرير احملروقات ونشاطات الصناعة البيرتوكيم

النفط الصحراوي   إلغاء   24-71و    22-71  مرين ى األمت مبقتضأنه  إىل  وجتدر اإلشارة   مجيع بنود قانون 
احل  التقليدية  االمتيازات  نظام  املشاركة واملرتكز على  عقود  أساسا على  يرتكز  استغالل جديد،  بنظام  وتعويضه  ديثة 

طراك.  ميكن للشريك األجنيب ممارسة نشاطات الصناعة النفطية يف اجلزائر وفق إبرام عقد حيث  وفاعلها األساسي سو
  عقود اخلدمات". “ او  املشاركة"  يدرج ضمن "عقود

   :مهانوعني من عقود اخلدمات و   حيث استعملت اجلزائر
ألخطار اليت تقوم مبوجبه الشركة األجنبية بتقدمي اخلدمة وال تتحصل على مكافأة وتعوض  األول: عقود اخلدمات 

   .يف حال احلصول على نتيجة إجيابية، وتتحمل اخلسارة يف حال احلصول على نتيجة سلبيةإال تكاليف االستكشاف  
كة األجنبية املخاطر ويقتصر دورها على تقدمي اخلدمات املطلوبة ه الشر املساعدة التقنية، حيث ال تتحمل في  الثاين: عقود

  .4 منها لفائدة الشركة الوطنية مقابل مكافأة متفق عليها مسبقا (عينا أم نقدا)
طراك لعمليات البحث والتنقيب،    القياديالدور  على    د وقد مت التأكي  جيوز منح هذا الدور للشريك أنه  إال  لسو

طراك عن القيام بدور املنفذ  األجنيب يف حاال طراالرئيسي و ت عجز سو مرة   كعند اكتشاف النفط حيث يعود لسو
الستثمارات املستمرةل الشريك األجنيب    يلزمكما    .  أخرى    دف جتديد االحتياطي النفطي.  قيام 
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عض النصوص التنظيمية  تعديالت تذكر سوى بحمل  التكرير والتسويق    ، نشاطات النقلمل تكن  جتدر اإلشارة انه  
سعار البيع حلصة الشريك األجنيب   .  1فيما يتعلق 

وة والضريبة البرتولية املباشرة.  ويالحظ أن النظام اجلبائي املطبق خالل هاته الفرتة كان يرتكز أساسا على اإل
وة لتصل   وقد عرفت هذه البنود خالل فرتة تطبيق قانون البرتول األساسي بعض التعديالت حيث، ارتفعت  نسبة اإل

اية سنة  20إىل   بناء على   1975% يف فيفري  85إىل  املباشرة    البرتولية   ة، كما إرتفع معدل الضريب1974% يف 
    .2قرارات منظمة األوبيك 

  14- 86املطلب الرابع: قانون  
ة هذا املرسوم أثبتت التجربة حمدودي  1971لسنة    التأميم وتطبيق بنود املرسوم التشريعي  قرار   سنة من   15بعد  

طراكمل توقع اجلزائر عن طريق شركة    1985و  1971ول الفرتة املمتدة ما بني  فط  نتائج ضعيفة يف امليدان:  توبرز   سو
ضعف  . كما ظهرت نقاطقليلة  اكتشافات سوى    االستكشاف حتقق أعمال  ومل  األجنبية  عقدا مع الشركات  14سوى  

طراكشركة  ل  بشريةو   تكنولوجية  الوضع يف  تدهور  صاحب هذا    .ناعة النفطيةكفل جبميع مراحل الصالت  خبصوص   سو
ادخال وغريها قرر املشرع اجلزائري   دواعيوهلذه ال  .هذه الفرتة  خالل  نفطيف أسعار ال  اخنفاض  نتيجة  للبالد  االقتصادي
  . 1986سنة   ةجديد  تصحيحات 

قانون   لفتح    14-86جاء  اجلزائرية  الدولة  من  ال  االستثماركمحاولة  األجنبيةأمام  مع   شركات  لشراكة 
البحث، ومنح   العمل على تكثيف اجلهود يف جمال  أجل  كوالنقل، وذل   االستكشافيف أعمال التنقيب،    كطراسو

ما الشركات ال  لالستفادة  كطراالفرصة لسو  العاملية نفطمن التقنيات والتكنولوجيا اليت تتمتع   . وذلك عن طريق3ية 
  . 4ية يف مناطق أخرى نفطمنافسة الشروط املمنوحة للشركات ال  من شأنه  وضع إطار قانوين 

مرحلة النسخة   :، وقد عرف مرحلتني مها 2005و  1986ساد هذا القانون خالل الفرتة املمتدة بني عامي  
لقانون   . 21-91األصلية للقانون ومرحلة النسخة املعدلة واملتممة 

  14-86  النسخة األصلية لقانون   الفرع األول:
بيب، يف    14-86نون  صدر قا أل عمال التنقيب والبحث عن احملروقات واستغالهلا ونقلها   19املتعلق 

طراك1986أوت    . 1971الذي حازت عليه يف قانون   ، وقد أكد على احتكار شركة النفط الوطنية سو
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تسلم ملؤسسة   ة منجمية برخصإال  بحث عن احملروقات واستغالهلا  وال  *حيث نص على أنه: ال يشرع يف أعمال التنقيب
التنقيب والبحث عن احملروقات  وطنية دون سواها، وجيب على أي شخص معنوي أجنيب يرغب يف ممارسة أعمال 

ذه الشراكة    الشرتاك مع مؤسسة وطنية.إال  السائلة واستغالهلا، أن يقوم بذلك   تثبت للشركات اليت  إال  وال يسمح 
عمال التنقيب والبحث واالستغالل على الوجه األحسن توفرها على القدرات التقنية واملالي     .1ة الضرورية للقيام 

اأ )  1- 4، يعرض اجلدول ( تعاقدية) أشكال  3(   ثالثةوقد نظم اإلطار التعاقدي هلذه الشراكة يف     : هم مميزا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ا تشمل اعما  * ستثناء احلفر االسمت تعريف اعمال التنقيب  ئية،  تكشايف، الذي يعترب ل االستكشاف عن احملروقات السيما الطرق اجليولوجية واجليوفيو
 . 14-86من اعمال البحث عن احملروقات ابتداء من قانون 

عمال التنقيب والبحث عن احملروقات  14-86قانون رقم ، األمانة العامة للحكومة 1 بيبيتعلق  أل ،  35 العدد ،، اجلريدة الرمسيةواستغالهلا ونقلها 
  .26، 20،  9، املواد 1986 أوت 27املؤرخ يف 
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طراك والشركات األجنبية وفقشكال الشراكة بني  أ)  1-4اجلدول (   14-86لقانون    اسو

نظام الشراكة 
 

ASSO
C

IATIO
N

  شروط الشراكة   
  ؛ تقاسم احلقوق والواجبات اعتماد على نسبة املشاركة  
  طراك عن   . %51جيب ان ال تقل نسبة سو

خصائص  
  الشراكة 

 ؛ يتحمل الطرف األجنيب خماطر االستكشاف بشكل كامل  
  ؛ اإلنتاج يف املكامن املكتشفة يتشارك الطرفان يف  
 ؛ وة والضريبة على النفط حبسب نسبته يف الشراكة يدفع كل طرف حقوق اال  
  ؛ ميول الطرف األجنيب االستثمار يف مرحلة عملية االستكشاف  
   طراك بتعويض الطرف األجنيب    حتققويف حالة االستكشاف التجاري تقوم سو

طراك)  أكثرو أ% 51ـــعن تكاليف االكتشاف ب   . (حسب نسبة مشاركة سو

عقود تقاسم 
ا

إلنتاج 
  

PSC
 

عقود   مبادئ 
  تقاسم االنتاج 

   بنقل جزء من اتعاب  التكاليف، وبدل  الشريك األجنيب كتعويض عن  يستفيد 
  . لية من الضرائب انتاجه عرب معابر الشحن خا

عقود   خصائص 
  تقاسم اإلنتاج 

   لإلنتاج الكلي للحقول اجلارية،  49ال تتجاوز حصة الشريك األجنيب نسبة %
لكل    املستخرجة   )الطبيعي و/أو الغاز    النفط(  ت احملروقا يتم التفاوض على تقاسم  

بت    اجلزائرية   شركات النفط الدولية والدولة بني  عقد   أو شركتها الوطنية مبعدل 
  ؛ اإلنتاج وأسعار النفط  أو متغري حسب مستوى 

   التقنيات ستخدام  عمال االستكشاف واإلنتاج  الدولية  النفط  تقوم شركات 
م   ؛ مواردهم املالية، وتتحمل كل املخاطر  وكذاالتكنولوجية اخلاصة 

   من األجنيب  الشريك  ح  أر حبيث ي  أختلو  دفع    ضرائب،  طراك  سو تتحمل 
  ؛ الضرائب على الدخل عن الشريك األجنيب واليت تعادل نسبة الضريبة العامة 

   هي املالك    واليت   ) الوطنيةالشركة    أو( الدولة  تنفذ مجيع العمليات النفطية لصاحل
  ؛ املنشآت و  لالحتياطات

   قابل لتحويل امللكية، لكن ينتج عنه العديد من االلتزامات  عقد تقاسم اإلنتاج غري
  . جتاه شركات النفط الدولية 

عقد خدمات ذات خماطر 
  

R
SC

  

عقد   مبادئ 
ملخاطرة   اخلدمة 

   نه ال يستخدم يف االستكشاف بل للتعاقد لتطوير  أإال  قود تقاسم اإلنتاج  ع يشبه
دة انتاجه او إطالة عحقل قيد االستغالل ا   ؛ رهمو ز

   نقدا او  عينا  مدفوعات  على  اتعاب  وبدل  األجنيب كتعويض  الشريك  يستفيد 
  . والضرائب   من الرسوم معفاة 

عقد   خصائص 
ملخاطرة   اخلدمة 

 ختيار نوعية املخاطر اليت يتحملها   ؛ تسمح هذه العقود للشريك األجنيب 
 ؛ ا الشريك األجنيب يعتمد الدفع على نوع املخاطر اليت اختاره  
  اإلنتاج. ال يستفيد الشريك األجنيب من اية امتيازات يف حقول  

طراك، -املصدر: مت اعداده اعتمادا على:     .3-2، ص ص 2019 ، واالفاق التطورات النفطية   العقود سو
 . 148، مرجع سابق، ص حممد مخيس و  قوي   بوحنية   -
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ر مستكشفة من قبل غري ث نص على أن الشراكة  وقد أكد القانون على الرتكيز على نشاط البحث، حي يف آ
ذلك نص القانون على أن احلق يف اإلنتاج ميس احملروقات السائلة فقط، حيث ال شراكة يف الغاز، إىل  مسموحة. إضافة  

املصاحب الذي يستخرج مع النفط من احلقل   سواء أسفر نشاط البحث عن اكتشاف حقل غاز، أو فيما خيص الغاز 
طراك دون سواها. .1راكة حمل الش بيب حمصورا يف املؤسسة الوطنية سو أل   كما أكد على بقاء نشاط نقل احملروقات 

وة وضريبة على النتيجة   14-86كما جاء قانون   ن احملروقات املستخرجة ختضع لدفع إ حكام جبائية تقرر 
وة بـ %، وهذا يف املناطق العادية. حيث ميكن أن 85يبة بـ%، والضر 20اإلمجالية للسنة املالية. حيث حتدد نسبة اإل

وة ختّفض هذه النسب، تقديرا ألمهية اجلهد املبذول يف امل ت غري عادية، حيث ختفض اإل ناطق اليت تنطوي على صعو

% 75إىل  كما ختفض الضريبة على النتيجة اإلمجالية    .ب"% يف املنطقة " 12,50إىل  و "أ"  % يف املنطقة  16,25إىل  

جنيب وتدفع هذه املستحقات اجلبائية من طرف: املؤسسة الوطنية والشريك األ   . "ب"% يف املنطقة  65و"أ"  املنطقة    يف

كل حسب نسبته يف االشرتاك، إذا كان الشكل هو عقد مشاركة. أو تدفعها املؤسسة الوطنية مبفردها، عندما متارس 
  ري عقد املشاركة. النشاط مبفردها، أو كون شكل انتفاع الشريك األجنيب غ 

النامجة   عن تطبيق هذا أما فيما خيص اجلهة القضائية صاحبة االختصاص يف تسوية االعرتاضات واملنازعات 
    .2دون سواها   جلهات القضائية اجلزائريةاالقانون والنصوص املتخذة لتطبيقه فهي  

    14- 86املعدل واملتمم لقانون    21-91: قانون  الفرع الثاين
لنظر  اقتصادهاحيز التنفيذ، مرت اجلزائر مبرحلة حرجة يف   14- 86من دخول قانون    بعد فرتة وجيزة  إىل ، و

الفرتة   خالل عقدا فقط    13النتائج املتواضعة اليت حققها هذا القانون على مستوى عدد االكتشافات حيث بلغت  
ت تستقطب الشركات رفع االنتاج واالحتياطات وذلك بتقدمي تسهيال  على اجلزائر    لذلك عزمت ،  1986-1991

ويتمم القانون ليعدل    1991ديسمرب    4املؤرخ يف    21- 91جاء قانون    لذلك   .3األجنبية ذات اخلربة والتكنولوجيا
  :أمهها  يلي  فيما، وقد جاء مبجموعة من التعديالت  14- 86

 
1 MEM, The Evolution of Algerian Hydrocarbon Legal Regime and The New Perspectives, Op. Cit., P.P 11-12. 

  .63، 48،49، 41-38، 17سابق، املواد، مرجع 14-86قانون رقم ، األمانة العامة للحكومة  2

 .185ميلود بورحلة، مرجع سابق، ص   3
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يف حتديد انتفاع   ىراعية  ، ويف هذه احلالتطوير واستغالل احلقول املكتشفة من قبلسامهة يف  امل  لشركات األجنبيةل  ميكن -
التكاليف األجنيب  حمل   الشريك  احلقل  اكتشاف  أجل  من  الوطنية  املؤسسة  تتحملها  اليت  والتقنية  املالية  واملخاطر 

  ؛1االنقضاء   االشرتاك واستغالله عند
 يف إنتاج الغاز؛  حصصمكان الشركات األجنبية احلصول على  -

بيببناء مث استغالل الشراكة يف  عقد  إمكانية   -  ؛ كثر% على األ 49، بنسبة  خطوط أ

وة تصل    يف -  ؛2% 42إىل % والضرائب على الدخل قد تصل  10إىل  النظام اجلبائي أصبحت القيمة الدنيا لإل

 العقد  ألطراف  ميكن  هافشل  حالة   ويف  العقد،   يف  عليها  واملتفق   احملددة  الشروط  حسب  مصاحلة  حمل  املنازعات  تكون  -
 ؛ الدويل  التحكيمإىل    اللجوء

 بقيت نشاطات املصب مغلقة يف وجه الشراكة األجنبية. -

دف من خالله لتقاسم املخاطر املتعلقة بنشاط االستكشاف  كان اللجوء للشراكة خيارا اسرتاتيجيا للجزائر 
حملروقات ح  . واالستفادة من املسامهات التكنولوجية واملالية الالزمة إلحياء النشاط املتعلق  حلتيه مبر   14- 86قانون    أ

، معظمها عقود تقاسم اإلنتاج، وعقدين فقط من نوع االمتياز وعقدين اخرين 2005و   1987عقدا بني    83إبرام  
  .  )1-4(وهي موضحة يف الشكل   املخاطرمن عقود اخلدمة ذات  

  86- 14): عقود املشاركة املربمة يف إطار قانون  1-4شكل (

  
طراك، املصدر:     . 4ص ،  2019 ، االفاقو  التطورات النفطية العقود سو

 
 .307-306 ص.صخملفي أمينة، مرجع سابق،  1

2  MEM, The Evolution of Algerian Hydrocarbon Legal Regime and The New Perspectives,  Op. Cit., P.P 
15,16. 
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منها يف  36منها من خالل التفاوض املباشر مع الشركات النفط الدولية، ومنح   47، مت ابرام  83من بني العقود الـ  
دة االحتياطات القابلة 2005و  2000إطار العروض التنافسية اليت مت اطالقها يف الفرتة ما بني   . وكانت النتيجة ز

، ووصل اإلنتاج يف إطار الشراكة 1999مليار طن سنة   5.12إىل    1989سنة   مليار طن 3.47لالسرتجاع من  
يف   املشاركني   تنويعإىل  وأدى ذلك    1995% سنة  1بعد ان كانت ال تقتصر سوى على    .12007% سنة 33اىل

  .2تلعب دورا مهما يف قطاع املنبع اجلزائري  *شركات النفط املستقلة الصغريةحيث أصبحت    زائريقطاع النفط اجل

ريخ األ   أصبح  14-86قانون    ويف إطار يف ذات السياق   عمال االستكشافية به  حوض بركني، الذي يعود 
طراك   موضوع  1951سنة  إىل   طراك. وقد كشفت األحباث اليت اجراها شركاء سو اهتمام خاص من قبل شركاء سو

ته وجعلت منه قطبا هاما للنفط،   ته يف حجم االحتياطات االمجالية من ذ ارتفعت مسامهإيف هذا احلوض عن إمكا
ات اليت متت هي نتيجة ن االستكشافأ إىل  جتدر اإلشارة  . هذا و )2019(   % حاليا30زيد من  أ إىل    1986% سنة  2

لكامل من قبل الشركاء األجانب  -   2001  نه يف الفرتة أويف ذات الصدد نورد   .3جلهد استثماري هائل مت حتمله 
مليار دوالر،   3.5بقيمة  كلية    نتيجتها استثماراتعقدا للتنقيب والتطوير حققت    43منحت اجلزائر حوايل    2007

  .4شركات النفط األجنبيةاستثمرت ملياري دوالر منها 

  07-05  اخلامس: قانون  املطلب
بعد ست سنوات من طرحه إال  النظام اجلديد الستغالل احملروقات  هذا القانون الذي يقر  مل تتم املصادقة على  

ختوفهم عن    واحيث أعرب  ،5فيه عودة عهد نظام االمتيازات القدمية   او أر حفيظة املعارضني حيث ر ألربملان، حيث  على ا
أبريل    28بتاريخ  لكنه صدر أخريا    عناصر سيادة الدولة.   وعنصر من   السيطرة على مورد طبيعي اسرتاتيجي  من فقدان 

 . 2013سنة   ن   وتعديل  2006عام    أول   عديل صلية، تأعرف هذا القانون ثالث مراحل: نسخة . وقد  2005

 
طراك،   1   3، ص 2019، التطورات واالفاقالعقود النفطية سو

 .، إضافة إىل تنويع جغرايف أين دخلت القطاع شركات آسيويةAnadarkoو  Amerada Hessو  Maersk Oilمثل  *

2 Bassam Fattouh , North African Oil and Foreign Investment in Changing Market Conditions,  Oxford 
Institute for Energy Studies, march 2008, online: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-
content/uploads/2010/11/WPM37-NorthAfricanOilandForeignInvestmentinChangingMarketConditions-
BassamFattouh-2008.pdf , last visit: 15/08/2019. P.P 8-10.  

طراك،   3   . 5مرجع سابق، ص  ،العقود النفطية التطورات واالفاقسو

4 Bassam Fattouh , Op. cit. P.P 8-10. 

 . 311خملفي أمينة، مرجع سابق، ص  5
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  07-05  : النسخة األصلية لقانون ولالفرع األ
القانون مفصل   يراد القواعد جاء هذا  بشكل كبري مل تعرفه القوانني السابقة للمحروقات، حيث مل يكتف 

اط ذات أمهية جيب عدم وأورد نق   املنافسة)/خارج املفاوضات (للعقود ومددها    حمددة   وضع شروط معياريةالعامة بل  
    يف العقود الحقا.   مهاهلا إ

حترير قطاع احملروقات وجذب املستثمرين األجانب، حيث إىل يهدف   07- 05قانون احملروقات   اصداركان  
عمل على فتح كل نشاطات احملروقات، لكل املستثمرين مهما كانت صفتهم، سواء من القطاع العام أو اخلاص، حمليني 

ية هي سوق حرة تنافسية، شريطة نفطص القانون على أن السوق وطنية للمحروقات واملنتجات النب. حيث نأو أجا
احرتام القانون، الذي يضم جمموعة من الضوابط اليت تضمن منافسة حرة ونزيهة وتطبيق السياسة الطاقوية الوطنية. كما 

طراك  إىل  هدف القانون   ها من الدور احلكومي وإبقاء الدور التجاري جتاري، عن طريق حترير جمرد كيان  إىل  حتويل سو
دف التخلي عن مهمة تعاكس وتعرقل مهمتها االقتصادية الطبيعية، وذلك ألجل تقوية دورها األساسي 1فقط . وهذا 

طراك لتصبح واحدة من بني جمموعة من  وهذا ينهي.  2يف خلق ثروات لصاحل اجلماعة الوطنية يف  الفاعلني  احتكار سو
لتنافس احلر مع الشركات األجنبيةقطاع احمل حتسني املعايري البيئية،  إىل  كما هدف هذا القانون      .3روقات اجلزائري تقوم 

  .4توفري نظام مايل واضح وبسيط وتنافسي للعقود 
املؤسسايت، النظام التعاقدي مبجموعة من البنود ختص اإلطار    05-07ولتحقيق حترير القطاع، جاء قانون  

   ئي.والنظام اجلبا

-07أنشأ قانون    حيث  ،دف ضمان التنظيم لسوق احملروقات احلر عداد إلطار مؤسسايت  إ : مت  اإلطار املؤسسايت - 1
املالية، مها "سلطة ضبط احملروقات"،   05 القانونية واالستقاللية  لشخصية  تتمتعان  وكالتني وطنيتني مستقلتني 

العديد من امتيازات الشركة الوطنية   نقل   حيث لك "ألنفط"  "والوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات" وتدعى كذ 
طراك    ألجلوهذا    هاتني الوكالتني اجلديدتني،إىل  سابقا    متعامل اقتصادي وليس ممثال للقطاع العام. إىل  حتويل سو

 
1  MEM, The Evolution of Algerian Hydrocarbon Legal Regime and, Op. Cit., P.P 36, 38. 

حملروقات 05-07قانون رقم ،  األمانة العامة للحكومة 2   .2املادة  ،2005يوليو  29مؤرخ يف ، 50 العدد ،، اجلريدة الرمسيةيتعلق 

3 François Krotoff, et all, Another amendment to the hydrocarbon’s legislation in Algeria: Back to square one? 
International Oil and Gas Finance Review 2007, Available online:  
<http://www.gide.com/front/files/EuromoneyYearbook_GLN_HydrocarbonsLawInAlgeria_nov2007.pdf >,  last 
visit:(3/2/2012), P2. 

4  MEM, The Evolution of Algerian Hydrocarbon Legal Regime And, Op. Cit., P.P 36, 38. 



التنمية املستدامة متطلبات  الفصل الرابع: الصناعة النفطية اجلزائرية يف ظل   

187 
 

   :  1تتوىل سلطة ضبط احملروقات التنظيم التقين املطبق على النشاطات النفطية منها على سبيل املثال  .أ
  ؛ظيم املتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ االستعمال احلر ملنشآت النقل بواسطة القنوات والتخزينالتن -
ا -  ؛ التنظيم يف جمال الصحة واألمن الصناعي، والبيئة والوقاية من املخاطر الكربى وإدار
بيب والتخزين  - جناز منشآت النقل بواسطة األ   ؛دفرت الشروط اخلاص 
 ؛يري املعدة على أساس أفضل تطبيق دويل تطبيق املقاييس واملعا -
ت والغرامات اليت تسدد للخزينة العمومية  -  ؛يف حالة خمالفة القوانني والتنظيمات  تطبيق العقو
بيب، وتقدمي توصيات    - حملروقاتإىل  دراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة األ  ؛الوزير املكلف 
حملروقاإىل  تقدمي توصية    - بيب يف حالة تقصري خطري فيما الوزير املكلف  ت بسحب امتياز النقل بواسطة األ

 ز؛ عقد االمتيا  خيص األحكام املنصوص عليها يف 
 ؛يةنفطتسيري صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل احملروقات واملنتجات ال -
حملروقات يف جمال السياسة القطاعية وإعداد النصوص التنظيمية  - اليت حتكم نشاطات   التعاون مع الوزير املكّلف 

 . احملروقات
  :2تكلف الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات (ألنفط) بـ     .ب

 ؛ ترقية االستثمارات يف جمال البحث واستغالل احملروقات  -
لبحث واستغالل احملروقات  -   ؛ تسيري وحتسني بنوك املعطيات اخلاصة 
  ؛ تسليم رخص التنقيب -
  ؛ العروض املتعلقة بنشاطات البحث واالستغاللالقيام بعملية طرح املناقصات وتقييم   -
  ؛ متعاقدا، وتنفيذ عقود البحث و/ أو استغالل احملروقاتاملتابعة واملراقبة، بصفتها طرفا  -
  ؛ واملوافقة عليها وحتيينها دور  التطويردراسة خمططات   -
  ؛ التأكد من استغالل موارد احملروقات ضمن احرتام احملافظة املثلى عليها -
لسوق الغازيةترقية تبا -   ؛ دل املعلومات اخلاصة 
  ؛ املساعدة على ترقية الصناعة الوطنية -
  ؛والتطويرجيع نشاطات البحث  تش -

 
ت املتضاربة، قانون احملروقات يف اجلحممدمخيس  و   بوحنية قوي  1 قراءة يف تطور األطر القانونية واملؤسساتية لقطاع احملروقات يف اجلزائر،  زائر وإشكالية الرها

 150ص  ورقلة،جامعة  ،2013العدد التاسع/ جوان  دفاتر السياسة والقانون

 .151نفس املرجع السابق، ص   2
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حملروقات يف جمال السياسة القطاعية، وإعداد النصوص التنظيمية اليت حتكم نشاطات  - التعاون مع الوزير املكّلف 
  ؛ احملروقات

عداد خمطط على املديني املتوسط و  -   ة؛البعيد لقطاع احملروقات كل سنالقيام 
  .اجلبائيةتبادل املعلومات اجلبائية فيما خيص عقود البحث و/أو استغالل احملروقات مع اإلدارة   -

يتعني على كل من يرغب يف ممارسة نشاطات فيما خيص احملروقات، أن يربم   هو أنه أهم بند التعاقدي:   اإلطار - 2
  : وارد احملروقات (النفط) حيث متنحمسبقا عقدا مع الوكالة الوطنية لتثمني م

 ؛ رخصة تنقيب ملدة أقصاها سنتني، وتوضع حتت تصرف الوكالة كل نتائج أشغال التنقيب - 
 ؛ سنة  32رخص حبث واستغالل مبدة  - 
 سنة.   25عقود استغالل حلقل مكتشف من قبل ملدة  - 

االستغالل احلد األدىن من وجيب أن حيدد يف عقد البحث و   ،هذا وتربم العقود بناء على مناقصة للمنافسة
% يف املرحلة 30بـ  خالل كل مرحلة من مدة البحث، كما تقلص آليا مساحة البحث    جنازها  لتزمُ األشغال اليت يُ 

الثانية. 30األوىل من البحث مث   اية املرحلة  بندا ينص على إمكانية تطبيق   يضمكما    % مرة أخرى  كل عقد 
هداف السياسة الوطنية للطاقة نتاج عند االقتضاءاإلدات على  حتدي    .1، ألسباب مرتبطة 

طراك، عندما ال تكون طرفا متعاقدا، خيار املشاركة يف  واألهم من ذلك كله، يتضمن كل عقد بندا يعطي سو
طراك والشركة األجنبية يف شكل اتفاق تشغيل مشرتك   ،2% فقط! 30و  20االستغالل بني   وتكون العالقة بني سو

)JOA.(3   ذه احلالة يكون كل اإلنتاج مملوكا من طرف املتعاقد عند نقطة القياس، ولذلك يقوم املتعاقد بتسويق ويف ه
إلضافة   وة والضريبة أإىل  إنتاجه بنفسه    . 5لتقاسم اإلنتاج   لية آيتضمن أي  مل    2005حيث أن قانون    ،4نه يدفع كل اإل

وجوهر مضمونه انه يسمح للشريك األجنيب احلصول   "،يثةوبذلك تولد نوع جديد من العقود يدعى "عقود االمتياز احلد
 . 6% 70ن تفوق  أحصة استغالل يف مجيع مراحل نشاط الصناعة النفطية (املنبع النقل واملصب) بنسبة ميكن    أكربعلى  

 
 .50،  43، 38، 36، 35، 32، 20، 18اد: ، مرجع سابق، املو 07-05قانون رقم ، األمانة العامة للحكومة  1

 . 48نفس املرجع السابق، املادة  2

3 François Krotoff et all, Op. Cit., P2. 

4 MEM, The Evolution of Algerian Hydrocarbon Legal Regime and The New Perspectives, Op. Cit., P51. 

5 François Krotoff, et all, Op. cit., P2. 
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القائمة قبل نشر قانون   العقود  القانون على أن كل  ، تبقى صاحلة حسب بنودها األولية، وتبقى 2005كما نص 
طر    .2التحكيم الدويل إىل  اللجوء كما وأّمن القانون للمتعاقدين حق    .1اك تقوم بدورها السابق سو

) مناطق أ، ب، ج، د. 4أربعة ( إىل  األمالك املنجمية الوطنية    07-05قسم قانون  النظام الضرييب:    -3

ان النظام اجلبائي ينحصر   وعلى غرار القوانني السابقة اليت اجتمعت على   .3تطبق على كل منطقة أحكام جبائية خاصة 
وة والضريبة املباشرة، جاء قانون   ) بنود جبائية، حيث جيب على الشركات 5يف صيغته األوىل خبمس (  07-05يف اال

  :4اليت متارس نشاطات يف قطاع احملروقات اجلزائري دفع
وة - 1 ، واليت تعتمد على موقع احلقل ومستوى اإلنتاج. ونسبتها بني    :اإل  %؛ 23و%  5,5تدفع شهر
لعقد، تدفع   - 2  4000خزينة الدولة ومداها بني إىل  الضريبة املساحية: ضريبة سنوية تعتمد على املساحة املغطاة 

 حسب املنطقة ومدة العقد؛   ²دج لكل كلم  32000و
 %؛ 70% و 30اخلزينة العمومية وهي بني  إىل  تدفع  و يد مع تزايد اإلنتاج  الضريبة على الدخل البرتويل: تتزا - 3
ح، تقدر بـ ضر  - 4  %؛30يبة مكملة على النتيجة: تطبق على األر
ت غاز  - 5   .2COضريبة عقارية: وتشمل ضريبة حرق الغاز، ضريبة استخدام املاء، ضريبة إنبعا

  07-05املعدل واملتمم لقانون   10-06األمر  الفرع الثاين:
حوله بني مؤيد ومعارض،   حىت مت تعديله بعد تضارب اآلراء   07-05مل ميض عام واحد على صدور قانون  

سي رقم  المر  ومت ذلك عن طريق األ تضمن تعديالت على بعض و   ،2006  جويلية  29الصادر بتاريخ    10-06ر
رت   لشركة   االعتبارللرقابة على قطاع احملروقات، وإعادة    استعادة . هذا التعديل أعترب  جدا واسعااملواد والبنود اليت أ

طراك ا على   سو التعاقدي، حيث   .5قطاع احملروقات من جديد  من خالل سيطر التعديالت اإلطار  حيث مست 
الدنيا ل املشاركة  طراك يف أي عقد  أصبحت نسبة  النقل بواسطة 51سو % من جديد. كما ميارس كل من نشاط 

طراك، أو شركة تساهم فيها   بيب ونشاط التكرير من قبل سو   .6% على األقل51بـ  األ

 
1 François Krotoff et all, Op. Cit., P3.  

2 MEM, The Evolution of Algerian Hydrocarbon Legal Regime and The New Perspectives, Op. cit.,P54. 

 . 19، مرجع سابق، املادة09-05قانون رقم ، األمانة العامة للحكومة  3

4 François Krotoff, et all, Op. Cit., P3.  
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، 68،  33، املواد  2006يوليو    30مؤرخ يف  ،  48  ، العدداجلريدة الرمسية ،07-05القانون   ويتمميعدل    06-10أمر رقم  ،  األمانة العامة للحكومة  6
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الناتج من   10- 06مر  األ كما جاء   تكميلية على  الضريبة  اجلبائية حيث: ميكن ختفيض  األحكام  ببعض 
ء والغاز. 15إىل  %  30 ح االستثنائية    % يف حالة املشاركة يف نشاطات توزيع الكهر ويطبق رسم جديد على األر

  .141-86اليت حيققها الشركاء األجانب، وذلك فيما خيص عقود الشراكة املربمة يف إطار قانون  
  . 2اجلزائر يف  حترير صناعة احملروقات حنو  خطوة للخلف   هذا التعديل  وبذلك يعترب 

، أي يف ظل النسخة 2008كانت يف جويلية    05- 07أن أول مناقصة يف إطار قانون  إىل  وجتدر اإلشارة    
  . 3) عقود جديدة 4املعدلة، وقد سجلت إمضاء أربعة (

حملروقات   07-05للقانون واملتمم  املعدل    01-13: القانون  الفرع الثالث   املتعلق 
، بعدما سجلت جمموعة 2013فيفري    20مرة أخرى يف    07-05تعديل القانون رقم  إىل    اجلزائر  اضطرت

يف قطاع احملروقات، وأعطت   االستثمار تشويه  إىل   أدتمن النقائص سامهت يف تراجع مردودية القطاع، هذه النقائص 
وجاهزية القطاع لالستثمار، وجتلى ذل ميدانيا يف: عدم تفوق اجلزائر يف   مؤشرات سلبية لألجانب حول مدى جدية 

لشركات األجنبية يف املناقصات اليت أطلقتها لواملشاركة املتواضعة    2010منذ سنة    لالستكشافناقصات دولية  إعالن م
طراك يف    2013بحلول عام  . ف4سلطة الضبط   إطاريف    كةعقود شرا   6سوى    07- 05القانون    إطارمل تربم سو

التطوير   ملرحلة  والتنقيب وعقد شراكة وحيد  الدويل يف إىل  إلضافة    .5واإلنتاج البحث  التحكيم  قضا  تنامي عدد 
طراك وشركات الطاقة الكربى    يف قانون  االختالالت أثبت على وجود بعض  ما املنازعات التجارية اليت نشبت بني سو

05 -07 .  
العامل  ألخذ يف االعتبار التطوراتعند ا التفكري  ياليت شهدها قطاع الطاقة  تعديل القوانني واللوائح    يف، بدأ 

وارد اهليدروكربونية، يف ظل ظروف أكثر رحبية للمشغلني واملستثمرين املللسماح مبتابعة األنشطة استكشاف واستغالل  
  والدولة. 

