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الممخص

تعاني الدول المنتجة لمنفط من مشكالت بيئية عديدة ويتمثل إحداىا في مجموعة من الغازات المموثة

لميواء التي تطمقيا الصناعات النفطية ،والضارة كثي ار بالصحة والبيئة .وليذا تتجو تمك الدول نحو الحد من خطر
تمك الغازات ،بجانب تحديث المصافي  Refinersإلنتاج وقود عالي الصرامة البيئية.
ويعتبر التموث من المشاكل الخطرة التي تواجو اإلنسان لما لو من تأثير ضار ليس عمى الكائنات الحية في
البيئة من نبات وحيوان ،فينتج مثال عن تموث اليواء بالجسيمات آثار ضارة بالغة عمي اإلنسان والحيوان،

ويتوقف تأثير سمية الجسيمات العالقة وعدد وحجم الجسيمات والتركيب الكيميائي ليا ،حيث تتسبب في كثير من

أمراض الجياز التنفسي مثل مرض الحجر الرئوي ومرض االلتياب األسبستوزي

 ،Asbestosisإن المموثات

الصناعية أو المستخدمة ىي مموثات تتواجد في اليواء نتيجة ألنشطة األنسان وما يستحدثو من تقنيات مثل
نواتج استخدام الغاز الطبيعي والنفط ومشتقاتو كالوقود.

مسبق من أجل الوصول إلى أنظمة تنموية يستغل فييا كل المقومات
لذا تشيد الفترة الحالية حراكا غير و

والثروات الطبيعية كطاقات بديمة عن الطاقة األحفورية ( النفط والغاز ) وىذا يعتبر من أىم التحديات التي تواجو
الدول النفطية التي تعتمد عمى النفط والغاز كمورد أساسي من أجل إتمام وتنفيذ برامجيا ومخططاتيا التنموية

االقتصادية واالجتماعية ،مع كثرة االنبعاثات الغازية المموثة واستنفاد ىذه الموارد مستقبال ،مما تقف عقبة أمام
تحقيق التنمية المستدامة وتمبية حاجات األجيال المستقبمية .
وبالتالي اتضحت األىمية البالغة التي تكتسبيا ىذه الدراسة وفق رؤية تحميمية لمختمف اآلراء والدراسات
التي تعرضت لمثل ىذه المواضيع ونعالج فييا التساؤالت التالية :
هل تعتبر مسؤولية الدول النفطية تجاه الشروط البيئية عائق أمام تقدم النمو االقتصادي للدول النامية
النفطية؟ وما هي التجارب الدولية الناجحة التي تحقق التوازن بين التنمية والحد من التلوث الهوائي وانبعاث
الغازات السامة؟.
ولمتفصيل في مقتضيات ىذه اإلشكالية نقسم الدراسة منيجيا إلى العناصر التالية :

- 1

ما ىي أىم الدول العربية النفطية في العالم .

- 2

أىم المشاكل البيئية التي تعاني منيا الدول العربية النامية النفطية .

- 4

اآلليات القانونية لمحد من انبعاث الغازات السامة الناجمة عن الصناعة النفطية.

- 3

أىم المؤتمرات واالتفاقيات الدولية البيئية التي صادقت عمييا الدول العربية النفطية.
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