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 مشكلة تلوث البيئة مشكلة تلوث البيئة مشكلة تلوث البيئة مشكلة تلوث البيئة 
 

 
تعرف البيئة بأهنا الوسط الذي يعيش فيه اإل�سان وحيصل منه على عناصر ومقومات حياته األساسية،                                 

قد ارتبطت التساؤالت اخلاصة مبدى توفر املوارد الطبيعية ومدى كفايتها ملواجهة                     و. وميارس فيه �شاطاته املختلفة      
. كل البيئة احمليطة بنا واليت تتجلى آثارها وتزداد وضوحاً يوماً بعد يوم                     حاجات املستقبل ، وبشكل متزايد مع مشا          

 يف استهالك املوارد الطبيعية املختلفة سواء -فراط العامل وخصوصاً العامل املتقدم إويرجع التلوث البيئي بصفة أساسية إىل 
ة احلفرية واستغالل األراضي الزراعية وقطع فالتوسع يف إ�تاج مصادر الطاق. كا�ت هذه املوارد متجددة أو غري متجددة  

 . األخشاب من الغابات كلها مسببات لزيادة تلوث املاء واهلواء والرتبة 
 

تقف عند حدودها السياسية ، بل        وقد أصبحت مشكلة تلوث البيئة ذات طابع دويل ، فملوثات دولة ما ال                 
كما أصبح العامل يدرك اآلن       . رى بأجياهلا احلاضرة واملقبلة       تعرب آالف األميال لتؤثر يف بيئة ورفاهية أبناء شعوب أخ                

االرتباط املتبادل والوثيق بني مستوى النمو االقتصادي ومكو�اته من جهة واستخدام املوارد الطبيعية والبيئة من جهة                            
ئة احمليطة ومكو�اهتا،   فالنشاط االقتصادي بأشكاله املختلفة يف استخدامه للموارد الطبيعية املتاحة يغري يف البي               . أخرى

ضافة إىل  إ. ويف الوقت �فسه يؤثر التغري يف البيئة على مستوى أداء األمناط  املختلفة من النشاط االقتصادي يف املستقبل                   
ذلك فان رفاهية املستهلك تعتمد على درجة استمتاعه بالبيئة احمليطة ، كما تعتمد على مستوى النشاط االقتصادي                          

اجلوا�ب االقتصادية  بعضاً من أهم املفاهيم املتعلقة بالبيئة، �نا سنتناول يف هذا اجلزءإولذلك ف. البيئة الذي تؤثر فيه تلك 
 والسياسات االقتصادية اخلاصة مبواجهة املشكالت        .ملشكلة البيئة ، ثم وسائل التحكم يف هذه املشكلة وكيفية حلها               

 . البيئية
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 مفاهيم بيئيةمفاهيم بيئيةمفاهيم بيئيةمفاهيم بيئية
 التخطيط البيئيالتخطيط البيئيالتخطيط البيئيالتخطيط البيئي

 
تخطيط الشامل وإن اختلف عنه يف مفهومه ومنهجه فهو يركز على دراسة املشروعات املقرتحة                       جزء من ال    

. ويهدف بالدرجة األوىل إىل حتقيق استغالل متوازن للعناصر البيئية دون إحداث خلل يف البيئة                          . وتأثرياهتا البيئية  
لكل عنصر من عناصر البيئة، حبيث ال تتجاوز            والتخطيط البيئي باملفهوم العلمي يهتم بالقدرات واحلموالت البيولوجية              
وإن جتاوزت هذه احلدود فإن النتائج سوف           . املشروعات املقرتحة احلدود البيولوجية القصوى لعناصر النظام البيئي             

وتأتي أمهية هذا النوع من         . تكون عكسية على املشروع وتؤثر سلباً على اجلوا�ب االقتصادية باإلضافة إىل البيئة                        
 من ضرورة إجياد �وع من التوازن بني العناصر البيئية الطبيعية والزيادة السكا�ية اهلائلة، حتى ال تتعرض أي من                      التخطيط

