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ملخص:
تعتمد الجزائر في اقتصادها على جانب املحروقات الذي يعد أكبر مصدر انتاجي ملوثا للبيئة في
العالم ،وهذا ما يوجب علي املؤسسات الطاقوية الجزائرية اتخاذ اجراءات للتقليل من الضرار البيئية،
وقد خلصت الدراسة إلى أنه ورغم وضع الحكومة الجزائرية استراتيجية تهدف للمحافظة على البيئة يكون
الهدف منها التوفيق بين التنمية االقتصادية واالجتماعية و حماية البيئة إال أن الحوض مزال يعاني الكثير
من املعيقات التي تحول دون التخلص النهائي من النفايات البترولية وتحقيق املسؤولية البيئية.
كلمات مفتاحية :املسؤولية البيئية ،املؤسسة الطاقوية ،النفايات البترولية ،حوض بركاوي.
تصنيفات K32 :JEL؛ O13؛ P48
Abstract:
Algeria is dependent on hydrocarbons, which are the largest polluting source of the
environment in the world. This requires the Algerian energy institutions to take firm
decisions to reduce these environmental damages. Therefore, the study conducted that
despite the Algerian government's strategy, which aims at reconciling economic and social
development with environmental protection, the basin suffers many obstacles that prevent
the final disposal of petroleum waste and achievement of environmental responsibility.
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املؤلف املرسل :بوزرورة ليندة ،اليميلlynda.bouzeroura@univ-bba.dz

63

بوزرورة ليندة ،قطاف سهيلة

" املسؤولية البيئية في املؤسسة الطاقوية -دراسة حالة حوض بركاوي ورقلة"-

Keywords: Environmental Responsibility, Energy Corporation, Petroleum Waste, Berkaoui
Basin.
JEL Classification Codes: K32 ; O13 ; P48

 .1مقدمة
تعتبر املؤسسة الطاقوية وحدة اقتصادية إنتاجية هدفها الول يبقى الربح إضافة إلى
أهداف رئيسية متمثلة في البقاء في السوق واالستمرارية مع مواكبة حدة املنافسة والتطورات
التكنولوجية السريعة ،هذه جملة من الهداف التي تسعى جل املؤسسات باختالف مجال نشاطها
لتحقيقها في وقت مض ى  ،إال انه في وقتنا الحالي أضيف بعد آخر لتلك الهداف اال وهو البعد
البيئي الذي أصبح محور اهتمام كبرى املؤسسات  ،وبزيادة الضغوط الدولية واملحلية من الهيئات
والجمعيات التي تطالب املؤسسات خاصة الطاقوية منها بتحمل مسؤولياتها البيئية واالجتماعية
أصبح لزاما على هذه املؤسسات ادماج البعد البيئي ضمن استراتيجياتها العامة بما يضمن تحقيق
أهدافها املختلفة وتكوين مؤسسات مسؤولة بيئيا واجتماعيا .
 .1.1إشكالية البحث:
انطالقا من هذا يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية :ما دور املسؤولية البيئية في
املؤسسات الطاقوية؟
 .2.1فرضية البحث:
ولإلجابة على التساؤل الرئيس ي يمكن طرح الفرضية التالية :تلتزم مديرية حوض بركاوي
بأبعاد املسؤولية البيئية.
 .3.1أهمية وأهداف البحث:
تكمن أهمية البحث في تناوله إلحدى املشكالت الهامة التي تواجه املؤسسات في وقتنا
الحاضر ،فقد أصبح موضوع البيئة عامة واملسؤولية البيئية واالجتماعية خاصة محل اهتمام
العديد من الباحثين ،ومن هنا يبرز دور املؤسسات النفطية في االلتزام بأبعاد املسؤولية البيئية
ومدى مواكبتها للتطورات التكنولوجية الحاصلة ،للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية املستدامة.
وتهدف الدراسة إلى معالجة موضوع املسؤولية البيئية للمؤسسات الطاقوية ومدى تحمل
هذه املؤسسات ملسؤوليتها البيئية من خالل عرض وتوضيح السبل املساعدة في تحقيق ذلك من
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خالل اإلطار النظري للدراسة كما نسلط الضوء على عينة من هذه املؤسسات واملتمثلة في
املؤسسة الوطنية سوناطراك مديرية حوض بركاوي ملعرفة مدى التزامها بأبعاد املسؤولية البيئية.
 .4.1منهج البحث:
من أجل الوصول إلى أهداف الدراسة وحتى نتمكن من اإلجابة على السئلة ودراسة
اإلشكالية املطروحة وتحليل إبعادها ومحاولة إثبات صحة الفرضية املوضوعة اخترنا املنهج
ً
الوصفي متبعين في ذلك أسلوب املقابلة ،والذي يعتبر من أنسب الدوات استخداما في املنهج
الوصفي ،والسيما فيما يتعلق ببحوث دراسة الحالة ،التي قمنا بها وذلك من خالله توضيح تطبيق
املسؤولية البيئية في املؤسسات الطاقوية والخروج بنتائج من شانها أن تساعد في تحقيق أهداف
البحث.
 .2الطارالنظري للدراسة
 1.2تعريف املسؤولية البيئية:
تتجه الكثير من املؤسسات االقتصادية في الوقت الحاضر لالهتمام باالعتبارات البيئية في
استراتيجيات أعمالها وخططها طويلة املدى ،وكذلك نقطة بدء لضمان تطبيق املواصفات البيئية
في النشاطات املمارسة من قبل املؤسسات الطاقوية لذلك يجب أن يتوفر موظفيها ومسيريها على
مسؤولية بيئية ذات مستوى متميز وفعال حيث يساعد ذلك في التخطيط وتطوير الداء البيئي بما
يتالءم مع السياسة البيئية في املؤسسة ،سنعرض فيما يلي تعريف مصطلح البيئة إضافة الى عدد
من التعريفات الخاصة واملختلفة للمسؤولية البيئية.
•