 
 مكرر. 101 ،88واد سابق، املمرجع ،  06-10أمر رقم ، األمانة العامة للحكومة 1   1

2 François Krotoff et all, Op. Cit., P4.    

 اخلط: ، متاح على 2009 ،2008-2000حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم وزارة الطاقة واملناجم اجلزائرية،  3
http://www.mem-algeria.org/fr/statistiques/bilan_realisations_E&M_2000-2008_arb_edition_2009.pdf    ريخ  االطالع: ، 

 . 11ص ،28/4/2012
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5 SONATRACH, Upstream Joint Venture Projects,2013, Online: http://sonatrach.com/PDF/ 
Upstream_Joint_Venture_Projects.pdf , last visit: 03/05/2020, P2.  
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تقع   بعضهاو   ،عن البنية التحتية  ةعيدب  ، يف مناطق صغرية مل يتم استكشافها جيدا  تواجد موارد واعدةإىل  ونظرا  
 عتباراال يأخذ بعني  ل  2013فرباير    20الصادر يف    01-13قانون  الإصدار    يف هذا السياق مت  ، يف جيولوجيا معقد 

روقات عامة حملستغالل االالبحث و  ،نشطة التنقيبأل، من خالل تقدمي حوافز ومعاملة تفضيلية السابقة التطورات كل 
تعزيز لدف استقطاب االستثمارات األجنبية ذات الكفاءة    ، كل خاصواملكامن الصعبة والنائية بش  هامن  وغري التقليدية

  :فيما يلي  01- 13الرئيسية اليت أدخلها القانون    التعديالتتتعلق    1ستغالل. االالبحث و 

 يف اإلطار املؤسسايت -1
ال املنجمي  مت توضيح وحتديد بعض مهام وكاليت -  الوكالة الوطنية لتثمني إىل  ، إذ عهد  احملروقات، خاصة يف ا

جناز دراسات حول األحواض"موارد احملروقات   حملروقات السيما  ال املنجمي املتعلق   .ألنفط" مهام تقييم ا
ي، وهذا حلساسية الزيت الصخري أو الغاز الصخر   ستغاللضرورة موافقة جملس الوزراء لكل األنشطة املتعلقة   - 

 .2البيئية  املورد ومدى خطورته
  التعاقدي   اإلطاريف   -2
ومنح األفضلية للشخص الذي   ،صليتنيمت ادراج امكانية متديد فرتة التنقيب بفرتة سنتني بعد انتهاء السنتني األ - 

نشطة التنقيب يف املنطقة  التعاقد على املساحة املستكشفة يف إطار عقد حبث واستغالل مع   يف حالة   ،قام 
 يف حال اثبات اكتشاف جتاري.  مسرتدة اعتبار نفقات التنقيب نفقات 

  يف نشاطات البحث واالستغالل مت إقرار عدد من التعديالت:  - 
o   مديد الت  أصبح  أشهر   6سنوات مع امكانية متديد ال يتجاوز    7يف مرحلة البحث اليت كانت تدوم

يدية، سنوات للمحروقات غري التقل  4سنتني لتحديد االستكشاف للمحروقات التقليدية، وإىل  يصل  
 ؛ كما تدرج نسب التخلي وجو يف العقد 

o   ا سنة للمحروقات غري   40اما خبصوص احملروقات غري التقليدية فتم تقرير فرتة حبث واستغالل مد
  ؛ سنوات ولفرتتني  5التقليدية السائلة مع متديد  سنة للمحروقات غري    30والتقليدية الغازية  

o   كتلة غري متعاقد عليها مع إىل  خارج الكتلة املتعاقد عليها   التوحيد: وهو متديد املساحة إقرار إمكانية
 ؛ كتشاف التجاري املعلناإل إىل  خرين لتضم  آ متعاملني  

 
1   ALNAFT, Cadre Légal Pour L’exercice Des Activités De Recherche Et/Ou D’exploitation Des Hydrocarbures, 

Online ;http://www.alnaft.gov.dz/index.php/l%C3%A9gislation-dans-le-domaine-des-hydrocarbures/cadre-
l%C3%A9gal-pour-l%E2%80%99exercice-des-activit%C3%A9s-de-recherche-et-ou-
d%E2%80%99exploitation-des-hydrocarbures, last visit: 21/04/2020 
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واملواصفات   -  املعلومات  اكتساب  بغرض  فقط  املبكر  لإلنتاج  إمكانية  ألجل  هناك  خمطط إالضرورية  عداد 
 .1التطوير

   أمهها: التعديالت يف البنود اجلبائية:   -3
البحث ختضع احملروق -  التمديد ملرحلة  (املنطقة أ) كما ختضع مرحلة  املساحي األدىن  التقليدية للرسم  ات غري 

 ؛ سنوات) لنفس نسبة املرحلة الثالثة4(
وة قدرها   -  % يف حال كان حميط االستغالل يف مناطق ضعيفة االستكشاف، اجليولوجيا املعقدة 5حتتسب ا

 ؛قات غري التقليديةو يف حالة احملرو أو/أو نقص البنية التحتية،  
يتم احتسابه على أساس رحبية املشروع وليس على املبيعات، مع إقرار أصبح  معدل الرسم على الدخل البرتويل:   - 

 ؛زات للمحروقات غري التقليديةحتفي
إال ،  3م دج لكل ألف  8000ويرخص به استثنائيا مقابل رسم    ،رسم حرق الغاز: ال يزال حرق الغاز ممنوعا - 

التعديل   ر االستكشاف والتقييم أو أثناء بدء ويف  خالل فرتة البحث    من دفعه  يستثيناجلديد  ان  اختبار آ
تشغيل املنشآت. كما تستفيد من ختفيضات الكتل يف مناطق معزولة او اليت تتميز بنقص أو عدم وجود البنية 

   .2لغاز الستعادة االتحتية  

لنسبة لعقود  19قدرها  تقرير نسبة خمفضة للضريبة التكميلية على اإلنتاج   -  احملروقات الغري تقليدية، وكذا % 
ت جيولوجية  أر الصغرية  اآل ا حتد   ؛و تلك اليت ال حتتوي بنية حتتيةأو املساحات اليت 

جلزائر وهو إجراء كان يطبق فقط على جممع نفطالشركات الإىل  توسيع املراقبة اجلبائية   -  ية األجنبية اليت تشتغل 
طراك الذ  .3بة الشركات اليت تضمنها قانون الضرائب اجلزائريي كان خيضع إلجراءات مراقسو

 املنازعات واالحكام االنتقالية:  -4
إىل كرس القانون اجلديد احلرص عل حل املنازعات اليت قد تنشا مع سلطة النفط بشكل ودي قبل اللجوء   - 

  ؛ على التحكيم الدويل حسب بنود العقد الشركات أطراف العقد يتم عرضه    ما النزاع بني أ التحكيم الدويل.  
ريخ صالإىل  تبقى العقود قبل هذا القانون سارية وفق شروطها   -   متعاملحيتها.  كما مسح ألي  غاية انتهاء 

ت غري التقليديةالتحفيزات    أن يستفيد من   وكالة النفط   مع   طرف يف عقد إذا كان   املطبقة على اهليدروكربو

 
1 ALNAFT, Op. Cit., 

2 Loc., Cit. 
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ريخ نشر التعديل ( إىل د الشراكة اليت مل يتم التوصل  . كما ميكن ألطراف عقبصددها فرباير    24إنتاج هلا يف 
  .1مبوجب عقد جديد  ) أن تطلب األحكام اجلديدة 2013

   13-19قانون  املطلب السادس:  
التمويل األجنيبا قصد حتسني شروط االستثمار يف جم  2005مت اصدار قانون   لكن   ، ل احملروقات وضمان 

ال املنجمي اجلزائري، مل ينتج هذا القانون التأثريات املتوقعة عل العوامل الفوب داخلية واخلارجية اليت قلصت من جاذبية ا
على الرغم من خضوعه لتعديالت لتدارك النقائص، أدى العدد احملدود للعقود املربمة منذ اإلصالح الذي ادخله القانون 

يات احلفر يف مرحلة التنقيب يف إطار الشراكة، وأيضا اخنفاض لالحتياطات، تراجع حاد لعملتدين مستمر  إىل    07- 05
طراك تتحمل لوحدها خماطر البحث يف  مسامهة الشركاء األجانب يف جتديد االحتياطات الوطنية، كما أصبحت سو

لنظم السائدة يف البلدان النفطية املنافس.  2املناطق غري املستكشفة  صيغته املعدلة ب  07-05ة اعترب القانون رقم  ومقارنة 
نظاما ضريبيا معقدا وغري حمفز، وهو ما اعترب غري جذاب للشركاء األجانب، مل  حيو واملكملة ذو إطار تعاقدي غري مرن  

 بدأت مناقشات تعديل   *.3جانب هذه العوامل شهد نظام الطاقة العاملي تغريات عميقة يف السنوات القليلة املاضيةإىل  
وقد متت صياغة القانون اجلديد مبسامهة    .42017املستثمرين األجانب منذ أكتوبر  قانون احملروقات كوسيلة جلذب  

املنظم لنشاطات احملروقات بتاريخ   13-19ليصدر رمسيا قانون    .5من أكرب مخس شركات نفطية عاملية تعمل يف اجلزائر
ال2019ديسمرب    11 التعاقدي،  النظام  املؤسسايت  اإلطار  مشلت  جوهرية  تعديالت  محل  وحقوق .  اجلبائي  نظام 

 والتزامات ممارسي نشاطات احملروقات. 

 
حملروقات  07-05يعدل ويتمم القانون    01-13قانون رقم    ،األمانة العامة للحكومة  1  2013فرباير    20مؤرخ يف  ،  11  الرمسية، العدداجلريدة    ،املتعلق 

  مكرر.  110، 05اد و امل

واملناجم،   2 الطاقة  احملروقاتوزارة  نشاطات  ينظم  الذي  القانون  ملشروع  موجز  اعرض  على  خلط: ، 
https://www.energy.gov.dz/Media/galerie/projet_de_la_nouvelle_loi_public_version_arabe_5dad820d3b930.pdf   ،

  . 05/03/2020: زيارة اخر 

3 Lazhar Sahbani, The main developments introduced by the Algerian New Hydrocarbon Law, 
PricewaterhouseCoopers Algérie,   online:  https://pwcalgerie.pwc.fr/fr/files/pdf/2020/01/en-algeria-pwc-
hdyrocarbon-law-2020.pdf, last visit: 16/05/2020. 

ت، خاصة مع التنقيب اجلديد عن الرواسب غري التقليدية.   * بتة مع  يف حنييتميز العرض العاملي حاليا بوفرة عالية من إنتاج اهليدروكربو تظل األسعار 
  الطاقات املتجددة مزيدا من االهتمام يف بيئة الطاقة العاملية. اجتاه هبوطي، كما تكتسب 

4 Rym Loucif and Lefèvre Pelletier, Will upcoming reforms to Algerian hydrocarbons laws reintroduce 
legislation from 1986?, IBAassociation, 27 August 2019, online: 
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=d2607927-40ff-4f7e-86c4-a216a6e11afa, last visit: 
16/07/2020. 

5 Slava Kiryushin - Key changes in Algeria's hydrocarbon law_ DWF  ,Oil & Gas Middle East, Nov 19, 2019, 
online; https://www.oilandgasmiddleeast.com/drilling-production/35596-key-changes-in-algerias-hydrocarbon-
law-dwf , last visit; 09/06/2020. 
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لكن مع إضافة تعديالت تزيد من   07- 05مت احلفاظ على النظام املؤسسايت مبوجب القانون    يف اإلطار املؤسسايت: .1
طراك. حملروقات والوكالتني وسو ة واملعادن على سبيل املثال، ستتدخل وزارة الطاق  توضيح أدوار كل من الوزير املكلف 

. 1فقط يف اختاذ القرارات االسرتاتيجية املتعلقة بسياسة الطاقة. ولن تتدخل بعد اآلن يف األمور الفنية املتعلقة بذلك 
صريح على ال تأكيد  كما مت ال  لتصديق على خمتلف الرخص والعقود بناء على توصية الوكالتني.الوزير  حيث سيقوم  

سناد إذا أخل املتعاملون سحب الرخص وقرارات اإلإىل  ن ميتد تدخلهما  أ  مكانإلكما أصبح    الوكالتني،استقاللية  
م.    بواجبا

الوطنية  و  الوكالة  متارس  سوف  عامة  البحث بصفة  أنشطة  على  حصر  سلطتها  احملروقات  موارد  لتثمني 
إلضافة  واالستغالل املنبع، يف حني أن سلطة ضبط احملروقات سيكون هلا دور أكثر بروزا يف إدارة األ إىل نشطة املصب 

محايتها من خماطر التعاقد، جل  أمن  و   .2تعزيز دورها يف ضمان احرتام متطلبات الصحة والسالمة والبيئة يف القطاع ككل 
حيث ستمنح الوكالة حق ممارسة   ، و االستغاللأ/ لنفط طرفا يف عقود البحث وألن تكون وكالة    ،وخاصة املنازعات

طراك وحدها  أق قرارين  نشاطات النفطية عن طريال طراك وشركائها حسب احلالة أحاديي اجلانب، لسو . لذلك 3و سو
 .4مام احملاكم اجلزائرية املختصة حصراأ إال على قرارات الوكالتني يف إطار مهامها    عرتاض االال ميكن  

ة عندما يتعلق مبكمن سن  25سنوات للبحث، وملدة    7سنة منها    30يربم عقد احملروقات ملدة    يف اإلطار التعاقدي:  .2
 . كما ميكن منح ترخيص منجمي سنوات يف احلالتني  10مكتشف مسبقا، وميكن متديد املدة الكلية لفرتة ال تتجاوز  

لعقد قصد البحث واستغالل مواد منجمية    آخر   .5حفورية غري احملروقاتأ ميس الرقعة املشمولة 
خذ اإلطار التعاقدي وفق   . متياز املنبع يف حال قررت الشركة الوطنية ممارسة النشاط مبفردها ا ما شكل:إ هذا القانون،  و

خذ شكلأبرام شراكة مع طرف  إعقد حمروقات يف حال قررت  أو   عقد مشاركة، عقد تقاسم انتاج   : و أكثر واليت قد 
 .6او عقد خدمات ذات خماطر 

 
1 Lazhar Sahbani, Op. cit.. 

2 Loc. Cit. 

  ، مرجع سابق.عرض موجز ملشروع القانون الذي ينظم نشاطات احملروقاتوزارة الطاقة واملناجم،  3

   .229 املادة ،2019ديسمرب  11يف  مؤرخ، 79 العدد ،اجلريدة الرمسية ،ينظم نشاطات احملروقات 13-19قانون، األمانة العامة للحكومة  4

  .73، 57، 56نفس املرجع السابق، املواد:  5

  .76 نفس املرجع السابق، املادة 6
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املشاركة  .أ حيث:  عقد  من  وااللتزامات  احلقوق  بنفس  وشريكها  طراك  سو واخلصوم   تتمتع  واألجر  النفقات 
يلزم عقد املشاركة شركة النفط %، كما  51شركة نفط الوطنية حبد أدىن  وقد مت حتديد نسبة مشاركة  ة،  الضريبي

  .2وتبقى املنشآت ملكا لألطراف املتعاقدة كل حسب حصته يف املشاركة   .1نشاء فرع يف اجلزائر  االجنبية
للشركة يب بتمويل عمليات املنبع مع توفر خيار املشاركة يف التمويل يتكفل الشريك األجن: عقد تقاسم اإلنتاج  .ب

لنجاح يتحصل الشريك على حصة من   تكاليف املبذولة (نفط   اإلنتاج تغطي الوطنية. ويف حال تكلل النشاط 
 يف حني   .3% سنو49التكلفة) وعائد عن املخاطرة املبذولة (نفط الربح) واليت ال ميكن ان تتجاوز جمتمعة  

  . 4تكون املنشآت املنجزة ملكا للمؤسسة الوطنية
طراك  :  املخاطر  ذات   دماتاخلعقد      . ج خربة شركات النفط إىل  وهي مناسبة بشكل خاص عندما تسعى سو

تتحسني اسرتداد  لأو    ،اليت يصعب استغالهلا  االحتياطاتالعاملية لتطوير   تعمل الشركة ، وهنا  الناضجة  اخلزا
وهو خمصص بشكل أساسي   .5دم خدمات بدون حقوق ملكية يف النفط الناتج جنبية كمقاول خالص يقاأل

. ويف هذا الشكل ستكشافاالنه ميكن إبرام عقد خدمة املخاطر منذ بداية مرحلة  أإال  ألنشطة االستغالل.  
يف هذا الشكل أيضا تكون املنشآت   .6يضا ميول الشريك األجنيب عمليات املنبع ويتلقى أجره نقدا أالتعاقدي  

  .7املنجزة ملكا للمؤسسة الوطنية 

املنافسة  ويف كل احلاالت   طراك بشكل رئيسي عن طريق  الوطنية سو الشركة  التفاوض أيتم اختيار شركاء  و 
طراك    .8عقد حمروقات إىل  حتويل عقد االمتياز  رغبتها  حسب املباشر. كما ميكن لسو

  :9والرسوم التاليةات املنبع من الضرائب  يتكون النظام اجلبائي املطبق على نشاط   البنود اجلبائية:  .3
 ؛ دج  ألف  40و  االف 7مبرحلة العقد ويرتاوح من   ويرتبط 2الرسم املساحي: يستحق سنو عن كل كلم  .أ

 ؛ %10وة احملروقات: تدفع كل شهر عن كمية احملروقات املستخرجة، وتبلغ  إ  .ب
 ؛قتصادية املشروع% حسب مرحلة ا50إىل  %  10ضريبة دخل احملروقات: سنوية وترتاوح من   . ج
 ؛ %30الضريبة على الناتج: سنوية وتبلغ   .د

 
1 Rym Loucif and Lefèvre Pelletier, Op. cit.. 

  . 80مرجع سابق، املادة  ،13-19قانون ، األمانة العامة للحكومة  2

3 Rym Loucif and Lefèvre Pelletier, Op. cit.. 

  . 83 مرجع سابق، املادة ،13-19قانون ، األمانة العامة للحكومة  4

5 Rym Loucif and Lefèvre Pelletier, Op. cit. 

6 Lazhar Sahbani , Op. cit. 

  . 86 مرجع سابق، املادة ،13-19القانون ، األمانة العامة للحكومة  7

  .75، 90، 86 نفس املرجع السابق، املواد: 8

  . 188،187،177،172،167،165،172،162، 191، 194، 198، 204، 205، 210، 218-216د: نفس املرجع السابق، املوا 9
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 ؛ اخلام  املكافأة % من  30  ـحتدد ب و   ةاملتعاقد: سنويالشريك األجنيب    مكافأة الضريبة على   .ه
وة اجلزافية على اإلنتاج املسبق: وحتدد ب  .و   ؛ % من قيمة اإلنتاج50 ـاال
وة احملروقات تصل    .ز ريبة على دخل احملروقات للنسبة القصوى % والض5إىل  تطبق نسب خمفضة لكل من ا

اقتصادية معقولة يف حالة: جيولوجيا معقدة، 20إىل  تصل   تتمكن من حتقيق مردودية  %، وذلك حىت 
ت فنية او تكاليف مرتفعة للتطوير واالستغالل  ؛ صعو

  %؛ 50عند جتاوز الرتخيص تضاف و مرخصة،   3م ألفالف دج عن كل  12  قيمته  لغاز رسم حرق ا  . ح
وة    .ط   ؛استخدام املياه العمومية  ألجلاملياه: رسم غري قابل للخصم  ا
تعفى النشاطات النفطية من الرسم على القيمة املضافة، الرسم على النشاط املهين، احلقوق على الواردات  .ي

 ؛غري مذكورة طي هذا القانون  و ضريبةأي رسم  أوالتجهيزات و 
 الضمان االجتماعي بشرط استمرارها يف بلدهم.تعفى أجور املستخدمني األجانب من اشرتاكات صندوق    .ك

 : أحكام االنتقالية .4

و جتديدها يب حال من األحوال. غري أن األحكام أتبقى مجيع العقود سارية وفق بنودها، وال ميكن متديدها  
ثر فوري.    املتعلقة حبماية البيئة والسالمة والصحة والتخلي تنطبق 

 حكام أخرى  أ .5

   :1حكام األخرى على غرار ة من األنص القانون على جمموع
العاملة احمللية والعمل على ن ينص عقد احملروقات على تكريس األفضلية للمؤسسات اجلزائرية واليد أجيب    .أ

 ؛هيلها
من    .ب املمارسات  احرتام أفضل  متعامل على  األأ إلزام كل  الوقاية  البيئة وفقا ملبدأ جل  الصناعي ومحاية  من 

 ؛ ل خاص معاجلة املياه املستعملةالتنمية املستدامة، وبشك
إىل إعادة املواقع  و مرحلة التفكيك والتخلي    يفالتشديد على مسؤولية كل من الشركات املشغلة والوكالتني    . ج

  صلية.حالتها األ
  

 

 
  . 151،152،153،119،121،125املواد مرجع سابق،  ،13-19القانون ، األمانة العامة للحكومة  1
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  النفطي اجلزائري  سلسلة القيمة يف القطاع املبحث الثاين: 

ىل الشركات إالنفطية يف اجلزائر انطالقا من التطرق  سنتناول هنا النشاطات األساسية لسلسلة القيمة يف الصناعة  
ال النفطي يف اجلزائر مرورا بنشاطات املنبع وانتهاء بنشاطات املصب   . النفطية املتدخلة يف ا

طراك   : املطلب األول   الشركة الوطنية للمحروقات سو

طراك نش  :الفرع األول   أة الشركة الوطنية سو
األجنبية سنة   نفطشركة من شركات ال  16أكثر من عام واحد، حيث قررت  اجلزائر    استقالل على    ميضي مل  

ال 1963 ينقل  بيب جديد  تنشئ خط أ  ت أرزيو، بعد أن وصلإىل  احلمراء    حوض  من  نفطالعاملة يف اجلزائر أن 
بيب العاملة    وطخط بيب  عند طاقتهما القصوى وجتمد اإلنتاج  لاأل اج الذي لنقل اإلنت هذا احلد لعدم توفر طاقة أ

قرار  ختاذ ؛درت اجلزائر بعد سوء التفاهم الذي طرأ بينها وبني الشركات األجنبيةلك. إثر ذلك ميكن أن يزيد عن ذ
نشاء   القيام بنفسهاإىل  جذري يهدف   ومن أجل تنفيذ   .بنفسها إدارته وتشغيله  ط وتتوىل هذا اخلوعلى مسؤوليتها 
طراك وذلك مبوجب املرسوم    الوطنية لنقل وتسويق احملروقات   احلكومة إنشاء الشركة هذا القرار قررت  63/491سو

  أهدافها كما يلي: توقد حدد  ،12/19631/ 31الصادر يف 
لدراسات التمهيدية املتعلقة ببناء وسائل النقل الربية   -   والبحرية للمحروقات؛ القيام 
 بناء وسائل النقل؛  - 
 شراء وبيع احملروقات؛  - 
ل  إلجناز ية وتوقيع االتفاقياتنفطلاحلصول على الرتاخيص ا -   ؛ نفطكافة املشروعات املتعلقة 
لشركة.  -   تنفيذ العمليات العقارية وغري العقارية املتعلقة 

طراك من النقل فقط  الفرع الثاين:     ية نفطكافة األنشطة الإىل  حتول شركة سو

التعاون   اتفاقية  ش  1965عام  لسامهت  أصبحت  حيث  طراك  سو دور  تطوير  املساواة يف  قدم  على  ريكة 
لتعاون مع اجلانب الفرنسي، نفطوتدخلت لتباشر بنفسها مجيع العمليات ال طراك التكامل   هذا ما   ية  فرض على سو

بيب   خط   بناء   أكملت   حيث   الرئيسي  هدفها   من   تهائهاان  ، خاصة بعدينفطيف كافة أوجه مراحل النشاط ال  حوض   األ
يعدو   . 19/2/1966  يف  نفطال  ضخ   بدأ   والذي  أرزيو-احلمرا امتد   دورها   مل  النقل والتسويق فقط، بل  قاصرا على 

طراك مهمة جديدة هي استغالل   ،الفرنسياجلانب   لتعاون مع   ية األخرى نفطليشمل كافة العمليات ال ليصبح أمام سو
ال نقله    نفط هذا  وتكريره. إىل  بعد  تصنيعه  رقم    كرسوقد    أماكن  املرسوم  صدور  مع  التحول  يف   292- 66هذا 

 
 . 175ميلود بورحلة، مرجع سابق، ص  1
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املسؤولية الكاملة إىل  ليعدل من النظام األساسي للشركة وحيول دورها من جمرد نقل وبيع املنتجات،   22/11/1966
إلقليم اجلزائري، وأصبحت تدعى مبوجب هذه  نفطيف مباشرة النشاط ال املرسوم "الشركة الوطنية للتنقيب عن احملروقات ي 

  : املهام السابقةإىل  إضافة  كةالشر   نشاط  ليشملوإنتاجها وحتويلها وتسويقها"  
 إنشاء املؤسسات الالزمة للتكرير وكل الصناعة األخرى املشتقة عن احملروقات؛  .1
 توزيع احملروقات داخل وخارج اجلزائر؛    .2
لقطاع ال .3  ي. نفطالنيابة عن الدولة اجلزائرية فيما يتعلق 

طراك  و  التسعينيات حتولت سو أواسط  دولية  إىل  يف  الوطين يف خمتلف تنفذ مشاريجمموعة  الرتاب  ع خارج 
 .وأفريقياوار وامريكا    متعددة بني مناطق   النفطية، ويف حلقات سلسلة القيمة  

طراكالفرع الثالث:     جممع سو
طراكشركة    مت حتويل  2002نوفمرب    17منذ   الطاقة  تطويركجزء من سياسة    وذلك  جممع إىل    سو  قطاع 

طر اجلزائري،    49منها يف اجلزائر و  105؛  شركة فرعية  154) على حمفظة من  2018حاليا ( اك  وحيوز جممع سو
، يشمل نشاط الشركات التابعة للمجموعة جماالت خمتلفة منها: االستكشاف واإلنتاج، خدمات منتشرة عرب العامل شركة

النقل   التدريب اجلالنفط، إنتاج وتسويق األمسدة، البناء واهلندسة والصيانة، حتلية مياه البحر،  التأمني، التداول   ،وي، 
  :1، فيما يلي وصف موجز للشركات القابضة وفروعها موزعة على سبع شركات قابضةوهي   والنقل البحري. 

  :وتضم أربع جمموعات كما يلي؛  )SPPالشركة القابضة للخدمات البرتولية (  -أوال
املؤسسة   .أ وتضم:  النفطية،  اخلدمات  ر  جمموعة  اآل ألشغال  الوطنية  ،  ENTPالوطنية  ر املؤسسة  لآل

ENAFORر اال خلدمات  الوطنية  املؤسسة   ،ENSP  ،ء للجيوفيز الوطنية   ENAGEOاملؤسسة 

 ؛ عدات وتقنيات األنظمةمل  MI ALGERIAومؤسسة

والصيانة، وتضم:    . ب البناء  والبناءجمموعة  املدنية  للهندسة  الوطنية  لألشغال GCB  الشركة  الوطنية  املؤسسة   ،
الك للقنوات  ENGTPربى  البرتولية  الوطنية  املؤسسة   ،ENAC  مؤسسة  ،APEC   البرتولية  للمعدات 

 ؛خلدمات التوربينات ALGESCOومؤسسة  

مؤسسة    .ج وتضم:  اهلندسة  الصناعية تنفيذ  و هلندسة    SAFIRجمموعة  للهندسة   SEPمؤسسة  و   الوحدات 
 ؛البرتولية

 
1 - SONATRACH, Rapport Annuel, 2017, Op. cit., P.P 80-82. 

   - SONATRACH, Rapport Annuel, 2018, Op. cit., P 89 . 
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ا  .د وال جمموعة  وتضملشراكات  مسامهات  فروع  املؤسسة  : أربع  اآل  مسامهات  خلدمات  (وتضم  الوطنية   6ر 
ر مسامهات  ،  )شراكات ر املؤسسة الوطنية    مسامهات،  )شراكات  4(تضم    املؤسسة الوطنية ألشغال اآل لآل
  واحدة).  شراكةمسامهات املؤسسة الوطنية لألشغال البرتولية الكربى (يف  و  )شراكات  4(تضم  

  

طراك لتثمني احملروقات  -نيا  املال   رأس  وإدارة  تسيري  حيازة،  قتناء،  هدفها  يتمثل:  (SVH)  الشركة القابضة سو
ت   تطوير  أنشطة  يف  أخرى  مالية   أوراق  أو/    و  أسهم  شكل  يف  به،  االحتفاظ  سيتم  الذي  أو  به  احملتفظ  . اهليدروكربو

ات وتوزيع املنتج  لتسويق  NAFTALاملشاركة:    الشركات  من  واثنتني  وطنية  شركات  أربع   وتضم الشركة القابضة
لتحلية   AEC  للنقل البحري،   HYPROC  لتسويق الغازات الصناعية، هيربوك  COGIZالنفطية، كوجيز  

  للطاقة الشمسية. SPP1للطاقات اجلديدة واملتجددة و   NEAL  مياه البحر والطاقات املتجددة،
طراك    -لثا  :وتضم ست شركات كما يلي؛  (SIHC BVI)الدولية  الشركة القابضة سو

املتخصصة يف أنشطة املنبع، ترتكز أنشطتها على البحث واالستكشاف وإنتاج النفط خارج   SIPEX BVIشركة    .أ
 ؛ بلدان: ليبيا والنيجر وموريتانيا، مايل وبريو وجريسيالرتاب الوطين. وهي موجودة يف ستة  

بيب الغاز وهي    SIPCO BVIشركة     .ب متخصصة يف النقل عرب القنوات وتتمثل مهمتها يف تشغيل خط أ
 ؛ إيطاليا عرب تونسو البحري الذي يربط بني اجلزائر  

 صناعات املصب والتسويق؛وتضمان أنشطة    SPIC BVو SIFID LUX ، القابضتني الفرعيتنيشركتنيال  . ج
 تضمن نشاطات التبادل، التجارة والشحن؛   SPC BVI   القابضة الفرعية شركة  ال  .د
 ؛تج مادة اهليليوماملوجودة يف جريسي وتن  SPI BVI  القابضة الفرعيةشركة  ال    .ه
 . تعمل يف الشحن و   SPTC BVIالقابضة الفرعيةشركة  ال  .و

طراك لالستثمار والش  -رابعا   SOMIZللنقل،    SOTRAZ  وتضم شركات::  )SIPراكة (الشركة القابضة سو

، جناز املشاريع الصناعيةإل  SARPIمركز مؤمترات،    GCCO  الصناعية،للصيانة    SOMIKللصيانة الصناعية،  
STH  البحرية نفطرة وتشغيل حمطات الدا إل ،CASH   ،2للتامنيSP  ألمن واحلمايةل  ،BAOSEM  املختصة

  املعهد العايل للتسيري.  ISGAيف اعداد املناقصات،  

ت وبه فرعني: جممع  :  SOALKIMالشركة القابضة    -خامسا  ASMIDALوالذي يضم أنشطة البرتوكيماو

وشراكات  HELIOSو  لألمسدة   واالزوت،  من    HELISONمنيف كل    للهيليوم  وكل  للهيليوم، 
SORFERT،AOA EL BAHIA FERTILIZER  .لألمسدة  
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 املالية  املعامالت  مجيع  تنفيذ   مسؤولية  عاتقها   على  تقع:  (SGS)الشركة القابضة للتسيري وخدمات الدعم    -سادسا
األساسية. وتتكلف   ألنشطة  جزئيا  أو  كليا  مباشر،  غري   أو  مباشر  بشكل  تتعلق  قد   اليت   والعقارية  واملنقولة  والتجارية

ضية  املرافق  تشغيل  العبور،   اجلوي،  النقل   واالئتمان،   التأمني  وتقييمها،  األصول   إدارةــــ:  ب  ساسا أ   الرتفيهية   أو   الر
، Tassili Airlines تنضوي حتتها شركة   . األخرى  اخلدمية  األنشطة  ومجيع  واإلعالن والنشر  العامة   والعالقات
  . IAHEFومعهد الدراسات املالية    ،رتشيد وجتميع االستثمارات ل COMINTALيف    ومشاركة 

(  -سابعا اخلارجية  الصناعية  لألنشطة  القابضة  الصناعية غري   وهي):  AIEالشركة  األنشطة  إدارة  عن  مسؤولة 
البيع  حاليا  فتدير    اهليدروكربونية للمجموعة. طراك، إدارة عقود   والشراءعمليات حتلية مياه البحر نيابة عن سو

  للمياه احملالة، الشراكة يف مشروع فرال للتنقيب واستغالل احلديد يف غار جبيالت. 

لقطاع النفطي اجلزائري نفطالشركات ال:  الثايناملطلب     ية األجنبية العاملة 
طراك  يف األصل نشأ القطاع النفطي اجلزائري على يد الشركات األجنبية، لتتدخل الحقا الشركة الوطنية سو

أن أمهيتها فرضت إعادة إال  درجييا يف قطاع النفط، وعلى الرغم من تقليص دور الشركات األجنبية يف مراحل معينة  ت
ا ألسباب مالية، تقنية واسرتاتيجية. وحاليا  طراكتشارك شركة النفط الوطنية  )  2019(  االستعانة  وشركات النفط   سو

مشاريع   )6ستة (:  ختلفةامل  خالل نشاطات املنبع  ئيسيا يف اجلزائر يفمشروعا ر   32العاملية وشركات اخلدمات حاليا يف  
مرحلة خالل    )13(ثالث عشر  ،  مرحلة التطوير  يف  )7سبعة (،  يف مرحلة التقييم  ) 3ثالثة (،  يف مرحلة االكتشافمنها  
ختص   فقط   عشرة مشاريع   وجدت  اجلاريةاملشاريع    هذه  من بني.  االسرتداد املعزز للنفطو يف مرحلة الرتقية    ) 3ثالثة (،  إنتاج
النفط    السائل،  النفط الغاز و الغاز املتكثف  ،  مشاريع الغازتشمل    ) مشروعا 11أحد عشر ( و ،  والغازعشرة مشاريع 
املشاريق.  الضي الرمل تقع معظم هذه  الشراكات ع يف اجلنوب قرب مدينيت حاسي مسعود وحاسي  ينتج عن هذه   .
السنوي20 االنتاج  امجايل  اجلدو 1% من  ال2- 4(ل  .  الشركات  املنجمي نفط) جيمل  ال  ا املشتغلة يف  األجنبية  ية 

طراك. 51/49وفق قاعدة اجلزائري     لصاحل سو
  
  
  
  
  
  
  

 
1 U.S International Trade Administration, Algeria - Oil & Gas, Online: https://www.trade.gov/energy-resource-

guide-algeria-oil-and-gas last visit: 26/08/2020 
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ال املنجمي اجلزائريالعاملة  ية األجنبية  نفطال  ) الشركات 2-4اجلدول (   )2019(  يف ا

1 
BP 

 (.اململكة املتحدة) 
8 Eni ( إيطاليا) 15 

Partex Oil 
 ( الالربتغ ) 

20 
Repsol 
 (اسبانيا) 

2 
BHP Billiton 

 (.اململكة املتحدة-اسرتاليا) 
9 

Equinor 
 (النرويج ) 

16 
Petramina  

 (اندونيسيا)
21 

Rosneft  
 (روسيا )

3 
CEPSA  
 (اسبانيا)

10 Gas Group 17 
Petroceltic 

 (.اململكة املتحدة) 
22 

Royal Dutch Shell 
 (.اململكة املتحدة-هولندا)

4 

China National 
Offshore Oil 
Corporation  

 (الصني )

11 
Gazprom 

 (روسيا )
18 

Petronas  
(  (ماليز

23 
RWE Dea 

 (املانيا) 

5 

Edison International 
ت املتحدة االمريكية)  (.الوال

12 
Hess  

ت املتحدة ) الوال
 (.االمريكية

19 
Petrovietnam   

 (فيتنام )
24 

Total  
 (فرنسا)

6 
Enel  
 (إيطاليا )

13 
Maersk Oil 

 (الدمنارك)
20 

PTT Exploration 
and Production 

Public Company 
يالندا) ) 

 

7 

Engie 
 (فرنسا) 

14 
Occidental 
ت املتحدة ) الوال

 (.االمريكية
Source: U.S International Trade Administration, Algeria - Oil & Gas, Op. cit. 

ربع شركات نفطية  نفطملتحدة املرتبة األوىل من حيث عدد الشركات الحتتل اململكة ا جلزائر  شركتني (ية العاملة 
لشراكة مع أسرتاليا وهولندا)، تليها و.م.أ بثالث شركات نفطية، مث كل من إسبانيا إيطاليا  ملكية خالصة وشركتني 

يالندا النرويج أملانيا إندونيسيا الدمنار روسيا وفرنسا بشركتني لكل منها. مث كل من الصني فيتنام مالي ك والربتغال ز 
  بشركة واحدة. وهذا يظهر اسرتاتيجية التنويع للشركات األجنبية. 

 57توفر  يف اجلزائر  عن شركات اخلدمات النفطية،    احلديثة  النفطية  للصناعة ليه سابقا ال غىن  إكما مت اإلشارة  
طراككل من  لاملختلفة  جنبية اخلدمات  أ شركة خدمات   ) قائمة بشركات 3-4(شركات األجنبية، يعرض اجلدول  الو   سو

ال اجلزائري.    اخلدمات النفطية الناشطة ضمن ا
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ال اجلزائري  3-4اجلدول (   2019) شركات اخلدمات النفطية الناشطة ضمن ا

1 
ABB Group  

 (سويسرا)
16 

GE (General Electric) – 
Sensing 

 ( ت امل   تحدة االمريكيةالوال .) 
31 

Nabors Drilling 
International  

( ت املتحدة االمريكية  الوال .) 
46 

Sperry Drilling 
Services (  ت الوال

 (.املتحدة االمريكية

2 
ACS Labs ( 

ت املتحدة االمريكية  (.الوال
17 

GEOLOG Surface Logging 
 (إيطاليا)

32 
NALCO  

ت املتحدة االمريكية)  (.الوال
47 

Scomi Oil Tools 
 (  (ماليز

3 
AREVA  

 (فرنسا )
18 

GeoScience Limited  
 (.اململكة املتحدة )

33 
Parker Drilling  

ت املتحدة االمريكية)  (.الوال
48 

SGS Group  
 (فرنسا )

4 
Baker Hughes 

ت املتحدة االمريكية)  (.الوال
19 

Gyrodata Ltd. 
ت املتحدة االمريكية)   (.الوال

34 
PetroTel  

ت املتحدة االمريكية)  (.الوال
49 

Smith Bits  
ت املتحدة االمريكية)  (.الوال

5 
BeicipFranlab 

 (فرنسا) 
20 

Hazemeyer  
 (فرنسا )

35 
ProTechnics/Core 

Laboratories  
ت املتحدة االمريكية )  الوال

50 
SPIE 
 (فرنسا) 

6 
BJ Services ( 

ت املتحدة   ريكيةاالمالوال .) 
21 

Halliburton  
ت املتحدة االمريكية)  (.الوال

36 
REDA Oilfield 

 (.اململكة املتحدة) 
51 

Sperry Drilling 
Services (  ت الوال

 (.املتحدة االمريكية

7 
CCECA/ 

ARKEMA Group 
 (فرنسا )

22 IGEOSS 37 
Reed Hycalog 

ت املتحدة االمريكية)   (.الوال
52 

Swagelok ( 
ت املتحدة االمريكيةالوال .) 

8 
ChampionX  

ت املتحدة االمريكية)  (.الوال
23 

International Resevoir 
Technologies, Inc.  
ت املتحدة االمريكية)  (.الوال

38 
Reservoir Team 

 (اسرتاليا) 
53 

TAM 
International 

ت املتحدة االمريكية)  (.الوال

9 
Chemostrat Inc. 

( تحدة اململكة امل .) 
24 

JAB Company  
 (فرنسا )

39 
ROXAR  

ت املتحدة االمريكية)  (.الوال
54 

TechnipFMC 
Technologies 
Algeria (  اململكة

 (.املتحدة

10 
Emerson Process 

Management  
ت املتحدة االمريكية)  (.الوال

25 
JGC Holdings Corp. 

ن)   (اليا
40 

Schlumberger 
 ( ت املتحدة ا  المريكيةالوال .) 

55 

VAREL 
International 

Energy Services 
ت املتحدة  )  الوال

 (.االمريكية

11 
Entrepose Group 

Algérie  
 (فرنسا )

26 
John Wood Group 

 (اململكة املتحدة) 
41 

SIS (Schlumberger 
Information Solution) 

( ت املتحدة  االمريكيةالوال .) 
56 

Weatherford  
( سويسرا - أيرلندا  ) 

12 
Expro Group  
 (.اململكة املتحدة )

27 
KELTON 

 (.اململكة املتحدة) 
42 

SCM International Inc. 
ت املتحدة االمريكية)  (.الوال

57 
WEXIS 

 (فرنسا) 
13 

Flowserve  
ت املتحدة االمريكية)  (الوال

29 

Landmark (Halliburton 
Digital & Consulting 

Solutions) 
 ( ت املتحدة االمريكيةالوال  .) 

43 
SGS Group 

 (فرنسا) 

14 
Fluid Control 

 (فرنسا) 
44 

Smith Bits 
ت املتحدة االمريكية)    (.الوال

15 
Fores Engineering 

 (إيطاليا)
30 

M-I SWACO Algeria SpA 
( ت املتحدة  االمريكيةالوال .) 