 . عناصر النظام البيئي إىل ضغوط تؤدي إىل استنزافه وتدهور قدرته البيولوجية
 

كما أن   . شاملةلذلك جيب أن تكون عمليات التخطيط البيئي متكاملة مع عمليات التخطيط للتنمية ال                               
 . السياسات اخلاصة بالتنمية البيئية تعترب جزءاً ال يتجزأ من السياسة العامة للتنمية الشاملة

 
 ))))املستدامةاملستدامةاملستدامةاملستدامة((((التنمية املستدمية التنمية املستدمية التنمية املستدمية التنمية املستدمية 

 
التنمية اليت حتقق بشكل منصف االحتياجات االقتصادية والبيئية لألجيال احلالية واملقبلة، واليت تلبى حاجيات                

وبعبارة أخرى هي التنمية اليت تليب متطلبات األجيال احلالية دون أن يكون ذلك على                . ية باملستقبل احلاضر دون التضح  
حساب األجيال القدمية، ومن هذا املنظور فإن التنمية املستدمية هي اليت متكن من احملافظة على املخزون من رأس املال                     

وبالرغم من اختالف التيارات الفكرية فإ�ه        .الجتماعيةاالصطناعي والطبيعي من جيل آلخر من أجل حتقيق الرفاهية ا             
ميكن االتفاق على أن مفهوم التنمية املستدمية يشرتط محاية وصيا�ة املوارد البيئية مبا فيها العناصر احلرجة ذات الوظائف                   

 . احلياتية األساسية واملوارد املتجددة وغري املتجددة
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 صيا�ة املوارد صيا�ة املوارد صيا�ة املوارد صيا�ة املوارد 
دراسة وحتليل وتركيب ووظيفة عناصر البيئة الطبيعية من أجل االستخدام               إطار بيئي يرتكز على         

األمثل ملواردها وفق ضوابط ومعايري معينة، مبا حيقق بقاء املوارد كمصدر عطاء دائم، وبالتايل يقلل من عملية                                          
ضر �ظراً لزيادة الطلب العاملي وتأتي أمهية صيا�ة املوارد من �درة املوارد واستنزاف الكثري منها يف الوقت احلا. استنزافها

وميكن حتقيق  . عليها، هلذا فإ�ه من الضروري تبين اسرتاتيجية واضحة املعامل لصيا�ة املوارد ومحايتها من االستنزاف                      
إجياد توازن بني النمو السكا�ي من جهة         : االسرتاتيجية املقرتحة لصيا�ة املوارد اعتماداً على خطوتني أساسيتني أوالمها            

توفري مستلزمات  : وثا�يهما.  االقتصادي وما يتطلبه من زيادة الطلب على العناصر البيئية املختلفة من جهة أخرى                والنمو
السكان املتزايدة دون إحداث ضرر على  العناصر البيئية والنظام البيئي، ويتم ذلك عن طريق حتديد حجم املوارد                              

سة تأثرياهتا على النظام البيئي، ويسبق ذلك حتديد دقيق وشامل حلجم            الطبيعية املطلوبة لعملية التنمية املستدمية مع درا       
وطبيعة املوارد وحجم املورد الطبيعي مما يساعد يف حتديد عدد السنوات اليت ميكن استغالل أي عنصر بيئي دون                                 

 . إحداث خلل يف النظام البيئي، وهذا ممكن تبعاً لطبيعة املورد متجدداً أو غري متجدد
 

 ثر البيئي ثر البيئي ثر البيئي ثر البيئي تقييم األتقييم األتقييم األتقييم األ
 

جزء هام من عملية التخطيط للمشروع، وهو يشكل من خالل القا�ون أو املمارسة جزءاً ال يتجزأ من حتليل                            
حيث أن الفوائد أو التكاليف البيئية للمشروع عادة ما تكون مظاهر خارجية أو آثاراً جا�بية تؤثر على         . دراسة اجلدوى 