تعريف البيئة :البيئة في املعاجم االنجليزية لها مصطلحان متداخالن ()environnement
وهو يعني مجموعة الظروف أو املؤثرات الخارجية التي لها تأثير في حياة الكائنات بما فيها
اإلنسان ومصطلح (" )écologieااليكولوجي" ويعرف بعلم البيئة الحديث( .محمود مصطفي
عبد هللا ،2010،ص)88

•

تعريف املسؤولية البيئية :إذا كانت العمال تعمل من أجل بيئة ال محدودة املوارد وسلع
بيئية مجانية وتكاليف خارجية يتحملها املجتمع أو الطبيعة ،فإن املسؤولية البيئية هي
إعادة التوازن في عالقة العمال بالبيئة من خالل التأكيد على محدودية املوارد وكون السلع
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البيئية ذات تكلفة شأنها شأن عوامل اإلنتاج الخرى كالعمل ورأس املال وبالتالي فهي تكلفة
داخلية على من يستخدمها أو يفسدها أو يلوثها أن يتحملها( .نجم عبود نجم ،2012،ص)19
•

وعرفت كذلك على أنها :عملية تغطية اآلثار البيئية لعملية اإلنتاج للشركات كتخفيض
عملية تلف املنتجات واالنبعاثات الغازية ،وتقليص املمارسات التي تكون لها أثار سلبية
مستقبال على البيئة كما تتمثل املسؤولية البيئية في تطبيق العمليات الخاصة بحماية
البيئة( .محمد زيدان ،محمد يعقوبي)2012،

• ونستخلص من التعاريف السابقة ان املسؤولية البيئية هي :قيام املؤسسة بكافة التزاماتها
اتجاه البيئة خ الل قيامها بنشاطها وذلك عن طريق تخفيض اآلثار السلبية لعملياتها
اإلنتاجية.
 2.2أسباب تبني املسؤولية البيئية:
لكل مؤسسة أسبابها الخاصة لتبني املسؤولية البيئية وفيما يلي سنتطرق بالتفصيل إلى أهم
السباب اإلجبارية واالختيارية( :حسين مصطفى هاللي ،2005،ص)56
 1.2.2أسباب التبني االختياري للمسؤولية البيئية:
وتشمل:
•

تقليل كمية النفايات وبالتالي تقل املخاطر الناتجة عن االنبعاثات واإلصدارات اإلشعاعية.

•

حماية النظمة البيئية واالستخدام الفضل للموارد؛

•

اإلسهام ولو بجزء بسيط في معالجة مشكلة االحتباس الحراري وحماية طبقة الوزون؛

•

زيادة الوعي باملشاكل البيئية في املنطقة التي تتمركز فيها املؤسسة وفروعها؛

•

تحسين أداء املؤسسة في النواحي البيئية ودفع العاملين للتعرف على املتطلبات البيئية
وتحسين قدراتهم على التفاعل والبيئة؛

•

تحسين صورة الشركات بيئيا ،تحسين الصورة العامة للمؤسسة أمام مجتمعها وقواه
الفاعلة في مجال حماية املستهلك والبيئة وتتمكن املؤسسات بالتالي من كسب ودهم
ودعمهم؛
تقليل التكلفة بإعادة التدوير والبرامج الخرى املشابهة واإلدارة الفضل للجوانب البيئية
لعمليات املؤسسة.

•
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 2.2.2أسباب التبني الجباري:
وتشمل أساسا:
•

املتطلبات الحكومية املتمثلة في التشريعات البيئية لجعل املؤسسة أكثر التزاما ورعاية
لالعتبارات البيئية؛

•

املستهلكين حيث أصبحت البيئة أحد العوامل الرئيسية املؤثرة على دوافعهم االستهالكية
وأحد االعتبارات الساسية في تحديد رغباتهم وجاذبيتهم وتفضيالتهم لنمط معين من السلع
دون غيرها؛
املساهمون املستثمرون :تواجه املؤسسات ضغوطا متزايدة من جانب كل من املساهمين
واملستثمرين من أجل تحسين املؤسسات أدائها البيئي؛