45 
SPIE 
 (فرنسا) 

Source: U.S International Trade Administration, Op. cit., 
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ت املتحدة األمريكية الصدارة يف عدد شركات اخلدمات النفطية العاملة يف اجلزائر بـ   شركة أي   29حتتل الوال
شركات، وشركتني من   7بـ  شركة خدمات نفطية مث اململكة املتحدة    12أكثر من نصف العدد اإلمجايل، تليها فرنسا بـ  

ن ماليز وأسرتاليا.إيطاليا وسويسرا، و    شركة واحدة من كل من اليا

  : النشاطات األساسية لصناعة النفط اجلزائريةالثالثاملطلب  
  البحث والتنقيبالفرع األول:  

بني   املنجمي    2مليون كلم  1.5من  نشاطات   قدرت للمحروقات    اجلزائري للميدان  مشلتها  اليت  املساحة 
ال املنجمي 46ثل  مي  أي ما   2كلم   707 962بـتقدر    2018  ديسمرب   31غاية  إىل  االستكشاف واإلنتاج   % من ا

بـ   2013ت كثافة التنقيب سنة  قدر   يف ذات السياق.  بعد % مل يشملها أي نشاط استكشايف  54  يف حنيالوطين،  
  .2كلماالف    10بئرا لكل    15

ئية واحلفر التنقييب.  العمل  :مرحلتني ميدانيتني أساسيتني مهاإىل عمال البحث واالستكشاف  نقسم هنا أ   يات اجليوفيز

ئية: )1 ئية يف مرحلة البحث،  أيعترب املسح الزاليل    العمليات اجليوفيز - 4يظهر الشكل ( و هم العمليات اجليوفيز

 . 2018غاية  إىل  ) تطور جهود املسح الزلزايل يف اجلزائر  2

 2018غاية  إىل  ) تطور جهود املسح الزلزايل يف اجلزائر  2-4الشكل (

  
Source : 1- Ministère De l’Energie Et Des Mines (MEMS), Evolution Du Secteur De l’Energie 

Et Des Mines Réalisations 1962-2007, Edition 2018, Online : 
https://www.energy.gov.dz/Media/galerie/bilan_1962-2007_5b4373912c4e8.pdf, last 
visite : 05/10/2019, P 21. 
2-SONATRACH, Rapports Annuels, 2008-2018.  
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ميم احملروقات بشكل كبري تال تزامن ماخنفاض تدرجيي    هيالحظ تزايد جهود التنقيب على احملروقات تزامنا مع 
ال الوطين   1986غاية سنة  إىل تصادية للبالد  مع تدهور احلالة االق مام مشاركة الشركات األجنبية أاليت عرفت فتح ا

ما ترجم يف حتسن جهود املسح الزلزايل بشكل تدرجيي. كما يالحظ دخول تقنية املسح الزلزايل ثالثي االبعاد بشكل 
هودات الكلية للفرتة 10ين مل تكن جتاوز أ 1996حمتشم منذ  متوسط السنوي  اليت كان 1999-1966% من ا

 2ألف كلم  20. استمرت جهود املسح الزلزايل يف التحسن سنو حىت جتاوزت  2كلم  16717للمساحة املمسوحة  
 2018- 2008عاد. كما عرفت املرحلة األخرية  ب% منها ثالثي األ27  2كلم  13201ومبعدل سنوي  2007سنة 

% 57ت  قعرف نسبة سنوية فا  الذيبعاد  ثالثي األ  ماد املسح الزلزايلحتسن سنوي مستمر خاصة ما تعلق بنسبة اعت
.  2كلم  24775من جمموع     سنو

التنقييب تذبذ معربا عنها بعدد االكتشافات السنوية كما يظهر يف الشكل احلفر    ت نتائج عرف  احلفر التنقييب:  )2

 . 2018غاية  إىل  ) منذ االستقالل 4-3(

  2018غاية  إىل  يب يف اجلزائر  ) نتائج احلفر التنقي3-4الشكل (

 
Source : 1-MEMS, Evolution du Secteur de l’Energie et des Mines Réalisations 1962-2007, 

Op.cit., P 26. 
2-SONATRACH, Rapports Annuels, 2008-2018.  

 مث  2007-2000ل  املرحلة الثانية خالو   1999- 1962املرحلة األوىل  ثالثة مراحل:  إىل  ميكن تقسيم الفرتة  
خالل الثالثة  بعد 2018-2008  املرحلة  سريعا  تدرجييا  اخنفاضا  االكتشافات  عدد  عرف  األوىل  املرحلة  . خالل 
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ليعرف املعدل السنوي استقرارا نسبيا طوال    1965بئر فقط سنة    19إىل   1962بئر سنو سنة    91االستقالل من  
.    36مبعدل    1999غاية عام  إىل  الفرتة    2007- 2000%. كما عرفت الفرتة  19مبعدل جناح قدر بـ  بئر سنو

مبعدل سنوي للفرتة بلغ   2007بئر سنة    114إىل    2000بئر سنة    36ر احملققة من حوايل  ارتفاع سريع لعدد اآل
. يف حني عرفت الفرتة   11% حمققة  22مبعدل جناح    ،بئر  57 ر   2018- 2008اكتشاف سنو استقرارا لعدد اال

طراك منفردة و 86  بئر  108مبتوسط سنوي    االستكشافية حمققة معدل % يف إطار الشراكة،  14% منها جهود سو
نو فقط يف إطار الشراكة والباقي اكتشافات س  3، منها ما معدله  اكتشاف جتاري سنو  28  %، ومعدل25.7جناح  

طراك منفردة.   وتوسيع استخدام تقنية املسح   دخال إإىل  النجاح  التحسن يف معدل  يرجع جزء من هذا  من جهود سو
   .من جهة أخرى  وحتسن املعرفة اجليولوجية املرتاكمة   من جهة،   بعاد الزلزايل ثالثي األ

االستثمارات املبذولة يف اجلهود االستكشافية املذكورة أعاله : بلغت قيمة  استثمارات البحث واالستكشاف )3

-2008، وللفرتة  2007- 2000والر للفرتة  مليون د  639، و2000-1985مليون دوالر سنو للفرتة    354
. وهي نسب ترتاوح بني    1.9بلغت    2018  % من جممل االستثمارات يف شرحية املنبع. 30و  20مليار دوالر سنو

  التطوير   الفرع الثاين:

حلفر التطويري الذي يهدب  التطويرية:   راآل  .أ يت مرحلة التطوير واليت تبدأ  إىل ف  عد حتقق االكتشافات التجارية 

الباطنية. والشكل ( التطوير املنجزة خالل آ ) يوضح عدد  4-4تعظيم نسبة االسرتجاع الكلية للمحروقات  ر 
  2018- 2000الفرتة 

  2018-2000التطوير املنجزة خالل الفرتة  ر  آ ) عدد  4-4الشكل (

  

ت الواردة يف العتماد على  Excelخمرجات   املصدر: طراك التقا   العتماد على البيا   2018-2000 رير السنوية سو
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بئر   150:  2007-2000ر التطويرية احملققة تذبذ سنو ملحوظا، بلغ متوسط الفرتة  عرف عدد اآل
حنراف متوسط قدره    160  2018- 2008بئر، وبلغ متوسط الفرتة    22حنراف متوسط  سنو   بئر،   30بئر سنو 

ا املفردة حيث انتقل من  ر املكمد عدد اآليمن املهم مالحظة تزا طراك بقدرا بئر سنو خالل  70لة من طرف سو
ر  110إىل   2000-2007   %. 44ن كانت  أ د  % بع70أي حوايل  2008/2018خالل الفرتة    ا

حققت االستثمارات السنوية مبالغ مهمة متوسطها السنوي للفرتة   خالل مرحلة التطوير: التطوير  استثمارات  . ب

وصل   2007- 2000% من استثمارات املنبع. خالل الفرتة  70مليون دوالر مكونة    816بلغ    1985-2000
مليار دوالر   5.57% من استثمارات املنبع،  78مليار دوالر مشكلة    2.337املتوسط السنوي لعمليات التطوير  

املنبع للفرتة  % من  74مشكال   السنوي الستثمارات  املتوسط  بلغت  ملقابل  املنبع.   2018-2008استثمارات 
% أي 77مليار دوالر شكلت استثمارات التطوير نسبة فاقت    7.4مليار دوالر، مبتوسط سنوي قدر بـ    80حوايل  
  . 1مليار سنو 4.8مليار دوالر، مبتوسط قدر حبوايل   62.5حويل  

ات النصف خصص للرتكيبات واملعد   ، ن حوايل ربع هذه االستثمارات كانت للحفر التطويريأ   إىل جتدر اإلشارة  
 يف اجلزائر   البئر الواحدة  متوسط تكلفة   يقدر أن كما  .2ر ومصارف أخرى السطحية والباقي أنفق على عمليات اآل

وجود فجوة زمنية بني االستكشاف والبدء يف إىل  . ويف سياق مشابه نشري  3مليون دوالر  20و  10من    تراوحت بني 
 .4سنوات   5اإلنتاج وتبلغ يف املتوسط  

االستثمارات يف نشاطات البحث والتطوير بتعويض اإلنتاج السنوي وتثبيت االحتياطي مسحت  االحتياطات:    .ج

. وحبسب معدالت اإلنتاج 20065منذ    3مليارم 4504، واحتياطي الغاز عند  نفطمليار برميل   12.2املؤكد عند  
إلنتاج ملدة 2018احلالية ( سنة   34ة للنفط وسن  27  ) تغطي هذه االحتياطات وبدون إضافات جديدة االستمرار 

 
1 SONATRACH, Rapports Annuels, 2008-2018 , Op. cit.  

2 SONATRACH, Rapporte Annuel, 2018, Op. cit., P 23. 

مج “ضيف الصباح”   (رئيس الوكالة الوطنية لتثمني احملروقات) أرزقي حسيين 3 ، على اخلط: األوىلاجلزائرية  القناة اإلذاعية بر
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180326/137437.html  ريخ االطالع  ،06/12/2020  

4 MOUSSI Oumelkheir, Calcul des réserves ultimes pétrolières de l’Algérie : Application de la méthodologie de 
Marion King Hubbert et Méthodes de simulation de Monte Carlo par Chaines de Markov (MCMC), 
Online : http://www.enssea.net/enssea/moultakayat/2012/polpub/2012-46.pdf, P 7. 

5 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2019  , Online : 
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB_2019.pdf, last visit: 
12/12/2020, P.P 26, 112. 
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الطبيعي.   حتياطيات الاجمموع  من    % 71على    وحده حيتوي   حاسي مسعودن حوض  أ إىل  وجتدر اإلشارة  للغاز 
  .1% 15  وايل(عني أميناس) حب  حوض إليزي   يليهاملرجحة،  +  احملتملة    + النفطية املؤكدة

  اإلنتاج الفرع الثالث: 
ت   19.4حوايل    2018ية  غاإىل  اخلام اجلزائري    نفط بلغ اإلنتاج املرتاكم لل مليار برميل، كما عرفت مستو

ت ملحوظة كما يتجلى يف الشكل (  ). 5-4اإلنتاج السنوية تذبذ

 2018غاية  إىل  ) انتاج احملروقات يف اجلزائر  5-4شكل (

  
Source : -MEMS, Evolution Du Secteur De l’Energie Et Des Mines Réalisations 1962-2007, 

Op.cit., P 27. 
    -SONATRACH, Rapports Annuels, 2008-2018.  

اقتصار انتاج احملروقات تقريبا على النفط اخلام ، ليأخذ الغاز الطبيعي يف   1980  -   1958  الفرتة عرفت  
املسال واملكثفات، يف   نفطاخذ مكانة هامة يف اإلنتاج السنوي من حيث القيمة الطاقوية، وهو ما ينطبق على الغاز ال 

هور احلالة املادية للبالد ونضج د مع تعرف انتاج النفط اخلام اخنفاض حمسوس خالل فرتة الثمانينات اليت تزامنت    حني 
االحواض التقليدية مع عدم القدرة على جتديد االحتياطات بسبب افتقار الشركة النفطية الوطنية للتكنولوجيا الالزمة، 

ال النفطي   14- 86وعرف اإلنتاج منحىن تصاعدي طفيف عقب قانون   لنشاط يف ا الذي مسح للشركات األجنبية 

 
1 US Energy information administration(EIA), Country Analysis Executive Summary: Algeria,  march 2019, 

Online: https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Algeria/Algeria_background.pdf, last 
visit: 12/12/2020, P 3. 
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). ليعرف نفطارتفاعا ملحوظا يف اإلنتاج السنوي (ترافق مع ارتفاع أسعار ال 2008-2003فت الفرتة اجلزائري.  عر 
قي الفرتة.    استقرارا طوال 

مليون برميل يوميا   1.081، و 1999-1985ألف برميل يومي فقط للفرتة    748بلغ معدل اإلنتاج اليومي  
منتج، يف حني   1800من حوايل    2007  - 2000للفرتة   نفط من حوايل   1.175بلغ    بئر  يوميا  برميل  مليون 

 . 2018-2008بئر منتج للفرتة   2000

% منها غاز 65،  2018سنة    مكافئ   نفط مليون طن    192.3من منظور احملتوى الطاقوي بلغ االنتاج  
طراك 75من املكثفات وغاز البرتول السائل.    % لكل 10% نفط خام و 25طبيعي و % من هذا اإلنتاج جبهود سو

طراك املفردة 57إىل  % يف إطار الشراكة، أما خبصوص النفط اخلام فتنزل النسبة  25ملنفردة، وا % من جمهودات سو
  والباقي يف إطار الشراكة. 

  لنقل نشاط ا  الفرع الرابع:

طراك بنسبة    من طرف ر  نشاط نقل احملروقات يف اجلزائحيتكر   ضمت شبكة   .%100الشركة الوطنية سو
خطوط ضخ،  حمطة    85 كلم،  20927  قدره   بطول امجايل 2018نظام سنة    22بيب لقطاع احملروقات يف اجلزائر  األ

التحميل يف موانئ و أ  ،اجلزائر  ، جباية  ،سكيكدة،  عنابة  كل من:   الشحن ومنشآت  وهي حتتوي ،  )وهران بطيوة (رزيو 
  . طن  ألف  320إىل  ختزين تصل   قدرات

% الباقية تصدر 25، يف حني  1% من الصادرات النفطية يتم عن طريق الناقالت البحرية75مت تقدير أن  
الرابط بني عني أميناس وحاسي مسعود وينتهي عند ميناء الصخرية   OT1عرب األنبوب النفطي الوحيد العابر للحدود  

  يف تونس. 

أنبوب،  12أنظمة أربعة تتبع شبكة اجلنوب وثالثة لشبكة الشمال مكونة من    7 ينقل النفط اخلام عرب حمليا 
مليون   145.1هلا قدرة نقل  سبعة  مائة صهريج ختزين، هذه األنظمة الضخ و   حمطة   34  كلم،  4973بطول امجايل  

، نصفها متاح للمتعاملني مقابل تعرفة غري متييزية     . )2018ج للطن سنة  د   982قدرت ب (طن سنو

 
1 Aicha Benmecheta , Lotfi Belkhir, “Oil Pollution in the Waters of Algeria”, Oil Pollution in the Mediterranean 

Sea: Part II National Case Studies, Edited by Angela Carpenter and Andrey G.Kostianoy, The Handbook of 
Environmental Chemistry, vol 84. Springer, Sept2016, Online: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/698_2016_57#citeas, last visit: 12/12/2020, P2. 
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كلم وقدرة   3255بطول    GPLأنظمة للمكثفات (سوائل الغاز الطبيعي) وغاز البرتول السائل    5ختصص    
. يف حني ختص األنظمة العشرة األخرى لنقل الغاز الطبيعي بطول امجايل    58.7 كلم وقدرة   10981مليون طن سنو
لنظر    .1مرت مكعب مليار    188.24سنوية   تستغل سنو حوايل   )؛2018(روقات  اإلنتاج احلالية للمحكمية  إىل  و

  *نصف القدرة االمجالية لقنوات النقل فقط.

طراك     فتمتلك سو البحري  النقل  لنقل غاز تسعة  سفينة:  عشرين  سطول مكون من  أوخبصوص  خمصصة 
قلة واحدة للنفط  للبيتيومنيقليتني  قالت للغاز الطبيعي املسال،  ، مثان  البرتول املسال قالت ف  من صن  اخلام   و

  .VLCC(  2(اخلام الكبرية جدا  

 التكرير  نشاط الفرع اخلامس:

فتاك    من قبلحيتكر نشاط التكرير يف اجلزائر   طراك    (NAFTEC)شركة  غاز   ، نتاج الوقودإلفرع شركة سو
ت، الشحوم، الشمع والبيتيومني.    البرتول املسال، العطر

،أو   3ألف برميل يوميا   657مصايف تكرير بقدرة امجالية    ) 6(  ستة   2018ضم قطاع التكرير يف اجلزائر يف    
  .)6-4(تتوزع كما يف الشكل  ،  4سنو  مليون طن  30.6يعادل   ما

ت  () قدرات تكرير اليومية املصايف اجلزائرية  6-4الشكل (   )2018بيا

 
ت النشرة اإلحصائية السنوية أوبك   Excelخمرجات  املصدر:    .2019العتماد على بيا

 
1 SONATRACH , Le Code Reseau De Transport Par Canalisation, 2018 , On Line: https://sonatrach.com/wp-

content/uploads/2018/07/Code-Re%CC%81seau-de-Transport-par-Canalisation_juin-2018.pdf  P 10-11. 

  يعي.% للغاز الطب70% لغز البرتول املسال و 33% ملكثفات 33% للنفط اخلام 30 :2018عند  القدرة املستغلة  *

2  SONATRACH, Rapporte Annuele,2017, Op. cit., P 77. 

3 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2019, Op. cit., 38. 

4 Ministère De L'énergie Et Des Mines, Produits Pétroliers, Online : 
https://www.energy.gov.dz/?rubrique=produits-petroliers, last visit : 18/05/2020 
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% من قدرات التكرير اإلمجالية تليها منطقة أرزيو مث اجلزائر  73 سكيكدة عاصمة نشاط التكرير حبوايل تعترب
  سكيكدة األكرب يف إفريقيا). العاصمة (يعترب مركب  

) Vacuum  Distillation(حيث تقتصر قدرات التقطري الفراغي    ؛ يعترب قطاع التكرير اجلزائري قليل التعقيد 
لعامل احلفاز  آال سبعة  قدرة يومية ب  :عمليات التحويل  .وميابرميل ي ألف  11على    Catalytic(ف برميل تكسري 

Cracking.(    :لعامل احلفاز إلألف برميل يوميا قدرة لعمليات ا  90خبصوص عمليات الرتقية  Catalytic(  صالح 

Reforming(  .املائع   زااحلفمل  لعااملعاجلة  ا  يألف برميل يوم  82ما عمليات املعاجلة فلها قدرة  أ  )Catalytic 

Hydrotreating(  1.    سنة بلغ  السياق  ذات  معامل    2014يف  اجلزائرية  متوسط  للمصايف  للتعقيد  نيلسون 
  . 2 )95,4درار  أ  ، 44,6رزيو  أ ،88,2اجلزائر    ، 14,1حاسي مسعود    ،37,2سكيكدة (2.57

  . )7- 4( كما يتضح من الشكل    2018  غايةإىل  قطاع التكرير اجلزائري تطور ملحوظ  ت خمرجات  رف هذا وقد ع

  سنو ) تطور خمرجات قطاع التكرير اجلزائري  7-4شكل (

  
Source : 1-MEMS, Evolution Du Secteur De l’Energie Et Des Mines Réalisations 1962-2007, 

Op.cit., P 31. 
2-SONATRACH, Rapportes Annuels, 2008-2018.  

هي الوحيدة   راجلزائدخول مصايف جديدة للخدمة، كانت مصفاة  إىل  أساسا  عرفت املخرجات تطورات ترجع  
، مث مصفاة 1979رزيو للخدمة، تالها دخول مصفاة حاسي مسعود سنة  أسنة دخول مصفاة  وهي    1972غاية  إىل  

مليون  20حىت أصبح يفوق  يف كل مرة، لكمية املخرجات  رتفاعوقد متيز دخول كل مصفاة   1981سكيكدة سنة  
ألف طن يوميا.   600درار اليت تعترب أصغر مصفاة بقدرة سنوية  أوهي سنة دخول مصفاة    2006غاية  إىل  ن سنو  ط 

هيل املنشآت القائمة ملصايف التكرير واستالم قدرات إضافية لتبلغ   2011أطلق القطاع يف عام  كما   جما إلعادة   بر

 
1 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2018, Op. cit., P 40. 

  . 133، ص2014 ،151عدد  ،العريب لنفط والتعاون جملة اعماد املكي، افاق صناعة تكرير النفط يف العامل،  2
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بدءا   طن سنو  ليون م  16.5بلغت مصفاة سكيكدة    ، كما2013  منذ   طن سنو  ن ليو م  3.75رزيو  أ  مصفاةقدرة  
لذكر هناك مشروع إلنشاء .  2017منذ   طن سنو ليون م   3.65قدرة تكرير مصفاة اجلزائر  ، كما بلغت 2014 من
  .1مليون طن لكل مصفاة   5تكرير    بقدرة، بسكرة، غرداية وحاسي مسعود  تيارتكل من:  تكرير جديدة ب  يفا مص

% 1.1% غازأويل (30.7:  2018-2000لقطاع التكرير اجلزائري خالل الفرتة    شكلت املنتجات النهائية
% 22.8% احنراف متوسط)  4% وقود الفيول (26% احنراف متوسط)  0.7% بنزين (10.1احنراف متوسط)  

) متوسط)،  5.5فتا  احنراف   %5.7) ت  نفا و0.7% كريوزان  متوسط)  احنراف  أخرى %4.7  منتجات   %
  ). % احنراف متوسط0.7(

  السادس: التسويقالفرع 
املنتج،   النفط  املستوى احمللي حوايل: نصف  املكثفات،  45يستهلك سنو على  الغاز 60% من  % من 

) يبني تطور احملروقات املسوقة حمليا 8- 4. الشكل ( 2% من غاز البرتول املسال ويصدر الشطر اآلخر11الطبيعي و
  واملصدرة منها. 

  2018-1998سوقة حمليا وحنو اخلارج خالل  ) تطور احملروقات امل8-4(شكل  

  
طراك،  العتماد على    Excelخمرجات  املصدر:   . 2018-2000التقارير السنوية لسو

 
  . 151ص    سابق،عماد املكي، مرجع   1

2 Ministère de l’Energie, Bilan Energétique National, Online : 
https://www.energy.gov.dz/Media/galerie/benational_2016_edition_2017_5dac4b0c5762d.pdf, last 
visit :12/12/2020, P24. 
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متوسط   بلغ  حيث  احملروقات  من  احمللي  االستهالك  تطور  سنو2.38االرتفاع  يالحظ  الفرتة   %  خالل 
حية الك  يالحظ تذبذب لكمية.كما  1998-2018 حية القيمة املنتجات الصادرات من  مية الطاقوية. أما من 

  ). 9-4النفطية املسوقة للخارج فهي كما يف الشكل (

  2018-1998روقات اجلزائرية خالل الفرتة  ) تطور صادرات احمل9-4(شكل  

  
طراك.   ةإصدارات متعددالعتماد على  Excelخمرجات املصدر:    من التقرير السنوي لسو

ال الصادرات  قيمة  االجتاه عرفت  النظر عن  بغض  النفط،  أسعار  تغريات  تزامنا مع  تطورات ملحوظة  نفطية 
حية الكمية، حيث عرفت تصاعدا سنو خالل الفرتة   تزامنا مع تزايد أسعار النفط،   2007-1998االخنفاضي من 

. كما وعر   29.3وقد سجلت الفرتة متوسط صادرات قدر   يف   ذبذ ت   2018-2008فت الفرتة  مليار دوالر سنو
أسعار النفط صاحبه تذبذب متزامن لقيمة الصادرات ارتفاعا واخنفاضا، وقد سجلت الفرتة متوسط سنوي للصادرات 

أن حوايل ثلثي قيمة هذه الصادرات هي نفط خام ومشتقاته، والباقي إىل  مليار دوالر. وجتدر اإلشارة    52.37بلغ  
  برتول مسال.غاز طبيعي وغاز  

صادرات وجهة   )10-4(شكل  ال  يظهر  صوص الوجهة اجلغرافية لصادرات النفطية، وخب يف سياق مشابه
  . 2018-2000الفرتة  املنتجات النفطية حسب الوجهة  النفط اخلام و 

  
  
  
  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

قيمة الصادرات مليار دوالر )برميل/دوالر(المتوسط السنوي لسعر النفط برنت 
tpeكمية الصادرات مليون 



التنمية املستدامة متطلبات  الفصل الرابع: الصناعة النفطية اجلزائرية يف ظل   

213 
 

  2018-2000صادرات النفطية حسب الوجهة  ال): تطور  10-4(شكل  

  
  .2019-2000العتماد على النشرة اإلحصائية السنوية ألوبك  Excelجات خمر  املصدر:    

النفطية هيمنة النفط اخلام مبتوسط   النفطية 60عرفت الصادرات  %، جغرافيا كان أغلب النفط واملنتجات 
بلغ   أور  حنو  فاق  47موجه  حيث  تذبذ  عرف  لكنه  الفرتة  لكل  الفرتات  %60  خالل   %2000-  2001 

، الوجهة املفضلة بعد %30ن  عند اقل م  2010  -2009يف أدين حاالته يف الفرتة    يف حني كان   2015-2013و
راوحت نصف   2010-2006% متذبذ بني قيم قصوى سنوات  30أور هي أمريكا الشمالية مبعدل فرتة قدر بـ  

خاصة فيما   %. أما الوجهات املتبقية فقد بقيت حمتشمة دون تغيريات تذكر 15الصادرات متناقصة بعد ذلك حلوايل  
موع الفرتة    %8حبوايل    خيص آسيا وأمريكا اجلنوبية مع تسجيل طفرة يف الصادرات حنو   . 2018- 2000لكل منها 

  . 2018أمريكا اجلنوبية سنة 

  مقاييس التنمية املستدامة يف اجلزائر املبحث الثالث: بعض 
ب نظرا للطبيعة املتشابكة لقضا التنمية كما تطرقنا سابقا يتم قياس التقدم يف التنمية املستدامة بعدة أسالي

العامة، حيث    األدلة  ،املؤشرات  امة، منهااملستد  أداة تصف بصورة كمية موجزة وضع أو حالة   هواملؤشر  واملقاييس 
العامة   . أما ف حالة أو وضع قائمتص مقياس تركييب أو جتميعي لعدد من املؤشرات    فهيمعينة. أما األدلة   املقاييس 

ت القومية  فتنطلق من   . اإلطار احملاسيب لنظام احلسا
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  ب األول: األدلةاملطل 
   HDI  البشريةالتنمية    ل دلي  الفرع األول:

التنمية البشرية.  جتاه    يعد أحد أهم املؤشرات االجتماعية، حيث يعرب عن مدى توجيه املوارد املالية للبلد أو الدولة 
مشلها قليم  وإ  دولة  189عامليا من أصل    91حازت اجلزائر على املرتبة    2019وحسب التصنيف األممي األخري لسنة  

سنوات دراسية كمعدل   8سنة، و    76.9عمر متوقع عند الوالدة قدر بـ  جتة عن    0.748التصنيف، وذلك بقيمة  
كما يظهر   1990وقد عرف مؤشر التنمية البشرية للجزائر حتسنا مطردا منذ    .11,1741تعليم، و معامل جيين قدر بـ  

 .)11-4يف الشكل (

ته يف اجلزائر خالل  ) اجتاه تطور مؤشر ا11-4(شكل     2019-1990الفرتة  لتنمية البشرية ومكو

  
Source :UNDP, Human Development Report 2020, online: 
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/DZA.pdf, last visit: 
12/12/2020, P3. 

لتحسن يف معدالت %  30.8بـ    يف مؤشر التنمية البشرية خالل الفرتة  قدر التحسن لدرجة األوىل  مقادا 
  . التعليم ومتوسط العمر

    Ecological Footprintالبصمة البيئية    دليل الفرع الثاين:  
م.  مساحة األرض املطلوبة لتزويد الإىل  شري  ي  وهو ملوارد وامتصاص نفا ت املتاحة املنشورة بلغت سنة سكان  يف البيا

) يبني تطور 12-4(الشكل  هكتار،    2,8مبعدل عاملي قدره    مقارنةهكتار    2,3البصمة البيئية للفرد اجلزائري    2017
  . 2017-1961البيئية للجزائر خالل الفرتة  البصمة  

  
  

 
1 United Nations Development Programme, Algeria HUMAN Development Indicators, Online: 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/DZA# , last visit: 03/03/2020. 
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 2017-1961ئر خالل الفرتة ) تطور البصمة البيئية للجزا12-4شكل(

  
Source : Global Footprint Network, Country Trends ALGERIA, online :  
https://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?cn=4&type=BCpc,EFCpc , last visit: 
12/12/2020. 

منذ السبعينات،   ايكولوجي متغري يظهر الشكل تدين القدرة البيولوجية مع الزمن وظهور عجز مسببة عجز  
ت من االستهالك اجلزائري لو ان كل الدول فعلت 2017سنة    هكتار للفرد  1,8قدر بـ   . هذا معناه أن توليد النفا

  %.43,75توائها بشكل آمن بقيمة  ملثل سيفوق قدرة الكوكب على اح

  ) HPIالكوكب السعيد (  دليلالفرع الثالث:  

املستدامةمقياس    وهو سنو    للرفاهية  قضا   NEF*  مؤسسة تصدره  يف  لبحث  تعىن  االجتماعية   اليت  العدالة 
تحقيق حياة طويلة وعالية يقارن مدى كفاءة سكان البلدان املختلفة يف استخدام املوارد الطبيعية ل  واالقتصادية والبيئية.

  سعيدة ومستدامة.   الرفاهية

ت دليل الكوكب   دولة مصنفة   140من أصل    30احتلت اجلزائر املرتبة    2016السعيد األخري والصادر سنة  يف بيا
) يظهر تطور تصنيف اجلزائر ضمن مؤشر الكوكب 4-4. واجلدول ( 33,3بقيمة مؤشر الكوكب السعيد قدرت بـ  

  السعيد. 

  

  

  

 
* New Economics Foundation 
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  ) تطور تصنيف اجلزائر ضمن خمتلف إصدارات مؤشر الكوكب السعيد4-4دول (ج

     HPIقيمة    الرتتيب   السنة 
ت    املكو

  البصمة البيئية   متوسط العمر   الرفاهية 
2006  73  45.9  5.2  71.1  1.5  
2009  40  51.2  5.6  71.7  1.7  
2012  26  52.2  5.2  73.1  1.6  
2016  30  33.3  5.6  74.3  2.1  

Source : 1-  NEF, The un happy planet index an index of human well-being and environmental 
impact , 2006, online: https://neweconomics.org/uploads/files/54928c89090c07a78f_ywm6y59da.pdf  
2- NEF, The un happy planet index 2.0 Why good lives don’t have to cost the Earth, 2009, online: 
https://neweconomics.org/uploads/files/08f0708bcd8da25563_0n8m6j8bw.pdf  
3- NEF, The happy planet index a global index of sustainable well-being, 2012, Online: 
https://b.3cdn.net/nefoundation/d8879619b64bae461f_opm6ixqee.pdf  
4- Happy Planet Index, ALGERIA, online: http://happyplanetindex.org/countries/algeria , 
last visit: 22/12/2020. 

راجع يالحظ تطور مستمر يف تصنيف اجلزائر وفق مؤشر الكوكب السعيد خالل اإلصدارات الثالثة األوىل، وت
املعادلة وهو مقياس العدالة يف توزيع الدخل إىل  طفيف يف الرتتيب يف آخر اصدار والذي عرف إدخال عنصر جديد  

  والذي بدوره أثر على القيمة النهائية للمؤشر جلميع الدول. 

  توليفة دليل التنمية البشرية والبصمة البيئية رع الرابع:  الف
توليفة     اعتماد  االيكولوجعند  اليت  البصمة  الستدامة هي  اليت متتاز  ت  فاالقتصاد البشرية،  التنمية   حتققية ومؤشر 

  بني املؤشرين. الوضع احلايل  )  13-4وميثل الشكل ( .1الشرطني معا ويف أن واحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  . 34العايب عبد الرمحن، مرجع سابق، ص  1



التنمية املستدامة متطلبات  الفصل الرابع: الصناعة النفطية اجلزائرية يف ظل   

217 
 

ت    يف العامل البيئيةمؤشري التنمية البشرية والبصمة   توليفة)  13-4شكل (   2017وفق بيا

  
Source: Global Footprint Network, Sustainable Development, online:  
 https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-development/ , last visit: 12/12/2020. 

ر من بني الدول القريبة من حتقيق نتائج جيدة يف توليفة البصمة البيئية والتنمية  اجلزائ  ن أ  )13-4الشكل (  يظهر
  . البشرية حيث تعترب من بني الدول القريبة جدا من مستطيل التنمية املستدامة وفق هذا الطرح 

 للتنمية املستدامة   املقاييس العامةاملطلب الثاين:  

االدخار ،  الناتج احمللي اإلمجايل األخضروهي:  للتنمية املستدامة  العامة  املؤشرات  تناولنا يف الفصل األول بعض  
، سنقتصر هنا على تنازل االدخار الصايف املعدل للجزائر ومقارنته مع املعدل العاملي االدخار الصايف املعدلو احلقيقي  

  ). 5-4اجلدول (ومع جمموعة الدول متوسطة الدخل اليت يصنف البنك الدويل اجلزائر ضمنها، كما يف  
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  ) 2019وجمموعة الدول متوسطة الدخل (ملتوسط العاملي  الصايف املعدل للجزائر  االدخارمقارنة : )5-4جدول (
 اجلزائر كل العامل  *الدول املتوسطة الدخل

نسبة   السنة 
 التعديل 

صايف  
االدخار 
 املعدل 

امجايل  
 االدخار

نسبة  
 التعديل 

صايف  
االدخار 
 املعدل 

امجايل  
 االدخار

بة  نس
 التعديل 

صايف االدخار  
  ** املعدل

امجايل  
االدخار 
  الوطين

18,28  13,42 31,7  15,68  9,93 25,61 25,5  26,36 51,86 2005 
19,55  14,99 34,54  15,76  10,91 26,67 26,81  27,67 54,48 2006 

19,4  15,49 34,89  15,57  10,95 26,52 25,67  31,17 56,84 2007 
20,36  14,97 35,33  16,14  9,44 25,58 26,43  31,04 57,47 2008 
17,85  14,61 32,46  15,61  7,64 23,25 21,26  26,01 47,27 2009 
18,42  15,64 34,06  15,11  9,43 24,54 21,23  28,63 49,86 2010  
19,29  14,39 33,68  15,21  9,75 24,96 23,32  25,16 48,48 2011  
18,69  14,2 32,89  15,05  10,04 25,09 22,58  24,61 47,19 2012  
18,06  13,41 31,47  14,8  10,01 24,81 21,39  23,99 45,38 2013  
17,28  13,93 31,21  14,57  10,6 25,17 20,48  22,87 43,35 2014  
16,15  14,32 30,47  14,21  10,82 25,03 16,79  19,62 36,41 2015  
15,82  13,89 29,71  14,11  10,34 24,45 14,52  22,86 37,38 2016  
16,47  13,77 30,24  14,24  10,68 24,92 17,55  21,23 38,78 2017  

ت البنك العاملي    الوحدة: نسبة % من ن م االمجايل            املصدر: بيا

مجايل عايل مقارنة مبجموعة الدول املتوسطة الدخل وبدوره االدخار املعدل إدخار  ان للجزائر معدل أ يالحظ 
موعة حيث غالبا ما  قاربت ضعف النسبة. وبدورها كانت نسبة التعديل عالية ما قد يدل على نسبة يفوق متوسط ا

ت، واألضرار النامجةكبرية من   ين   نضوب موارد الطاقة، ونضوب املعادن، وصايف نضوب موارد الغا ت  عن انبعا
ت اجلسيمات   .  بذلك تعترب اجلزائر غري مستدامة االقتصاد. أكسيد الكربون وانبعا

  التنمية املستدامة  مؤشرات لثالث:املطلب ا

ألحرى   املؤشراتأو  املستدامة    ،جمموعات  للتنمية  األبعاد  متعدد  الطابع  يتم اختزال  النهج ال  إىل يف هذا 
   يتم متثيله مبجموعة واسعة من املؤشرات اليت توفر معلومات حول األبعاد املختلفة. ؛ بل  مقياس واحد 

 
إلضافة   * دولة أخرى منها: إندونيسيا، األرجنتني، األردن، الربازيل، الصني، العراق، الفلبني، الكامريون، املغرب،    105ىل اجلزائر إشرحية البلدان متوسطة الدخل: تضم 

، ..إيران، مجهورية مصر العربية، جنوب أفريقيا،  تركيا، تونس،    ،سيك، اهلند املك    . ماليز

يف نضوب موارد  يساوي صايف االدخار املعدل صايف االدخار الوطين إضافة إىل اإلنفاق على التعليم ومطروحا منه نضوب موارد الطاقة، ونضوب املعادن، وصا **
ين أك  ت  ت، واألضرار النامجة عن انبعا ت اجلسيماتواسيد الكربون  الغا   .نبعا
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التنمية املستدامة السبعة عشر، هنا سوف نورد جمموعة مؤشرات ال      تنمية املستدامة مصنفة حسب أهداف 
إصدارات آخرها   5حيث أصدر منه    2016حتت عنوان تقرير التنمية املستدامة والذي بدأ العمل يف إطاره منذ سنة  

ت منه ، وهو يتضمن دليل ألهداف التنمية املستدامة ولوحة معلومات ملختلف املؤشرات. سنورد مقتطفا2020سنة  
التن اهداف  إطار  تقدم اجلزائر يف  حلكم على مدى  لنا  مع متوسط جمموعة  تسمح  ومقارنتها  املستدامة  الشرق مية 

ة الظروف ومع منظمة   وجمموعة)  MENA(األوسط ومشال إفريقيا   الدول املتوسطة الدخل الدنيا كمجموعات متشا
  طبيقات املتاحة. كمقارنة مع أحسن الت OECDالتعاون االقتصادي والتنمية  

األداء  إىل  نسبة  نسبة املئوية  وهو يعرب عن ال،  2020سنة    72,3  هداف التنمية املستدامة للجزائرأبلغ دليل  
دراجهم يف التصنيف  166من    56املرتبة  األمثل، وهي بذلك حتتل   ت اإلحصائية املتوفرة  ، دولة وإقليم مسحت البيا

، كما احتلت اجلزائر املرتبة األوىل ضمن جمموعة دول مشال افريقيا والشرق % من الدول34واجلزائر بذلك ضمن أحسن  
 يف حني    ، 61,6  ملتوسطة الدخل الدنيا ، يف حني حققت جمموعة الدول ا66,3األوسط واليت بلغ متوسط الدليل فيها  

ال بعيدا عن دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اليت حققت كمجموعة دليل   اف متوسطه قدر بـ هد أيبقى ا
77,3 .  

) التنمية  14-4الشكل  اهداف  من  هدف  لكل  املستدامة  التنمية  لدليل  بسيطة  مقارنة  يوفر  للجزائر    املستدامة،) 
  . وجمموعات مقارنة
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  2020لتنمية املستدامة للجزائر وجمموعات مقارنة لسنة  ل  17هداف  ال) متثيل ألدلة ا14-4(شكل  

  

Source: Sachs, J and others. The Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable 

Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press, Online: 
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf , 
last visit:21/12/2020, PP 106 , 494 ,498,504. 