آلثار تقييماً مالئماً يف إطار اقتصادي اجتماعي على الصعيد احمللي، كما تقيم            وتقيم هذه ا  . اتمع كله أو على جزء منه     
ويف التقييم االقتصادي االجتماعي الشامل        . على الصعيدين اإلقليمي والوطين وفقاً ملا حتدده األبعاد السياسية لألثر                 

لبت فيما إذا كان األثر اإلمجايل للمشروع       جلدوى املشروع تدرس اآلثار البيئية على �وعية احلياة إىل جا�ب معايري أخرى ل             
كما يدرج يف تقييم فائدة املشروع . إجيابياً أم ال، أو لتحديد ما قد تقتضيه الضرورة من تعديالت للتوصل إىل تقييم إجيابي               

 . من حيث تكلفة بعض اآلثار البيئية اليت ميكن قياسها اقتصادياً إىل جا�ب عوامل اقتصادية أخرى
 

العام لتقييم األثر البيئي يف إطار حتليل املشروع هو ضمان السالمة البيئية للمشاريع اإلمنائية، وهذا                     إن اهلدف     
يعين أن آثار املشروع على امتداد حياته املتوقعة ال تفسد البيئة بدرجة غري مقبولة، وأ�ه ال يتوقع أن تتولد عنه آثار تسهم                        

لتقييم البيئة للمشروع حتديد التدابري الرامية إىل ختفيف حدة اآلثار البيئية            كما يستهدف ا  . يف تدهور البيئة إىل أمد بعيد      
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ويتم عادة تقييم   . الضارة وإىل تعزيز اآلثار املفيدة، باإلضافة إىل حتديد املشاكل احلامسة اليت تتطلب مزيداً من التحقيق                   
ة، وذلك بغية تقرير اجلدارة البيئية اإلمجالية لكل         اآلثار البيئية من الناحيتني الكمية والنوعية، حسب ما تدعو إليه احلاج            

 . بديل
 

 املوارد الطبيعيةاملوارد الطبيعيةاملوارد الطبيعيةاملوارد الطبيعية) ) ) ) �ضوب�ضوب�ضوب�ضوب((((استنفاد استنفاد استنفاد استنفاد 
 

. يعين استنزاف املوارد أي تقليل قيمتها أو اختفائها عن أداء دورها العادي احملدد هلا يف منظومة احلياة                                  
والتعدين والزراعة وغريها، والبعض اآلخر     وختتلف أسباب استنفاد املوارد، فبعضها مرتبط بالنشاط البشري كالصناعة           

مرتبط بالظروف املناخية، املتمثلة بشحة األمطار أو زيادة درجة احلرارة يف منطقة معينة ويف فرتة زمنية معينة، كما قد                       
وتؤثر . يةتكون مرتبطة بالظروف والكوارث الطبيعية كالزالزل والرباكني اليت تؤدي إىل تدهور واهنيار النظم البيئية العامل                    

الزيادة السكا�ية اهلائلة والنمو اإلقتصادي املتزايد وجهل اإل�سان وختلفه احلضاري ومتسكه بالعادات والتقاليد املوروثة                       
تأثرياً عميقاً وشامال على جوا�ب البيئة، حيث يؤدي تأثري هذه العوامل إىل اإلخالل بالتوازن البيئي لفرتة طويلة، وإعادة                       

 هذه احلالة يكون باهظ التكاليف بعكس تأثري الظروف املناخية أو حتى الطبيعية اليت ميكن أن ختل                          التوازن البيئي يف   
ا�ظر صيا�ة  . (بالتوازن لفرتة وجيزة، تستطيع القوة الذاتية للنظام البيئي من إعادة االتزان دون تكلفة اقتصادية تذكر                          