•

• املتطلبات التعاقدية :ان االهتمام املتزايد بالبيئة وزيادة الضغوطات من قبل الجمعيات
واملنظمات الدولية واملحلية وكذلك أفراد املجتمع عجل من تغيير صفة الصفقات والعقود
من خالل دمج عنصر البيئة في هاته الصفقات.
 3.2أبعاد املسؤولية البيئية:
هناك مجموعة من البعاد الساسية تتكامل فيما بينها لتحقق مفهوم املسؤولية البيئية
وتتمثل في:
 1.3.2إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها:
من إحدى مقومات التسويق االخضر استخدام النفايات و استغاللها من خالل عملية
اعادة التدوير ونشرها لجعلها كممارسة و ثقافة و عمل ما بين أفراد املجتمع و املؤسسات
االقتصادية ،و إعادة التدوير هي عملية االستفادة من مخلفات أو بقايا املنتج أو املواد املستعملة
أو غير الصالحة لالستعمال باستغالل أجزاءها أو تغيير مواصفاتها لتكون مادة أولية لذات املنتج
أو تدخل في إنتاج منتج آخر حيث تصبح لها قيمة مضافة حقيقية و ذات فائدة جيدة  .فهنا
أصبحت املؤسسات االقتصادية ملزمة بإنتاج سلع بدون نفايات بدال من العمل على التخلص منها
و ذلك من خالل رفع كفاءة العمليات االنتاجية و اعتماد اإلنتاج النظيف(.ثامر البكري،2012،
ص)14
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2.3.2جعل التوجه البيئي مربحا:
التوجه البيئي للمؤسسات االقتصادية الساعية إلى حماية املوارد الطبيعية و التعامل
االيجابي مع املتغيرات البيئية هو توجه لم يضر بأرباح هذه املؤسسات ،و إنما ساهم في توظيف
فرص جديدة لزيادة رقم أعمالها و من ثم أرباحها و حصتها في السوق من خالل استقطاب املزيد
من املستهلكين و الحصول على دعمهم لهذا التوجه نتيجة الوعي البيئي املكتسب لديهم و تحولهم
إلى مستهلكين خضر و بالتالي و في ظل املنافسة الشديدة التي يعرفها قطاع العمال و االقتصاد
أصبح التسويق الخضر يشكل منفذا تنافسيا استراتيجيا و يمنح ميزة تنافسية  (..مصطفى
جعفر،2012،ص)282
 3.3.2وضوح العالقة بين السعروالتكلفة:
كقاعدة عامة ينبغي االلتزام بها عند تحديد السعر الخاص بأي منتج هي أن تكون التكلفة
هي املرآة العاكسة للسعر و بالنتيجة فإن السعر يفترض أن يوازي القيمة املقدمة من ذلك املنتج
إلى املستهلك ،و على هذا الساس و لخصوصية املنتجات الخضراء فقد برزت زيادة نسبية في أسعار
تلك املنتجات لنها تمتلك قيمة أعلى ال تعكس فقط كونها منتجات ال تضر بالبيئة نمو إنما تعكس
أيضا الجانب اآلخر لها املتمثل في البحث عن موارد بديلة وحماية املوارد الطبيعية و ما يحتويه ذلك
من تكلفة عالية لعل أبرز مصادرها تكلفة البحث والتطوير  (.منور أوسرير ،2010 ،ص)230
 4.3.2إعادة تشكيل مفهوم املنتوج:
هنا املنتجات يفترض تطويرها لتواكب التوجهات البيئية ،إذا أن املنتجات الجديدة ينبغي أن
تعتمد بشكل كبير على موارد أولية غير ضارة بالبيئة ،وال تستهلك الكثير من املواد الولية ،فضال
عن ضرورة تدوير املنتجات بحيث أن بعد استخدامها ينبغي تعود إلى املؤسسة املنتجة لها إلعادة
تصنيعها أو اإلفادة منها ،فضال عن ضرورة تغيير أساليب تعبئة املنتجات وتغليفها بحيث أن
الغلفة املتبقية بعد استخدام املنتج يكون باإلمكان اإلفادة منها مرة أخرى( .حليمة السعدية
قريش ي ،2011 ،ص)380
 .3الطارامليداني للدراسة
 1.3عينة ومجتمع الدراسة:
يشمل مجتمع الدراسة املؤسسات البترولية الناشطة في ورقلة ،وكعينة اخترنا املديرية
الجهوية لإلنتاج حوض بركاوي وذلك لنشاطها الطاقوي املؤثر بشكل مباشر على البيئة.
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 1.1.3تقديم املديرية الجهوية حوض بركاوي:
تقع املديرية الجهوية لحوض بركاوي على بعد حوالي  100كلم غرب حاس ي مسعود ،و35
كلم عن والية ورقلة ،على الطريق الوطني رقم  49املسمى بالطريق البترولي الرابط بين غرداية و
ورقلة ،و تشمل قرابة  100بئر بترولي موزع على مساحة تقدر ب ـ  175كلم 2وعدد اآلبار هو  204بئر،
والخزانات املوجودة تتسع لـ  472مليون م ،³وتنقسم مديرية "حوض بركاوي " إلى ثالثة حقول
بترولية أساسية وحقل تابع وهي :حوض بركاوي(( ، HBKبن كحلة ( ،)BKHقاللة ( (.)GLAوثائق
من مصلحة البيئة)
 2.1.3الوحدات املكونة لحوض بركاوي:
من أهم الوحدات املكونة لحوض بركاوي( :وثائق من مديرية البيئة)
•