لوضع  14-4يتجلى من الشكل ( ث حي  األمثل، ) الوضعية احلالية ملختلف اهداف التنمية املستدامة يف اجلزائر مقارنة 
افريقيا والشرق األوسط وجمموعة   جمموعة مشال من متوسط كل من    أحسن ن اجلزائر تظهر وضعية  أ إال  ع تباين الوضع  وم

  غلب األهداف. أالدول متوسطة الدخل السفلى يف  

هداف لذللك يوفر بعاد واأل وحيث ال يعطي الدليل معلومات ذات معىن خبصوص التنمية املستدامة املتعددة األ
ت مفصلة حسب كل هدف من  الدليل ل ) وهو 6-4ويظهر اجلدول (  هداف التنمية املستدامة السبعة عشر.أوحة بيا

التنمية املستدامة للجزائر مقارنة بدول مقارنة وفق تقرير 1( ملخص للملحق ت حسب وضعية اهداف  ) لوحة بيا
2020 .  
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ت  6-4جدول (   ) 2020(هداف التنمية املستدامة للجزائر  أ) ملخص لوحة بيا
 دول املينا  اجلزائر  

الدول املتوسطة الدخل  

 الدنيا 
OECD 

القضاء على الفقر -  1اهلدف    i  •  z  i 
القضاء على اجلوع  -  2اهلدف    s  z  z  z 
الصحة والرفاهية  -  3اهلدف    z  z  z  i 
نوعية التعليم :  4اهلدف    i  s  s  i 
املساواة بني اجلنسني  -  5اهلدف    s  s  s  z 
املياه النظيفة والصرف الصحي  -  6اهلدف    z  z  z  i 
سعار معقولة -  7اهلدف  طاقة نظيفة و  • i  i  z  z 
العمل الالئق والنمو االقتصادي -  8اهلدف    s  z  z  i 
واالبتكار والبنية التحتية الصناعة  -  9اهلدف   • z  z  z  i 
ت   - 10اهلدف  احلد من التفاو   •  •  •  • 
مدن وجمتمعات حملية مستدامة  - 11اهلدف   • s  s  s  z 
االستهالك واإلنتاج املسؤوالن  - 12اهلدف   • •  •  •  • 
العمل املناخي   - 13اهلدف   • z  z  i  s 
املاءاحلياة حتت    - 14اهلدف    u  s  s  s 
احلياة على األرض  - 15اهلدف    z  s  s  z 
ملؤسسات القويةالسالم والعدل وا  - 16اهلدف    s  s  s  z 
الشراكات لتحقيق األهداف   - 17اهلدف    •  •  s  z 

او يف مسار التحقق ،  اهلدف حتقق  • • ت كربى   ، حتد • ت كبرية  ، ال تزال حتد • ت قائمة   ، ال تزال حتد • غري متوفر    

i يف طريق حتقيق اهلدف،  z حتسن معتدل،    s u ركود،   •  تراجع  معلومة غري متاحة    

  )1( املصدر: نظم اعتمادا على امللحق

اجلزائر بوضعية 2) وامللحق ( 6-4بتحليل اجلدول (   املستدامة يف  التنمية  احلالية ألهداف  الوضعية  ) تظهر 
  متباينة.

لقضاء على الفقر نتائج تنبئ بتحقيق اهلدف حبلول   مع حتقيق حتسن   2030حقق اهلدف األول اخلاص 
ت كربى للهدف   املتعلقة   والقضا السمنة    ، التقزم  كل من   وضعية بسبب  ذلك و الثاين والقضاء على اجلوع  سنوي، وحتد
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الثالث فيما خيص اهلدف    سوء إدارة النيرتوجني.كمردودية احملاصيل من احلبوب و لزراعة واالستخدام املستدام لألراضي  
ت على سبيل اخلصلصحة والرفا  املتعلق أثناء هية تشهد اجلزائر استمرار حتد وص كل من معدل وفيات األمهات 

لسل حيث تشهد وضعيتهما   ت وركود، وتراجع يف معدل الرضع امللقحني طبقا ملنظمة الوالدة ومعدل اإلصابة  حتد
. أما هدف نوعية التعليم فيعرف بعض 2030الصحة العاملية ومع ذلك هناك حتسن معتدل حنو حتقيق اهلدف حبلول 

ت خاصة فيما يت متام املرحلة اإلعدادية ومع ذلك يشهد هذا اهلدف توجها على املسار الصحيح حنو التحد علق 
ت، خاصة نسبة املشاركة  ملساواة بني اجلنسني ركودا وبعض التحد حتقيق اهلدف الرابع. ويعرف اهلدف اخلامس املتعلق 

ت. بدوره يعرف اهلدف   ملياه وا  6يف القوى العاملة والربملا ت ومع ذلك املتعلق  لصرف الصحي جمموعة من التحد
فيعرف تقدما يف املسار حنو حتقيق اهلدف   7سعار معقولة وهو اهلدفحقق تقدما معتدال. وخبصوص الطاقة النظيفة و

ت اليت تعرتيه. مل حيقق اهلدف   لعمل الالئق والنمو االقتصادي أي تقدم مع   8على الرغم من بعض التحد املعنون 
ت كربى خاصة ما يتعلق مبعدل البطالة والنمو االقتصادي املعدل، مع ذلك مت حت استمرار و  قيق حتسن يف جود حتد

ت كربى 9مؤشر حوادث العمل املميتة. على غرار ذلك تعرف بدورها الصناعة واالبتكار والبنية التحتية (اهلدف   ) حتد
األنرتنت   استخدام  بنسبة  تعلق  ما  أداء   واحملمول مع حتقيق حتسن معتدل خاصة  وتقهقر يف مؤشر  النطاق  العريض 

املقاالت العلمية ونفقات البحث والتطوير ختلفا ملحوظا.  سجل اهلدف   اخلدمات اللوجستية، كما عرف كل من مؤشر 
ت. سجل اهلدف   لتفاوت يف الدخل بعض التحد تمعات احمللية املستدامة ركودا   11العاشر املتعلق  ملدن وا املتعلق 

ت عديدة متمثلة يف تدهور يف تركيزات اجلسميات الدقيقة يف املناطق احلضرية ونسبو  ة الوصول للمياه يف احلضر، حتد
، االستهالك 12ومع ذلك سجل مؤشر الرضا عن النقل العام حتسنا وهو يسري يف االجتاه املرغوب. وصف اهلدف  

ت خاصة مؤشر  نه يعاين بعض التحد ت البلدية وااللكرتونية، يف حني عرفت مؤشرات واإلنتاج املسؤوالن،  ي النفا
ت أكاسيد الكربيت والن لعمل املناخي حتسنا معتدال. سجل  13يرتوجني وضعية حسنة. عرف اهلدف  انبعا املتعلق 

ت كربى انعكست على ركود مؤشري التنوع البيولوجي وصحة احمل  14اهلدف   حلياة حتت املاء تراجعا وحتد يط، املتعلق 
 احلياة على األرض   15يزال اهلدف    وتزايد يف االستغالل املفرط لألرصدة السمكية يف املنطقة االقتصادية احلرة. وال 

ت عديدة ومع ذلك فقد عرف اجتاها حنو حتسن معتدل خاصة يف مؤشري املساحات احملمية وبقاء األنواع،  يعرف حتد
ت أهم التحد نه   16ت. اهلدف  وتعترب االزالة الدائمة للغا جتاه ركودي و السالم والعدل واملؤسسات القوية صنف 

ت عد  يدة، مع ذلك عرف وضعية حسنة كل من مؤشر اجلرائم، تسجيل املواليد وعمليات نقل األسلحة، يعرف حتد
الصحافة. خبصوص اهلدف   الفساد وحرية  تراجعا كل من مؤشر مدركات  املقابل سجل  لتحقيق   17يف  الشراكات 
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ت، شكل مؤشر املالذ الضرييب قيمة مثلى وبدوره نه يعرف بعض التحد صنف يف مكانة آمنة   األهداف فقد صنف 
  مؤشر اإليرادات احلكومية. 

ر ال توجد تداعيات) الذي يقيس    100  –تداعيات كبرية    0مؤشر التداعيات (إىل  جتدر اإلشارة أيضا   اآل
املباشرةو  دو   التداعيات غري  تسببها  األخرى اليت  للدول  ما  مثل  لة  املالية  ،  املالية  كالتداعيات  ح، و السرية  األر حتويل 

ر البيئية واالجتماعية املتضمنة يف التجارة واالستهالك   ين أكسيد الكربون  كواآل ت  ديدات التنوع   املستوردة،انبعا و
وهو ما جيسد   97.4التداعيات للجزائر    مؤشر. وقد قدر  وحوادث العمل املتجسدة يف التجارة   املستوردة،البيولوجي  

قي العامل يف سبيل حتقيقه ألهداف التنمية املستدامة، حمتلة بذلك الرتتيب  التأثريات الضئيلة جدا ل  58لجزائر على 
  % عامليا). 35(أفضل 

يعرف وبشكل عام تسري اجلزائر حنو حتقيق بعض أهداف التنمية املستدامة على املسار الصحيح، البعض اآلخر  
ت عميقة وجوهرية. وهي حت ت طفيفة وبعضها يواجه حتد قق وضعية وتقدم أحسن من متوسط دول الشرق حتد

إليها،   تنتمي  اليت  الدنيا  املتوسط  الدخل  شرحية  ودول  إفريقيا  ومشال  التعاون إال  األوسط  منظمة  بدول  مقارنة  ا  أ
  حد ما.   إىل االقتصادي والتنمية تعترب متأخرة يف حتقيق األهداف 

  لتنمية املستدامة  الصناعة النفطية اجلزائرية ومتطلبات ا:  الرابع  املبحث
طراك قطاع النفط اجلزائري حيث ال حيق للشركات األجنبية العمل يف اجلزائر  ال وفق عقد يكون إتقود شركة سو

طراك حصة   طراك على  51فيه لسو األطراف الثالثة املتعاقدة،   مجيع% على األقل، وحيث تنطبق سياسة والتزامات سو
ومبادئ   العامة  السياسة  فتعترب  طراكلذلك  امل  سو من  األدىن  احلد  طراكهي  سو شركة  على  اليت  شركائها   ،بادئ 

  ن يلبوها.أ   اومتعاقديه

طراك   السياسة العامة و   ئاملباد  : األول  املطلب   مع سو
ت التنمية املستدامة مبدأ إرشادتعترب   طراكاالستجابة لتحد  يفمت التأكيد  حيث    ،ي وهدف اسرتاتيجي لسو
طراك  السياسة العامة   طراك يف عدة مناسبات،  على  مع سو مع سو ج التنمية املستدامة  اإلقرار   أوضحها عندتبين 

طراك مستوحاة من مبادئ التنمية املستدامة يف   ن اسرتاتيجية سو عتماد  2004أفريل  رمسيا  الصحة "سياسة    وذلك 
طراك" موعة سو طالق . منذ ذلك احلني شهد نشاط الصحة والسالمة  والسالمة والبيئة  والبيئة تسارعا ملحوظا، متيز 
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مت إجراء حتسينات مستمرة   . كماالعديد من املشاريع على مستوى الشركة، مثل نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة
  .1مت إجراؤها وتطوير ثقافة الصحة والسالمة والبيئةوكبرية بفضل االستثمارات الكبرية اليت  

مع، وقد مت التأكيد إمع    2010نوفمرب    3مت حتديث السياسة العامة يف      صدار "مدونة السلوك" اخلاصة 
ا، حتسني البيئة    على العديد القيم املؤسسية؛ من قبيل: التدريب وحتسني مهارات املوظفني، مراقبة التكنولوجيا وإتقا

ا، رضا العمالء وروح التسويق، احرت  الشركات اجلزائرية األخرى واحرتام إىل  ام الشركاء، نقل املعرفة  االجتماعية وجود
لغ  هتمام   . يف هذا الصدد البيئة ومنهج التنمية املستدامة. وفيما يلي بعض املسائل اليت حظيت 

وتسا البيئية،  والنظم  البيئة  على  حلفاظ  طراك  سو تدرك تم  وهي  والثقايف.  الطبيعي  الرتاث  محاية  هم يف 
لكاملمسؤول ا املدنية. وتتخذ   .يتها البيئية وتتحملها  كما أنشطة التضامن االجتماعي واخلريي والوطين وفقا لقناعا

اورة ملواقعها وكذلك سالمة الرتاث ا ملشرتك. مجيع التدابري الالزمة للحفاظ على صحة وسالمة السكان يف املناطق ا
احمللية يف املناطق اليت تعمل فيها. لتقوية الروابط االجتماعية، وتشجيع كما تساهم بشكل مباشر وغري مباشر يف التنمية  

ضة. وكذلك احلفاظ على الرتاث الثقايف والتارخيي  .األنشطة البحثية والعلمية، واملساعدة يف اإلبداع الفين وتعزيز الر

طراك التزاما تنطبق احكام هذه و   هذا،  ؤسساتاملشركائها و   ،مورديها  ،يف عالقتها مع عمالئها  احترتم سو
ا من موانع إقامة  طراك، ويعترب االخالل  طراك واألطراف الثالثة يف عالقتها مع سو املدونة على مجيع موظفي سو

لني واملوردين بشكل قانوين لذلك جيب احلفاظ على العالقات مع مقدمي اخلدمات واملقاو   االعمال معها مستقبال. 
عينية أو نقدية أو -خالق، لذلك ال يسمح على اإلطالق مبنح أو استالم أي مدفوعات  ودائم مع مراعاة مبادئ األ

سواء بشكل مباشر أو غري مباشر لصاحل أي شخص أو إدارة أو غري ذلك مقابل احلصول على أو  - ي شكل آخر
املمكن اعتبارها ذات   ة. ويف هذا السياق ال ينبغي تقدمي أو قبول أي هدية مناإلسناد الفعلي أو املفرتض ألي منفع 

هظة أو  قيمة، كما ال ينبغي إجراء أو قبول الدعوات حلضور العروض وما شابه ذلك إذا كان من املمكن اعتبارها 
يف حالة حدوثه إال  ساعدة  متكررة.  كما جيب املوافقة على مجيع نفقات اهلدا وتسجيلها. أيضا جيب رفض الدعم وامل 

ية واملصرح به. كما ة جيب أن تكون العموالت ورسوم االستشارات واألحكام أو املدفوعات يف إطار االلتزامات التعاقد 
  املماثلة متوافقة مع اخلدمات املقدمة. 

 
1 SONATRACH, Rapporte Annuele,2008, Op. cit., P 94. 
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ملوثوق للتقارير على أن االمتثال للمعلومات واحملاسبة واإلعداد الدقيق واضمن مدونة السلوك كما مت التأكيد 
   .1ة على مجيع املوظفني خبصوص املعلومات املالية وغري املالي

طراك بدءا من عام  يف ذات السياق   طراك     "SH2030“ما أطلق عليه    2017تبنت سو أو رؤية سو
طراك من تلبية احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية واملستدامة يف   2030لعام   اجلزائر.    دف هذه اخلطة سو

دف  اية املطاف جمموعة متكاملة ومرحبة ذات معايري عاملية، حيث  عن طريق سلسلة من التدابري اليت ستنشئ يف 
طراك للحصول على مرتبة من    .2030شركات نفط وطنية حبلول عام    5بني أفضل   سو

هداف ختص أتبنت    ،سية للشركةهداف فرعية وتدابري ختص توسيع، حتسني وتطوير النشاطات األساأإىل  ضافة  إل
ا لتليب  بتنفيذ عملية انتقال طاقوي   ء يف  80تبين الطاقة الشمسية يف منشآ اليت تغطيها   املواقع % من احتياجات الكهر

  يات املنبع.  عمل

   الصناعة النفطية واملتطلبات البيئية  :الثاين  املطلب

  اعة النفطية يف اجلزائراإلطار التنظيمي حلماية البيئة يف الصن  الفرع األول:
لتوازن البيئي   استمرت اجلزائر يف تبين القوانني واألنظمة لتسيري مواردها الطبيعية السيما الناضبة منها دون االخالل 

ال النفطي: أوفيما يلي    هم القوانني اليت تنطبق على ا

ة على حقول احملروقات ومحاية الطبقات حيدد قواعد احملافظ  ،1994جانفي    30املؤرخ يف    43- 94املرسوم التنفيذي   .1
 املشرتكة اليت حتتوي على املاء. 

ت ومراقبتها و   2001ديسمرب    12املؤرخ يف    19-01القانون   .2 زالتها: حيث تعرف املادة الثالثة إ يتعلق بتسيري النفا
ت على   ت وفرزها ونقنه كل العمليات املتعلقة جبمع  أمن هذا القانون تسيري النفا لها وختزينها وتثمينها وازالتها  النفا

ا تلزم كل منتج و/أ مبا يف ذلك مراقبة العمليات.   ختاذ كل اإلجراءات الضرورية أما املادة السادسة فإ ت  و حائز للنفا
قصى قدر ممكن المسا من خالل:  ت   لتفادي انتاج النفا

تقل  أكثر نظافة و أ اعتماد واستعمال تقنيات    .أ  ؛ انتاجا للنفا
ت غري القابلة لالحنالل البيولوجي اال  .ب  ؛ متناع عن تسويق املواد املنتجة للنفا
 . ن تشكر خطرا على االنسان أ ا  أاالمتناع عن استعمال املواد اليت من ش  . ج

 
1 SONATRACH, Code De Conduite De Sonatrach, 2010, Online : 

www.sonatrach.com/PDF/Code_de_conduite.pdf, last visit : 30/11/2016, P.P 5-16. 
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ت خاصة اخلطرة: فحسب املادة   2004ديسمرب    14رخ يف  ؤ امل  409- 04املرسوم التنفيذي   .3  حيدد كيفيات نقل النفا
ت اخلاصة اخلطرة وتفريغها ونقلها. الثانية من هذا امل ت اخلطرة جمموع عمليات شحن النفا رسوم يقصد بنقل النفا

ت اخلاصة اخلطرة املنقولة أمن يف حالة حادث و بروتوكوالت األأوحتدد قواعد وتدابري و/  و تسرب حسب طبيعة النفا
 . من هذا املرسوم  12لية والبيئة حسب املادة لدفاع الوطين والداخواغلفتها بقرار مشرتك بني الوزراء املكلفني  

التنمية املستدامةإاملتعلق بتنمية الطاقات املتجددة يف    09-04القانون   .4 والذي تتمثل أهدافه أساسا يف محاية   ،طار 
اللجوء    ةالبيئ التغريات  إىل  عرب  مكافحة  املسامهة يف  املتجددة،  الطاقات  غازات استخدام  ت  انبعا املناخي خبفض 
حتباس احلراري، املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل احلفاظ على موارد الطاقة االحفورية وتثمني موارد اال

 .1الطاقة املتجددة وتعميم استخدامها
حملافظة على البيئة يف إطار التنمية  2003جويلية    19املؤرخ يف    10- 03  القانون .5  منه  4املادة    ، املستدامة  املتعلق 

ا "مفهوم يعين التوفيق بني تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالعرف الت دراج إستمرار ومحاية البيئة، أي  تنمية املستدامة 
وتنض املادة الثانية من هذا   ،جيال املستقبلية"طار تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال احلاضرة واألإ البعد البيئي يف  

 واليت تضم:   تدامة املس  ميةار التنهداف محاية البيئة يف إط أنون على  القا
 حتديد املبادئ األساسية وقواعد تسيري البيئة؛  .أ

 ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسني شروط املعيشة والعمل وضمان إطار معيشي سليم؛   .ب
حلفاظ على شكال التلوث واألأالوقاية من كل   . ج لبيئة وذلك  ا؛ ضرار امللحقة   مكو
 صالح األوساط املتضررة؛ إ  .د
 نقاء؛  يكولوجي للموارد الطبيعية املتوفرة وكذا استعمال التكنولوجيا األكثراإل  ستعمالالارقية  ت  .ه
 عالم والتحسيس ومشاركة اجلمهور وخمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئة.تدعيم اإل  .و

 ربة.محاية عناصر البيئة من ماء وهواء وت  كما تضمن هذا القانون جمموعة من املواد تنص على ضرورة 

لوقاية من االخطار الكربى وتسيري الكوارث يف إطار التنمية   2004ديسمرب    25املؤرخ يف    20-04القانون   .6 املتعلق 
حكام ختص تسيري   أخطار كربى من بينها: االخطار الصناعية والطاقوية، أشكال التلوث   10املستدامة، والذي جاء 

  بشكل مباشر. فطية  الربي اجلوي واملائي، وهي ما ميس األنشطة الن
ألمر    2005املؤرخ يف أفريل    07-05القانون   .7 حملروقات املعدل واملتمم  جويلية   29املؤرخ يف    01-06املتعلق 

فقد تضمن جمموعة من املواد   ،دماجه للبعد البيئيإا القانون عن قوانني احملروقات السابقة هو  ذ هم ما ميز ه أ، و 2006
 فط: ة النتنص على محاية البيئة يف صناع

 
  .149بن نونة فاتح، مرجع سابق، ص  1
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: عند ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون يتم االحرتام الصارم للتعليمات وااللتزامات 17املادة    .أ
من العمال وصحتهم، النظافة والصحة العمومية، املواصفات األساسية للمحيط أ املتعلقة كما يلي:  

ا عي جمال محاية املعمو البحري، املصاحل االثرية، مضمون القوانني والتنظيمات  أالبيئي الربي   ول 
   ؛البيئة

جراء دراسات للتأثري البيئي وخمطط للتسيري البيئي يعرض على موافقة إ نصت على ضرورة   18املادة   .ب
 . سلطة ضبط احملروقات

لنسبة حلرق الغازات املصاحبة فهأ من هذا القانون   52يف حاالت استثنائية حسب املادة  إال  حمظور    و ما 
الغاز غري  نه  أحيث تنص على   لتثمني موارد احملروقات  أمينع حرق  الوطنية  ن متنح بصورة أ نه ميكن للوكالة 

ن أ من املتعامل، ويتعني على كل متعامل    بيوما رخصة حرق الغاز بطل  90استثنائية وملدة حمدودة ال تتجاوز  
دون االخالل دج لكل ألف مرت مكعب    8000العمومية رمسا خاصا غري قابل للحسم قدره  يسدد للخزينة  
  . 109حكام املادة  

و أينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار واجلزيئات السائلة    2006أفريل    15املؤرخ يف    138-06املرسوم التنفيذي   .8
ت الغاز والدخان والبخار   الصلبة يف اجلو وكذا الشروط اليت يتم فيها مراقبتها. يقصد يف نبعا مفهوم هذا املرسوم 

بتة السيما عن أائلة  واجلزيئات الس ت اجلوية كل انبعاث هلذه املواد من مصادر  النبعا و الصلبة يف اجلو املسماة 
الثالثة املادة  الصناعية. وجاء يف  القدمية ( املنشآت  الصناعية  املنشآت  انتظار تسوية وضعية  ت للمنشآت سنوا7: يف 

القي خذ  ا)،  املعمول  التشريعية  طبقا لألحكام  املنشآت النفطية  قدم  االعتبار  بعني  اجلوية  ت  لالنبعا القصوى  م 
ت  ت الناجتة عن هذه املنشآت. القيم القصوى املسموحة ملعايري االنبعا الصناعية وذلك بضبط حد مسموح لالنبعا

 ). 7  - 4من النفط معروضة يف اجلدول ( اجلوية لتنقية وحتويل املواد املشتقة
ت اجلوية لتنقية وحتويل املواد املشتقة من النفط) القيم القصوى املس 7  -4جدول (   موحة ملعايري االنبعا

  القيم القصوى للمنشآت القدمية   القيم القصوى   املعايري 
  1000  800  أكسيد الكربيت 
  300  200  أكسيد االزوت 
  200  150  أكسيد الكربون 

  200  150  مركبات عضوية متطايرة 
  10  5  محاض سلفورية أ

  50  30  اجلزيئات 
ت الغاز والدخان والبخار واجلزيئات السائلة   ،138-06وم تنفيذي رقم  األمانة العامة للحكومة، مرس  :املصدر ينظم انبعا

، امللحق  2006أفريل    15، مؤرخ يف  24اجلريدة الرمسية، العدد    ،هاأو الصلبة يف اجلو  وكذا الشروط اليت تتم فيها مراقبت
  . 15ص
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لت احلفاظ على البيئة جاء بتعديالت مست مادتني من املواد اليت تناو :  07- 05قانون  املعدل واملتم ل   01- 13قانون   .9
لتنسيق مع وزارة البيئة  أ فبعد    52و   18ومها   ن كانت سلطة ضبط احملروقات تعطي املوافقة على خمطط التسيري البيئي 

بيئي ومدى تطبيقها من طرف ، أضيفت هلا وظيفة متابعة الدراسات وخمطط التسيري ال07- 05من   18حسب املادة  
  املتعامل املتعاقد. 

القطاعات  الزلزالية واحلفر مع  لنشاطات  املتعلقة  البيئي  التأثري  كما كلفت سلطة ضبط احملروقات بتنسيق دراسات 
  وفقا لآلجال احملددة يف التنظيم املعمول به.   رأيهاالوزارية والوالية املعنية، اليت جيب عليها تقدمي  

املادة  كما فرض   األأ   18التعديل اجلديد يف  الوقاية خن تصف دراسة  النفطية وتربر إجراءات  لنشاطات  طار اخلاصة 
  خطار كل مخس سنوات.  واحلماية منها، كما نصت على حتيني دراسات األ 

ت حرية تقدير املدة للوكالة تثمني يعطأفقد مت حذف مدة حرق الغازات و   52ما فيما خيص تعديالت املادة  أ
حتدد عن طريق التنظيم املعمول به يف جمال   ستثنائيةاالنح الرخصة  ن شروط مأ حملروقات، كما نصت التعديالت اجلديدة  ا

البحث عند اجراء األ الغازات خالل مرحلة  التعديالت دفع رسم حرق  الصناعي والبيئة واحمليط. واستثنت هذه  من 
ر االستكشافية وكذلك خالل مرحل   .1ة انطالق املنشآتعمليات التجربة لآل

، الذي حيدد شروط مطابقة املنشآت واملعدات التابعة 2014ديسمرب    8املؤرخ يف    349-14املرسوم التنفيذي   .10
واليت تشمل: سالمة املنشآت واملعدات، الوقاية   نشآت والبيئة.ملذلك من أجل محاية العمال والنشاطات احملروقات، و 

على صحة  احملافظة  الكربى،  املخاطر  ا  من  املخاطر  من  الوقاية  وأمنهم،  الكيميائية  العمال  واملواد  لعناصر  ملرتبطة 
 واملستحضرات اخلطرة، محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة وأخريا الفعالية الطاقوية للمنشآت واملعدات. 

املعدل   07-05القانون  االلتزامات السابقة يف  إىل  حيث إضافة  : جاء هذا القانون بتعزيزات إضافية،  13- 19قانون   .11
احرت  وجب  االلتزاما واملتمم  واأل  تام  البيئة  محاية  البيولوجية،  املوارد  محاية  املواد خبصوص  واستعمال  الصناعي  من 

 الكيماوية، االستعمال العقالين للموارد الطبيعية والطاقة ومحاية موارد املياه اجلوفية. 
 فرزأ  .والتأكيد على دراسات املخاطرو برخصة  أ  السالمةلألسباب  إال    وتنفيسه  استمرار منع حرق الغاز إىل  إضافة  و 

الصحة والسالمة والبيئة، و   لتزامات ال  خاصا   فصال   القانون اجلديد لزم كل ممارس لنشاطات احملروقات أيف جمال 
ألشخاصأو  أية خماطر  أجل الوقاية من  أحرتام أفضل املمارسات من   و أاملنشآت    ، األمالك  ، ضرار قد تلحق 

لبيئة بتنفيذ العمليات الالزمة حلماية البيئة وإعادة املواقع  البيئة، ويلزم كل من كا  حالتها إىل  ن سببا يف حدوث ضرر 

 
  .119-117  ص.ص، مرجع سابق، عصماين خمتار 1
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كد على سهر سلطة ضبط احملروقات الكامل على قضا أو   االصلية، ويف حالة تعذر ذلك؛ تقدمي تعويض مايل.
  . 1قطاع النفطي ككلاطر الكربى وتسيريها يف ال من الصناعي والبيئة والوقاية من املخ الصحة واأل

 للصناعة النفطية يف اجلزائر  : التلوث اجلويالثاين  الفرع

  يف الشعلة  التخفيض من الغاز املشتعل احملروقأوال:  
 اسرتجاع   أجل  من  البيئة  على  للمحافظة  املوجه  القانوين  اإلطار  تطبيق  ملراقبة  صارمة  تدابري  اختاذ  اإلطار  هذا  يف  مت 

طراك  شركة  تقوم   حيث   املنبعثة؛  الغازات  يف   .احملروق   الغاز   حجم   إنقاص  أو   اسرتجاعإىل    دف   مشاريع   بسلسلة سو
يف الشكل حققت نتائج ميكن مالحظتها    ،ا يف ها السياقأربعني مشروع   حوايل  اجنازمت    2012  -  1970الفرتة  

)4-15(.  

  2012و    1970) مقارنة كميات الغاز احملروق بني سنيت  15-4شكل (

  
طراك، التقرير السنوي،     . 40، مرجع سابق، ص 2012املصدر: سو

 تضاعف  فعلى الرغم من   الغاز،  حرق   نسبة  يف   واضحا  تراجعا  2012-1970خالل الفرتة  عرفت اجلزائر  
إىل   1970  سنة%    80  من  احملرتقة  املصاحبة الغازات  نسبة  انتقلت  ؛مرات  ثالث املنتجة  املصاحبة   الغازات   حجم

غاية إىل  هذا وال يزال التحسن مستمرا يف ختفيض الغازات احملروقة عن طريق الشعلة، حيث بلغت    .2012  سنة%  7
% حبلول عام 1من الغاز املصاحب املنتج، وال يزال العمل مستمرا ألجل حتقيق    2019% سنة  4.6و  5%  2017
 األمني   2015  عام   يف  أطلقها  واليت  ،2030  عام   لحبلو   " روتيينال  رقاحل  "القضاء على  مببادرة  لتزاماال  مبا حيقق  2030

     .2030  عام   حبلول  از الغ  الروتيين  للحرق  حد وضع  دف  الدويل،   البنك  جمموعة ورئيس  املتحدة   لألمم   العام 
طراك اجتاه نزويل كما يف الشكل (   ).16-4ويف ذات السياق، يعرف حجم الغاز احملروق من قبل شركة سو

 
  ، مرجع سابق. ينظم نشاطات احملروقات 13-19قانون  1
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طراك خالل الفرتة    املنبع لغاز احملروق يف  ) تطور حجم ا16-4شكل (  2019-2014من طرف سو

  
ت العتماد على  Excelجات خمر املصدر:  طراك  التقارير بيا   . 2017، 2019السنوية لسو

 اإلجراءات للحد  من العديد   تنفيذ   خالل   من   2014  عام  منذ احلرق  معدل يف   التنازيل   االجتاه   هذا  دعم   مت 
  :  1منها على سبيل املثال  يف املنبع احلرق  من

  حقنه؛  وإعادة  الغاز   لضغط  والبناء  والتطوير  التجديد  مشاريع   استكمال -
  اإلنتاج؛   ومعدات   ملنشآت  والتشغيلي  التنظيمي  التحديث  -
  الصيانة؛ خلطط   واالمتثال   التوقع   أساس على   الصيانة   إسرتاتيجية  تنفيذ  -
  والعمليات؛   االجراءات  إتقان  على   املوظفني   تدريب -
 للوحدات؛  جديد  إنتاج نظام  وتشغيل   بناء  توريد،   دراسة، -

 احلالية؛   الغاز  حقن  إعادة  حمطات  جتديد  -

 املشتعل؛  الغاز   واسرتجاع  إنتاج حتسني -

معات  من الغاز   ضخ   وإعادة   الستعادة  الغاز  حقن  وإعادة   ضغط   حمطات   بناء -  الصناعية؛   ا

 يجنتورين؛ ت  حقل توسعة  مشروع  يف   احملرتق   الغاز استخالص   وحدة  وبناء  دراسة -

 أماساك؛   مركز من املشتعل   الغاز  اسرتجاع -

 اإلنتاج؛   مراكز   جتهيز وإعادة  املصاحبة   الغازات  استعادة -

ت   من   الضغط   إزالة أثناء  املشتعلة   الغازات  استعادة -  الغازات  قسمإىل    التربيد   قسم  من   الشفط  خزا
 الغازية؛ 

  ).GP2Z(  الوقود   از غ  شبكةإىل   احمليطة  C4  جماالت من   املشتعلة   الغازات  استعادة -

 
1 SONATRACH, Rapports Annuels, 2017,  2019 , Op. cit., P.P 122, 61 
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املرتبة السادسة ألكثر   احتلت اجلزائرما فيما خيص القطاع النفطي ككل فقد  أ ا فيما خيص املنبع فقط،  ذ ه
لشعلة من حيث احلجم ضمن قائمة البنك الدويل ملبادرة التخلص من احلرق الروتيين وفق نتائج سنة  الدول حرقا للغاز 

  .)17-4كما يظهر يف الشكل (  2019

  2019-2015رتة  فال  حرقا  دولة   30طية ألكثر  ) حجم الغازات احملروقة يف الصناعة النف17-4(  شكل

  
Source: World Bank, Global Gas Flaring Data, Online, https://www.ggfrdata.org/, last visit: 
15/04/2020. 

 20كثر الدول كثافة احراق من الغازات احملروقة بلغت  أ زائر املرتبة الرابعة ضمن  ويف سياق مشابه، احتلت اجل
  .)18-4لكل برميل نفط منتج، واليت تعرف اجتاها تصاعد كما يف الشكل (  3م

  2019-2014) كثافة االحراق لقطاع النفط اجلزائري خالل الفرتة  18-4(شكل  

  
Source: World Bank, Global Gas Flaring Data, Op. cit. 

ت يف إطار مبادرة القضاء على االحراق الروتيين مواقع  ويظهر القمر االصطناعي املكرس ملتابعة االنبعا
  .)19-4يف الشكل ( كماالغازات احملروقة واحجامها،  
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  اجلزائرالشعلة يف القطاع النفطي يف  م الغاز احملروق يف  احجامواقع و   )19-4شكل (

  
Source: Carbon Limits Nigeria,  Study on Possible Reductions of Gas Flaring in Algeria, BGR, July 
2019, Online: https://rue.bmz.de/en/releases/publications_new/topics/climate_environment_energy/BGR-
Study_GasFlaring_Algeria.pdf, last visit: 15/10/2020, P 7. 

ت القمر الصناعي لسنة وجود حرق لكميات كبرية يف حقول حاسي مسعود وحاسي إىل   2018 تشري بيا
حراق يف غلب عمليات اإلأ رزيو. وحتدث  أمع  الرمل وعلى طول خطوط شبكة النقل وكميات كبرية على مستوى جم

طراك احلقول األصغر البعيدة عن البنية التحتية للغاز يف   بكميات أقلكما يشيع    ،احلقول القدمية اليت تديرها شركة سو
  . جدا يعترب احلرق يف احلقول اجلديدة ضئيلهذا و   مما جيعل تكاليف التوصيل مرتفعة نسبيا.

  
  ين أكسيد الكربون   حتجاز وختزيننيا: ا

طراك مشروع ضخ    أطلقت لتعاون مع الشركة الربيطانيةسو ، وانضمت اليهما شركة BP  الغاز يف عني صاحل 
. وكانت 2مليون دوالر   130وبتكلفة قدرت ب    2004انطلق املشروع يف العمل سنة   .1هايدرو فيما بعد-ويل أستات  

 
ين أكسيد الكربون مفتاه التنمية املستدامة،  1   .112ص  2007خريف  123، عدد جملة النفط والتعاون العريبغيري هـ هار، ادارة غاز 

 . 38، مرجع سابق، الورقة القطرية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةوزارة الطاقة واملناجم،   2
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مرا أشروع، يف حني كان عدم وجود حمفزات ضريبية ملثل هذا األمر يف اجلزائر  االعتبارات البيئية حمفزا ودافعا لتنفيذ امل
  معرقال. 

تنتج غاز طبيعي حيتوي على  ويغطي املشروع مثانية حقول غازية يف منطقة الصحراء الوسطى، وهي حقول
ين اكسيد الكربون  10 املقبولة يف   الضروري فصل هذا الغاز وايصاله لنسبة احلدود من    فكان ،  CO2% من غاز 

ين أكسيد الكربون املفصول من خالل 0.3  ما دون إىل   وربيةاألسواق األ %، ومن جهة أخرى يتم  اعادة حقن غاز 
ر حفرت خصيصا هلذا الغرض للمساعدة يف   نتاج الغاز الطبيعي بطريقة االستخالص املعزز ويتم حقن غاز إثالثة ا

2CO    مرت، واليت بدورها   20عة اسفل طبقة الغاز الطبيعي اليت مسكها حوايل  مرت يف طبقة املاء الواق  1800على عمق
  .  1ترفع من الضغط املكمين 

. وستعمل نفس صخور   2COمليون طن من غاز    1.2هذا املشروع ميكن من احتجاز وختزين حىت   سنو
مان  2CO غازالغطاء اليت حتفظ الغاز الطبيعي يف املكمن على حفظ   مليون طن   20خيزن حوايل    . ويتوقع ان2خمزو 

  خالل العمر التشغيلي للحقل.  2COمن  

  يف نشاط التكرير لثا:  
مج  أدراج  مت  ية، نفطال  املنتجات  نوعية   وحتسني   الدولية  النظم  مع   املنشآت  توافق  جل أ  من  ،املصايف   هيل  إلعادة  خاص بر

 وذلك  الوقود  نوعية  وحتسني   اهلوائية  لإلفرازات  يت الذا  املراقبة نظام   وضع  املعاجلة،   وحدات   وحتديث   بتدعيم  يسمح  والذي
   .3لعطريةا واملواد  الكربيت  نسبة  خبفض 

  عمليات التشجري رابعا:  
اجلوي   التلوث  ثري  التقليل من  سبيل  الوحدات   تبنتيف  مستوى  على  األشجار  طراك محالت غرس  سو

موعة والشركات التابعة هلا منذ عام . وسجلت اجنازات متصاعدة يف هذا اإلطار، 2002 التشغيلية التابعة ألنشطة ا
ألف شجرة منذ   700ألف شجرة، وحصيلة مرتاكمة حبوايل    220ما يقرب من    2008فبلغ عدد ما مت زراعته سنة  

. مشلت وتشمل عمليات التشجري هذه الوحدات التشغيلية، جممعات للمياه ومتنزهات وطنية 4ت التشجري بدء عمليا

 
ين أكسيد الكربون وختزينه، وسام قا 1   .155، ص 2009ربيع  129، عدد جملة النفط والتعاون العريب سم الشاجلي، اصطياد غاز 

  .112ص  مرجع سابق،غيري هـ هار،  2

 . 38، مرجع سابق، ص الورقة القطرية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةالطاقة واملناجم، وزارة  3

4 SONATRACH, Rapporte Annuel 2008, Op. cit., P 94. 
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ت. فمثال مت  ومتت هذه العمليات   العامة للغا لشراكة مع املديرية  إطالق مشروع تشجري   2017بشكل اساسي 
 .1ألف شجرة  530والية لغرس ما يفوق    20يشمل  

  للصناعة النفطية يف اجلزائر  يالرب : التلوث  الثالث  الفرع

  : بعض الدراسات امليدانية أوال
مع الصناعي نتناول ثالث دراسات بيئية مشلت اسخبصوص التلوث الربي   ثنان منها مدينة حاسي مسعود وا

كمنطقة جماورة للعمليات النفطية استخراجية والنقل والتكرير وغريها، ودراسة أخرى تناولت التلوث الربي يف منطقة 
اورة للعديد من نشاطات النقلأ تالتكرير    ،رزيو ا   .والبرتوكيماو

التوزيع املكاين وتقييم التلوث للمعادن الثقيلة يف الرتبة السطحية  نوان " الدراسة األوىل حملمد بن هادية وحممد حجال بع .1
موقعا من ست   58حيث مت مجع وحتليل عينات الرتبة السطحية من  ،  2014سنة    " املنشورةحباسي مسعود، اجلزائر

 والرصاص والزنك.   النحاس والنيكل واملنغنيزكل من  بدرجة التلوث  مناطق وظيفية خمتلفة يف حاسي مسعود. وحبثت يف  
ملعادن الثقيلة، بينما سيطرت إىل  حتليالت  و نتائج  الأشارت   أن األنشطة الصناعية وحركة املرور متثل أهم مصادر التلوث 

النيكل. واعتربت منطقة حاسي مسعود شديدة التلوث   بسبب التخلص غري املقيد من املواد األم للرتبة على تراكيز 
ت اخلطرة من املنش  . نفطآت الصناعية ومصايف الالنفا

مت العثور على تركيزات عالية من الرصاص والزنك يف تربة حاسي مسعود، يف حني اعتربت هذه الرتبة ملوثة قليال كما  
الطر  الصناعية وجوانب  املناطق  الرتبة يف  الرئيسية تلو متوسطا أو مرتفعا لنحاس واملنغنيز. كما أظهرت عينات  يق 

ألنشطة البشرية املكثفة والرتاكم طويل األجل للمعادن الثقيلة. يف املقابل، أظهرت عينات الرتبة من ملعادن بسبب ا
    .الرتبة الصحراوية والريفية تلو أقل

ثة بدرجة معتدلة؛ ملو   %60ملوثة بشدة؛    %18,18من العينات شديدة التلوث؛    % 5,45كخالصة مت اعتبار  
   .2منخفضة التلوث   % 37,16و

ملعادن من الرتبة احلضرية وغبار  خرين بعنوان " آ الثانية حملمد األمني بن حداية و الدراسة   .2 خماطر صحة اإلنسان املرتبطة 
مت خالهلا دراسة الرتكيز ومستوى  ، واليت2016املنشورة سنة  الطرق يف منطقة حقل نفط يف جنوب شرق اجلزائر"  

الث للمعادن  للسرطان  املسببة  الصحية  واملخاطر  (التلوث  الرتبة   والزنك)  الرصاص  النيكل،  املنغنيز،  النحاس،قيلة  يف 
 

1 SONATRACH, Rapporte Annuel 2017, Op. cit., , P 123. 

2 Mohammed L. Benhaddya and Mohammed Hadjel, Spatial distribution and contamination assessment of heavy 
metals in surface soils of Hassi Messaoud, Algeria, Environmental Earth Sciences journal, Volume 71 issue 3 
February 2014, Online: https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-013-2552-3 last visit: 20/04/2021, P.P 
1,7,12. 
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التلوث، وحوايل إىل  غري ملوثة  تتدرج من  ن تربة الدراسة  أوجد    احلضرية وغبار الطرق من حاسي مسعود. متوسطة 
ملعادن  %15,38و عينات غبار الطريق كانت ملوثة بشكل مفرط  48,62% من العينات كانت شديدة التلوث. 