 ).  املوارد، الوعي البيئي
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 التلوث التلوث التلوث التلوث اجلوا�ب االقتصادية ملشكلة اجلوا�ب االقتصادية ملشكلة اجلوا�ب االقتصادية ملشكلة اجلوا�ب االقتصادية ملشكلة 
 

تتمثل مشكالت البيئة بتحول الكثري من املوارد البيئية املتمثلة يف األهنار واهلواء والرتبة من سلع حره إىل كوهنا                        
 : عدة أبعاد أمهها البيئة تتخذ مشكلة تلوث و. سلعاً اقتصادية يتسم عرضها بالسلع النسبية

       دخنة حمملة ببعض الغازات السامة اليت تضر طالق خملفات املصا�ع يف صورة أإتلوث اهلواء الناتج عن  .1
 . بالصحة وتسبب بعض األمراض 

تــــلوث املصــــادر املائية مبا يقذف هبا من خملفات املصا�ع من مواد كيماوية وبرتولية وغريها واليت ميكن أن                                .2
 . تؤثر على الثروة السمكية وعلى االستخدامات االقتصادية األخرى للمياه 

 .�سا�ياإلدام األرض كمستودع للتخلص من جزء آخر من خملفات النشاط استخ .3

 . وهناك مظاهر أخرى للتلوث مثل تلوث الغذاء وتلوث الصوت وتشويه املناظر  .4
 

فقد ساد اعتقاد . ويتوقع اخلرباء تفاقم مشاكل تلوث البيئة إذا ما استمرت الزيادة يف حجم النشاط االقتصادي  
اه أن درجة التغلب على مشكلة الندرة تقاس حبجم الدخل احلقيقي للفرد، أي �صيبه من السلع                         لدى االقتصاديني مؤد   

الرأمسالية واالستهالكية اجلديدة ، وكان التصور أن مقياس التقدم يتمثل يف العمل على رفع متوسط �صيب الفرد من                                 
 : الدخل احلقيقي ولكن التساؤل حول صحة هذا التصور تفرضها حقائق أمهها 

 
ميكن استمرارها إىل ماال هناية وذلك ملا يصاحبها من زيادة يف معدالت                أن زيادة النشاط االقتصادي ال     : أوالً   
 .         استهالك املوارد الطبيعية القابلة للنفاذ 

لطبيعة   ما تسببه ممارسة كل من النشاطني اإل�تاجي واالستهالكي يف ظهور خملفات يلزم التخلص منها يف ا                  : ثا�ياً    
وكلما زادت املخلفات املرغوب     .  اليت متثل املخازن اليت تلقى فيها هذه النفايات              - اهلواء واألرض     -        
 . �سانباإل       التخلص منها كلما أدى ذلك إىل زيادة معدالت التلوث يف البيئة احمليطة  

 
ال متثل ) اليت تقاس باحلجم احلقيقي للدخل القومي (اجي ومما تقدم يتبني أن املنافع املتولدة عن زيادة النشاط اإل�ت   

حجم ) 1( من أثر تلك املنافع ، وتتمثل هذه التكاليف يف                  قللاملنفعة الصافية حيث يقابل ذلك بتكاليف اجتماعية ت            
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تاجية ، مما جيعل     فساد البيئة الطبيعية من خملفات األ�شطة اإل�         إويف معدل    ) 2(املوارد الطبيعية املستنزفة لزيادة اإل�تاج        
 . �سان اإلالبيئة أقل صالحية وأكثر ضرراً بصحة 

 
�سان يواجه مشكلة مزدوجة ، فكلما حاول زيادة رفاهيته عن طريق زيادة اإل�تاج ، فإ�ه          اإل�نا جند أن    إوعليه ف  

مجايل لإل�تاج زيادة    اإلوميكن اعتبار تعظيم احلجم        . فساد البيئة احمليطة به        إيعا�ي يف �فس الوقت من زيادة معدالت             
أما إذا الزم زيادة     . �ساناإلفساد للبيئة اليت يعيش فيها        إصافية يف الرفاهية االقتصادية للبشر إذا مل يصاحبه ختريب و              