وحدة فصل البترول وسعتها .J / stm38000

•

وحدة التخزين وسعتها . stm3 13000
وحدة  boosting gazبمليون .j/ stm3

•

وحدة حقن املاء قدرتها .j/ m36000

•

• وحدة محطة تقنية البترول (.)déshuilage
 2.3أدوات الدراسة:
تمت االستعانة في عملية جمع املعلومات بالدوات التالية:
•

•

املقابلة عن بعد (التواصل االلكتروني) :والتي تعتبر أداة هامة للحصول على املعلومات من
مصادرها البشرية ،ويتم من خاللها تبادل املعلومات بين طرفين أو أكثر عن طريق وسائل
الكترونية منها (:الهاتف ،البريد االلكتروني ،مواقع التواصل االجتماعي )،للحصول على
معلومات ترتبط بموضوع الدراسة .وقد تم التواصل االلكتروني مع كل من رئيس مصلحة
البيئة السيد شيخ سمير واملهندس بوزيد علي من اجل فهم ومعرفة اإلجراءات التي تقوم بها
املديرية الجهوية لحوض بركاوي من اجل حماية البيئة وطرق معالجتها للنفايات البترولية.
االطالع األرشيفي :تم الحصول على بعض التقارير املوجودة في قسم مصلحة البيئة لخمس
سنوات ابتداء من  2012إلى .2017
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 3.3مضمون املقابلة (أسئلة وأجوبة املقابلة):
يحوي هذا العنصر على إجابات التواصل التي أجريناها مع رئيس مصلحة البيئة السيد شيخ سمير
واملهندس بوزيد علي ،وقمنا بتفسير هذه اإلجابات على النحو التالي:
▪ س :1متى تم اكتشاف حوض بركاوي؟
▪ ج :1تم اكتشاف حوض بركاوي :سنة  1965وأصبح مركز إنتاج سنة  1967و تم اكتشاف
البترول في السلسلة السفلية من الطبقة الرضية من طرف الشركة الفرنسية للبترول
الجزائري ) Compagnie Française de Pétrole Algérie( .CFPA
▪ س :2كم يبلغ عدد عمال حوض بركاوي؟
▪ ج :2بلغ عدد عمال حوض بركاوي797 :عامل في نهاية جانفي . 2018
▪ س :3ماذا تعني لك املسؤولية البيئية؟
▪ ج :3أفسر املسؤولية البيئية :على أنها مسؤولية تقع على عاتق الجميع وتعني لي أن أكون على
دراية بما يضر بيئتي من قريب ومن بعيد كوني مسؤول من واجبي أن أقوم بحماية البيئة وأن
أتفادى كل ما يمس بتوازنها.
▪ س :4هل هناك أثار سلبية للنشاط النفطي للمديرية على البيئة؟
▪ ج  :4نعم هناك بعض اآلثار السلبية للنشاط النفطي للمديرية على البيئة منها ما هو متعلق
باملاء ،الهواء والتربة وسنشرحها لكم باختصار:
تلوث الهواء :يمثل املشكل الساس ي ملديرية حوض بركاوي نتيجة حرق الغاز لنه يعتبر الطريقة
الوحيدة للتخلص من الغازات املصاحبة إلنتاج النفط.
تلوث املياه :مشكل من املشاكل الذي تسعى " مديرية حوض بركاوي" ملعالجتها ،بإنجاز مشروع
محطة تصفية ومعالجة املياه ،ومن ثم املحافظة على أكبر قدر ممكن من املياه الصالحة.
تلوث التربة :ينتج هذا النوع من التلوث جراء عمليات إنتاج النفط الخام والغاز املميع فيؤثر سلبا
على البيئة ،بمختلف العناصر املكونة لها.
▪ س :5هل تخصص املديرية مساحات جديدة إلنشاء حفر خاصة بردم النفايات؟
▪ ج :5نعم تخصص املديرية مساحات إلنشاء حفر خاصة بردم النفايات مع استغالل هذه
الحفر بعد الردم في عمليات التشجير حسب الصور التالية املأخوذة من الواقع (أنظر ملحق
رقم.)01
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▪ س :6ماهي أنواع النفايات الناتجة عن عمليات اإلنتاج في الحوض؟
▪ ج :6توجد ثالثة أنواع من النفايات الناتجة عن عمليات اإلنتاج وهي:
النفايات السائلة :تتمثل في املياه امللوثة املستعملة الناتجة عن عمليات اإلنتاج.
النفايات الصلبة :تنتج إما من مركز الحياة أو من بقايا مواد البناء (نفايات صلبة منزلية ،نفايات
حيادية هي النفايات التي ال تتحلل بمرور الزمن كالخشب وبقايا مواد البناء).
النفايات الغازية :وتتمثل في االنبعاثات الناتجة عن عمليات اإلنتاج والتكرير والصناعة النفطية.
▪ س :7كيف يتم معالجة كل نوع من النفايات في حوض بركاوي؟
▪ ج :7تتم معالجة كل نوع من النفايات املذكورة سابقا بطريقة خاصة سنشرحها لكم بالتفصيل:
أوال :معالجة النفايات السائلة:
تتم معالجتها من خالل:
 محطة معالجة املياه املنزلية املستعملة  :STEPتمر على أربعة مصافي رئيسية تعمل كالتالي:أ -املرحلة األولى :هي املرحلة التمهيدية للمعالجة  prétraitementيصفى فيها املاء من الشوائب
الكبيرة العالقة بواسطة مصفاة  dégréageتجمع في مضاجع تجفيف الوحل boue lits de