ت يكون جراء ابتالع جزيئات الرتبة و/أو غبار الطريق أن  هر تقييم املخاطر الصحية  أظ ة. كما  الثقيل التعرض للملو
 ويليه االمتزاز اجللدي. 

تعترب هذه و  لنسبة للبالغني، يف حني  القيم احلدية اخلطرة  اليت متت دراستها أقل بكثري من  العناصر  كانت تركيزات 
صحية   خماطر  ذات  ال الرتكيزات  لألطفال  لنسبة  مسرطنة  غري  تركيزات  حمتملة  وخاصة  الطويل  املدى  على  صغار 

 . 1الرصاص

التلوث املكاين واملخاطر الصحية للمعادن الثقيلة يف الرتبة السطحية من جممع   خرين بعنوان " آهـ و   الدراسة الثالثة لبودية .3
ت يف املنطقة الشمالية الشرقية من اجلزائر توفري نتائج حول التلوث إىل  هدفت  ، واليت  2019ورة سنة  املنش"    برتوكيماو

ملعادن الثقيلة (الزنك، النيكل، النحاس الرصاص،   حيث   أرزيو،) لرتبة  والكادمييومالكوبلت، الزرنيخ    الكروم،املتعدد 
  . الصناعة الثقيلة مع املناطق الزراعية والسكنيةو تتعايش أنشطة الطرق  

وتقع يف هذه املنطقة   ية،نفطالمن أكرب املوانئ    واحد   تضم وهي    ،اجلزائريالغريب  الساحل    على تقع منطقة أرزيو  
ت، إسالة الغاز  ت كصناعات البرتوكيماو معات الصناعية وتتكون من عدد كبري من مركبات اهليدروكربو العديد من ا

ختليق   النيرتوجينية واألمونيا، جممع  مصفاة تكرير النفط، ثالث وحدات إلنتاج األمسدة   املسال، الطبيعي، غاز البرتول  
ء وحمطة لتحلية مياه البحر. وهي منتشرة على مساحة     هكتار.   2500امليثانول، حمطة لتوليد الكهر

ت.  84مت مجع   مت اكتشاف العديد   عينة من الرتبة السطحية من ستة أقسام وظيفية حول منصة البرتوكيماو
النقاط   لزرنيخمن  وامليناءعلى   ؛الزنكو  الرصاص ،الكروم ،امللوثة  الشاطئ  لقرب من  وجود   ، كما سجل الطرق و

يف اخلليج   ة املوجود املعادن الثقيلة جزء كبري من  ت الدراسةعز .  العينات من األراضي الزراعيةيف   الزرنيخ مستوى عاٍل من
مخاطر منخفضة نيف املخاطر البيئية كمت تصكما    الرتسب اجلوي الرطب أو اجلاف.و   الرتبة،رشح  إىل  أو املناطق الداخلية  

لتإىل   .الكروم والرصاصلكل من   كبريةإىل  النحاس النيكل والزنك. وخماطر معتدلة    ،متوسطة خبصوص الزرنيخ الكو
على صحة اإلنسان والنظام   اخطر ، ويشكل  املركبة خطرا حمتمال للسرطان على األطفال  ملخاطر الصحيةا  وأظهر تقييم

عن التوسع الفوضوي للصناعات وغياب التخطيط حيث مل يتم فصل املشاريع اخلطرة عن   ه األضرار ت هذنتج  .البيئي

 
1 Mohammed Lamine Benhaddya and others, Human Health Risks Associated with Metals from Urban Soil  and Road 

Dust in an Oilfield Area of Southeastern Algeria, Archives of Environmental Contamination and Toxicology 
journal, Volume 70, issue 3, April 2016, Online: https://link.springer.com/article/10.1007/s00244-015-0244-6 , 
last visit: 20/04/2021, P.P 1-3 ,13. 
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الضوء على احلاجة امللحة لتعزيز اللوائح   كما سلطت الدراسةاملناطق الزراعية أو األنشطة الرتفيهية.    ،املناطق السكنية
  .1املعادن الثقيلة  من تصريفات والبيئة  من أجل محاية السكان 

  هم اإلجراءات ملعاجلة تداعيات التلوث الربي أ:  نيا
ر، انسكاب وتسرب اندفاعات اآلغلب التلوث الناشئ عن صناعة النفطية عن  أليه سابقا ينتج  إكما تطرقنا  

تأبيب املواد اهليدروكربونية وسوائل احلفر ومياه الصرف من األ ت كالدفن أ ، و اخلزا و يف مرحلة التخلص من النفا
ين يتم دفن املواد اخلاملة وغري القابلة إلعادة التدوير واملواد الصلبة يف مواقع احلفر واإلنتاج، تبخري وختزين أ األرض  يف

ت املنتجة سنو من طرف حتمض األرض. املياه املنتجة وسوائل الناجتة عن الصيانة واإلجناز و  قطاع  قدرت كمية النفا
ت اخلاصة ألف طن/س  225  ـالنفط يف اجلزائر ب النفا ت اخلاصة،  النفا ت املنزلية،  النفا نة، وتضم هذه األخرية: 

ت اهلامدة،   النفا ألف   200حبوايل    ركام احلفر والذي يتضمن احملروقاتو ملنتجة  ااملياه    كما قدرت كمياتاخلطرة، 
  . 2طن/سنة

ة هذه   ا طراك على تطبيق العديدو ت تعمل الشركة الوطنية سو من السياسات واإلجراءات نذكر   التحد
ت واملواقع امللوثة ت السائلة،  منها: إدارة النفا ت، إدارة املخلفات والنفا   واإلدارة البيئية.   معاجلة النفا

ت واملواقع امللوثة  .1  إدارة النفا
مجي منذ أواخر  نفطتبىن قطاع املنبع ال هيل   التسعينات بر املواقع امللوثة، واسع ملعاجلة املستنقعات وإعادة 

املستنقعات يف  ، خالل هذه العملية متت معاجلة مجيع 2012غاية  إىل  مستنقع    650ومتت معاجلة وإعادة التأهيل  
الرمل. وهي حاليا ختضع ملراقبة قبل سلطة ضبط احملروقات  منطقة حاسي  مناولة طني احلفر   إطارويف  .  3دورية من 

حيث تتم معاجلة التصريفات السائلة أثناء عمليات احلفر   Onlineمعاجلة    :تقنياتوالفتات قامت شعبة احلفر بتبين  
ومعاجلة   .لتقليل حجم املستنقعات الناجتة عن النشاط وضمان استعادة حجم معني من سائل احلفر إلعادة استخدامه

Offline  انتهاء بعد  تتم  و   واليت  احلراري ومعاجلة  العمليات  المتصاص  املعاجلة  يف   التصلب.رار و االستقُتستخدم 
يف املواقع احلفر اليت تستخدم الطني الزييت مت اعتماد معدات خاصة يف مواقع العمل تعمل على استعادة سياق مشابه و 

طن   ت واحلفاظ على الرتبة و لطني اأ.  األرضالنفا ر  ملائي مت إعداد معدات من أجل إعادة ما يف مواقع حفر اآل

 
1  H. Boudia  and others, Spatial contamination and health risks of heavy metal(loid)s in surface soils 

from a petrochemical complex in the north‑eastern region of Algeria, International Journal of Environmental 
Science and Technology, Volume 16, issue 1, January 2019, Online: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-018-02195-1 , last visit: 20/04/2021, P.P 1-4 ,11. 

  . 80، مرجع سابق، ص رمحان أمال 2

 . 38، مرجع سابق، ص للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةالورقة القطرية ة واملناجم، وزارة الطاق 3
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ستخدام بطانة البويل إيثيلنيتدوير املياه وإعادة استخدا ت  ت مها، وختم اخلزا كما   .عالية الكثافة للحد من التسر
  .1مت اعتماد أجهزة الطرد املركزي للتجفيف للتخفيف من استخدام احواض التجفيف 

بة املواد الصل  ، احلفر  معداتكجزء من أنشطة احلفر، يتم ترميم املوقع بشكل منهجي بعد كل تفكيك ونقل وجتميع  
ا العمال يف املوقع     2 .املختلفة واملنتجات املنزلية اليت يتم إنتاجها أثناء عمليات احلفر يعتين 

السياق مت يف سنة   التعامل مع تصريفات احلفر  2018يف هذا  التجفيف   وحدها  والسائلة (عملية  الصلبة 
حزمة تشغيلية. كما مت التعامل   57يف إطار  بئرا كجزء من خدمة إدارة السوائل الكلية    196وإعادة تدوير املياه) من  

 16  يف إطار  ،بئرا كجزء من خدمة إدارة السوائل الكلية  57مع تصريفات احلفر السائلة (إعادة تدوير املياه فقط) من 
  .3ية حزمة تشغيل

ت السائلة  .2   إدارة املخلفات والنفا
السائلة و  ت  النفا بشأن تسيري  التفريغ"  طراك هدف "عدم  املائيةتبنت سو املوارد  منذ زمن.   احلفاظ على 

هيل أو إعادة جتهيز كافة املواقع الصناعية يف طور االجناز  ت الصناعية مت اعتماد خمطط إعادة  لنسبة ملعاجلة النفا
للحفاظ واستخدامها  مت اعتماد تدوير املياه الصناعية  حيث    ،141- 06مع ضرورة املطابقة مع أحكام املرسوم التنفيذي  

الضغط  ع سنة    يف هذا  .4للسقي  ا والستعماهللى  املياه يف  معاجلة  اجنز يف جمال  العديد من   2019الصدد  وحدها 
   :5اإلجنازات منها 

مشروع بناء حمطة جديدة ملعاجلة مياه الصرف الصحي يف زرزايتني وربط وحديت فصل بوحدة معاجلة املياه   .أ
 ؛ الزيتية

لصحي القدمية يف املرك؛ صحي جبوار حمطة معاجلة مياه الصرف اعاجلة مياه الصرف الملإنشاء حمطة جديدة    .ب
 ؛ وإنشاء أحواض التبخر الالزمة STEPمن وحدات   06وتركيب  

إنشاء بركة تبخري جديدة جماورة لألحواض القدمية، وجتديد حمطة معاجلة املياه الصناعية املنتجة يف منزل اجلمال   . ج
 ؛ يف حوض بركني

بعة  إنشاء حمطة جديدة ملعاجلة مي  .د  ؛ موعة رقان اه الصرف الصحي البيئية 
 ؛RKFي املسمى رهود الكرف  نفطبناء وحدة معاجلة مياه منزلية جديدة يف احلقل ال  .ه

 
1 SONATRACH, Rapport Annuel, 2013, Op. cit., P 36. 

2 SONATRACH, Rapport Annuel, 2014, Op. cit., P 37. 

3 SONATRACH, Rapport Annuel, 2018, Op. cit., P 123. 

  . 37، مرجع سابق، صالورقة القطرية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاملناجم، وزارة الطاقة و   4

5 SONATRACH, Rapport Annuel, 2019, Op. cit., P.P 63-64. 
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احلياة يف إ  .و قاعدة  السائلة يف  املنزلية  ت  للنفا الصحي  الصرف  مياه  جراء دراسة ألجل تركيب حمطة معاجلة 
 ؛ حاسي مسعود

 ؛ حاسي بركني جنوب  يف حقل  CPFف الصحي خلدمة مصنع  تركيب حمطتني ملعاجلة مياه الصر   .ز
بيب الصرف الصحي احمللية من مصنع    . ح والقاعدة الصناعية حملطة معاجلة مياه الصرف   CPFمشروع لربط أ

 ورهود. أالصحي يف حمطة املعاجلة املركزية لقاعدة احلياة يف 

، فمثال عرفت عن سنوات سابقةكثريا   متميزة  وتعترب هذه اإلجنازات ضمن اجلهود السنوية املتواصلة فهي ال تعرب 
هيل وحدات معاجلة   من قبيل:  تاإلجنازاالعديد من    2018سنة   نزلية املوجودة وبناء حمطات جديدة املياه  املإعادة 

ت الصناعية السائلة ملعاجلة الصرف الصحي، بناء وحدات   ،اقتناء حمطات متنقلة ملعاجلة مياه الصرف الصحي والنفا
ولدعم هذه اإلجراءات مت وضع  إنشاء حمطات لنزع الزيوت يف مرافق تشغيلية متباينة.ي و جلة مياه الصرف الصناعمعا

ت السائلة، وال سيما من خالل عمليات التفتيش الداخلية ومراقبة   العديد من أنظمة املراقبة جلودة عمليات معاجلة النفا
 (ONEDD) الوطين للبيئة والتنمية املستدامة  املرصدمت توقيع اتفاقية مع    السياق،ويف هذا    .البيئات الطبيعية املستقبلة

ئية والكيميائية للمياه املعاجلةلتأطري     .1خدمات التحليالت الفيز

ت  .3   معاجلة النفا
ت فقد مت جتهيز معظم املواقع مبنش ة معاجلة، كما أن منطقة حاسي الرمل حتوي على ألنسبة ملعاجلة النفا

ينة،اجلة كافة  موقع ملع طراك أيضا بدراسة من    املياه ا لتسيري مجيع  طرقجل وضع خارطة طريق حتدد أ كما قامت سو
ت اليت تنتجها النشاطات الصناعية، قواعد     .2القواعد اإلدارية ومجيع املنشآت  احلياة، النفا

طراك معاجل  تبنت دف تلبية املسو ت واملواقع امللوثة،  وال سيما القانون   التنظيمية،تطلبات  ة واستعادة النفا
تبتسيري  املتعلق    19- 01 ، وميكن تلخيص املشاريع واإلجراءات الرئيسية اليت مت تنفيذها يف زالتهامراقبتها وا  ،النفا

ا لسنة  ت واستعاد   :3على النحو التايل  2018إطار معاجلة النفا
ت ا  .أ ت توقيع العديد من االتفاقيات خبصوص ببيع النفا  ؛حلديدية وغري احلديدية وإزالة النفا

ت اخلطرة خاصة    .ب  ؛ PCBو، األسبستوس  رسكارالاإلالتخلص من النفا
ت األخرى  . ج  ؛ استعادة الزيوت املستعملة والنفا

 
1 SONATRACH, Rapport Annuel, 2018, P 123 . 

  . 37، مرجع سابق، صيةاجلزائرية الدميقراطية الشعبالورقة القطرية للجمهورية وزارة الطاقة واملناجم،  2

3 SONATRACH, Rapport Annuel, 2018, Op. cit.,P  123  
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ت الطبية منتهية    .د واستعادة علب الدهان الفارغة والتخلص من الزيوت   الصالحية، ترميد املواد الكيميائية والنفا
 ؛ املستعملة

ت  .ه  ؛ إنشاء مناطق ختزين للنفا
 ؛ التوصيف البيئي للمواقع والرتبة امللوثة  .و
ها  .ز ت املنزلية وما شا  ؛إنشاء العديد من االتفاقيات جلمع النفا
لإ  . ح التنفيذي  جراء جرد  ت طبقا للمرسوم  ت   104-06لنفا النفا ت مبا يف ذلك  النفا الذي حيدد قائمة 

  اخلطرة؛ اخلاصة  
 ؛ طات تنقية املياه الزيتية والصحيةمعاجلة احلمأة من حم  .ط
( إ .ي الرصاص  على  القائمة  ت  البطار من  مع    وإقامةبطارية)    1439زالة كمية كبرية  تفاهم  مؤسسة مذكرة 

DRIZ ENPEC  ؛ للتخلص منها 
فطال ومركب  إقامة    .ك اين من الزيوت املستعملة GP1Zاتفاقية بني   ؛ لغاز البرتول املسال للتخلص ا
تإنشاء مركز لضغ  .ل   ملنيوم. األلب  وع البالستيك  الكرتون، الورق   ط نفا

  اإلدارة البيئية -4
طراك   جها التنظيمي اجلديد أنشأت سو هيكال جديدا خمصصا لضبط وتفتيش الصحة والسالمة كجزء من 

التفتيش على    اإلطار ويف هذا    .والبيئة التنظيمي وعمليات  االمتثال  تدقيق  العديد من عمليات  جراء  الصحة يقوم 
والسالمة   للصحة  املستمر  التحسني  من  والبيئة كجزء  التابعة    يف البيئيةوالسالمة  املواقع  طراك، موعةخمتلف   سو
  .1مستهدفة اجلوانب املهمة املتعلقة حبماية األشخاص واملرافق والبيئة 

طراك سنو عددا من اإلجراءات يف طار اإلدارة البيئية واالمتثال التنظي جراء دراسات إ مي، مثال مت جتري سو
تشمل   البيئة،دراسة تنظيمية يف جمال السالمة ومحاية  40جتاوزت   2018األثر البيئي ودراسات املخاطر واليت خالل 

ا   البيئي وتقييمات األثر   دراسات املخاطر من   %70متت املوافقة على أكثر من    ،سلسلة القيمة  لى طولعوحتديثا
 .من قبل اجلهات املختصة  الدراسات اليت مت إجراؤها 

 
1 SONATRACH,  Rapport Annuel, 2013, Op. cit., P 35. 



التنمية املستدامة متطلبات  الفصل الرابع: الصناعة النفطية اجلزائرية يف ظل   

240 
 

متثال املنشآت واملعدات املتعلقة بقطاع   349  -  14تنفيذ املرسوم التنفيذي رقم    إطارويف  املتعلق 
ص والتخطيط لتنفيذ برامج االمتثال. مكنت لالنتهاء من مرحلة التشخي  2018بُذلت جهود كبرية خالل    .احملروقات

  .1، مما سيمكن من الشروع يف أعمال االمتثال يف إطار زمين معقول هذه اجلهود من إجراء العديد من الدراسات

  للصناعة النفطية يف اجلزائر  : التلوث البحريالرابع  الفرع

  اجلزائر  يف  هم مصادر التلوث البحري لصناعة النفط أأوال:  

  تتلوث مياه البحر األبيض املتوسط من ثالث مصادر حمتملة:   أن  ميكن  
قالت النفط يف حمطات التصدير الستحهو    : املصدر األول  .1  )،وعنابة  سكيكدة   جباية،   اجلزائر،  أرزيو،  وهران،( ركة 

ت، تنظيف    القانونية، من خالل التصريفات غري  وذلك   ن    اخلزا أن إىل  ذلك. وتشري التقديرات  إىل  وما    السطحياجلر
قالت اإىل  من النفط الذي يدخل مياه البحر بشكل عام يعود    % 35   .2لنفط وعمليات الشحن البحري األخرى حركة 

ف طن يف السنة، وحجم ما تصبه الآ   10  جلزائر بنحوالشحن يقدر احلجم الضائع من احملروقات خالل عملية  و كما  
ت الناقالت يف عرض البحر من مياه املوازنة وخملفات عمليات التنظيف بنحو   إىل إضافة  طن يف السنة.    ألف  12كرب

 .3زيد من التلوث احملتمل جراء تسرب املواد النفطيةمباجلزائرية سيئة التجهيزات    تتهم املوانئذلك  

الثاين   .2 الثالثة يف سكيكدة  :املصدر  النفط  مرتبة حسب   العاصمة   اجلزائرمث  و  يأرز   ، ورمبا األكثر أمهية هو مصايف 
ت السائلة ملصفاة النفط على العديد من املواد الكيميا  ،األمهية ئية املختلفة برتكيزات خمتلفة مبا يف ذلك حتتوي النفا

واهليدروكرب والفينول  والكربيتيد  املصفاة األمونيا  على  يعتمد  ألنه  الدقيق  الرتكيب  تعميم  ميكن  ال  ذلك  ومع  ت.  و
ت املصايف سامة ولكن بدرجات  والوحدات اليت تعمل يف أي وقت حمدد. أظهرت اختبارات السمية أن معظم نفا

  .  4ا ختتلف طوال دورة احلياة أ  كما   ،متفاوتة

ايين   فقط بدأت مناقشات مع شركيت   2017يف أوائل عام    ، Offshoreاالستغالل البحري  هو    : املصدر الثالث.  3
الفرنسية البحرية   اإليطالية وطوطال  الزلزالية  الدراسات  البحرية اجلزائرية، ومراجعة  ت  ت وتقييم اإلمكا البيا ملراجعة 

املناطق الواعدة   2013ريت يف  للحملة اليت أج ت عن منح الوكالة الوطنية لتثمني موارد ، واليت اسفر 5ألجل حتديد 

 
1 SONATRACH,  Rapport Annuel, 2018, Op. cit., P 124. 

2 Aicha Benmecheta, Lotfi Belkhir, Op. cit., P2. 

  .101، مرجع سابق، ص رمحان أمال 3
4 Aicha Benmecheta, Lotfi Belkhir, Op. cit., P 2 . 

5 SONATRACH, Rapport Annuel, 2017, Op. cit., P 51. 
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طراك . لذلك 20191طوطال لتنفيذ أعمال التنقيب خالل -ايين -احملروقات لرتخيصني للتنقيب البحري للشراكة سو
  ئر.  ال يعترب االستغالل البحري للنفط بعد من مصادر التلوث البحري يف اجلزا

  : بعض الدراسات امليدانية نيا
املنشورة   دراسة لعائشة بن مشتة ولطفي بلخري بعنوان "التلوث النفطي يف مياه اجلزائر"    حللت يف هذا الصدد  

ت اجلزائرية على مياه البحر األبيض  ،  2016سنة    ،يف ثالث مواقع رئيسية هي سكيكدة  املتوسط ثري اهليدروكربو

  : ، وكان حتليها كما يلياصمةرزيو واجلزائر العأ
سكيكدة: وهي على اتصال مبجمع صناعي برتوكيماوي ضخم، مت أخذ عدة عينات يف ستة مواقع خمتلفة منطقة    -

بيب املصب للمجمع الصناعي ومت إجراء العديد من التحليالت الكيميائية ومتت مقارنتها مع   ،على طول اخلليج وأ
ا يف املياه النظيفة. و  ت عالية جدا من التلوث يف معظم املواد ظ أنظريا هرت النتائج أن مجيع املواقع الستة عرفت مستو

ملياه النظيفة. يُعزى هذا املستوى من التلوث يف الغالب   ستثناء الفوسفات) مقارنة  ت إىل  الكيميائية ( إلقاء النفا
تالسائلة من جممع     .البرتوكيماو

جنب مع تقييم االستشعار عن بعد إىل  ستخدام مجع وحتليل للعينات يف املوقع جنبا   م رزيو: مت إجراء التقييأمنطقة  -
لقمر الصناعي م خمتلفة. و   ، حيث ستخدام التصوير   النتائج  ظهرتأمت حتليل اثنني وثالثني موقعا منفصال يف ستة أ

ت متيل  أ ت  اأن تكون موضعية حول مو إىل  ن اهليدروكربو لسائلة من جممع معاجلة النفط والغاز اقع تصريفات النفا
قالت النفط على اجلانبني الغريب والشرقي فقد  والذي يتدفق عرب وادي تسمانيت. أما املواقع اليت تقع يف مناطق رسو 

ا مستوى عاٍل من التباين يف   ت (مكانيا وزمانيا).تلوث  الكان   هليدروكربو

ألقمار الصناعية لدراسة مستوى تلوث خليج تمنطقة خليج اجلزائر: مت االعتماد على  - قنيات االستشعار عن بعد 
جانب مناطق أخرى ذات صلة، ما مسح بتقييم مستوى التلوث على مساحة أكرب بكثري. وسجلت أعلى إىل  اجلزائر  

ها قرب احلامة.  ر احلراش وأد   قيم التلوث يف ميناء اجلزائر و

ت   الثالثة  ترتيب املناطق إىل  خلصت الدراسة  ية  بعد حتليل إجراءات الدراسات امليدان تنازليا حسب مستو
فأتت سكيكدة ت  اهليدروكربو ت ومواد   األكثر تلو  تلوث  ت هيدروكربو العاصمة، مبستو أرزيو وأخريا اجلزائر  مث 

تراوحت بني   ملجم/لرت يف خليج أرزيو يف حني  30ملجم/لرت يف مياه خليج سكيكدة وحوايل    250  ـاملعلقة قدرت ب

 
1 SONATRACH, Rapport Annuel, 2019, Op. cit., P 69. 
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هة ومن هذا من جملغم/لرت يف خليج اجلزائر العاصمة. وتعترب مجيع هذه القيم مرتفعة بشكل غري مقبول.    95و  20
إىل حيد من التدفق  ما  لبحر األبيض املتوسط  الذي يتميز به اذلك العجز يف التجديد املائي  إىل  يضاف  جهة أخرى  

ت على مساحات  مر الذي حيد من انتشار  احمليط األطلسي، األ ت   أكرب امللو   .1تستوعب التدهور الطبيعي للهيدروكربو

  كافحة التلوث البحري مل واالستجابةاجلزائر يف جمال التأهب    وضعية :  لثا
ال اخنرطت اجلزائر يف العديد من املبادرات والربامج نذكر منها:   يف هذا ا

ا .1 حلاالت  لالستجابة  اإلقليمي  املركز  يف  عضو  األبيض  اجلزائر  للبحر  البحري  للتلوث  املتوسط لطوارئ 
)REMPEC(*  األبيض .  1976أنشئ عام    الذي البحر  الغريب من  اجلنويب  اجلزء  له  أول مشروع  مشل 

العاصمة يف  وتونس  واملغرب   اجلزائر  ومشلاملتوسط   التوقيع عليه يف اجلزائر  . ودخل 2005يونيو    20. ومت 
  . 2011مايو    19االتفاق واخلطة حيز التنفيذ يف  

 (ITOPF) لدويل للتلوث ملالكي الناقالتصادقت اجلزائر أيضا على خطة الطوارئ الوطنية مع االحتاد ا .2
تتطلب هذه اخلطة من املناطق البحرية الثالث يف اجلزائر ووهران وجيجل احلفاظ على   ، 1994اعتبارا من  

 ى السلطات احمللية الرتتيبات املناسبة.  خطة استجابة ملكافحة التلوث يف البحر وعلى الشاطئ وأن يكون لد
ح مشروع إدارة التلوث النفطي بتمويل من صندوق االئتمان البيئي العاملي بنجا   2000  سنةأكملت اجلزائر   .3

ت ال ية اليت تدخل نفطالتابع للبنك الدويل. كانت األهداف األساسية للمشروع هي تقليل كمية اهليدروكربو
األ للبحر  الدولية  املتوسط  املياه  ت   73/78  ماربول  اتفاقية  ملتطلبات  واالمتثالبيض  النفا إلقاء  للحد من 

وعوادم االحرتاق.   النفطي  تطوير نظام شامل   أخرى: أهداف  إىل  إلضافة    املشروع حقق    حيث والتسرب 
تبادل   تعزيزواملنهجيات،    الطرق ضمان توحيد    البحرية،ومتكامل إلدارة التلوث النفطي الناجم عن املصادر  

منع ومكافحة التلوث النفطي وحتسني جودة البيئة   ، صد بني البلدان تعزيز القدرة على الر   والتنسيق،املعلومات  
    .البحرية

الثالث   .4 امللحق  اتفاقية ماربول  الضارة املتضمن  (  1992صادقت اجلزائر على تعديالت  ملواد  التلوث  منع 
لتلوث مبياه  (  2003الرابع    ، امللحق )املنقولة عن طريق البحر يف شكل معبأ الصرف الصحي والذي يتعلق 

ت السفن(  1988، وامللحق اخلامس )من السفن  . )ويضم التلوث بنفا

 
1 Aicha Benmecheta , Lotfi Belkhir, Op. cit., P P 4,6,8,10,15. 

فردي  * بصورة  الساحلية  للبلدان  املساعدة  للتأهب واالستجابة  يقدم  إقليمية  شبه  أنظمة  وتطوير  ا،  اخلاصة  الطوارئ  لوضع خطط  ة 
  . حلوادث التلوث البحري الكربى 
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التفاقية الدولية بشأن التأهب واالستجابة والتعاون يف جمال يف جمال االستجابة للحوادث اجلزائر عضو ملتزم   .5
ختاذ مجيع التدابري املناسبة   1990ألطراف يف اتفاقية  تتعهد الدول ا   ) حيث OPRC  90(التلوث النفطي  

  مجاعي. لالستعداد واالستجابة حلوادث التلوث النفطي بشكل فردي أو  
التفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دويل   إطار يف   .6 النفطية اجلزائر موقع ملتزم  ت  التسر التعويضات عن 

املسؤولية املدنية عن أضرار   التفاقية الدولية بشأنوا  FUND  1992للتعويض عن أضرار التلوث النفطي  
  .CLC 19921  النفطيالتلوث  

حملروقات إىل  إلضافة   .7 البحري  التلوث  ملكافحة  مؤسسة  نشاء  اجلزائر  درت  السابقة  االجنازات 
*OSPREC  أخرى نفطية  طراك وسبع مؤسسات  قامت سو ماي    **حيث  نشاء مؤسسة   2007يف 

حملروقات يف الضفة اجلنوبية للبحر األبيض املتوسط ويف الساحل الغريب إلفريقخمتلطة ملكافحة   يا، تلوث البحر 
طراك خليج کابيندا  إىل  صر  مب كم من الساحل املمتد من قناة السويس    20000تغطي   نغوال. ومتتلك سو

بنسبة   أسهمها  اجلزائر49.5أغلبية  يف  مقرها  ويقع  قي %2،  هي  املؤسسة  هذه  لألسف  عند .  التصفية  د 
31/12/2019 .  

  االجتماعية : الصناعة النفطية واملتطلبات  الثالثاملطلب  
  املسؤولية االجتماعية جتاه املوظفني الفرع االول:  

طراك جتاه املوظفني يف جمال التوظيف التدريب املستمر وحتسني املستوى، يف  سنتناول هنا مسؤولية الشركة الوطنية سو
  ة ويف جمال التوعية. جمال السالمة والسالم

  يف جمال التوظيف   .1
طراكتتبع    من اجل تعزيز رأس املال البشري وضمان  املستمر،سياسة األولوية لتوظيف الشباب والتعليم  سو

التوفيق بني  ا،  املهارات يف أفضل مستو احلفاظ على  أجل  احلالية واملستقبلية من  ستمرار لالحتياجات  مالءمته 

 
1 International Tanker Owners Pollution Federation ITOPF , Contry Profile Algeria, Online: 

Https://Www.Itopf.Org/Knowledge-Resources/Countries-Territories-Regions/Countries/Algeria/ , Last Visit: 
31/01/2021. 

* Oil SPill REsponse Company 

نغول األنغولية، مؤسسة مسري املغربية، ستات أويل الرتوجيية،  ** ل الفرنسية، أيين االيطالية، ربسول وسيبسا االسبانيتني. سو   تو

  .262، مرجع سابق، ص رمحان أمال 2
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طراك واستقطاب أفضل املواهب من تشجيع دعم املوظفني لنجاح واستدامة س  ،الشركةني وأهداف  توقعات املوظف  و
  الكربى. اجلامعات واملدارس  

طراك يف سياق تنمية مواردها البشرية.  2018يسلط تقرير املوارد البشرية لعام   حيث   الضوء على اجلهود اليت تبذهلا سو
% 4,6حوايل    ، منها  %82متثل القوى العاملة الدائمة    ،عامال   62719  ت لغمجايل قوة عاملة ب  2018انتهى عام  

 % 16.5  . يف حني %64  حوايل   القوى العاملة يف وظائف األعمال األساسيةنسبة  حديث.  توظيف    من القوة العاملة 
القوة   من  %   53  تركزت  % منهم يشتغلون يف وظائف الدعم واالسناد. جغرافيا69نساء    من القوة العاملة الدائمة

يت العاملة الدائ   .1%9والشرقية   %17الغربية   %،21بعد ذلك املناطق الوسطى    مة يف اجلنوب 

  التدريب املستمر وحتسني املستوى   .2  
يوما تكوينيا  11ألف موظف مبعدل  22نشاطا قصري املدة لصاحل حوايل  2274يف هذا الصدد مت تنظيم   

املوظفني اجلدد وان حتكم.  % أع34% موظفي اشراف و64لكل موظف، منهم   التمهيدي لصاحل  التدريب  غطى 
ت  ، الشؤون املالية والقانونية  ،جماالت املوارد البشرية  يف حني تركز   املوارد العامة وإدارة شؤون املوظفني.   ،التدقيق واملشرت
االت املتعل   التقنيني السامني و املهندسني  متوسط املدة الذي مشل  التدريب التخصصي   ت، تحويل  بقة  على ا اهليدروكربو

 .2الصيانة الصناعية، جتارة النفط يف املنبع والسالمة الصناعية 

طراك:  للتكوين  وسائل  ثالث  طريق  عن   للعاملني   والتخصص  املستوى  رفع  وظيفة   وتتم  اجلزائري  املعهد  بسو
  ). NAFTOGAZ( ونفطوغاز  )،CPE(  املؤسسة  تطوير  مركز  ،)IAP(  للبرتول

 إدارة  التسيري،  وتقنيات   التكنولوجيات  على   التدريب   على  املركز  هذا   دور   يرتكز ):CPE(  املؤسسة  تطوير  مركز   - 
  والبيئة.  والسالمة  والصحة اإلعالم   وأنظمة  اآليل  اإلعالم  القانونية،   والشؤون   املالية   املكونني،  تكوين   اللغات،  األعمال، 

 نشاطات  احملروقات،   نقل   جماالت  يف   دويل   مستوى   ذات  ليةعم  تكوينات  يوفر  وهو  ):IAP(  للبرتول  اجلزائري   املعهد    -
 البشرية،  املوارد  املالية،  البيئة،  هندسة   والبيئة،  والسالمة   الصحة  األعمال،  إدارة   البرتويل،   االقتصاد   للمحروقات،   املصب 

  الشركة.   يف االتصال
 التحكم   وأعوان   السامني  نيالتقني  تكوين  يلي:  مافي  مهامه  وتتمثل  :)NAFTOGAZ(   نفطوغاز  التكوين  معهد    -

  .3التطبيقي  والبحث  واالستشارة  املساعدة   الشركة؛  إطارات  أداء  وحتسني  هيل  إعادة   العمليايت؛ 
 

1 SONATRACH, Rapport Annuel, 2018, Op. cit., P.P 110-112 

2 Loc, Cit. 

طراك اجلزائرية، أرامكو  فالق حممد، 3 الباحث،   دية " منوذجا، جملةالسعو املسؤولية االجتماعية للشركات النفطية العربية شركيت "سو
  . 32، ص 2013، جوان 12عدد جامعة ورقلة، 
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  الصحة والسالمة يف جمال    .3
التوجهات   وهي العمود الفقري للنهج الوقائي يف الطب والصحة املهنية،    2013الصادرة يف    سياسة الوقاية   تعترب
ت التشغيلية والوظيفية يف جمال الصحة والطب والنظافة يف العمل. مل  ساسيةاأل  لعملااة  أدو االسرتاتيجية    ديري الكيا

حلفاظ على بيئة عمل صحية وجعل الوقاية من حوا طراك  دث العمل واألمراض من خالل هذه السياسة، تتعهد سو
والطب والنظافة يف العمل على مجيع العاملني   املهنية، كأحد أسس حلماية مواردها البشرية. هذا وتنطبق سياسة الصحة

طراك وكذلك على املوظفني املتعاقدين من الباطن، بغض النظر عن مكان أداء العمال ملهامهم أو أي قطاع  يف سو
طراك.آخر قد يُطلب منهم العمل فيه د طراك بـ: يف هذا   اخل سو   اإلطار تتعهد وتعمل اإلدارة العامة لسو

ا  .أ أنشطتها وتقليل املخاطر املهنية من ضمان محاية  املهنية وحتسني جودة بيئة العمل يف إطار  الصحة  لعمال وتعزيز 
لتشريعات واللوائح  ؛خالل ضمان االلتزام 

لعمل، مثل خماطر إنشاء آليات تشاور بني املديرين والعاملني و   .ب األطباء املهنيني لتحديد منع وتقليل املخاطر املتعلقة 
لصحة احلوادث واحل  ؛وادث واألمراض النفسية واالجتماعية واملهنية، وكذلك أي ضرر يلحق 

الصحة والطب والنظافة يف العمل من خالل ضمان بيئة عمل آمنة   يف جمالضمان التقييم والتحسني املستمر ألدائها    . ج
 ؛ لصحية من خالل حتسني ظروف العمل وكذلك جودة احلياة يف العمل ومن خالل تعزيز دعم اهلياكو 

توفري املوارد البشرية واملادية الالزمة لتحقيق كل و التوعية والتثقيف يف جمال الصحة املهنية    ، املعلومات  ، توفري التدريب  .د
 .هذه األهداف

ت ثالث:  تسّ   تشغيلي وعلى املستوى الوحدوي. ال  ركزي املري هذه السياسة على مستو
حتديد املوارد ،  نشر السياسة والتأكد من تطبيقهابرد البشرية  على املستوى املركزي: ختتص إدارة تنسيق جمموعة املوا  .أ

 ؛ فحوصات دورية  وإجراء  وضع األهداف وتقييمها  ،حتديد مؤشرات األداء،  التنظيمية والبشرية واملادية
موعة وإدارات التنسيق وكذلك اإلدارات املركزية   تضم   التشغيلي: على املستوى    .ب السياسة   وهي تضم: فرض  أنشطة ا

 إجراءاتإىل  حتقيق األهداف وترمجتها  ،  توفري كافة املوارد التنظيمية والبشرية واملادية الضرورية،  أكد من تنفيذهاوالت
 ؛ ضمان اإلبالغو 

الوحدة:    . ج مستوى  والوظيفية    يمدير ختص  على  التشغيلية  عن وهم  الوحدات  وتنفيذ   مسؤولون  السياسة  تطبيق 
ستمر و  اإلجراءات الناجتة    .1ار وحتديثهاتقييم اإلجراءات 

 
1 SONATRACH, Politique Sante, Médecine Et Hygiène Au Travail, 2013, 

Online ;   http://www.sonatrach.com/PDF/Politique_Sante_Med_HygTravail.pdf , last visite : 15/12/2020, P.P 1-
2. 
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  ة وعي تيف جمال التدريب وال  -4

على هذا النحو تناولت   ،يعد حتسني التدريب والوعي أحد العناصر الرئيسية يف وقاية ومحاية األشخاص والبيئة
ئي، التدريب لصاحل أعضاء جلنة   2018حصيلة سنة   حوايل عشرين موضوعا هي: اإلسعافات األولية؛ التأهيل الكهر
فة، رخص العمل، تقييم املخاطر املهنية، استعمال جهاز التنفس الذايت، األجواء القابلة لالنفجار، نظام الصحة والنظا

ائق، محاية البيئة، التحكم يف خماطر التشغيل، املعايري واإلدارة ونظام الصحة والسالمة والبيئة،  السالمة واحلماية من احلر 
ماكن العمل، إدارة الطوارئ واألزمات، التدقيق حتليل املخاطر يف البيئة الصناعية، نظام إدار  ة السالمة، املخاطر املتعلقة 

 .واحلوادثحداث  الطاقوي، التدقيق الداخلي والتحقيقات يف األ 

طراك اجتاه عرفت مؤشرات احلوادث املهنية املسجلة على مستوى جممع  كنتيجة   تنازيل مستقر لكل من   سو
 (يعرب عن   االصابة   طورة خومعدل    احلوادث املسببة لعجز لكل مليون ساعة عمل) االصابة (يعرب عن عدد    معدل تكرار

م املفقودة نتيجة حوادث العمل ، كما يظهر يف الشكل 2019-2013طول الفرتة    )ة عمللكل مليون ساع  عدد األ
)4-20( .  