قالل من النشاط    اإليكون  فساد كامل للبيئة ، فحينئذ         إالنشاط اإل�تاجي استنفاذ هنائي للموارد غري القابلة للتجدد و              
وملا كا�ت زيادة النشاط اإل�تاجي يرتتب عليها زيادة الرفاهية البشرية            . ى حد ممكن هو اهلدف النهائي      اإل�تاجي إىل أد�  

البد من حتقيق بعض التوازن فإ�ه �قاص رفاهيته، لذلك   إ�سان وبالتايل   اإلولكن يصاحبها زيادة تلوث البيئة اليت يعيش فيها         
  . للتلوثوهذا هو جوهر املشكلة االقتصادية . بني االثنني 

 
ويفرق . بقاء على �ظافة البيئة     لإلمن الواضح أن التقدم االقتصادي يصاحبه زيادة يف التكاليف اليت يلزم حتملها                

 من �احية ، ومن �احية أخرى يبدو أن التخلص متاماً من التلوث هو             التكلفة اخلاصة والتكلفة االجتماعية   االقتصاديون بني   
�سا�ي جيب أن تستوعبه البيئة وهو ما جيب دراسته بنوع            اإل معيناً من خملفات النشاط       أمر غري ممكن ، حيث أن قدراً        

  .  احلجم األمثل من التلوثمن التفصيل حتت بند
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 التكلفة اخلاصة والتكلفة االجتماعية  التكلفة اخلاصة والتكلفة االجتماعية  التكلفة اخلاصة والتكلفة االجتماعية  التكلفة اخلاصة والتكلفة االجتماعية  
 

ا�بني األول رغم أن �ظرية التكاليف االقتصادية درست تغريات التكاليف بالنسبة حلجم اإل�تاج إال أهنا أمهلت ج         
فبالنسبة للجا�ب األول ، جند أن هناك ثالثة اجتاهات رئيسية          . هو أثر املدة الطويلة و الثا�ي جا�ب التكلفة االجتماعية          

 : حتكم دالة اإل�تاج يف الفرتة الطويلة وهي 

 . التغريات يف وسائل اإل�تاج التقنية  .1

 . ظهور سلع وخدمات جديدة مل تكن متاحة  .2

 . رية يف بعض األ�شطة كالصحة والتعليم وما صاحبها ذلك من حتسن يف �وعية عوامل اإل�تاج التغريات الكب .3
 

ورغم ما صاحب التقدم العلمي من تقدم اقتصادي ، إال أ�ه أتى مبشاكل جديدة مل تكن موجودة من قبل ،                                  
يني واملناظر اجلميلة ، كما تشمل        فاالحتياجات البشرية ال حدود هلا وتشمل الرغبة يف احلصول على اهلواء واملاء النق                   

وحماولة تاليف اآلثار السيئة للتخلص من خملفات             . الرغبة يف احلصول على الطعام اجليد واملسكن وامللبس املالئمني                   
�سا�ي يف البيئة حيتاج إىل جزء من املوارد االقتصادية املتاحة ، وهذا يعين حرمان بعض أوجه النشاط                                 اإلالنشاط   

قالل من التلوث ال تتم إال على حساب كميات أقل من السلع              اإلمبعنى أن حماولة حتاشي أو       . هذه املوارد االقتصادي من   
فتكلفة الفرصة البديلة متثل من وجهة �ظر اتمع             . بتكلفة الفرصة البديلة   األخرى ، وهذا هو اجلا�ب الثا�ي اخلاص            