 séchageواملاء املتبقي يرسل إلى جهاز  dessablage déshuilageالذي يقوم بفصل ثاني للماء حيث
يعمل على ترسيب الرمل في القاع ورفع الزيت إلى السطح يجمع الرمل املترسب في مضاجع تجفيف
الرمل  Sol lits de séchageويرسل الزيت إلى محطة املعالجة الخاصة ،Station de déshuilage
(أنظر امللحق رقم.)02
ب -املرحلة الثانية :يرسل املاء املصفى في املرحلة الولى إلى حوض التهوية  Basin d’aérationحيث
يوفر فيه الكسجين  O2والبكتيريا الهوائية  bactéries aérobiesالتي تتغذى على البكتيريا
الالهوائية  Bactéries anaérobiesواملواد العضوية كما هو مبين في (امللحق رقم .)03
ت  -املرحلة الثالثة :يمرر املاء إلى جهاز يسمى décanteur secondaireيسمح باستقرار حركة املاء
حيث تطفو العوالق الخفيفة على السطح وتزال بواسطة كاشط  Racleurأما فضالت البكتيريا
الهوائية فتشكل رواسب تنتقل إلى مضاجع تجفيف الوحل ،كما هو مبين في (امللحق رقم .)04
ث  -املرحلة الرابعة :يرسل جزء من املاء املصفى إلى حوض التهوية لنه يحتوي على نسبة من
البكتيريا الهوائية للحفاظ على الساللة و املاء املتبقي ينقل إلى جهاز إضافة الكلور chloration
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لتطهير املاء من كل أنواع البكتيريا يستعمل املاء املعالج للسقي و الكمية الزائدة عن قدرة
االستيعاب تخثر في مكان خاص يسمى  épaississeurتأخذ عينة من املاء في كل مرحلة من املراحل
السابقة 1.5ل للتحليل حسب عدة أصناف فيزيائية وكيماوية وتقارن مع املعايير املوضوعة للتأكد
من جودة العمليات املنجزة في تلك املراحل (أنظر امللحق رقم .)05
 محطة معالجة املياه الصناعية (نزع الزيت )  :وتتم عبر مرحلتين:أ -املرحلة األولى (املعالجة الفيزيائية) :تتم املعالجة الفيزيائية عن طريق تمرير املياه املتدفقة في
كرة وذلك من اجل الفصل الولي للزيت عن املاء ثم يمرر بعد ذلك إلى حوض التخزين بواسطة
صمام حيث يسمح بترسيب املواد العالقة في القاع تكشط وترسل إلى برميل الوحل أما الزيوت
فتطفو على السطح فتشفط كذلك وترسل إلى برميل الزيت يمرر املاء إلى حوض يسمى  CPIللفصل
الثانوي للزيت واملواد العالقة ثم يرسل كل منها إلى البرميل الخاص به (أنظر امللحق رقم.)06
ب  -املرحلة الثانية (املعالجة الكيميائية) :يواصل املاء مساره إلى حوض التسبيخ حيث تضاف
له مواد كيماوية متمثلة في ) حمض الكبريت( وبذلك تتشكل عوالق سهلة الجمع الثقيلة منها
تترسب في القاع وتنزع بواسطة كاشط سفلي والخفيفة تطفو على السطح وتنزع بواسطة كاشط
علوي وتجمع كلها في برميل الوحل وفي الخير يرسل الوحل إلى حوض التجفيف ويسترجع الزيت أما
املاء املعالج فيرسل إلى حوض التخزين (أنظر امللحق رقم.)07
ثانيا :معالجة النفايات الصلبة :
ينص القانون بوجوب التصريح بكمية هذا النوع من النفايات فتتم معالجتها من خالل:
 مركز الردم التقني : CETتم إنشاء  04حفر فيه تسمى  casierمساحة كل حفرة حوالي  400م3وعمقها حوالي 3م باإلضافة إلى مساحة إضافية لزيادة عدد الحفر إذا لزم المر أحيطت هذه
الحفر بغالف بالستيكي متين وعازل مثبت على الرض تتوسط كل حفرة مدخنة خاصة بامتصاص
الغازات الناتجة من تفاعل املواد العضوية حيث توجد تحت كل غالف شبكة صرف تسمح
بامتصاص املياه املتواجدة مع النفايات وجمعها في بئر خاص ثم تنقل إلى. STEPتتم عملية نقل
النفايات بشكل دوري)مرة في السبوع شتاء ومرتين في السبوع صيفا (إال انه ال يتم تصنيفها حسب
مادة الصنع ) زجاج ,بالستيك  ,ورق ( وال تقاس كميتها وهذا ما تعمل املصلحة حاليا على تحقيقه،
حسب امللحق رقم .08
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ثالثا :معالجة النفايات الغازية:
تتم عبر طريقتين:
أ  -الطريقة األولى :وهي استرجاع كمية الغازات الكثيفة املصحوبة مع مادة البترول واملعتبرة
نفايات غازية ثم تجميعها وإعادة ضخها إلى أحد وحداتها املعالجة للغاز.
ب  -الطريقة الثانية :عندما تكون كمية الغازات املصحوبة مع مادة البترول قليلة ،فإنه يتم
حرقها مباشرة.
س :8هل هناك طرق خاصة ملعالجة النفايات الخطيرة في حوض بركاوي؟
ج :8نعم تقوم املؤسسة بمعالجة نفاياتها الخطيرة والخاصة :حيث تتمثل هذه النفايات الخاصة في