طراك 20-4شكل( خالل الفرتة   ) تطور مؤشري معدل اخلطورة ومعدل التكرار للحوادث املهنية يف جممع سو

2013-2019  

 

Source : - SONATRACH, Rapport Annuel, 2017, Op. cit., P 119 

 - SONATRACH, Rapporte Annuel, 2019, Op. cit., P 58 

طراك على احلفاظ على صحة عماهلا وتضع يف هذا الصدد شبكة طب عمل  هذايف    شاملة  السياق تعمل سو
بعة أنية حتتية موزعة على تسع مناطق عرب الوطن  ب  203  ما عدده  2018ضمت يف عام   ين توجد وحدات عملياتية 

2,97 3,05 2,94
2,58

2,04
2,27

1,93

0,31 0,34 0,39
0,2 0,2 0,17 0,164

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taux de gravité Taux de frequence



التنمية املستدامة متطلبات  الفصل الرابع: الصناعة النفطية اجلزائرية يف ظل   

247 
 

طراك. تضم شبكتها   األشعة ووحدات   املهين ومراكزمراكز إقليمية للطب    وستمركزا للطب املهين    80لشركة سو
  .1عيادة طبية   63وطب األسنان واملختربات  

تمع    الفرع الثاين: املسؤولية االجتماعية جتاه ا
طراك نفسها شركة مواطنة وتتعهد مبواصلة العمل يف مناطق  احملتاجني وتعزيز ، ملساعدة السكان  عملها  تعترب سو

ضية على الرتاث الثقايف والتارخيي وفق منهج تشاركي يهدف و   للحفاظ على الطبيعة   .األنشطة العلمية والثقافية والر
 :ثالثة أهدافإىل  

 الفقراء من خالل تقليص فجوات التنمية وتعزيز التآزر والتعاون احمللي؛   حتسني الظروف املعيشية للسكان  .أ
 مع إعطاء األولوية للمشاريع اليت ختلق فرص العمل؛  الثروة،التنمية وخلق  إىل  املسامهة الفعالة يف الربامج اهلادفة    .ب
طراك من خالل العمل يف وقت واحد يف حاالت الطوارئ وا  . ج لعمل طويل ترسيخ ثقافة التضامن داخل سو

 .األمد 
ت ،  االنفتاح،  حمو األمية، التعليم و التكوين املهين:  للشركة يلخص يف   جماالت تدخل االستثمار االجتماعي   أهمو  املكو

ضة والثقافة ،  احلرف اليدوية،  البيئة،  الصحة،  اهليدروليكية   . 2الر
طراك  طرف  من احملققة  األنشطة   بعض  يلي  وفيما   .جمال  يف   سو

ط   شرعت  مج   تنفيذ  يف   اليوم   إىل و   2003  منذ   راكسو  لمسؤوليةل  جماالت   بعدة   االلتزام   مت  حيث   متنوع،  بر
  :3يت   ما  منها نذكر  االجتماعية 

 ضحا   خاصة  بصفة   العمل  سوق   يف   لالندماج   فرصة  والبنات  للشباب   توفري   إىل   يهدف  املهين:  التكوين  جمال   .1
  .وحالقة خياطة  ورشة 22 جتهيز 2005و 2004 سنيت  مت  حيث  املدرسي  التسرب

ت:  منها فاستفادت  اجلزائري، اجلنوب مستوى  على النشاطات هذه   متت   األمية: وحمو  التعليم .2   الوادي بشار، وال
  .احملتاجني  الطلبة  لفائدة  بيداغوجية  وجتهيزات مدرسية  وكتب   مدرسية،  حافالت 06 يف  وتتمثل  واألغواط،

 ومتثلت  ،أهراس  سوق  األغواط،  إليزي،  اجللفة،   البيض،  أدرار،  ت وال  توىمس  على   منطقة 18 مشلت  العزلة:   فك  .3 
ء  يف:  املسامهات   ملني،  بلدية   لقصور   سونلغاز   بشبكة   الربط  الوقود،   حمطة   يئة  إعادة  الطرقات،   وفتح   الريفية   الكهر

ئي  مولد   توفري ء  لتوفري   كهر ر   الكهر ئية.ال  لشبكة  املربوطة   غري  واملنازل   السقي   آل ت   استفادت   كما  كهر  اجللفة،  وال
  العمومية.   لألشغال  عتاد   من إليزي   أهراس، سوق  األغواط،

 
1  SONATRACH, Rapport Annuel, 2018, Op. cit., P 131. 

2  SONATRACH, Solidarité et Responsabilité Sociétale, Online : www.sonatrach.com/solidarite-responsabilite-
societale.html , last visite : 12/11/2016. 

  .34مرجع سابق، ص  فالق حممد، 3
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ت  استفادت   الفالحة:  .4 ر   إجناز   من   وغرداية  متنراست  الوادي،  بسكرة   أدرار،   وال ت  آ  لتخزين  األرض   حتت   وخزا
ت  استفادت  كما   البالستيكية،  البيوت  بعض  وإجناز  مياه  مضخات  وتوفري  فالحية  طرق  وفتح  األمطار   مياه  البيض،   وال

 لقطعان   مياه   نقاط  إجياد  يف  متثلت  إجنازات  من  الرعوي   الطابع   ذات  فة اجلا  شبه  السهبية  املنطقة  يف   الواقعة  األغواط  اجللفة،
 حية فال  جتهيزات  من  أهراس  وسوق تيبازة  والييت  استفادت  كما  الرحل،  للبدو  للشرب  الصاحلة  ملياه  والتزود  املاشية

  تعاونية. 18 لـ  املواشي  من وقطعان
ت   استفادت املياه:  .5  ر ست من  والبيض  الوادي  بسكرة،   أدرار،  وال  الصاحل  ملاء  والتزويد   لتخزين  وجتهيزات  آ

ئية  لطاقة  العاملة  املياه  مضخات من جمموعة   وجتهيز  إجناز   للشرب،   . للشرب الصاحل  ملاء  لتزويد ل  الكهر
 استفادت  ألشعة.  للتشخيص  متنقلة  دوات  متنراست  والية  مستوى  على   املوجودة  الصحية  اهلياكل  د تزوي الصحة:  .6

 الوالدة،  عيادة   لفائدة   طبية   بتجهيزات  غرداية  والية  استفادت   إسعاف،   سيارات 04 من  واألغواط  بشار   والييت   أيضا 
   عالج.  قـاعة   33 لـ مكيفات  من   أدرار   والية   استفادتو 
ضة:وال  الشباب  .7  طراك  تدعم  ر ضة  لتطوير  الوطنية  جلهودا  سو  تطوير  إىل  خاص  بشكل  اإلجراءات  هذه  دف  ،الر

ضية   املمارسة  مع  انشاء  مت  الغرض   وهلذا  للشباب،   الر ضي  البرتويل   ا طراك ل  الر  عملية  إطالق   مهمته   ، 2008  سنة   سو
ضيني  تدريبية  دمج  هي   األوىل   نتائجه  إحدى   كانت   ضي ر   ألف   20  من  أكثر   مست  سنة   13و  سنوات7  بني   للر
  . 1ةالوطني  األندية   يف   هممن مئات بضع 

طراك  قامت  الرتاث:  جمال  يف  .8 طراك"  مؤسسة  نشاء  سو  ،البيئة  محاية  إىل  دف  مشاريع   تنفيذ   ألجل  "اسيليط   سو
 هي:  املشاريع  هذه   جماالت  .طاسيليلا  مناطق   يف   ي املاد  وغري   املادي   الثقايف   الرتاث   ،والنبايت  احليواين  البيولوجي  التنوع

 أن  ميكن   اليت   العلمية  التطورات  تطبيق  تشجيع و   ،واحليوانية  النباتية  لألنواع   البيولوجي   لتنوعل  والرتويج   التثقيف   ،احلفاظ
ال  هذا  يف   ثري   هلا   يكون   املادي  ريغ   الثقايف   الرتاث  محاية  ،وتعزيزه  وتطويره  هيله   وإعادة  املادي  الثقايف  الرتاث  صون  ،ا

 إىل  األسالف  عن  املتوارثة املعرفة نقل  ، القادمة األجيال  إىل ونقله   ودراسته ) التقليدية واملوسيقى واألغاين احمللية احلرف(
االت  مجيع  يف متخصصني  حرفيني  بواسطة  والفتيان  الفتيات   .2ا

  يف   والثقافية  الطبيعية  ملواقع ا  أهم  مستوى  على  تعليمية  لوحة  65  اقامة  :املثال  سبيل   على  مت   الصدد  هذا  ويف
 ن م وتيغرت  رت غرغتي  الثقافيني  وقعني امل  هيل   مت  ، روالزوا  السائحني  وتوجيه   وإعالم   إرشاد   أجل   من   الشاسعة   املنتزه  أراضي
 إلنشاء  مشروع   على   العمل   مت  أيضا   .التاريخ  قبل  ما   فرتة  إىل   نسب ت  الصخرية   نقوش   انضم ي  ومها   ا معليه  احلفاظ   أجل 
 الظباء  من   أنواع  إدخال  إعادة  على  العمل   أيضا   .كوفييه  غزالو   الدوركاس  الرمي،  النقراض  املهدد  الغزال  أنواع  تكاثر  مركز

 
1 SONATRACH, Environnement & Société, Online, http://www.sonatrach.com/mecenat-sponsoring-socials.html , 

last visite : 12/2/20 16   

2 SONATRACH, FONDATION SONATRACH-TASSILI La préservation et la valorisation du patrimoine 
Algérien, Online, https://sonatrach.com/fondation-sonatrach-tassili, last visite : 12/2/2021. 
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ر  االيل  التشغيل  شاريع م  إىل  ضافةإو   .املنقرضة(أداكس)  احمللية  التقليدية  احلرف  على  حمليني شباب  تدريب  رعاية  مت  لآل
وهرات  املثال؛  سبيل  على   .1التقليدي   للبناء  تيكنوتني  وطريقة   السالل  شبكة  اجللدية،   األعمال   التقليدية،  ا

  زائر  يف اجللصناعة النفطية لاالقتصادي  البعد  املطلب الرابع:  
وفيما يلي  تطور أهم مؤشرات اليت توضح مدى اعتماد االقتصاد اجلزائري على ل الريعية تعترب اجلزائر من الدو   

  القطاع النفطي. 
خالل شكلت مسامهة النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل  أوال. مسامهة القطاع النفطي يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل:  

احمللي48.45متوسط قدره     2018-1997رتة  الف الناتج  (  % من  الشكل  نسبة 21-4اإلمجايل،  يبني تطور   (
  مسامهة قطاع احملروقات يف الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر.  

ألسعار اجلارية21-4شكل (   ) تطور نسبة مسامهة قطاع احملروقات يف الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر 

 
مج  ت التقارير السنو   Excelاملصدر: خمرجات بر   . ية لبنك اجلزائرالعتماد على بيا

ت بنك اجلزائر)    2018نصيب احملروقات يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل لسنة    قدر (اخر سنة يتوفر فيها بيا
ألسعار اجلارية، شكلت فيها نسبة احملروقات    18761 لكن   % وهي تعترب نسبة ضئيلة ،  24.2مليار دينار جزائري 
ميكن تقسيمها   ن الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر،نسيب حلصة احملروقات ماالخنفاض ال  ) ندرك21- 4الشكل (بتحليل  

اليت عرفت   2008-2001%، للفرتة  33.1قدر متوسط الفرتة نسبة    2000-1997إىل أربع فرتات، الفرتة األوىل  
-2009لفرتة % من الناتج احمللي اإلمجايل للفرتة، كما عرفت ا44.31انتعاشا ألسعار النفط بلغت نسبة احملروقات  

سعار معتدلة نسبيا مبتوسط مشاركة يف الناتج احمللي قدرت باليت    2014 %، يف حني كانت النسبة خالل 34ـمتيزت 
 

1 SONATRACH, Quelles Sont Les Actions De La Fondation Sonatrach Tassili ? Online: 
http://sonatrach.com/fondation-tassili-actions.html, last visit: 9/12/2016. 
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دة يف كميات الصادرات إ %. قد يبدو هذا مبشرا ورمبا يشري  21.32عند متوسط قدره    2018- 2015الفرتة   ىل ز
انعكاس ألسعار النفط املنخفضة نسبيا من ال إ ض يف النسب ما هو ن هذا االخنفاأ ال إ ؛ خارج احملروقات بنسب معترب

  جهة والركود املالحظ الذي يعرفه قطاع النفطي العاملي. 
العامة يف اجلزائر للفرتة   تتطور اإليرادا)  22- 4يبني الشكل (يف اإليرادات العامة للدولة:    النفطيةنيا. مسامهة اجلباية  

  ألسعار اجلارية.   1990-2017

 ألسعار اجلارية  2017-1990ادات العامة للفرتة  إلير امسامهة اجلباية البرتولية يف    تطور)  22-4الشكل (

 
مج  ت التقارير السنوية لبنك اجلزائر  Excelاملصدر: خمرجات بر   . العتماد على بيا

و  الوقت  اجلارية، يف ذات  ألسعار  الزمن  العامة مع مرور  اإليرادات  ارتفاع  اجلباية يالحظ  نسبة  لرغم من تذبذب 
غلب السنوات بني أا حافظت على نسبة معتربة من اإليرادات العامة، تراوحت يف  أال  إىل أخرى  إالبرتولية من سنة  

ذلك ميكن مالحظة أن نسبة اجلباية البرتولية ومعها   % ، ومع61,8%، مشكلة متوسط فرتة قدر بـ  80% و  50
اليت عرفت اخنفاض أسعار النفط واستقرارها   2015فضت بشكل حمسوس بدءا من سنة  اإليرادات العامة ككل قد اخن 

ألسعار اليت قبلها، ما جعل نسبة اجلباية البرتولية   ثلث ىل اإليرادات العامة تقرتب من الإعند معدالت متدنية مقارنة 
  فقط. 

منة على قيمة الصادرات السنوية طول الفرتة عرفت الصادرات النفطية هي:  لثا. مسامهة قطاع احملروقات يف الصادرات
) يعرض 23-4من إمجايل الصادرات السنوية. الشكل (  % 97.65قدره  سنوي  مشكلة متوسط    2000-2018

  خارج احملروقات فيها.  التطور السنوي للصادرات اجلزائرية ونسبة مسامهة الصادرات
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  ألسعار اجلارية  2018-2000) الصادرات اجلزائرية خالل الفرتة  23-4شكل (

 
مج املصدر:  ت التقارير السنوية لبنك اجلزائر  Excelخمرجات بر   . العتماد على بيا

النفطية     الصادرات  قدرها  عرفت  قصوى  الفرتة  %  98.4قيمة  أغلب  نسبة  أ ال  إ ،  الزمنيةتذبذب حوهلا  ن 
النفطية عرفت اخنفاضا بدءا من سنة   والذي يعود اىل استقرار   2018% سنة  95لتهبط دون    2013الصادرات 

واالرتفاع الذي بدأ تسجيله يف قيمة الصادرات خارج احملروقات من جهة   ، أسعار النفط عند مستوى منخفض من جهة
  . 2017% مقارنة بسنة 65أخرى بنسبة قدرت ب 

  الفساد يف الصناعة النفطية اجلزائرية ملطلب اخلامس:  ا
، واليت صبغت ن قضا الفساد اليت تفجرت خالل العقد األخريعرف القطاع النفطي يف اجلزائر جمموعة م 

  شهرها فيما يلي. أىل  إنتطرق  السمعة العاملية للقطاع النفطي اجلزائري،  

طراك عقب نشر موقع ويكيلكس   جلزائر    2010مطلع  تفجرت قضية سو ئق سرية للسفارة األمريكية  لو
لتفصيل شبكة الفساد السياسي واملايل  ئق ضجة تشرح  رت هذه الو الذي ينخر قطاع النفط اجلزائري، سرعان ما أ

ا تتحدث عن تورط شركات إيطالية، وأملانية، وفرنسية عمالقة يف هذه الفض يحة، كبرية يف اإلعالم األورويب، خاصة أل
  ال سيما جمموعة إينا اإليطالية النفطية، واليت أشارت تقارير إىل تورطها عرب فرعها سايبام. 

اسم  االستعالمات واألمن حتت  مديرية  النطاق ختوضه  اإلعالن عن حتقيق واسع  تعايل األصوات مت  عقب 
دي النظيفة" إلعال.  "األ طراكوتطورت الحقا وتوسع املتورطون فيها عرب مراحل عرفت  ، 1  م اجلزائري بقضا سو
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طراك    4و  3  ،2 سو قضيتا  اإل   2و  1وحتظى  املتابعة  من  األسد  اجلزائرية  بنصيب  الشخصيات  لوزن  نظرًا  عالمية 
ذه القضية  .1والشركات الدولية املرتبطة 

برية من املسؤوًلني ويعترب وزير طاقة سابق ورئيس مدير عام سابق أكرب املتهمني  يف القضية، إضافة إىل جمموعة ك
طراك، شركة طريان، بنوك و  ىل بعض أقارب املتهمني بتهم  إ وسطاء إضافة  واملديرين التنفيذيني  يف وزارة الطاقة، إدارة سو

م  .تلقي عموالت واستغالل نفوذ أقار

بقبول بشكل مباشر وغري مباشر مزا غري مستحقة ومنحها للغري من أجل أداء   :تتعلق أهم التهم املوجهة
إبرام عقود واتفاقيات وصفقات ومالحق خمالفة   عمل من واجبه، ومنح بصفة عمدية للغري امتيازات غري مربرة عند 

اإلجراءات ملساواة وشفافية  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  وللغري    ،لألحكام  لنفسه  مباشرة وغري مباشرة قبض  بصفة 
رشاوى ومنافع ومزا غري مستحقة ومنحها للغري وإساءة استغالل الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل يف إطار 

خذ فوائد بصورة غري قانونية بصفة أمنافع غري مستحقة ومنحها للغري، إضافة إىل  ممارسة الوظيفة بغرض احلصول على  
عقود واملناقصات واملقاوالت املربمة من طرف املؤسسة اليت هو مدير ومشرف عليها، وتبييض مباشرة وغري مباشرة، من ال

وكذا حتويل   ، منظمة عرب احلدود الوطنيةاألموال والعائدات اإلجرامية الناجتة عن جرائم الفساد يف إطار مجاعة إجرامية  
درها غري املشروع، واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال املمتلكات واألموال الناجتة عن العائدات اإلجرامية بغرض متويه مص

    .2جتة عن عائدات إجرامية 

لتورط بع قضية الفساد على مستواه خبصوص جممع سايبام املتهم  املتهم بدفع رشاوي ما يف    اجلانب االيطايل بدوره 
مقابل   ، ماليري أورو  8بقيمة إمجالية تقدر ب   اجلزائر  من أجل احلصول على سبعة عقود يف  2010و  2007بني  

يقارب   وما  ملسؤولني جزائريني.  مقابله    %   5,2الّدفع  دفعت  الشركة،  أبرمته  الذي  العقد  مليون دوالر   197من 
   .4مليون دوالر   256ف اجلزائري بـ  مت تقديرها من الطر ،   3الوساطة كخدمات  

 
طراك.. أكرب قضية فساد يف اجلزائرصالح احلسين،  1 ريخ النشر يف مخس أسئلة قضية سو ، متاح على اخلط:  2015أفريل  1، موقع ساسة بوست، 

algeria-in-case-corruption-largest-https://www.sasapost.com/the/  ،06/06/2020ريخ االطالع.  

طراك آمنة مسايت،  2 ريخ النشر والطريق السيار 02إعادة فتح ملف سو على اخلط:  ، متاح19/02/2020، موقع احلوار االخباري، 

https://www.elhiwardz.com/national/165428/  :ريخ االطالع  ،21/10/2020.  

فضائح  التحقيقات االيطالية يف قضا الفساد تورط شكيب خليل "حىت النخاع" مذكرة دولية للقبض على فريد جباوي مهندسرزقي زكي،  3
ريخ   https://www.djazairess.com/elhayat/34402، متاح على اخلط: 06/08/2013نشر يف احلياة العربية يوم ، ""سايبام  ،

  .21/10/2020االطالع: 

  مرجع سابق.صالح احلسين،  4
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شهرا حبسا مع وقف التنفيذ   18أصدر القضاء اجلزائري أحكام خبصوص هذه التهم ترتاوح ما بني    2016يف  
فذا وغرامات ومصادرة امالك   6و طراك  12يف حق    سنوات سجنا  فيما   شخصا معنو وطبيعيا متورطا يف قضية سو

  .ص آخرون من الرباءةاستفاد أشخا 

لزامية   تعلق  القضا األساسية ما  املفتوحة أكد أحد ومن بني  العروض  الكربى عن طريق  الصفقات  إبرام 
برام هذه  طراك تنص على اإلسراع  املتهمني أن تعليمة جديدة جاءت من أعلى اهلرم اإلداري الرئيس املدير العام لسو

دودة. رغم أن مبالغ الصفقة كان يقتضي تقدمي العروض الرتاضي البسيط أو االستشارة احمل الصفقات سواء عن طريق  
  .1عن طريق مناقصة دولية" 

ا تدخل يف إطار صراع أجنحة احلكم  ومن جهة أخرى مت اعتبار القضية من طرف العديد من املالحظني 
ملتهمني مل يرتدد سي لفريق دون آخر، حيث أن دفاع احول خالفة الرئيس املنهك صحيا، ريثما حيسم هذا الصراع السيا

ن موكليهم هم ضحا عملية تصفية حساب ضيقة جتري يف املربع الضيق للنظام احلاكم.    يف التصريح 

لزج بوزراء سابقني للطاقة 2021يف اجلزائر يتم حاليا (سنة   ) إعادة فتح القضية من جديد حيث يرغب 
م إىل جان للمحاكمة سابقا. يف املقابل حكم القضاء اإليطايل يف  متهما مل يتم جلبهم 50ب أزيد من والصناعة وأقار

م الرشاوي!   2020 مع سايبام يف      2 لرباءة 

طراك، ففي مارس   تتم متابعة   2021مل تتوقف قضا الفساد اليت تالحق الرؤساء املديرين العامني لشركة سو
م تتعلق بتبديد أموال، إساءة استغالل وقضا فساد أخرى يف مواج  2نطراك  يف قضية سو رئيس مدير عام آخر   هة 

 الوظيفة، منح امتيازات غري مستحقة، كما سيتم االستماع إليه يف القضية املتعلقة بصفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا
لشراكة مع إيكسون موبيل بقيمة م طراك بشرائها  ليار دوالر يف عهدته.  ولعل من بصقلية اإليطالية اليت قامت سو

رز القضا قضية التنازل عن بعض احلقول يف مشاريع نفطية متواجدة بصحراء اجلزائر، لصاحل شركات أجنبية يذكر أب
ل الفرنسيةو منها الشركة اإلسبانية ريبسول   سنة   20وإعادة جتديد عقد الشركة اإلسبانية يف حقول عني أمناس إىل    .تو

ا أخرى، بطريقة   .خمالفة للقوانني املعمول 

 
طر اجلزائرية،  اإلذاعة 1 مع األملاين : بلقاسم بومدين يؤكد مسؤوليته " اجلزئية" عن صفقات1اك قضية سو ريخ النشر:  الرتاضي مع ا  ،

ريخ  htmlhttps://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160103/63.297، متاح على اخلط: 03/01/2016  ،
  . 21/10/2020االطالع: 

طراك  اإليطاليةحممد خ، العدالة  2 ريخ النشر:  2تطوي ملف سو  متاح على اخلط:  15/12/2020، موقع البالد االخباري، 

https://elbilad.net/article/detail?id=112045 ، :20/02/2021ريخ االطالع  
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ىل جانب وزير سابق للطاقة ومسؤولني مركزيني بوزارة الطاقة وعدد إ واجه نفس الرئيس املدير العام سابقا  وقد 
ما يف قضية    .من الوزراء ومديرين سابقني لسونطراك واخلدمات النفطية واملطارات والفندقة وغري ذلك من القطاعات 

على الرغم من أن ثبتها القضاء يف:  أم املخالفات اليت  هأ، وتتلخص  BRCاون أند روت كوندر  بر  الشركة األمريكية
العقود اليت   العديد من  الدراسات واهلندسة البرتولية خاصة، إال أن   هوختصصها  كان    1994  الشركة اليت أنشأت يف 

ا بكل أرحيية، حيث تبني   طراك هي مشاريع بناء عادية تستطيع الشركات اجلزائرية القيام  أن حتصلت عليها مع سو
طراك حولت اإلجراء االستثنائي من خالل حصوهلا على مشاريع   BRC  إىل قاعدة عامة لصاحل  ،الرتاضي البسيط،  سو

ا هذه الشركة ميكن ألي شركة جزائرية إجنازها، واألخط ر من ذلك فقد سجلت اللجنة احملققة أن املباين اليت قامت 
لبناء من جديد وفق املعايري الالزمة، كما كشفت التحقيقات هشة وميكن سقوطها يف أي حلظة وعليه وجب هدمها وا

طراك ومتنحه بد ورها إىل مقاول أن الشركة األمريكية كانت تقوم بدور الوسيط، حيث تتحصل على املشروع من سو
دات كما كشف التقرير أن معظم العقود األولية هلذه املشاريع عرفت ز  .ملائة  185فرعي مع هامش ربح كبري وصل  

  .1كبرية يف مبالغها عن طريق مالحق هلا وصلت لضعف املبلغ األويل وأكثر

ورمبا ذلك ما جعله حيض   ،لدوليةيتجاوز احلدود ا  ،املنظم  ،الكبري  ،يندرج كل ما عرض سابقا يف فساد القمة  
النفإ وبغض النظر عن كون قضا الفساد اليت صعدت  واسع.    عالمي إبتناول   طية يف اجلزائر ىل السطح يف الصناعة 

ت أو أن الواقع خيفي أكثر مما صعد إىل السطح! فقد شوهت السمعة العاملية للقطاع   حقيقية أو جمرد تصفية حسا
  النفطي اجلزائري.

  يف الصناعة النفطية اجلزائرية التنمية املستدامة  تقارير: اخلامساملبحث 
شفافية تساعدها على حتقيق    ألجلا الشركات النفطية    ل تتعامتعترب تقارير التنمية املستدامة من األساليب اليت  

تقارير االستدامة للشركة   إىلسنتطرق هنا    اليت حتاصر الشركات النفطية بشكل خاص.  ستدامةاالالتكيف ومعاجلة قضا  
عتبارها الالعب األساسي يف الصناعة النفطية اجلزائرية.   طراك كنموذج  قنا اليه سابقا وكما تطر الوطنية للمحروقات سو
. وقد تطرقنا اليه سابقا يتكون تقرير االستدامة من أجزاء أساسية، أوهلا وأمهها هو جزء املبادئ والسياسة العامة للشركة

 
شوش،  1 طراك إىل بقرة حلوبBRCهكذا حّولت الشركة األمريكية “نوارة  ريخ النشر: ” سو ، متاح  05/05/2021، موقع الشروق االخباري، 

طرا-brc-األمريكية-الشركة-حّولت-هكذا على اخلط:  ريخ اإلطالع:  /https://www.echoroukonline.com سو  ،
20/05/2021 .  
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النفط والغاز حول  جزء مؤشرات األداء كما مت تقسيمها يف  إىل    اآلن   نتطرق عن اإلبالغ الطوعي  إرشادات صناعة 
  . 2006  األساسي الصادر سنة  االستدامة

ا األساسية ومعاجلتها ملختلف القضا املالية وغري املالي     طراك بنشر تقارير سنوية بنشاطا ة، وميكن تقوم سو
اليت مت التطرق   2006"  االستدامة عن  الطوعي إرشادات صناعة النفط والغاز حول اإلبالغ  ا تتبع "أمالحظة  

ن أ إال  ا طوعية،  أو  أن التقارير السنوية ختص االستدامة  أإىل  قط    هلا يف الفصل الثالث، على الرغم من أنه مل يشر 
أن الشركة الوطنية للمحروقات إىل  وجتدر اإلشارة   القضا الواردة يف التقارير.االرشادات ميكن مالحظتها بوضوح يف  

طراك ليس هلا عضوية ال يف   وال ،  (IPIECA)  الجتماعية الرابطة العاملية لصناعة النفط والغاز للقضا البيئية واسو
  . تاليت تقتضي التبين اآليل لإلرشادا  )OGPمنتجي النفط والغاز (  منظمة

 االقتصادية   داءاألول: مؤشرات األ  املطلب
 إرشادات صناعة النفط والغاز حول اإلبالغ الطوعيمؤشرات األداء االقتصادية حسب  ) يعرض  8-4اجلدول (

  اها يف الفصل الثالث. كما تناولن  2006لعام  عن االستدامة  

 2006عن االستدامة لعام   الطوعي   مؤشرات األداء االقتصادية حول اإلبالغ )  8-4(اجلدول  

ت 
شرا

مؤ
داء 

األ
دية 

صا
القت

ا
  

  احلكومات 
ECO-1 اساسي  : النفقات الضريبية  

ECO-A1 اضايف   : شفافية املدفوعات  
ح و إعادة الشراء  ECO2  املسامهني    اساسي  : توزيعات األر
  اضايف   : الرواتب والفوائد  ECO-A2  املوظفني 

  اساسي  اإلنفاق الرأمسايل : ECO3  املوردين واملقاولني 
  اضايف   : الفوائد املدفوعة ECO-A3  املقرضون وأصحاب سندات الدين 

  .  دامةمؤشرات األداء املقرتحة وفق إرشادات النفط والغاز لإلبالغ الطوعي عن االست) 5- 3(املصدر: مقتطف من اجلدول 
طراك  تنشرمن بني هذه املؤشرات   لتقرير السنوي وأحيا أخرى   سو يف التقرير املايل السنوي الذي يلحق أحيا 

، التوزيعات ECO3النفقات الضريبية، واالنفاق الرأمسايل    ECO-1يصدر منفصال عنه، ثالث مؤشرات أساسية هي:  
ح رأس املال     .ECO2والفوائد وأر

 والسالمة الصحة  داء لقضا  : مؤشرات األالثاين  املطلب
إرشادات صناعة النفط والغاز حول اإلبالغ حسب    الصحة والسالمة  لقضا  ) مؤشرات األداء9-4اجلدول (يعرض  

  . 2006لعام    عن االستدامة الطوعية 
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 2006عن االستدامة    الطوعي   مؤشرات األداء لقضا الصحة والسالمة حول اإلبالغ )  9-4(اجلدول  

  حة والسالمة الص

H & S-1  : اساسي  أنظمة إدارة الصحة والسالمة  
H & S-2 اساسي  : مشاركة املوظف  
H & S-3 اساسي  : صحة القوى العاملة  
H & S-4 اساسي  : معدالت اإلصابة واألمراض املهنية  
H & S-5  ملنتج   اساسي : املخاطر الصحية ذات الصلة 

  .  املقرتحة وفق إرشادات النفط والغاز لإلبالغ الطوعي عن االستدامةاألداء  مؤشرات ) 5- 3(املصدر: مقتطف من اجلدول 
  ميكن مالحظة ثالث مؤشرات أداء أساسية عرفت أمهية متزايدة مع الزمن. 

H & S-1 أنظمة إدارة الصحة والسالمة :  
طراك قس الصحة والسالمة، م  قضا الصحة والسالمة من بني األقسام الثابتة تقريبا يف التقارير السنوية لسو

ا.  طراك وشركا  2012هذه األنظمة بدءا من تقرير عام  إىل  متت اإلشارة    وأنظمة إدارة الصحة والسالمة يف جممع سو
استمرار تنفيذ مشروع تقييم املخاطر املهنية إىل  ين متت اإلشارة  أ،  2010استجابة مدونة السلوك املعتمدة يف نوفمرب  

)EVRP  ستمرار املراقبة اخلاصة لألفراد املعرضني ملخاطر كيميائية، تقدمي الدعم النفسي للعمالالعمل. ا) يف اماكن، 
تنفيذ أدوات اإلدارة الصحية مثل املعايري والتسميات للمنتجات الصيدالنية واملعدات   ،إنشاء نظام مراقبة صحة األغذية

  رقام. أوذلك دون   ،لتدريبلصحية واالطبية والعاملني الطبيني وشبه الطبيني والبىن التحتية ا
طراك مت اإلفصاح عن قيام شركة  2013يف   نشاء هيكل جديد خمصص لضوابط وتفتيش الصحة والسالمة والبيئة   سو

الصحة والسالمة والبيئة، واستهداف اجلوانب   التفتيش على  التنظيمي وعمليات  للتدقيق خبصوص عمليات االمتثال 
جهزةاملهمة وخاصة ما تعلق منه ئية اليت   ا  ت التخزين، وأجهزة الرفع واألدوات الكهر السالمة ملعدات الضغط، حاو

 .نشاؤها يف مجيع املواقع التابعةإيتم  

إىل تنظيم العديد من إجراءات التدريب والتوعية بشأن الصحة والسالمة البيئية. كما متت اإلشارة  إىل  كما متت اإلشارة  
ت من القيادة التشغيلية التكتيكية واالسرتاتيجية.  ة الطوار البدء يف تنفيذ نظام إدار  ئ واألزمات املتنوعة ذات ثالثة مستو

ت القيادة التكتيكية والتشغيلية. 2014ويف   مت اإلفصاح عن نشره يف مجيع مواقع الشركة حيث مت وضع مجيع مستو

قائم على مبدأ اإلدارة االستباقية للمخاطر، األزمات  نه مت اعتماد نظام إدارة الطوارئ و عن أ  2018كما مت اإلفصاح عام  
  يتم اختبار هذه اخلطط بشكل دوري من خالل تدريبات املراقبة عرب مجيع مواقع الشركة. 

H & S-3 صحة القوى العاملة :  
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م، حيث مت اإلفصاح عنها بشكل منتظم وواضح طول الوقت، حيث مت  يعترب من املؤشرات الناضجة بشكل 
دد التدخالت الطبية يف املواقع وغريها، أيضا دوما ما مت اإلفصاح عن البنية التحتية الصحية سواء  اإلفصاح عن عدوما  

  سرهم عرب خمتلف التقارير السنوية.أاهلياكل الطبية او الطاقم الطيب والشبه طيب يف خدمة العمال و 

سامهة يف محاية الصحة اجلسدية املإىل دف   عمال جلان الصحة والسالمة للشركة اليت أ عن   2018مت اإلفصاح سنة  
  والعقلية للعمال وكذلك حتسني ظروف العمل، وضمان االمتثال للمتطلبات التشريعية والتنظيمية املنصوص عليها. 

H & S-4معدالت اإلصابة واألمراض املهنية :  
ن وخارجه. ويف داخل الوط ىل  إ جالءات حنو املستشفيات مصنفة  عن عدد اإلإال  مل يتم اإلفصاح    2017قبل تقرير

  االخنفاض يف عدد احلوادث والوقائع دون ارقام واضحة. إىل  تقارير سنوية قليلة مت اإلشارة العرضية  

بدأ التصريح معدل التكرار ومعدل اخلطورة للحوادث املهنية وعرض تطور زمين   2017منذ التقرير السنوي  أنه و إال  
وجبت توقف العامل عن العمل واليت مل تستوجب ذلك، عمل اليت استعدد حوادث الإىل  ، كما أشار  2013  منذ 

النشاط   طراك، كما صنفت احلوادث حسب قطاع  البحث والتطوير، إىل  كذلك الوفيات يف مشاريع سو نشاطات 
ت البحث والتطوير واعمال الشركة وغريها. كذلك مت اإلفصاح عن عدد ونوع   احلوادث املصب، النقل، التسويق ومدير

ا. املهنية واسب   ا

افصاحا عن اإلجراءات املتخذة لتقليل معدالت اإلصابة واالخطار   2018كما أضاف آخر تقرير سنوي منشور سنة  
    املهنية.  