 . قدرها اتمع مقياساً لقيمة أفضل استخدام بديل للموارد املتاحة كما ي
 

ويظهر االختالف بني التكاليف اخلاصة واالجتماعية بوضوح عندما تستخدم الوحدات اإل�تاجية أو تلوث موارد         
حدى الوحدات اإل�تاجية بالتخلص من خملفاهتا الصناعية يف أحد              إفعندما تقوم    . ال تعتربها �ادرة من وجهة �ظرها           
ن تتخلص من تلك     أأما الوسيلة الثا�ية البديلة وهي       . لة جما�ية للتخلص من النفايات     ااري املائية فإهنا تعترب ذلك وسي       

ولكن الوسيلة الثا�ية ستضطرها لتحمل بعض األعباء املالية               . النفايات عن طريق ضخها يف باطن األرض وعزهلا                  
هنا ستقوم باختيار الوسيلة    إممكن ف ولكن مبا أن هذه الوحدة هتدف إىل تقليل تكاليفها إىل أقل حد               . للتخلص من البقايا    

اا�ية ، اليت متثل سلعة �ادرة أو مورداً �ادراً من وجهة �ظر اتمع ، وتزايد الرتسيب من هذه املخلفات سيؤدي إىل                                
 ورغم صعوبة تقدير تكاليف تلك األضرار إال أ�ه من املسلم به أهنا              . تلويث ارى املائي مبا يزيد من �درة هذا املورد             

 . باهظة 
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 احلجم األمثل للتلوث  احلجم األمثل للتلوث  احلجم األمثل للتلوث  احلجم األمثل للتلوث  
 

�سا�ي اإلوتاليف أضراره تفرض اتباع وسائل معينة للتخلص من خملفات النشاط              ) التعقيم(ن حماولة منع التلوث      إ 
وهذه بالضرورة تقضى إىل رفع التكاليف ومن هنا ظهرت ضرورة مقار�ة تكاليف منع التلوث باملنافع املتوقعة �تيجة هذا                     

واتمع الذي   .  عليه يتحدد احلجم األمثل للتلوث عندما تتساوى التكاليف احلدية للتعقيم مع منافعه احلدية              وبناء. املنع
يعمل على جتنب التلوث جتنباً تاماً سيجد �فسه يف مرحلة تضطره للسماح ببعض التلوث حتى يستطيع احلصول على قدر                    

  . أكرب من السلع واخلدمات 
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 ث واالجتاهات املختلفة حللها  ث واالجتاهات املختلفة حللها  ث واالجتاهات املختلفة حللها  ث واالجتاهات املختلفة حللها  التحكم يف مشكلة التلوالتحكم يف مشكلة التلوالتحكم يف مشكلة التلوالتحكم يف مشكلة التلو
 

 : بثالثة طرق خمتلفة ) الناتج عن النشاط اإل�تاجي(من املمكن من حيث املبدأ التحكم بالتلوث  
 

 . التعقيم املباشر يف أعقاب أي �شاط يرتتب عليه زيادة التلوث ) 1( 

 . حداثاً للتلوث أدخال تقنيات حديثة أقل إتغيري وسائل اإل�تاج ب) 2( 

 . منع األ�شطة املسببة للتلوث ) 3( 
 

واالختيار بني هذه    . وليس هناك من طريقة من الطرق املذكورة أعاله ترقى إىل مستوى األفضلية مبفردها                          
وهناك عدة اجتاهات خمتلفة متثل كل منها وجهة �ظر             . الطرق كأي قرار اقتصادي يعتمد على تكلفة تطبيق كل منها                

 : بالنسبة حلل مشكلة التلوث 
 

منهم أن يقوم مسببو التلوث اختياراً : التضحية االختيارية من جا�ب ممارسي النشاط املسبب للتلوث  .1
ويتبنى . مساك عن قذف خملفاهتم يف البيئة أو قيامهم بتعقيم تلك املخلفات قبل التخلص منها اإلعلى 

االجتماعي الذي يدفع    حساس بالضمري    اإلهذا االجتاه  االفرتاض بوجود مستوى مرتفع من الوعي و               
يقاف ما تقذف به مداخنهم من غازات يف اهلواء ومنع تلويث املياه مبخلفات                        إرجال األعمال إىل       