بقايا الزيوت املستعملة بقايا الجهزة االلكترونية كالبطاريات واملصابيح ومنها نفايات خطيرة مثل
حاويات املواد الكيماوية فتستخدم عدة أساليب لحماية البيئة من هذه النفايات بتقنية التجميع
والتجفيف( ،وامللحق رقم )09يوضح ذلك.
س :9هل تقوم املديرية بعملية تدوير وإعادة استخدام النفايات في العمليات اإلنتاجية؟
ج :9نعم تقوم املديرية بعمليات التدوير وإعادة استخدام النفايات ويتضح ذلك من خالل :
• الزيوت املستعملة تسترجع من قبل شركة متعاقدة.
• البطاريات تجمع وترسل إلى سطيف إلعادة تصنيعها.
• حاويات املواد الكيماوية تضغط ملنع إعادة استعمالها ولتقليص حجمها.
• املياه املنزلية املعالجة تستخدم في سقي املساحات الخضراء املوجودة في املديرية.
س :10هل تقوم املديرية بحمالت تنظيف دورية للخزانات النفطية من الحمأة الزيتية؟
ج :10ال تقوم بحمالت تنظيف للخزانات لنها بحاجة دائمة إلى مخزون نفطي أما بالنسبة ملرافق
التصنيع فتتم عملية التنظيف كل عشر سنوات.
س :11هل تهتم املديرية باستخدام حد أدنى من الطاقة في العمليات اإلنتاجية؟
ج :11ال تهتم املديرية باستخدام حد أدنى من الطاقة في العمليات اإلنتاجية بقدر اهتمامها
بمضاعفة اإلنتاج.
س :12هل تقوم املديرية بتعديل منتجاتها وفق معايير دولية؟
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ج :12تقوم املديرية بتعديل املنتجات املوجودة لديها وذلك حسب معايير دولية يجب إتباعها ترسل
من طرف اإلدارة العليا في حيدرة.
س :13هل تفرض على املديرية ضرائب من طرف مديرية البيئة؟
ج :13نعم ،تدفع املديرية ضرائب على نفاياتها الخطيرة (املستنقعات البترولية ،حرق الغازات).
س :14هل تقوم املديرية بتخصيص أيام تحسيسية للعمال تتضمن أهمية حماية البيئة؟
ج :14ال تقوم بحمالت تحسيسية ولكن تقوم بإعطاء كل التوجيهات واإلرشادات للعمال واملتربصين
حول كل الخطار والحوادث املمكن حدوثها مع تقديم ألبسة وأقنعة خاصة.
س :15هل تحمل أسعار املنتجات الغير ضارة بالبيئة تكلفة إضافية؟
ج :15ال تتدخل املديرية في تسعير منتجاتها وإنما هدفها الرئيس ي هو اإلنتاج فقط أما تسعير
املنتجات فيعود للدولة واملنظمة العاملية للتجارة.
س :16هل تخصص املديرية ميزانية للحمالت الترويجية للبيئة كامللصقات اإلرشادات واإلعالنات؟
ج :16ال تخصص املديرية ميزانية للحمالت الترويجية ،ولكن تقوم بوضع امللصقات البيئية
الخضراء الداعية للحفاظ على البيئة (انظر امللحق رقم .)10
س :17هل تسعى املديرية لتطوير وخلق منتجات جديدة صديقة للبيئة؟
ج :17ال تسعى املديرية لتطوير وخلق منتجات جديدة صديقة للبيئة لكنها تقلل قدر املستطاع من
التأثير عليها.
س :18هل تتبنى املديرية أنظمة إلكترونية تعطي بيانات فورية عن االنبعاثات الغازية واملياه املسببة
للتلوث؟
ج :18ال تتبنى املديرية أنظمة إلكترونية تعطي بيانات فورية عن االنبعاثات الغازية واملياه املسببة
للتلوث وسبب ذلك عدم توفر اإلمكانيات املادية لدى املديرية لكتها تسعى لتحقيق ذلك داعية من
السلطات العليا توفير اإلمكانيات املادية لتحقيق ذلك.
س :19هل تمتلك املديرية نظام إداري عالي الجودة يساعد على التحسين املستمر في العمليات
اإلنتاجية؟
ج :19ال تمتلك املديرية نظام إداري عالي الجودة يساعد على التحسين املستمر في العمليات
اإلنتاجية لغالء الثمان وانعدام الخبرة الكافية للعمل بهذا النظام.
س :20هل هناك مشاريع جديدة حاليا تسعى املديرية لتبنيها فيما يخص عدم اإلضرار بالبيئة؟
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ج :20ال توجد مشاريع جديدة حاليا تسعى املديرية لتبنيها فيما يخص عدم اإلضرار بالبيئة
س :21هل تقوم املديرية باستغالل واالستفادة من الطاقات النظيفة؟
ج :21ال تقوم املديرية باالستفادة من الطاقات النظيفة واستغاللها أحسن استغالل.
س :22هل تمتلك املديرية شهادة اعتماد معيار اإلدارة البيئية ISO 14000؟
ج :22ال تمتلك املديرية شهادة اعتماد معيار اإلدارة البيئية  ISO 14000ولكنها تتعامل مع شركات
حاصلة على شهادة ISO 9001كتعاملها مع شركة  ALCلتقديم خدمات اإلطعام (انظر امللحق
رقم .)11
 .4تحليل النتائج
ومن خالل الجوبة املحصل عليها من السيد رئيس مصلحة البيئة ،توصلنا إلى النتائج
التالية:
•