   جتماعية االاملسؤولية    لقضا  الثالث: مؤشرات األداء  املطلب
ط والغاز إرشادات صناعة النفاالجتماعية حسب   ) مؤشرات األداء لقضا املسؤولية10- 4يعرض اجلدول ( 

  . 2006لعام    حول اإلبالغ عن االستدامة الطوعية
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  2006إرشادات  االجتماعية حسب    ) مؤشرات األداء لقضا املسؤولية10-4اجلدول (
 اساسي   : حقوق اإلنسان SOC-1  حقوق اإلنسان 

  أخالقيات األعمال التجارية 
SOC-2 اساسي   والفساد: الرشوة 
SOC-3 ي اساس  : املسامهات السياسية  

SOC-A1 إضايف   : الضغط السياسي  

  ممارسات التوظيف 

SOC-4 اساسي   : عدم التمييز وتكافؤ الفرص  
SOC-A2إضايف  : رضا املوظفني  

SOC-5 اساسي  : التدريب والتطوير 
SOC-6 اساسي  : نظام عدم االنتقام والتظلم 

SOC-A3 إضايف  التوظيف احمللية : فرص  
SOC-7اساسي  : ممارسات العمل 

  تمع  ا

SOC-8 تمعية  اساسي  : العالقات ا
SOC-A4 إضايف  : استثمارات اجتماعية 
SOC-A5 إضايف  : بناء القدرات اخلارجية 
SOC-A6 إضايف  : جمتمعات السكان األصليني 
SOC-A7إضايف  : إعادة التوطني وحقوق األرض 

SOC-9اساسي  : األمن  

  .  داء املقرتحة وفق إرشادات النفط والغاز لإلبالغ الطوعي عن االستدامةمؤشرات األ) 5- 3(املصدر: مقتطف من اجلدول 

، ال يف املدونة السلوك وال التقارير السنوية  SOC-1نسان  مصطلح حقوق اإلإىل  ال توجد إشارة مباشرة    
 ، لكن ال يوجد SOC-2 شكال الرشوة والفسادأوخبصوص أخالقيات األعمال التجارية، تدين مدونة السلوك كل  

و الضغط السياسي أ  SOC-3املسامهات السياسية  إىل  افصاحات أخرى خبصوص املوضوع. أيضا ال يوجد إشارة  
SOC-A1  على الرغم من ان هذه املؤشرات تعترب أساسية  ية مجيعها يف التقارير السنو.  

إطارات ىل  إ التوظيف السنوي وتطوره عرب الزمن مصنفني  إىل  يف بند ممارسات التوظيف، متت اإلشارة دوما  
  براز تطور نسبة مشاركة النساء. إين مت أث إذكور و إىل  وأعوان تنفيذ وأيضا مقسما  

  :SOC-5 التدريب والتطوير  
وهو مؤشر أداء أساسي، ويعترب من املؤشرات الناضجة واملبلغ عنها بشكل مفصل بشكل دائم، حيث ينشر عدد ونوع   

ت كل أنشطة التكوين والتدريب بشكل مفصل، حيث مت لك الشركة عددا من مراكز التعليم والتكوين يف خمتلف املستو
  اإلدارية او خدمات الدعم.  ،والتخصصات سواء اهلندسية
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SOC-8 :تمعية   : العالقات ا
لتزام بتقوية الروابط االجتماعية، ومساعدة السكان احملتاجني، وتشجيع األنشطة بداء اإلإمت    2002منذ تقرير عام  

ضة، املسامهة يف احلفاظ على الطبيعة واحلفاظ على الرتاث الثقايف البحثية وال علمية، املساعدة يف اإلبداع الفين، تعزيز الر
  .من خالل تعزيز املواقع املعمارية واألثريةرخيي والتا

خذ شكال عمليا،    2003يف تقرير   تمعية   *اعية.بشكل مقبول عن االستثمارات االجتم  ين أعلن أبدأت اإلجراءات ا
ال اطالقا. إىل مل يشر  2005تقرير . نوع النشاطات فقطإىل مت اإلشارة العرضية   2004 تقرير يف عرض يف حني ا

ا   2006تقرير عام   لشركة، وعرضا لقيمة التربعات اخلريية وتصنيفا حصيلة نشاطات للمخيمات الصيفية لغري العاملني 
التقار آ يف مناسبات خمتلفة.   تمعية كانت يف تقرير  خر افصاح يف  اين متت   2008ير السنوية خبصوص العالقات ا

تكنولوجيا   ، ملعدات الصحية: سيارات اإلسعاف، ومعدات غرف العالج ومستشفيات الوالدةالتربعات  إىل  اإلشارة  
ضية لفائدة بعض ا   ملناطق احملرومة. املعلومات: معدات املكتبات اإلعالمية يف املناطق النائية. وإنشاء بىن حتتية ر

ثريات أنشطتها على زالة و/ تزام  لإل   التذكري فقد مت فقط  واليت تلته    2017ما يف تقرير  أ أو تقليل و/أو التعويض عن 
ا لقرب من منشآ   .صحة موظفيها واملواطنني الذين يعيشون 

SOC-A4 :استثمارات اجتماعية :  
م. يعترب من املؤشرات الناضجة واليت تعرض اخلدم طراك وعائال ات االجتماعية والثقافية اليت يستفيد منها عمال سو

طراك فيتم اإلفصاح سنو بشكل مستمر وواضح عن النشاطات السنوية الطبية، خدمات وتعرب تقليدا   طويال لسو
الر مدارس  نشاطات  الثقافية  الورشات  األطفال  ض  ر وتضم  الثقافية  نشاطات  لإلسكان،  والقروض  ضية، الدعم 

ضات،  خمتلف املعارض واملسابقات الثقافية.   احلفالت والنزهات والعطل املنظمة. وعدد املوظفني املمارسني ملختلف الر
ت منذإىل  جتدر اإلشارة     . 2014  تقرير  تطور ملحوظ يف تفصيل البيا

 

طراك ألربعة مراكز تكوين مهين بكل من غرداية وادرار، توفري املعدات البيداغوجية لـ  ن  أعل   *   18مدرسة، كهربة    55عن جتهيز سو
ر يف احمليط الزراعي ألدرار. دعم بناء وجتهيز ملعب يف   بلدية عني صاحل وجتهيز مكتبة  مستثمرة عائلية يف سوق اهراس. دعم اجناز ا

طراك، جتهيز ورشة خياطة بسعة تدريب  ومكتبتني إعالميتني ب  متدرب    100والية أدرار.  إقامة لألطفال احملرومني يف مراكز إجازات سو
إلضافة إىل جتهيزات لورشة اخلياطة. املراكز الصحية ووحدات الفر  افتتاح مكتبة،  ، جتهيزات مكتبة وسائط،  ز املدرسية بوالية  شهر

مج األ  مم املتحدة اإلمنائي لرتميم قصر أغالد يف بلدية تيميمون. أدرار. إقامة شراكة مع بر
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  البيئي  داءاأل : مؤشراتالرابعاملطلب  
إرشادات صناعة النفط والغاز حول اإلبالغ عن حسب    بيئيةالقضا  ل) مؤشرات األداء ل 11- 4يعرض اجلدول ( 
  .2006لعام    االستدامة الطوعية

  2006إرشادات  االجتماعية حسب    البيئية قضا  ل ) مؤشرات األداء ل11-4اجلدول (

ت   االنسكا
  والتفريغات 

ENV-1 ت يف البيئة ت اهليدروكربو   اساسي  : انسكا
ENV-2 اساسي  يف املياه  : التصريفات اخلاضعة للرقابة 

ENV A1 ت واإلطالقات العارضة األخرى  إضايف   : االنسكا
ENV-A2  إضايف   : تصريفات املخلفات السائلة 

ت وبقا    نفا
ENV-A3ت إضافية خطرة  إضايف   : نفا
ENV-A4إضايف   : املواد املتبقية اخلطرة 
ENV-A5 إضايف   : مواد معاد تدويرها / استخدامها أو مستصلحة 

ت    انبعا
ENV-3 ت غازات الدفيئة  اساسي  : انبعا
ENV-4 : اساسي  غازات االحرتاق والتهوية 

ENV-A6 ت تشغيلية أخرى منبعثة يف اهلواء  إضايف   : نفا

  استخدام موارد 
ENV-5 اساسي : استخدام الطاقة 

ENV-A7 إضايف  : املياه العذبة 
ENV-A8إضايف  : موارد الطاقة اجلديدة واملتجددة 

بيئية   مؤشرات 
  أخرى  

ENV-6 اساسي البيئية : أنظمة اإلدارة 
ENV-A.9 إضايف  : التنوع البيولوجي 

  .  مؤشرات األداء املقرتحة وفق إرشادات النفط والغاز لإلبالغ الطوعي عن االستدامة) 5- 3(املصدر: مقتطف من اجلدول 

طراك دوما أإال    التفاصيل، ى الرغم من قلة  عل   الطرح، من بني القضا القدمية    األداء البيئي  تعد مؤشرات ن سو
ا اختذت إىل شارت  أما   غري شفاف.  مجايلإبشكل    اإلطار عمال يف هذا  أإجراءات و أ

ENV-3ت غازات الدفيئة   : انبعا
ت الغالف اجلوي من بني القضا اليت حتظى مبتابعة خاصة، ويتم بشكل شبه سنوي اإلعالن عن  يعترب انبعا

ت الغازات املسببة ة التغري للغاز املسرتجع واملشتحجم ونسب حلد من انبعا طراك منذ السبعينيات  عل. حيث تلتزم سو
ا الصناعية، وتواصل جهودها  منلالحتباس احلراري   ا الصناعية. هذا االلتزام هو جزء يف رق خبصوص احلمنشآ منشآ

ريس بشأن االحتباس امن مسامهة اجلزائر احملددة وطنيا املخطط هلا مبوجب   حلراري. كما أنه يستجيب اللتزام اتفاقيات 
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طراك   األمني العام لألمم املتحدة   2015، واليت أطلقها يف عام  2030حبلول عام    "صفر حرق روتيين“ مببادرةسو
دف وضع حد حلرق الغاز املنهجي. حبلول عام     .2030ورئيس جمموعة البنك الدويل، 

ع سنوات  مصاحب وحجم الغاز احملروق ونسبته مقارنتها  ما مت اإلعالن عن حجم الغاز امل   يف هذا الساق غالبا
ال.    سابقة. كما مت يف بعض احلاالت تعديد املشاريع واإلجراءات املطبقة يف هذا ا

ENV-A2 تصريفات املخلفات السائلة :  
ت لسائلة بواسطة اهلياكل التشغيليعمليات معاجلة وتقييم التصريفات اإىل  اإلشارة    ت يف تقارير قليلة مت ة، إدارة النفا

عدد املشاريع واإلجنازات من قبيل: حماطات معاجلة مياه الصرف إىل  شارة فقط  واملواقع امللوثة وإدارة طني احلفر. واإل
ة مياه الصرف واملياه املستعملة، احواض التبخر، حمطات إزالة الزيوت وحدات معاجلة املياه الزيتية ووحدات جتميع ومعاجل

 أماكن متفرقة، وهذا يف التقارير األخرية فقط. الصناعي، يف 

ENV-A5 مواد معاد تدويرها / استخدامها أو مستصلحة :  
حصيلة التعامل مع تصريفات إىل  ، ومتت اإلشارة  2018هذه املسائل فقط يف التقرير األخري عام  إىل  متت االلتفات  

إعادة تدوير املياه. وكذا و   احلفر سوائل  املياه). إدارة تصريفاتيف وإعادة تدوير  احلفر الصلبة والسائلة (عملية التجف
ت السائلة، وال سيما من خالل األنه مت وضع العديد من  أإىل  متت اإلشارة   النفا نظمة ملراقبة جودة عملية معاجلة 

  راءات.ة، لدعم هذه اإلجعمليات التفتيش الداخلية لفعالية املعاجلات، ورصد البيئات الطبيعية املستقبل
ت احلديدية إىل  كذلك متت اإلشارة   ت وإعادة تدويرها مثل ببيع النفا توقيع العديد من االتفاقيات للتخلص من النفا
 .وغري احلديدية وازالتها

  ENV-A8 موارد الطاقة اجلديدة واملتجددة : 
طرات  يف سياق مؤخرا  إال  ليها  إ يعد من املواضيع اليت مل يتم التطرق   بتبين تنفيذ عملية   2017عام    2030ك  بين رؤية سو

ا لتليب  ء يف مواقعنا اليت تغطيها عمليات 80انتقال طاقوي وتبين الطاقة الشمسية يف منشآ % من احتياجات الكهر
 أي إشارة يف هذا الصدد.   2019و  2018، لكن مل حتمل تقارير سنيت  املنبع 

ENV-6  :أنظمة اإلدارة البيئية :  
دة الوعي للموظفني حول متطلبات   ي اإلفصاح أحيا جير  التدريب وز البيئية من قبيل إجراءات  أنشطة اإلدارة  عن 

   الصحة والسالمة والبيئة. وإجراء التحليالت البيئية: دراسات األثر، التشخيص، التدقيق.
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حملتملة حتديد املصادر ا  نشاء سجل عقاري للمواقع والرتبة امللوثة من خالل إطالق عملية إمت اإلفصاح عن  
طن والقضاء على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ومراقبة تنفيذ محلة إعادة التحريج   األرض  واملثبتة لتلوث الرتبة و

موعة.  ا هياكل ا   اليت نفذ

ت ين عرض عدد دراساأ)  2018و  2014دراسات األثر البيئي ودراسات املخاطر (إىل  مت التطرق مرتني فقط  
  ا. املخاطر، وتقييمات األثر البيئي والتدقيق البيئي وحتديثا

  التقارير  حتليلاملطلب اخلامس:  
مالحظة   ميكننا  السنوية  التقارير  مراجعة  اإلشارة  أبعد  تتم  بشكل أإىل  نه  مقتضب،  بشكل  القضا  غلب 

التقارير، ويف بعض األ مجايل للتكاليف دون إحيان بعرض  دبلوماسي خيلو من األرقام الواضحة واملتسقة بني خمتلف 
معلومات واضحة، كما ان هناك العديد من مؤشرات األداء األساسية اليت مل تظهر أي إشارة هلا. ومع ذلك وعلى الرغم 
طراك يف أسوأ الشركات النفطية من حيث الشفافية واالفصاح، وعلى الرغم من الضعف الواضح يف  من تصنيف سو

تقرير كل من  (مل يصدر  2014نه ميكن مالحظة حتسن منذ تقرير سنة  أإال  قة؛  كتمال والد الشفافية، االتساق، واال 
إىل ا مل حتمل التقارير السنوية أي إشارة  كم   حتسينات إضافية يف هذا االجتاه.  2017) ومحل تقرير  2016و   2015

  التدقيق خاصة اخلارجي. 
ت عديدة ومتنوعة ستدامة ال  ن مدى جناح الصناعة النفطية خبصوص تقارير االأ على الرغم   يزال يعرف حتد

االلتزام والعمل يف هذا االجتاه، مع مالحظة أن التقارير ال إىل  أنه حقق تقدما من جمرد التبين يف السياسات العامة  إال  
ت األمر الذي حيد   تعكس مجيع االلتزامات يف السياسات العامة من جهة ومن جهة أخرى هناك نقص يف تناسق البيا

املصلحة اخلارجيني من متابعة التقدم احملرز أو املقارنة مع شركات أخرى. لذلك ميكن اعتبار مستوى   قدرة أصحاب 
طراك     . طمتوسإىل ضعيف  بني  نضج سو
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  خالصة الفصل:  
دئ األ  الحقا   خصّ مر، ليُ نشأ قطاع النفط اجلزائري يف العهد االستعماري وخضع لقانون التعدين الفرنسي 

هو قانون البرتول الصحراوي الذي سهل االستثمار يف القطاع بغرض تسريع استنزاف    1958خاص سنة  بقانون  
ميم احملروقات إ اتفاقيات جزائرية فرنسية    إطار االستقالل متت إدارة هذه املوارد يف    وإثرالنفط قدر اإلمكان.   ىل غاية 

 1986سنة    14- 86غاية صدور القانون    ىلإ نظم القطاع  الذي    1971وصدور قانون البرتول األساسي سنة  
لتعزيز مسامهة   1991القطاع وجذب االستثمارات والشركات األجنبية، عرف هذا القانون تعديل سنة    إنعاش بغية  

ليدخل تغيريات كبرية يف تنظيم القطاع بغية حتريره،   2005سنة  07-05نون  ااء الق جالشركات األجنبية. بعدها  
مت اعتماد قانون   2019، ومؤخرا ويف سنة  2013والثاين سنة    2006يلني األول سنة  نون تعد اذا القوقد عرف ه 

. وقد جلب كل قانون أو تعديل تغيريات ختص املوارد املتاحة 13-19هو القانون    07-05جديد بديل للقانون  
للمشاركة،   والدولية،  ألألجانب  احمللية  ت  التطور وفق  ومالية  جبائية  ومعامالت خاصة التعاقدي    طاراإل حكام 

  و تقنية.أ  جغرافيةتفضيلية ملوارد تعرف خصوصيات  

طراك  نشأت ا أصبحت أال  إ النفطية   واملنتجات بناء وتسيري أنبوب نفطي ونقل النفط   ألجل شركة سو
 شركة متكاملة على طول سلسلة الصناعة والحقا أصبحت متارس نشاطات نفطية خارج احلدود اجلزائرية.  فيما بعد  

طراك الفاعل األساسي بصفتها شركة النفط الوطنية للجزائر، وهي حاليا متارس شراكات تعترب  شركة سو
ت أجنبية، لتنتج يف إطار شركة خدما  57ختدمها وشركاءها  مشروعا داخل اجلزائر،    32شركة نفطية يف    24مع  

. هذه الشركات  20هذه الشراكات     ىل حد ما. إ نسيات  حجام واجلاأل  متنوعة % من النفط املنتج سنو

النفطية األساسية مراحل عديدة سواء ما النشاطات  نتائج واستثمارات  والتنقيب   عرفت  لبحث  تعلق 
ما وانعكاس ذلك على اال أونتائجهما  لتطوير واستثمارا  حتياطات واإلنتاج ، النقل، التكرير أو التسويق.و 

طة يف دليل التنمية البشرية، وعجز بيئي متزايد منذ عرفت مقاييس التنمية املستدامة للجزائر مراتب متوس
% ضمن 25فق مقياس البصمة البيئية. ويف مؤشر الكوكب السعيد احتلت اجلزائر مرتبة بني أفضل  و السبعينات  

يف ىل مستطيل االستدامة . إ توليفة التنمية البشرية والبصمة البيئية كانت من بني أقرب الدول  التصنيف. أما ضمن 
غري مستدام.   نه  ن مقياس االدخار الصايف املعدل للبنك الدويل فقد مت احلكم على االقتصاد اجلزائريضم  حني

التنمية املستدامة السبعة عشر   % من 34زائر مرتبة ضمن أحسن  احتلت اجلوضمن جمموعة املؤشرات ألهداف 
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األوسط ومشال   الشرق  دول  األوىل ضمن  واملرتبة  لألإ الدول،  الفريقيا كمتوسط  حققت يف ا  أال  إ .  17ـهداف 
  هداف واملؤشرات الفردية وضعيات متباينة.هذه األ  وضعيات وتطورات 

طراكتقود   سياستها واملبادئ العامة هلا على شركائها ومتعاقديها.   ب قطاع النفط يف اجلزائر حيث تنسح  سو
ا مستوحاة من   لبيئةاسرتاتيجية تبين سياسة الصحة والسالمة وا  2004اعتمدت يف    اإلطاريف هذا   وصرحت 

صدار مدونة السلوك سنة  مبادئ التنمية املستدامة طراك إ را مت  . ومؤخ2010، وقد مت حتديثها  صدار خطة سو
ج التنمية املستدامة صراحة   2030   . واليت مت التأكيد خالهلا على 

الطبيعية والذي عرفت تبين متسارع مع  تسيري املوارد قوانني ضمن املتطلبات البيئية تبنت اجلزائر غري مبكر 
حداث إة والدولية، ما حث القطاع على  مرور الزمن ليصبح للقطاع النفطي ترسانة من القوانني والتنظيمات احمللي

  حتسينات هامة فيما خيص التلوث اجلوي، الربي والبحري بدرجات متفاوتة النتائج. 

، املتطلبات االجتماعية جتاه املوظفني بشكل جيد   إطار   مت تنفيذ إجنازات يف ضمن املتطلبات االجتماعية  
 ونشاطات معينة. تمع مت اإلفصاح عنها يف جمال املسؤولية االجتماعية جتاه ا

عرف القطاع النفطي يف اجلزائر جمموعة من قضا الفساد ضد مسؤولني مرموقني سواء يف وزارة الطاقة أو 
طراك وشركات ن فساد القمة، الكبري، املنظم، يتجاوز   فطية أجنبية حتت ما يندرج يف فئةيف املؤسسة الوطنية سو

ت أو  احلدود الدولية. وبغض النظر عن كون قضا الفساد اليت صعدت إىل السطح حقيقية أو جمرد تصفية حسا
  فقد شوهت السمعة العاملية للقطاع النفطي اجلزائري. أن الواقع خيفي أكثر،  

بنسبة معترب يف الناتج احمللي اإلمجايل ونصبة القطاع النفطي    مسامهةمت مالحظة  ويف اجلانب االقتصادي  
أكرب يف املوارد العامة السنوية، يف حني ال تزال قيمة الصادرات خارج احملروقات هامشية، ما يؤكد على أن االقتصاد 

  . اجلزائري اليزال اقتصاد ريعيا بعد كل هذه السنوات من اجلهود التنموية

طراك متت  يف   مالحظة تشابه معترب مع إرشادات صناعة النفط والغاز بشأن اإلبالغ حتليل تقارير جممع سو
ضج خبصوص جمموعة من املؤشرات 2006الطوعي عن االستدامة لسنة   ، ومتت مالحظة أن هناك افصاح دقيق و

م ألأال  إ     األساسية وبعض املؤشرات الثانوية. ت خبصو ن هناك غياب  ص قضا واردة صراحة يف سياسة ي بيا
طراك يف مستوى نضج ضعيف  ال ىل متوسط، وهو ليس ببعيد عن نتائج إشركة. لذلك مت اعتبار تقارير شركة سو

ج التنمية املستدامة واالنتقال     ىل العمل وحتقيق النتائج. إ الصناعة ككل واليت انتقلت مؤخرا فقط من تبين 
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التنمية املستدامة على الصناعة مسار  تبين    نتيجةهم جوانب العالقة الناشئة  أىل حتليل  إ الدراسة  هدفت هذه  
املستدامة والصناعة   ،النفطية التنموية  املفاهيم لكل من  لدراسة وضبط  أجزاء، اجلزء األول  ثالثة  وقد جاءت يف 

الثاين   يلقيها  يالنفطية، اجلزء  اليت  ر  العالقة واآل بتعمق يف  التوفيق والتكامل بحث  كل منهما على اآلخر وسبل 
   على اجلزائر.  ، اجلزء الثالث عمد إىل إسقاط اجلزئني السابقنيبينهمااملمكنة  

منتقال من النظرة التقليدية االقتصادية البحتة وصوال إىل التنمية   عرف مفهوم التنمية املستدامة تطورا تدرجييا
دي روما  على الصعي   امنذ ظهور فكر   املستدامة. دة الدفع إد الرمسي يف سبعينيات القرن العشرين يف إطار  ىل ز

ج التنمية املستدامة يف قمة األرض حتت لواء األمم املتحدة، مبا يعترب مث،  يف إطار تقرير مستقبلنا املشرتك  تبين 
ات اقتصادية أكثر عدالة بني دول عالقعلى    وتقوم ئي  يقامة تنمية تراعي البعد البإعالن التبين الدويل والتأكيد على  إ

هذه طري  تفاقيات ألجل  بعد  فيما  مدعمة  عاملية.  شراكة  من خالل  املناخاجلهود    العامل  تغري  التنوع   ،بشأن 
مكافحة التصحر وبروتوكول كيوتو خالل تسعينيات القرن املاضي. تكرس هذا الدعم إثر اعالن األمم   ، البيولوجي

عتماد   املستدامة سنة  هداف اإلاأل املتحدة لأللفية  التنمية  هداف  .  2015منائية لأللفية، واستبداهلا فيما بعد 
ذا النهج. وعلى حيث مل يصبح املفهوم مقتصرا على الدول املتخلفة فحسب بل أصبحت   الدول املتقدمة معنية 

ثريا ملموسا يف دف ضل بضراوة أكرب وحقق  مام، ىل األإع التنمية املستدامة  الرغم من أن منوذج االستدامة القوية 
  مر استقر على منوذج االستدامة الضعيفة أو اإلصالحي لقابليته أكثر على االنتشار والتطبيق التدرجيي. إال أن األ 

نوية تشمل البعد أبعاد أساسية تضم البعد االقتصادي البعد االجتماعي والبعد البيئي، و أ  ة مية املستدامللتن   بعاد 
رض الواقع ومعاجلة القضا أىل  إبعاد  وألجل حتويل هذه األ  واإلداري، البعد الثقايف والبعد السياسي.التكنولوجي  

نمية املستدامة، واليت عرفت بدورها ارتباطا بدرجة قبول وتبين هداف التأبعاد مت ترمجتها إىل  امللحة ضمن هذه األ
ألهداف أوهلا عرف    ؛ مسار التنمية املستدامة، وعرفت ثالثة أجيال جندة القرن الواحد والعشرين، اجليل الثاين مسي 

أرض الواقع وإدارة   اإلمنائية لأللفية وآخرها مسي أهداف التنمية املستدامة. وألجل متابعة تطبيق هذه األهداف على
رات واملقاييس االختالالت اليت قد تطرأ بني األبعاد املختلفة مت اعتماد األدلة (املقاييس املركبة)، جمموعات املؤش

لتنمية املستدامة يف    دعداإالعامة لقياس التقدم يف التنمية املستدامة. ومع كل هذا الدعم العاملي وااللتزام الواسع 
ت امللحة أ اخلطط االقتصادية للدول إال   ملفهوم الفضفاض من قبيل: ا  ن التنمية املستدامة ال تزال تواجه بعض التحد

املستدامة الدويل و ، عدم  للتنمية  احلصار االقتصادياالستقرار  والديون  ، مواصلة استخدام سالح  التمويل   قضا 
  .ات التنمية املستدامةعدم االلتزام اجلاد للدول املتقدمة بقيادة جمهودو 
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عتماد جمموعة خمتلفة من   التنمية املستدامة يف كل قطر وكل منظمة  التقدم احملرز يف   االدلةويتم قياس 
ت، لذلك يعترب القياس العاملي للتنمية امة وجمموعات  املقاييس الع املؤشرات، وذلك انعكاسا ملدى توفر ونضج البيا

االت املستدامة ضعيف وغري متسق   بني األقطار ما حيد من قدرة املقارنة بني األقاليم والدول، لذلك يعد من بني ا
   املفتوحة للعمل مستقبال.

ت :  الفرضية األوىلول من  اجلزء األ  وهذا ما يؤكد جزئيا   التنمية املستدامة مفهوم حديث ويعرف حتد

ت إال أ .  حتول دون تطبيقه يف الواقع ن تطبيق منهج التنمية املستدامة يعرف حتسنا حيث صحيح أن هناك حتد

االت.    متزايدا يف شىت ا

حيث هناك   قياس حمددة؛مؤشرات  اجلزء الثاين من الفرضية: لقياس التنمية املستدامة    ويؤكد جزئيا

ا غري متجانسة وال متاحة للجميع، ويعود ذلك لتشعب القضا اليت  العديد من أساليب قياس التقدم احملرز إال أ
ت وامكانيات    اإلحصائية بني األقطار. النظم  يعاجلها مفهوم التنمية املستدامة واختالف األولو

ت، وهي أكتتميز السلعة النفطية مبجموعة من اخلصائص   سبتها مكانة هامة يف جمال الطاقة والبرتوكيماو
بدورها تعطي لكل نفط خام خصائص مميزة للغاية، جتعله سلعة غري متجانسة إىل حد كبري. وحيث يتواجد النفط 

طن األرض على أعماق كبرية و  ذا الشكلحداثيات جمهولة  إ اخلام يف  ليست له أي قيمة اقتصادية، تعمل   فهو 
للمستهلك النهائي مبا يعرف   اقتصاديةكسابه قيمة  إة النفطية على حتديد موقعه على اخلريطة واستخراجه و الصناع

ونشاطات نشاطات املتوسطة  ال،  نشاطات املنبع   :تتكون من ثالث شرائح رئيسية هيبسلسلة القيمة النفطية، واليت  
 واإلنتاج. يف حني تضم التطوير   ،التقييم ، قيبالتعاقد، أنشطة البحث والتننشاطات املنبع عمليات: تضم املصب. 

نشاطات املصب بتكرير وتسويق املنتجات تعىن  و   .النشاطات املتوسطة عمليات نقل وختزين النفط واملنتجات النفطية
حية املنبع تعرف مراحل الرتخيص االستكشاف والتطوير تدفقات نقدية النهائية ملختلف املستهلكني النهائيني. يف شر 

ا حجم اإلنتاج  خارجة  لدخول فقط مع بدء اإلنتاج، حيكم مستو النقدية  التدفقات   ، متزايدة مع الزمن تبدأ 
اية املطاف تتن  . تكلفة االستخراج، نوعية النفط وغريها اقص مع نضوج تستمر هذه التدفقات لفرتة زمنية لكنها يف 

ستخدام أسا خري هذا التناقص لفرتات زمنية  اية املطاف تبلغ احلد احلقل، ميكن  ا يف  ليب اإلنتاج احملسن إال أ
 االقتصادي لتنتهي بدفقات سلبية مرة أخرى لتنفيذ عمليات التفكيك واهلجر.



 اخلامتة 

268 
 

وفق نوع الرتخيص بني مالك األرض، وهو الدولة لنشاطات املنبع النقدية   ت و التدفقاأيتم تقاسم العوائد  
عادة املتعاقدة،  والشركة  عادة،  وة   املضيفة  اال دفع  النفطية،  الشركة  لصاحل  اإلنتاج  قبل  ما  نفقات  اسرتجاع  يتم 

 لرتاخيص. و نقد حسب نسب املشاركة احملددة يف اأالضرائب وخمتلف األعباء، ليتم أخريا تقاسم العوائد عينيا 

شركات   وهي، تعترب شركات النفط الدولية أعرقهم،  متنوعةتدار الصناعة النفطية من قبل شركات نفطية  
خاصة عمالقة هلا نشاطات عابرة للحدود الدولية تتميز بتكامل عمودي كامل عرب طول سلسلة القيمة النفطية. 

ا مهما  ت إدارة املوارد النفطية للدولة وليس حتقيق الربح، وهي تليها يف األمهية شركات النفط الوطنية، واليت تناط 
ملو تضم   ارد النفطية وشركات تعود لدول تفتقر هلذه املوارد. ومع القرن احلادي شركات النفط الوطنية للدول الغنية 

ملستقلة والعشرين برز نوع جديد هو الشركات اهلجينة بني القطاع العام واخلاص. النوع الرابع هو شركات النفط ا
صصة كل وهي شركات صغرية وتتمركز يف نشاطات املنبع. وأخريا شركات اخلدمات النفطية وهي شركات جد متخ

  منها يف خدمة حمددة، وهي تقدم خدمات قيمة للشركات السالفة الذكر مجيعها. 

الدول املضيفة والشركات النفطية على طول سلسلة القيمة والدول املستهلكة على اقسام   نحيصل كل م
وا  ةالنهائي  القيمة خمتلفة من   وات  اال ومعدالت  األسعار  ت  النفطية، ختتلف حسب مستو لضرائب للمنتجات 

نبع وهوامش التشغيل لكل من لنسبة للدول املضيفة والشركات النفطية يف املوالقيود األخرى    البرتولية والعالوات 
ساسيات السوق، وأخريا معدالت ضرائب االستهالك اليت تفرضها الدول أالنشاطات املتوسطة واملصب وظروف  

    املستهلكة على املنتجات النفطية.

الفر  الثانيةوهو ما يؤكد  (منبع، مصب ونشاطات :  ضية  الشرائح  متعددة  النفطية يف صناعة  القيمة  يتم خلق 

وتتشكل مالحمها يف كل قطر تبعا لتفاعالت الشركات النفطية املتدخلة والدول املضيفة واملستهلكة متوسطة)  

 كل على مستواه. 

لتلوث ذلك التغري غري املرغوب الذي حيدث يف اخلصائص الفيز الكيميائية واالحيائية حبيث  ،ئيةيقصد 
دية وظائفه يف دعم احلياة. يف هذا الصدد تنبعث   )الربي أو املائي  ،اجلوي(يضعف من قدرة الوسط البيئي   على 

ر،  ت جوية خالل عمليات حرق الغازات، التنفيس، اختبار اآل تشغيل عن نشاطات املنبع للصناعة النفطية ملو
ت منخفضة الغازات اهلاربة عند التحميل وعن أنظمة مكافحة احلرائق. تكون كمية ااحملركات والتوربينات،   النبعا

 ، رر الربية لصناعة النفط عن اندفاعات اآلهم اآلأ خالل مرحلة االستكشاف وتتزايد مع التطوير واإلنتاج. تنتج  
ت وتغيري البيئة األرضية نتيجة البنا  ،االنسكاب نتج التلوث على البيئة ي ء وفتح املسالك.  التخلص السيء من النفا
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ت النفطية، سوائل احلفر  ،عمليات النفطيةاملائية أساسا من خملفات ال  احلفر واملواد الكيماوية ملعاجلة   ع قط  ،التسر
ت من مياه التربيد.   ،راآل   غسل وتصريف املياه والتسر

عها   أر ثالث  عديدة،  ت  ملو بدورها  التكرير  نشاطات  عمليات   تفرز  الوقود،  جتة عن حرق  جوية 
واسرت  التهذيب  التكسري،  ين أكسيد التنشيط،  يعترب غاز  املياه.  تربيد  وأبراج  امللوثة  املياه  معاجلة  الكربيت،  جاع 

ت اجلوية تليه أكاسيد الكربيت والنرتوجني واملركبا العضوية املتطايرة. ويعود ذلك إىل قبول   ت الكربون أهم االنبعا
  ث والغرامات يف مقابل إغالق املصفاة ألجل اإلصالحات.التلو 

ر آذ للصناعة النفطية  إالنفطية على احلياة االجتماعية والثقافية للمتجمعات املضيفة،  تؤثر الصناعات  
اورين، خاصة   ا السكان  املدى على صحة  بدقة  إبعيدة  التخطيط والتنفيذ  يتم  لقدر م و عالمهإل ذا مل  محايتهم 

دة حيث قد تؤدي الصناعة النفطية إىل تغري نسيج السكان    .الكايف احملليني والنظم االجتماعية والثقافية السائدة، ز
لتايل التضخم، الضغط على مرافق اخلدمات العامة اليت قد تكون يف األصل  الطلب على السلع واخلدمات احمللية و

دة توطينهم وعدم تعويضهم بشكل عادل. يف هذه يف بعض احلاالت يتم ترحيل بعض السكان وإعا  ، غري كافية
ل املستغرب  الظروف  من  توترات، ولألسف حدث  أ يس  األمن  أ ن حتدث  قوات  التصرف بشكل إن عمدت  ىل 

  متعسف إلخضاع ما يعتقد انه سيتحول اىل مقاومة ضد املشاريع النفطية.

ث اعتمدت عليه منذ استقالهلا يف تعترب الصناعة النفطية عماد االقتصاد يف عدد من الدول املتخلفة، حي
دة اإليرادات احلكومية لتمويل ختفيف حدة الفقر، نقل التكنولوجيا،   ، ديتعزيز النمو االقتصا خلق فرص العمل، ز

القليل  تعكسلكن جتربة مجيع البلدان املصدرة للنفط تقريبا  حتسني البنية التحتية وتشجيع الصناعات ذات الصلة. 
ت، من النجاح يف هذه    يقودها النفط متيل إىل أن تكون بل على العكس من ذلك فإن عواقب التنمية اليت   الغا

. وذلك بسبب املرض اهلولندي الذي يقلل من تنوع وتوازن االقتصاد الداخلي ويصل حد الفقدان الدائم سلبية
عية تعتمد بشكل شبه كلي القدرة التنافسية للقطاعات غري النفطية، ما حيول هذه االقتصادات اىل اقتصادات ري

لتقلبات الدورية والشديدة ألسعار النفط يف السوق الدولية، هذا االعتماد الكبري على ايرادات النفط، اليت ترت بط 
على الريع يفرز جمموعة من النتائج اليت تعمل معا على هدم قيم العمل ومقومات النهضة االقتصادية، والنتيجة هي 

عدالت فقر مرتفعة مبفتميزت     تنميتها.ت عددا كبريا من االقتصادات اليت اعتمدت على النفط يف لعنة املوارد اليت ميز 
  . وهي نتائج تتناقض مع ما ينبغي أن حيدث  ،تعليمي ضعيفبشكل غري عادي، رعاية صحية ضعيفة، أداء  
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تركيز   ، ريالنفطية من أكثر القطاعات عرضة للفساد، وذلك بسبب حجم املعامالت الكب  ة تعترب الصناع
اإليرادات الطبيعية  ،تدفقات  االحتكارات  الصناعة،  للنفطاأل  ،تعقيد  االسرتاتيجية  و مهية  الشديد على ،  االعتماد 

لتفاوض خبصوص حقوق االست كشاف والتنازل عنها، األطراف الثالثة. يتعلق الفساد خالل مرحلة االستكشاف 
التطوير مرحلة  الرتاخيص. يف  الشراء  يعت  املكافئات وخمتلف  الفسادأرب  مناطق  لدى    ،هم  يكون  سؤولني املعندما 

ت عند مجركةأو  ، موردين مفضلني . خالل مرحلة اإلنتاج تشيع حاالت فساد ختص سرقة النفط من خالل املشرت
ت واملواد االستهالكيةوخطوط األر  حتويل اإلنتاج واستغالل اآل  . يف مواقع اإلنتاج   بيب. أو سوء تسيري املخزو

النفط وكميته   قيمة  تقليل  السرقة عن طريق  النقل حتدث  تسمح أيف مرحلة  للنقل. ال  التحتية  البنية  استغالل  و 
ا السعرية  السياسات  جتا عن  الفساد  وامش كبرية لذلك غالبا ما يكون  لرمسية، ما يؤدي يف نشاطات املصب 

    ىل توسع يف السوق السوداء والتهريب.إالغالب 

دة القيود على الصناعةتبشر بالتنمية املستدامة    مع  هذه التناقضات شركات الما قد يهدد مصاحل  النفطية     ز
ا ميكن أن تشجع على تقليل استهالك النفط والتحول التدرجيي حنو   حيث   النفطية الفردية والصناعة بشكل عام،  أ

 يف حال عدم القدرة على التكيف  الشركات النفطية حيث سيتحتم على استخدام أنواع أخرى من مصادر الطاقة.
 جوانب حول ما إذا كانت ستستمر يف الرتكيز على النفط أم أن عليها االنتقال إىل  مع هذا الوضع معاجلة االختيار
معاجلة شواغل التنمية املستدامة يعمل خيار التكيف و   أخرى من األعمال.  جماالت أخرى من قطاع الطاقة، أو إىل 

القصري بشكل   خري وتقلعلى املدى  اختاذ إجراءات متطرفة. على الرغم من أن اجتاه   ىل إل احلاجة  يمؤكد على 
يف بعض احلاالت ستزيد من ،  أيضا  يوفر فرصا ومزا كبرية  إال  لصناعة النفطية ا  علىالتنمية املستدامة حيمل خماطر  

عمليات تتسم تبين  ة والبيئة،  قدرة الشركة التنافسية، مثل خفض التكاليف من خالل حتسني إدارة الصحة والسالم
ريق تعزيز عن ط أو لكفاءة يف استخدام الطاقة، أو ترخيص تقنيات كفأة يف استخدام الطاقة أو تقنيات سليمة بيئًيا.  