وتكمن صعوبة هذا االجتاه يف أ�ه قلما يتوافر الدافع االختياري لتحمل تكاليف التخلص                   . مصا�عهم  
فإ�ه البد من وجود معيار قا�و�ي        وبالتايل  . من املخلفات بالطرق الصحية من أجل رفاهية اآلخرين             

 . يلزم امللوث باتباع قواعد معينة لأل�شطة البشرية املسببة للتلوث 

أي أن يبادر الذين أصاهبم الضرر بسبب التلوث ،             : مطــالبة ضحايا التلوث حبقوقهم يف بيئة �ظيفة             .2
ي لدى املسبب للتلوث     ما أن يقوم ضحايا التلوث خبلق حافز ماد           إ. وميكن التمييز هنا بني حالتني         

 . ثبات حقهم القا�و�ي يف بيئة أكثر �ظافة إ مبحاولة اللتقليل منه ، أو أن يقومو

فكلما زاد االختالف بني التكلفة االجتماعية والتكلفة اخلاصة بالبيئة                 : التدخل احلكومي املباشر        .3
خالل باملصاحل   اإلة ملنع     جراءات قا�و�ي  إملشاكل التلوث كلما كان ذلك ادعى ملطالبة الدولة باختاذ                    

 : وميكن للحكومة وضع  عدة معايري يلزم مراعاهتا ختفيفاً حلدة التلوث وهي . االجتماعية 
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 . وضع مواصفات خاصة للمدخالت اليت يستخدمها املنتجون عند مباشرة عملياهتم اإل�تاجية ) أ(  

لبنزين ، فمثال لو كان احرتاق كمية من           حتديد أ�واع الوقود اليت يلزم استخدامها مثل الديزل أو ا             ) ب(  
      الديزل يسبب �فس حجم التلوث الذي تسببه كمية مضاعفة من البنزين ، فهنا يلزم حتريم أو احلد   
 .                 من استخدام الديزل  

ذ        كما على احلكومة أن تأخ      . حتديد الطرق أو النسب اليت تستخدم هبا املدخالت اإل�تاجية            ) جــ(
يف اعتبــــــارها اختالف تكاليف التعقيم من مؤسسة ألخرى، وبالتايل فإهنا حتقق التعقيم                              

 . مبستويات تكلفة خمتلفة 

واملقصود هنا هو شراء حق استخدام جزء من البيئة                               : �شاء سوق خاص حبقوق التلوث           إ) د(  
جراء يلزم مسبيب   اإلأي أن هذا     ". اء  حق استخدام البيئة        شر"               كمستودع للمخلفات وتسمى      
              التلوث باحلصول على تراخيص تسمح هلم بالتخلص من قدر معني من خملفاهتم يف البيئة وما يزيد                      
يل والفكرة هنا تكمن يف حتم    .للتخلص منه   ) التعقيم(              عن هذا القدر عليهم اتباع الوسائل الصحية         
مجايل املعروض  إوأن  .              من يريد استخدام اهلواء واملاء ملثل هذه األغراض ، عبئاً مالياً مباشراً                    
    مـــن اهلواء واملاء واألرض النقية حمدود وهناك ضرورة لتسعري حق استخدام البيئة ألغراض   

جيد �فسه مضطراً لدفع سعر �ظري        وعندها سيفكر املنتج ملياً عندما         . التخلص من املخلفات          
 .    استخدامه للبيئة   
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 السياسات االقتصادية اخلاصة مبواجهة مشكالت  البيئةالسياسات االقتصادية اخلاصة مبواجهة مشكالت  البيئةالسياسات االقتصادية اخلاصة مبواجهة مشكالت  البيئةالسياسات االقتصادية اخلاصة مبواجهة مشكالت  البيئة
 