عملية اإلنتاج من أهم املراحل تأثيرا على البيئة ،وتشكل خطرا كبيرا على حياة اإلنسان.

•

وحل الحفر الستخراج املواد الولية لإلنتاج من أهم مصادر التلوث باإلضافة إلى االنبعاثات
الغازية امللوثة للجو الناتجة عن تشغيل املحركات وعن استخراج البترول.

•

تتلوث البيئة نتيجة التسربات النفطية التي تنفذ إلى باطن الرض.
تتلوث البيئة بكل ما فيها من ماء وتربة وهواء نتيجة لحرق الغازات النفطية.

•

ال يمكن منع تشكل النفايات البترولية لكن من املمكن التقليل من كمياتها من مصدر
نشوئها وبالتالي تقليص حجم الضرار التي تسببها

•

عملية معالجة النفايات البترولية السائلة عملية مكلفة إال أنها تعتبر حل السترجاع ولو جزء
قليل من الزيوت املختلطة مع البترول والغاز

•

استخدام املستنقعات ملعالجة النفايات البترولية حل أخير للتخلص منها وذلك الن هذه
املستنقعات تتطلب مساحات كبيرة يمكن استخدامها في أغراض أخرى.

•

حماية الب يئة خالل عمليات اإلنتاج تتم من خالل قوانين وتشريعات وكذا وسائل وبرامج
واإلجراءات التي تضعها املؤسسة قبل وبعد القيام بعملية اإلنتاج من أجل املحافظة على
البيئة والتقليل من حدة املخاطر.

•

الرسوم البيئية ساهمت في تبني املؤسسات البترولية لسياسة حماية البيئة من التلوث.

•
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رغم امللصقات البيئية التي تضعها املديرية ،لكن ال يوجد وعي بيئي قوي لدى عمالها،
ويتضح جليا من خالل قيام العمال برمي القمامات الخطيرة في غير أماكنها.
تدرج مديرية "حوض بركاوي" البعد البيئي في أهدافها اإلستراتيجية وذلك من خالل
االستعمال العقالني للموارد املتاحة كاملياه ،ومن خالل انجاز محطات السترجاع املياه
الصناعية واملنزلية واستغاللها في السقي.

• ال تقوم املديرية بالبحث عن بدائل طاقوية مثل (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)،
واستغاللها في عملياتها اإلنتاجية.
• ال تمتلك مديرية "حوض بركاوي" شهادة التقييس البيئية العاملية  ،ISO 14000ولكنها
تسعى الى ذلك من خالل التخفيض من االنبعاثات الغازية إلى جانب التقليل من كمية
النفايات املخزنة.
 .5خاتمة
من خالل دراستنا لدور املسؤولية البيئية في مديرية حوض بركاوي استخلصنا أنها تبذل
جهود كبيرة في ميدان اإلصالحات البيئية ،خاصة بعد صدور تشريعات وقوانين في هذا املجال
واتخاذ املديرية العديد من التدابير واإلجراءات ساعية بذلك لترسيخ مفهوم املسؤولية البيئية
باعتبارها أسلوب اداري حديث ،اال أنها الزالت لم تجسد على أرض الواقع ،وهذا ما ينفي صحة
فرضيتنا التي تنص على التزام مديرية حوض بركاوي بأبعاد املسؤولية البيئية.
وخلصت دراستنا ا الى مجموعة من التوصيات نذكر منها:
• اللجوء إلى الجانب البيئي يكون بالتطورات الحاصلة في الصناعة النفطية من تكنولوجيا
وتقنيات وكيفيات جديدة في مجال استخراج املحروقات وإنتاجها.
•

وضع مخططات مناسبة للتقليل من النفايات البترولية.