سعار معقولة، حتقيق العمل الالئق،  التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل: توفري إمكانية احلصول على الطاقة 
دة اإليرادات املالية وحتسني البنية التحتية.تطوير األعمال      واملهارات، ز

 مجيع أهداف التنمية املستدامة السبعة متتلك صناعة النفط والغاز القدرة على املسامهة يف  يف هذا اإلطار  
ر  عشر ا اإلجيابية أو عن طريق جتنب أو ختفيف اآل ع ستحتاج أنوا   اكم  .السلبية، إما من خالل تعزيز مسامها

املستدامة ومعاجلتها بطرق   التنمية  ت أهداف  الشركات إىل حتديد أولو لفعل  خمتلفة.خمتلفة من  ببعض   وهناك 
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ال إالتنمية املستدامة    مسار  غلبها مل تكن بدافع االخنراط يفأ ن  أ على الرغم من  و   ،قيد التطبيق  التجارب الناجحة هي
  عم التأثريات االجيابية وتتوافق مع التنمية املستدامة. و تد أر السيئة للصناعة النفطية  ا تقلل اآلأ

ينفي     الثالثة:  اجلزء األول من  وهذا ما  الصناعة الفرضية  التنمية املستدامة قيودا على  ج  يفرض 

ا ملوثة للبيئة فقطالنفطية   ثريات الصناعة النفطية على البعد البيئي فحسب بل متتد  .  كو ىل إحيث ال تتوقف 

  نوعة من القضا يف كل من البعد االقتصادي واالجتماعي. جمموعة مت

الفرضية:   الثاين من  لطاقة األنظف خلدمة األترحب اكما يؤكد جزئيا اجلزء  بعاد لتنمية املستدامة 

بل تتعدى مسامهة الصناعة النفطية يف مسار التنمية املستدامة قضية الطاقة إىل   االقتصادية واالجتماعية.

  . أهداف التنمية املستدامة  أهداف أخرى من 

الدول املشمولة بدليل التنمية    جمموعيف ميدان مقاييس التنمية املستدامة حتقق اجلزائر، ترتيبا متوسطا يف  
 يبسبب التحسن املستمر يف مؤشر  1990والذي يعرف حتسنا سنو منذ  0,748بقيمة   2019البشرية لسنة 

يكولوجيا إلبيئية عرف االقتصاد اجلزائري عجزا  يف دليل البصمة ا  . يع الدخلالتعليم والصحة وتباطؤ يف مؤشر عدالة توز 
يف مؤشر الكوكب السعيد عرفت ترتيبا حسنا وحتسنا مستمرا عرب إصدارات املؤشر األربعة. أما يف   . منذ السبعينات

طيل االستدامة. أما وفق توليفة مؤشر التنمية البشرية والبصمة البيئية فكانت اجلزائر من بني أقرب الدول إىل مست
ت تعديل كبرية تشري اىل أن االقتصاد اجلزائري غري مستدام. أما مقي اس االدخار الصايف املعدل فقد سجلت مستو

هداف كانت أوضعية حسنة يف هدف واحد، سبع    2020صدار  إيف جمموعات املؤشرات فقد عرفت حسب  
ت، ستة   ت عميقة و أتواجه حتد ا حتد ت عميقة والأربع  أهداف   تنبئ بتحقيق األهداف هداف سجلت حتد

دول املتوسطة الدخل جمموعة الجمموعة دول املينا و متوسط  فضل حاال من  أ، يف هذه احلالة كانت  2030حبلول  
  ضعف بكثري من وضعية دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. أو   ،الدنيا

مب طراك  بقيادة شركة سو النفطي  القطاع  لتحديد يف اعرتف  و األلفية  مع مطلع  املستدامة  التنمية  نهج 
طراك اليت صرح يف    2004 مع سو ا مستوحاة من مبادئ التنمية إ بتبين سياسة الصحة والسالمة والبيئة  طارها أ

. وقد عرف القطاع قبل ذلك العديد من 2010  صدار مدونة السلوك يف إاملستدامة، وقد مت التأكيد على ذلك مع  
  صوص التنظيمية اليت تؤطر معاجلة العديد من اهتمامات التنمية املستدامة.الن
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أوضحها ما تعلق   ،يف اجلانب البيئي عرفت الصناعة النفطية يف اجلزائر جمموعة من االلتزامات واإلجنازات
هيل مصايف التلتخفيض نسب الغاز احملروق من الشعلة، احتجاز غا ين أكسيد الكربون، إعادة  كرير وعمليات ز 

ت تلوث حرجة لكن على مساحات حمدودة،   يف مواجهة التشجري. يف املقابل عرفت الرتبة يف مناطق تشغيلية مستو
ت السائلة، معاجل ع تعمل الشركات النفطية  ذلك   ت واملواقع امللوثة، إدارة املخلفات والنفا ت لى إدارة النفا ة النفا

ت تلوث خطرة يف عدد من املوانئ  وتطبيق اإلدارة البيئية ملعاجلة   هذه الشواغل. يف البيئة البحرية مت تسجيل مستو
قالت النفط من خالل التصريفات غري القانونية ومياه إرجاع سببه  إالنفطية، مت   ىل مصدرين رئيسيني: أوهلا حركة 

الثاين املصايفإ عزي    املوازنة والتنظيف. املصدر  البرتوكيم  ىل تصريفات  ت اويةواملنشآت  املستو . وقد عرفت هذه 
ألحوال اجلوية وخملفات املصايف اليت تتسم بعدم الثبات. ويف جمال التأهب واالستجابة للتلوث  تغريات مومسية تتعلق 

  البحري فاجلزائر منخرطة يف العديد من املبادرات. 

طراك منذ وقت طو يف جانب املتطلبات االجتماعي  يل سياسات توظيف سنوية ة، وجتاه املوظفني تتبىن سو
جا وقائيا يف الطب والصحة املهنية    كما   للمستوى،مستمر  ونشاطات تدريب وحتسني   عمليات تدريب و تطبق 

ل املسؤولية وتوعية، لتعزيز نوعية حياة موظفيها، ما ترجم يف اخنفاض سنوي ملعديل تكرار وخطورة اإلصابة. أما يف جما
تمع فقد مت  جماالت: الفالحة، الصحة،  يف  النشاطات من منطلق شركة املواطنة  العديد منتبين االجتماعية جتاه ا

ضة   وغريها.   الرتاث  ،الشباب والر

على خمرجات الصناعة النفطية،   ة كبري يف اجلانب االقتصادي ال يزال االقتصاد اجلزائري حيقق مؤشرات اعتماد  
ب  2018سنة    يف مسامهة  اإلمج24  ـسجل  احمللي  الناتج  يف  و 36ايل،  %  العامة  االيرادات  من  % من %95 

ا ال تشري إىل تنويع اقتصادي بقدر ما هي انعكاس   قد سجلت اخنفاضان كانت  إ الصادرات ، هذه النسب و  إال أ
  . 2015الخنفاض أسعار النفط منذ 

النفطية يف   الصناعة  التنمية املستدامة تواجه  القائلة: يف إطار  الرابعة  الفرضية  اجلزائر  وهو ما يؤكد 

ت بيئية واقتصادية.  ت اجتماعي  حتد ة للصناعة النفطية يف حيث مت مالحظة عدم تسجيل قضا تتعلق بتحد

 اجلزائر حلد الساعة. 

النفطي يف اجلزائري تفجر جمموعة من قضا فساد القمة الكبري الع بر للحدود، اهذا وقد عرف القطاع 
ت سياسية، وبغض النظر عن كل ذلك فقد شوهت إ  وأرجعها  هناك اجتاه يطعن يف صحتها واليت ىل تصفية حسا

  طي يف اجلزائر عامليا. هذه القضا صورة القطاع النف 
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طراتقارير االستدامة قمنا بدراسة  حتليل    يف إطار و  على الرغم من أنه مل يشر ، واليت  سنويةالك  تقارير سو
ا تتبع "إرشادات صناعة النفط والغاز أمالحظة  متت    ؛يةا طوعأو  أن التقارير السنوية ختص االستدامة  إىل أقط  

غلب القضا بشكل أىل  إتتم اإلشارة  . مت مالحظة أنه  2006اصدار  عن االستدامة "  الطوعي  حول اإلبالغ  
مقتضب، بشكل دبلوماسي خيلو من األرقام الواضحة واملتسقة بني خمتلف التقارير، ويف بعض األحيان بعرض امجايل 

 األساسية اليت مل تظهر أي إشارة هلا.   ن هناك العديد من مؤشرات األداءأ ضحة، كما  ف دون معلومات واللتكالي
مالحظة أن التقارير ال تعكس مجيع االلتزامات يف السياسات   إال أنه ميكنتقدم    حتقيقعلى الرغم من    ؛واخلالصة

ت األمر الذي حيد قدرة  خلارجيني من متابعة التقدم أصحاب املصلحة ا  العامة، كما أن هناك نقص يف تناسق البيا
اعتبار مستوى نضج   املقارنة مع شركات أخرى. لذلك ميكن  طراك  تقرير  احملرز أو   ط متوسإىل  ضعيف  بني  سو

  . حسب القضا املتناولة

  النتائج: 

وقع أن عرف مفهوم التنمية املستدامة تطورات على مراحل عديدة، آخرها منذ فرتة وجيزة، لذلك من املت 
يستمر يف التغري يف غضون عقد من الزمن. لذلك وجب اخذ هذا األمر يف احلسبان يف التخطيط طويل األمد، 

ج التنمية املستدامة على ما هو عليه، أو التحول منه اىل مفاهيم أخرى ستمرار    .وعدم التسليم 

النفطية   املستدامة  والتأثري  التأثرميكن للصناعة  التنمية  متفاوتة السبعة عشر وذلك ب   يف اهداف  درجات 
  اعتمادا على طبيعة وحجم الشركة النفطية، مدى تكاملها الرأسي، موقعها من نظام القيمة النفطية ومناطق نشاطها. 

العامل خطوات متسارعة،   الطاقوي على مستوى  التحول  الو يشهد  النقل ر على  يبقى قطاع  غم من ذلك 
ء هو اخليار الواعد يف هذا القطاع، لكنه لك الرئيسي للمنتجات النفطيةاملسته لكهر ، وال يزال خيار إحالل النفط 

ت والبنية التحتية الستغالل النظام ت تتعلق بكفاءة البطار ته ويعرف حتد فضال عن عدم منافسة خيار   ، يف بدا
ء     . طحية التكاليف يف األجل املتوسمن  اعتماد الكهر

ان وبشكل خاص يف البلدان النامية ذات معدالت تصنيع ومنو متزايدة، ما سيغري يعرف العامل تزايد يف السك
منط املعهود للطلب على النفط واجتاه التأثري على سوق النفط اىل كفة الدول النامية، مع اإلشارة اىل كفاءة الطاقة 

لدو  زايد يف الطلب على الطاقة ويف ل املتقدمة. ما سينعكس على تاملنخفضة وكثافتها العالية يف اإلنتاج مقارنة 
املختلفة النفطية  املنتجات  املقابلة    .مقدمتها  اجلهة  الكبرية على  اخنفاضا يف االكتشافات  النفطية  الصناعة  تعرف 

ية التحتية. ىل موارد غري تقليدية، يف مناطق أكثر حتد وأبعد عن البنإ مر الذي يقودها  ونضجا للحقول الضخمة، األ 
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لطاقة املوثوقة واملستدامة   7، وهو ما يتعارض مع اهلدف  ستدامة يف النشاط يف هذه احلاالتما جيعلها أقل ا املتعلق 
  وبتكلفة ميسورة. 

ر السلبية  اإلطار يعرف قطاع النفط اجلزائري اعرتافا بنهج التنمية املستدامة ويعمل يف هذا    ، على معاجلة اال
ت للبيئة  امللوثة   االنبعا من  التخفيض  الشعلة   أمهها  الروتيين يف  احلرق  التخفيض من  املنبع من خالل  يف  اجلوية 

طن األرض يف عني صاحل، ومع ذلك يعترب القطاع النفطي يف اجلزائر   وتوظيف تقنية احتجاز الكربون وختزينه يف 
كبرية خاصة يف احلقول ال  قابلة للتحسني ومع ذلك تبقى هناك مساحة جيدة    خملف للغاز احملروق عامليا،  سادس

للتنمية املستدامة خبصوص التغري املناخي. كما ويندرج العمل   13وهي ما تندرج كجهود يف اهلدف    والقدمية نسبيا.
ا اجليولوجية  يف احتجاز الكربون وختزينه ضمن مسامهة الصناعة النفطية  بغرض جعلها متاحة يف تطوير التقنية  خبربا

  خبصوص الصناعة واالبتكار والبىن التحتية.  9  األخرى وميكن اعتباره ضمن اهلدف   للقطاعات

كما مت توثيق اخنراط اجلزائر يف العديد من املبادرات مثل مبادرة البنك الدويل للقضاء على احلرق الروتيين 
لشراكة العاملية من املتع  17يف العديد من املبادرات والربامج ملكافحة التلوث البحري وهو ما خيدم اهلدف  و  لق 

  هداف. أجل األ

لنسبة للشركات األجنبية. إضافة  يعرف قطاع النفط اجلزائري ركودا كبريا خاصة ما تعلق جباذبية القطاع 
اكتسابه مسعة سيئة نتيجة قضا الفساد الصاعدة خالل العقد املاضي، هذا يؤثر بشكل خاص على استقطاب 

ناعة النفطية يف اجلزائر، وهذا ينطبق بشكل خاص الص  إلنعاشجيا املتقدمة الالزمة  الشركات الكبرية ذات التكنولو 
على الشركات املدرجة يف أسواق املال العاملية، حيث ختضع لقوانني صارمة يف جمال االخنراط يف قضا فساد وتكون 

 إذا نتائجها وخيمة على الشركة النفطية مهما كان حجمها. لذلك من املهم جدا العمل على معاجلة قضا الفساد 
  االستفادة من خربات هذه الشركات النفطية. ر  ا

الشفافية  هذا   النضج وقليلة  تقارير االستدامة ضعيفة اىل متوسطة  السري جتاه إلضافة اىل  يتعارض مع 
لسالم والعدل واملؤسسات القوية.   16هدف التنمية املستدامة     املتعلق 

  التوصيات: 
النفطية   الشركات  بتحقيق  على  بشدة  املباشر إجنااالعتناء  ثريها  ت  مستو ضمن  خاص  بشكل  زات 

بعاد التنمية أ مع الصناعة النفطية  تعارض  بالسائدة  واالفصاح عنها بشكل يبتعد عن املبالغة ما سوف ميسح الصورة  
ن السلسلة قوية بقدر قوة أضعف أوالعمل يف هذا اإلطار كمجموعة قدر اإلمكان من منطلق    . املستدامة ككل
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ا.   لتعاون مع  وأيضا احلقا لرتويج هلذه أصحاب املصلحة اخلارجينيلعمد قدر اإلمكان  ، الذين سوف يقومون 
  اإلجنازات بطريقة غري مباشرة لكنها أكثر فعالية وتقبال. 

ال املنجمي اجلزائري الذي يعرف معدل استكشاف دون املتوسط العاملي، العمل على تعزيز استك شاف ا
ا املتنامية لالستهالك الداخلي للطاقة وكسب املزيد من الوقت ألجل ألجل توفري طاقة حتتاجها ا جلزائر لتنمية حاجا

  إجناح جهود التنويع االقتصادي احلقيقي. 

طراك عدم اغفال قطاعات الطاقة الواعدة، وذلك بتعزيز الشراكة يف أنشطة البحث والتطوير  على شركة سو
الغاز، بغرض أن تكون قادرة على التأقلم مع التحول املرتقب على ىل جانب النفط و إوتبين مصادر أخرى للطاقة  

وعلى املدى   ىل شركة طاقة. إلتحول من شركة نفطية  الستعداد يف هذا الصدد لااملدى البعيد يف مزيج الطاقة العاملي و 
طراك االعتناء بشكل أكرب بتقارير االستدامة والتقارير غري املا املتوسط والقصري على شركة   لية واالفصاح والشفافية سو

ال املنجمي   اجلزائري.   ألجل االخنراط وتصدر مكانة يف صناعة النفط العاملية توفر هلا املزيد من فرص العمل خارج ا

والعمل على تطبيق أسس تشجع وتكافئ قيم   ،القتصاد اجلزائريلالعمل على تغيري منط وأساليب التنويع  
ثناء املباراة، واالنتباه عند سن قوانني وسياسات جديدة من معاقبة أقوانيني اللعب   عن تغيريائيا واالبتعاد  ،العمل

األ  اجلادين  ميتد  املتعاملني  الذي  االستثمار إره  آمر  يقوض  ما  االقتصاديني  املتعاملني  من  الصاعدة  األجيال  ىل 
رتباط اال و   احلساسية  قليلةة منتجة  قطاعات صلب  حنوتنويع اقتصادي    توجه   وتبين   على املدى الطويل.  والنشاط املنتج

  يعترب قطاع السياحة أسوأ االختيارات. ويف هذا الصدد    ، خلارج

  :حثآفاق الب

لتنمية املستدامة على جانب واحد من الصناعة لنعكاسات املتبادلة الر وااقتصرت هذه الدراسة على اآل 
ل ميكن ان تثار أحباث ودراسات أخرى تتناول أنواع النفط النفطية وهو النفط التقليدي يف املناطق الربية، يف املستقب

  . )أوفشور(البحرية النفطية والغازية  والغاز غري التقليديني أو النشاطات  

يف إطار التنمية   الستدامة االقتصادية والبيئية لالقتصاد اجلزائرييفتح هذا البحث الباب لدراسة موضوعي ا
ستفاضة     . كرب أ املستدامة 
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  21دامة يف إطار اجندة القرن  ) قائمة خمتارة من مؤشرات التنمية املست 1(  ملحق

  املؤشر  املوضوع الفرعي  املوضوع
مؤشر  
  دفع

مؤشر  
  حالة

مؤشر  
  استجابة

  البعد االجتماعي

  العدالة 
  الفقر 

   v    السكان الذين يعيشون حتت خط الفقرنسبة  
    v    دليل جيين لعدم تساوي الدخل 

      v  معدل البطالة 
    v    جر الرجلأمتوسط    إىلنسبة متوسط اجر املرأة    تكافؤ النوع

  الصحة

لنسبة لألطفال   حالة التغذية      v    حالة التغذية 

  الوفيات 
    v    سنوات  5قل من  أمعدل وفيات األطفال  

    v    العمر املتوقع عند امليالد 

  الصرف الصحي
نسبة السكان الذين حيصلون على وسائل مناسبة للصرف 

  الصحي
  v    

    v    ين حيصلون على مياه شرب مأمونةنسبة السكان الذ   مياه الشرب 

  الرعاية الصحية
  v      نسبة السكان الذين حيصلون على اخلدمات الصحية األولية

  v      مراض املعدية لألطفال التحصني ضد األ
 v      معدل استخدام وسائل منع احلمل

  التعليم
  مستوى التعليم

 الفصل اخلامس للتعليمإىل  عدد األطفال الذين يصلون  
     v  االبتدائي

     v  مستوى اجناز الكبار للتعليم الثانوي 

لقراءة   االملام 
  والكتابة 

لقراءة والكتابة        v  لكبار السن معدل االملام 

   v    مساحة السكن لكل شخص   الظروف املعيشية   االسكان

 v      ألف من السكان  100عدد اجلرائم املسجلة لكل    اجلرمية  االمن

  سكانتغري ال  السكان
     v  معدل منو السكان 

 v      نسبة السكان يف املناطق احلضرية واملستوطنات العشوائية 

 البعد االقتصادي

  االقتصادي اهليكل  
  اإلجناز االقتصادي 

      v  نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل
      v  الناتج احمللي اإلمجايلإىل  نسبة االستثمار  

    v    سلع واخلدمات امليزان التجاري لل   التجارة 
    v    نسبة الديون للناتج احمللي الصايف  احلالة املالية 

أمناط اإلنتاج  
  واالستهالك 

    v    كثافة استخدام املواد   استهالك املواد 

  استخدام الطاقة
      v  معدل استهالك الطاقة للفرد سنو

    v    نسبة مسامهة موارد الطاقة املتجددة يف االستهالك
    v    خدام الطاقةكثافة است

إدارة وتدوير 
  املخلفات

ت الصناعية واملنزلية الصلبة       v  معدل توليد النفا
ت اخلطرة       v  معدل توليد النفا
ت االشعاعية        v  إدارة النفا

ت    v      معدل إعادة استخدام تدوير النفا

  النقل 
متوسط املسافة املقطوعة للشخص حسب أمناط النقل  

  فة املختل 
  v    
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  املؤشر  املوضوع الفرعي  املوضوع
مؤشر  
  دفع

مؤشر  
  حالة

مؤشر  
  استجابة

  البعد املؤسسي

  اإلطار املؤسسي
تنفيذ اسرتاتيجية 
  التنمية املستدامة

 v      االسرتاتيجية القومية للتنمية املستدامة 

    v    تنفيذ االتفاقيات الدولية  التعاون الدويل

  القدرة املؤسسية

احلصول على  
  املعلومات

    v    عدد املستخدمني لألنرتنت لكل ألف من السكان

لتحتية  البنية ا
  لالتصاالت 

  v      عدد خطوط التلفون الرئيسية لكل ألف شخص

العلوم  
  والتكنولوجيا 

االنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج احمللي 
  اإلمجايل 

    v  

االستعداد 
واالستجابة  

  للكوارث 
      v  اخلسارة االقتصادية والبشرية نتيجة الكوارث الطبيعية 

  البعد البيئي

  ائيةاملوارد امل
     v  املتجددة املتاحة النصيب السنوي للفرد من املوارد املائية    حاجز املياه

مؤشر استدامة 
  استخدام املياه

      v  جمموع الكمية املتجددةإىل  نسبة كمية املياه املستخدمة  

  االراضي

  الزراعية 
   v    نصيب الفرد من األراضي الصاحلة للزراعة

للزراعة واملزروعة بصفة   نصيب الفرد من األراضي الصاحلة
  دائمة

  v    

     v  األمسدة املستخدمة سنو لكل هكتار كمية    األمسدة

  التصحر
لنسبة ملساحة  لتصحر  نسبة مساحة األراضي املصابة 

  البلد 
  v    

  األراضي احلرجية
لنسبة ملساحة  ت واألراضي احلرجية  التغري يف مساحة الغا

  البلد 
  v   

  . 471-467ص  حممد مسري مصطفى، مرجع سابق، ص    -      املصدر: 
  . 26-21ص ص مرجع سابق، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  -
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  OECD  الدول املتوسطة الدخل الدنيا   دول املينا   اجلزائر 

  77.3  االمجايل الدليل   نتيجة  61.6  االمجايل الدليل  نتيجة   66.3  االمجايل   نتيجة الدليل  72.3  االمجايل نتيجة الدليل  
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  i    •   z   i     الفقر القضاء على -  1اهلدف 
 i  • • • 7,2 • i 0,6 • i •  0.3  2020  دوالر يوميا (نسبة من السكان)  1.90حتت   نسبة عدد الفقراء
  i  •  •  •  27,5  • z  1,7  • i •  2.0  2020  دوالر يوميا  3.20حتت   نسبة عدد الفقراء

  s    z   z    z      اجلوع القضاء على  -  2اهلدف 
 i  9.6 • s 14 • z 2,6 • i •  3.9  2017  السكان) %تفشي نقص التغذية (

 s  16.9 • z 35,6 • z 4,2 • i •  11.7  2012  سنوات (%)  5انتشار التقزم يف األطفال دون 
 i  7.1 • i 14,6 • s 0,9 • i •  4.1  2012  (%)  5انتشار اهلزال عند األطفال دون 

 u  28.8 • u 7,4 • i 25,3 • u •  27.4  2016  ) % من السكان البالغني30السمنة (مؤشر كتلة اجلسم>انتشار  
 u  4.0 • i 2,2 • s 2,4 • u •  1.0  2017  حمصول احلبوب (طن/هكتار) 

 2015  1.0  • s  0.8 • z 3,4 • i 6,1 • i  (best 0–1.41 worst) املستدامة للنيرتوجنيمؤشر اإلدارة 
  i  2.2  • i  0,8  •  s  0,5  •  u •  2.2  2017  أسوأ قيمة)  3-أفضل قيمة   2املستوى الغذائي البشري (

  z    z   z    i      الصحة والرفاهية  -  3اهلدف 
 s  53 • i 209 • z 13 • i •  112  2017  والدة حية)   100،000معدل وفيات األمهات (لكل 

 i  115 • i 22,2 • z 3,2 • i •  14.6  2018  مولود حي)   1000معدل وفيات حديثي الوالدة (لكل 
 i  20.5 • i 42,9 • i 5,7 • i •  23.5  2018  مولود حي)   1000لكل سنوات ( 5أقل من  الوفيات، معدل 
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لسل (لكل   s  31.1 • s 220,7 • s 11,9 • i •  69.0  2018  من السكان)   100،000معدل اإلصابة 
ت اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية (لكل   i  0.0 • i 0,3 • i 0,1 • i •  0.0  2018  ) 1000اإلصا

سبب أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان والسكري  معدل الوفيات ب
و    30وأمراض اجلهاز التنفسي املزمنة يف السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني 

  نسمة)  100000عاما (لكل  70
2016  14.2  • i  19.9 • z 23,1 • s 12,6 • i 

تلوث اهلواء املنزيل  إىل  معدل الوفيات املعياري حسب العمر الذي يُعزى 
  من السكان)  100،000تلوث اهلواء احمليط (لكل و 

2016  50  • •  80 • • 167 • • 19 • • 

 i 19,8 • u 8,4 • i • 19.2  • •  23.8  2013  من السكان)   100،000معدل الوفيات النامجة عن حوادث املرور (لكل  
 z  72.9 • s 68 • s 80,2 • i •  76.4  2016  العمر املتوقع عند الوالدة (سنوات)  

 i  37.5 • s 40,4 • i 17,4 • i •  10.1  2017  ) 19-15امرأة يف سن  1000معدل خصوبة املراهقات (املواليد لكل 
 i • 98,9 • • 76,7 • • 88.0  • •  96.6  2013  الوالدات حتت إشراف موظفني صحيني مهرة % 

ما من منظمة   النسبة املئوية للرضع الناجني الذين تلقوا لقاحني موصى 
  لعاملية % الصحة ا

2018  80  • u  89 • i 83 • i 93 • i 

 i  68.2 • i 54,8 • z 81,6 • i •  78.0  2017  ) 100-0مؤشر تتبع التغطية الصحية الشاملة (
 u  4.8 • u 4,5 • u 6,6 • i •  5.0  2018  )10-0الرفاه الشخصي ( 

  i    s   s    i      نوعية التعليم :  4اهلدف 
ملرحلة اال   i  94.3  • s  88,1  •  s  99,2  • i •  97.6  2018  ) %بتدائية (معدل االلتحاق الصايف 

  i  78.1  • s  77,2  •  s  99,2  • i •  84.6  2018  ) %معدل إمتام املرحلة اإلعدادية (
لقراءة والكتابة يف الفئة العمرية  سنة من كال   24-15معدل اإلملام 

  ) %اجلنسني (
  •  •  غ م  •  •  89,7  •  •  93.9  • •  97.4  2018

  s    s   s    z      املساواة بني اجلنسني  -  5اهلدف 
لطرق احلديثة (%النساء املتزوجات أو يف   تلبية الطلب على تنظيم األسرة 

  ) 49-15سن الزواج 
2018  97.6  • i  64.6 • z 64.2 • z 77,6 • i 
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ث  الذكور حسب سنوات الدراسة ، السكان الذين يبلغون من  إىل نسبة اإل
  اكثر % عاما او  25العمر 

2018  92.8  • i  85.3 • z 70,3 • u 97,4 • i 

ث   u  26.4 • s 47,5 • s 75,5 • i •  22.2  2019  الذكور يف القوى العاملة %إىل نسبة مشاركة اإل
ت الوطنية %  u  16.2 • s 17,4 • s 28,7 • z •  25.8  2020  املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملا

  z    z   z    i      الصحي  النظيفة والصرفاملياه  -  6اهلدف 
 • • s  94.0 • z 88,5 • z 99,5 •  93.6  2017  السكان الذين يستخدمون على األقل خدمات مياه الشرب األساسية % 

السكان الذين يستخدمون على األقل خدمات الصرف الصحي األساسية  
)%(  

2017  87.6  • s  90.4 • z 60,8 • z 98,5 • • 

 • • 31,6 • • 52,1 • • 233.9  •  •  127.5  2015  ة من إمجايل موارد املياه املتجددة  سحب املياه العذبة كنسبة مئوي
  •  •  67,2  •  •  3  •  •  23.8  •  •  33.1  2018  مياه الصرف الصحي البشرية املنشأ اليت يتم معاجلتها % 

  i  15.6  • i  2,1  • i  22,9  • i • 3.5 2013  للفرد) شح استهالك املياه املتجسد يف الواردات (مرت مكعب  
سعار معقولة -  7اهلدف    i   i   z    z  •    طاقة نظيفة و

ء (  i  97.8 • i 85,9 • i 100 • i •  100.0  2013  من السكان)  %احلصول على الكهر
  i  95.0  • i  42,6  •  s  98,1  • i •  92.6  2016  من السكان)   %احلصول على الوقود النظيف والتكنولوجيا للطهي (

ين أكسيد  ت  ترياواط    /co2الكربون من احرتاق الوقود (مليون طن  انبعا
  )ساعي

2017  1.8  • i  1.6 • i 1,6 • z 1,2 • z 

  s    z    z    i      العمل الالئق والنمو االقتصادي -  8اهلدف 
 • • 0,6- • • 0,5- • • 2.8-  • •  3.7-  2018  ) %( ن م امجايل   النمو املعدل 

  •  •  2,1  •  •  6  •  •  غ م  • •  2.7  2018  من السكان)  1000انتشار العبودية احلديثة (ضحا لكل 
عاما +) الذين لديهم حساب يف بنك أو مؤسسة مالية أخرى   15البالغون (

  )%أو مع مقدم خدمة النقود عرب اهلاتف احملمول ( 
2017  42.8  • u  48.4  • z  57,4  •  i  87,1  • i  

  •  •  u  10.5  • s  5,5    s  5,4 •  11.7  2019  من إمجايل القوى العاملة) %البطالة (معدل 
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  i  0.4  • i  0,1  • i  1,2  • i •  0.1  2010  ) 100،000حوادث العمل املميتة املتمثلة يف الواردات (الوفيات لكل 
  z    z    z    i  •    الصناعة واالبتكار والبنية التحتية  -  9اهلدف 

  i  60.7  • i  35,9  • i  84,1  • i •  49.0  2018  ) %يستخدمون اإلنرتنت (السكان الذين  
  i  65.3  • i  46,5  • i  115,6  • i •  81.7  2018  نسمة)  100اشرتاكات  النقال العريض النطاق (لكل 

لنقل   مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية: جودة التجارة والبنية التحتية املتعلقة 
  = مرتفع)  5إىل = منخفض  1(

2018  2.4  • u  2.6  • u  2,7  • u  3,8  • i  

جامعات   3للتعليم العايل ، متوسط درجات أفضل تصنيف جامعات التاميز 
)0-100(  

2020  24.5  • •  29.4  •  •  31,6  •  •  66,3  •  •  

الت العلمية والتقنية (لكل     s  0.2   z  0,1  •  s  1,1  • i •  0.1  2018  من السكان)  1000عدد املقاالت يف ا
  i •  2,2  •  •  0,5  •  •  0.4  • •  0.5  2017  من إمجايل الناتج احمللي)  % نفقات البحث والتطوير (

ت   - 10اهلدف    •    •    •    •      احلد من التفاو
  •  •  41,3  •  •  44,7  •  •  42.8  • •  31.5  2011  ) 100-1ألعلى دخل (معامل جيين املعدل  

  s    s   s   z  •    مدن وجمتمعات حملية مستدامة  - 11اهلدف 
) يف املناطق احلضرية  PM2.5متوسط الرتكيز السنوي للجسيمات (

  ميكروغرام) (
2017  38.9  • u  56.8  • u  64,3  • u  14,5  • z  

بيب (النسبة املئوية لسكان احلضر الذين ميكنهم  مصدر مياه حمسن عرب  األ
  الوصول) 

2017  81.9  • u  91.0  • s  58,9  • u  98,6  • i  

  i  59.6  • i  68,7  • i  62  • s •  57.7  2018  ) %الرضا عن وسائل النقل العام (
  •    •    •    •  •    ستهالك واإلنتاج املسؤوالناال  - 12اهلدف 

ت البلدية الصلبة    •    1,8  •  •  1  •  •  1.2  • •  1.1  2016  (كجم/ يوم/فرد) النفا
ت اإللكرتونية املتولدة (كجم/فرد)    •  •  17,4  •  •  2,1  •  •  7.1  • •  6.2  2016  النفا
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ين أكسيد الكربيت الناجتة عن اإلنتاج (كجم/فرد)  ت    •  •  46,4  •  •  8,3  •  •  25.4  • •  5.3  2012  انبعا
ين أكسيد  ت    •  •  10,1  •  •  0,6  •  •  3.1  • •  1.4  2012  الكربيت املستوردة (كجم/فرد) انبعا

  •  •  41,9  •  •  13,7  •  •  17.0  • •  9.9  2010  بصمة إنتاج النيرتوجني (كجم/فرد) 
ت املستوردة من النيرتوجني التفاعلي (كجم/فرد)    •  •  9,7  •  •  0,6  •  •  2.9  • •  1.0  2010  صايف االنبعا

  z    z   i    s  •    العمل املناخي   - 13اهلدف 
ين   لطاقة (طن  ين أكسيد الكربون املرتبطة  ت  نصيب الفرد من انبعا

  أكسيد الكربون/فرد) 
2017  3.4  • s  5.9  • s  1,4  • i  9,1  • s  

ين أكسيد ين أكسيد الكربون املستوردة ، (طن  ت    i  0.5  •  i  0,1  • i  1,8  • s •  0.2  2015  الكربون/فرد)  انبعا
ين أكسيد الكربون الواردة يف صادرات الوقود األحفوري   ت  انبعا

  (كجم/فرد) 
2017  918.8  • •  1128.1  •  •  332  •  •  1503,8  •  •  

  u    s   s    s      احلياة حتت املاء  - 14اهلدف 
  s  39.9  • s  38,6  •  s  64,7  • i •  30.3  2018  )  % همة للتنوع البيولوجي (متوسط املساحة احملمية يف املواقع البحرية امل 

  s  53.5  • u  39,1  •  s  62  • s •  41.4  2019  )100-0املياه النظيفة ( -مؤشر صحة احمليطات اهلدف  
النسبة املئوية لألرصدة السمكية اليت تعرضت لالستغالل املفرط أو املنهارة  

  ) %الصة (بواسطة املنطقة االقتصادية اخل
2014  64.9  • u  25.9  • u  17,6  • i  40,9  • u  

  u  24.7  • i  20,4  • u  41,9  • u •  29.6  2014  ) %األمساك اليت يتم صيدها عن طريق الصيد بشباك اجلر (
ديدات التنوع البيولوجي البحري املتجسدة يف الواردات (لكل مليون  

  نسمة) 
2018 0.0 • •  0.1  •  •  0  •  •  0,4  •  •  

  z    s   s    z      احلياة على األرض  - 15ف اهلد
  s  33.8  • s  35,1  •  s  55  • i •  40.2  2018  ) %متوسط املساحة احملمية يف املواقع األرضية املهمة للتنوع البيولوجي (

  i  31.5  • u  27,5  •  s  50,1  • i •  52.5  2018  ) %متوسط املساحة احملمية يف مواقع املياه العذبة املهمة للتنوع البيولوجي (
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  i  0.9  • s  0,8  • u  0,8  • u •  0.9  2019  االحسن) 1-0األسوأاحلمراء لبقاء األنواع ( مؤشر القائمة 
ت (   •  •  0  •  •  0,3  •  •  غ م  • •  0.8  2018  )% سنوات متوسط سنوي 5إزالة دائمة للغا

  •  •  3,4  •  •  0,1  •  •  0.4  • •  0.3  2018  ديدات التنوع البيولوجي املستوردة (لكل مليون من السكان) 
  s   s   s    z      السالم والعدل واملؤسسات القوية  - 16اهلدف 

  s •  4,6  •  •  4  •  •  3.1  • •  1.4  2015  من السكان)  100،000جرائم القتل (لكل 
  i  28.7  •  •  55,3  • u  23,6  • i •  12.0  2018  ) %احملتجزون غري احملكوم عليهم (

ألمان ميشون وحدهم  املدينة أو املنطقة اليت  ليال يف السكان الذين يشعرون 
  ) % يعيشون فيها (

2018  64.3  • •  71.0  • i  67,5  •  s  69,4   i  

  •  •  5,2  •  •  4,3  •  •  4.5  • •  4.1  2019  ) 7-1حقوق امللكية (
  •  •  99,4  •  •  73,3  •  •  93.6  • •  99.6  2018  ) %تسجيل املواليد لدى السلطة املدنية ، األطفال دون سن اخلامسة (

  u  33  • u  36  •  s  63  • i •  35  2019  ) 100-0مدركات الفساد (مؤشر 
عاما املتورطني يف عمالة   14و  5األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 

  ) %األطفال (
2016  5.0  • •  8.3  •  •  13,2  •  •  1,7  •  •  

ألف من   100عمليات نقل األسلحة التقليدية الرئيسية (الصادرات) لكل 
  السكان 

2019  0.0  • •  0.0  •  •  0  •  •  1,6  •  •  

  u  55.1  • u  44,8  • u  27,2  • i •  45.8  2019  أسوأ)  100-احسن 0مؤشر حرية الصحافة (
  s    z   •    •      الشراكات لتحقيق األهداف   - 17اهلدف 

  u  12,1  • i •  4,8  •  •  6.9  • •  7.4  2008  ) %اإلنفاق احلكومي على الصحة والتعليم (الناتج احمللي اإلمجايل 
ستثناء املنح (الناتج احمللي اإلمجايل بلدان أ   s  0,3  • s  •  14,3  •  •  غ م  • •  40.4  2011  ) %خرى: اإليرادات احلكومية 

  •  •  33,6  •  •  1,4  •  •  3.3  • •  0.0  2019  أسوأ)  5-أفضل 0مؤشر املالذ الضرييب (
Source: Sachs, J and others. The Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press, Online: 
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf, last visit:21/12/2020, P.P 106, 494,  498, 504.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