•

زيادة الوعي البيئي وتحسيس العمال بمدى خطورة النشاط االنتاجي للمؤسسات الطاقوية
على البيئة.

•

زيادة وتطوير سبل االهتمام بمحال الصحة والسالمة والبيئة.

•

ضرورة تطبيق تكنولوجيا نظيفة بيئيا وخالية من املخاطر في جميع مراحل الصناعة
البترولية.
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وجوب تطبيق القوانين التي أصدرتها الجزائر في السنوات الخيرة في مجال البيئة إذ أنها تعتبر
رادعا للشركات البترولية.
التشجيع على انجاز مشاريع بيئية من خالل زيادة االستثمارات البيئية الهادفة ملعالجة
النفايات البترولية بطرق اقتصادية وسليمة .

• التوجه نحو الطاقات البديلة واالعتماد عليها للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية
املستدامة.
 .6قائمة املراجع
•

محمود مصطفي عبد هللا ( ،)2010االنسان والبيئة ،مكتبة املجتمع العربي ،عمان.

•

نجم عبود نجم ( ،)2012املسؤولية البيئية في منظمات اإلعمال الحديثة ،دار الورق للنشر
والتوزيع ،اململكة العربية السعودية.

•

محمد زيدان ،محمد يعقوبي ( ،)2012اآلثار البيئية لشركات البترول العاملية ومدى تحملها
ملسؤولياتها تجاه البيئة ،ملتقى منظمات االعمال واملسؤولية االجتماعية ،فيفري ،2012
جامعة بشار ،الجزائر.

•

حسين مصطفى هاللي ( ،)2005االبداع املحاسبي في اإلفصاح على املعلومات البيئية في
التقارير املالية ،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.
ثامر البكري ( ،)2012استراتيجيات التسويق الخضر ،ايتراك للنشر والتوزيع ،عمان.

•

مصطفى جعفر عيس ى حسن العيس ى ( ،)2012التسويق البيئي ودور املسؤولية االجتماعية
ملنظمات االعمال اتجاه املستهلك العراقي' دراسة استطالعية' ،مجلة الدراسات املحاسبية
واملالية ،العدد.7
منور اوسرير ،محمد حمو ( ،)2010االقتصاد البيئي ،دار الخلدونية ،الجزائر.
حليمة السعدية قريش ي ،شهلة قدري ( ،)2011التسويق الخضر كاتجاه حديث ملنظمات
االعمال في تحقيق التنمية املستدامة ،ملتقى الداء املتميز للمنظمات والحكومات ،نوفمبر
 ،2011ورقلة.
وثائق من مصلحة البيئة بحوض بركاوي

•

•
•

•
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• وثائق من مديرية البيئة لحوض بركاوي
 .7مالحق
امللحق  :01عملية التشجيربعد ردم النفايات

املصدر :صور محصل عليها من طرف رئيس املصلحة واملهندس
امللحق  :02املرحلة التمهيدية ملعالجة املياه املنزلية املستعملة

املصدر :صور محصل عليها من طرف رئيس املصلحة واملهندس
امللحق  :03املرحلة الثانية ملعالجة املياه املنزلية املستعملة

املصدر :صور محصل عليها من طرف رئيس املصلحة واملهندس
امللحق  :04املرحلة الثالثة ملعالجة املياه املنزلية

املصدر :صور محصل عليها من طرف رئيس املصلحة واملهندس
78

املجلد / 02 :الع ــدد ،)2019( 02 :ص 80 -63

مجلـة االقتصاد والبيئة

امللحق  :05املرحلة الرابعة ملعالجة املياه املنزلية

املصدر :صور محصل عليها من طرف رئيس املصلحة واملهندس
امللحق  :06املعالجة الفيزيائية للمياه الصناعية

املصدر :صور محصل عليها من طرف رئيس املصلحة واملهندس
امللحق  :07املعالجة الكيميائية للمياه الصناعية

املصدر :صور محصل عليها من طرف رئيس املصلحة واملهندس
امللحق  :08معالجة النفايات الصلبة

املصدر :صور محصل عليها من طرف رئيس املصلحة واملهندس
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امللحق  :09معالجة النفايات الخطيرة

املصدر :صور محصل عليها من طرف رئيس املصلحة واملهندس
امللحق  :10امللصقات البيئية الخضراء

املصدر :صور محصل عليها من املديرية
امللحق  :11شهادة ISO 9001

املصدر :وثائق محصل عليها من املديرية
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