 
 هذا اجلزء �ناقش بعض السياسات اليت ميكن من خالهلا تصحيح فشل �ظام السوق، ومتكني اتمع من                              يف 

 . مواجهة املشكالت البيئية
 
 ة وخلق سوق جديدة وخلق سوق جديدة وخلق سوق جديدة وخلق سوق جديد حقوق امللكي حقوق امللكي حقوق امللكي حقوق امللكيبيعبيعبيعبيع    ةةةةسياسسياسسياسسياس: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
 

�ظام السوق بعملية      يسمح حيث ميتلك األفراد أصوالً معينة، فإهنم يستغلوهنا يف حدود قا�و�ية معينة،                 عندما
 . العقودبرامإ لالتحويل االختياري حلقوق امللكية من خال

 
 العقود قعن طري  بشأهناالتعامل واالستهالك ال تظهر من خالل �ظام السوق، فال ميكن       لإل�تاج اخلارجية   اآلثارإن  

 .  اليت ميكن تسويقها أو مبادلتها بني البائعني واملشرتينواخلدمات عكس حالة كافة السلع على ،اخلاصة
  

 نسيج أحد املزارعني، ولو افرتضنا أن مصنع البأرض يلقي خملفات مصنعه     �سيج أخذ�ا مثاالً صاحب منشأة      لو 
 منشأة يف مقاضاة صاحب        احلق ارعلقائها على أرض املزارع، هنا حيق للمز           إيعمل على �قل خملفات املصنع مباشرة و           

 .  حيمي حقوق امللكيةقا�ون حيث يوجد نسيج،ال
 

 :  هنا تهثارإ سؤال ميكن هناك
  
 لقاء خملفات مصنعة على أرض املزارع ويكون ذلك بشكل قا�و�ي؟لقاء خملفات مصنعة على أرض املزارع ويكون ذلك بشكل قا�و�ي؟لقاء خملفات مصنعة على أرض املزارع ويكون ذلك بشكل قا�و�ي؟لقاء خملفات مصنعة على أرض املزارع ويكون ذلك بشكل قا�و�ي؟إإإإ ميكن لصاحب مصنع النسيج  ميكن لصاحب مصنع النسيج  ميكن لصاحب مصنع النسيج  ميكن لصاحب مصنع النسيج متىمتىمتىمتى 

 
 تقط، هي وجود �وع من التعاقد بني صاحب املنشأة واملزارع يسمح بنقل خملفا                 ذلك يف حالة واحدة ف       يكون 
 على هذا احلق يف حال وجود �وع من التعويض للمزارع مبوجب عقد بني                      نشأة إىل املزرعة وحيصل صاحب امل        املصنع
 .  الطرفني

 
 . جماورةمساك يف حبرية األ، إذا كان الصيادون يف منطقة معينة يقومون بصيد  آخرمثال
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 .  واألسعار احملددةول معدات الصيد وفقاً لألذواق والدخعلى صول يستطيعون احلوق خالل السمن •

 .مكاهنم الوصول إىل البحرية باستخدام وسائط النقلإ أن بكما •

 قد اكتشفوا عند وصوهلم إىل البحرية أن مياه البحرية ملوثة بشكل قد يؤثر سلباً                 يادين على فرض أن الص    ولكن •
وأن السبب يف هذا التلوث هو وجود مصنع للمنتجات الكيماوية يلقي باملخلفات يف                      . ى الثروة السمكية   عل

 .  شكل سائل إىل مياه البحرية

وعليه .  للكيماويات املنتجة أجل تسهيل عملية التحليل �فرض أن حق استخدام مياه البحرية هو للمنشأة                     من •
 حق منع املصا�ع األخرى من       هلاكما أن   .  استخدام البحرية للصيد   نم يادين منع الص  شأةفإن من حق هذه املن     

 . لقاء النفايات يف البحريةإ

 هذه احلالة، إذا كان الصيادون جيدون صعوبة يف اال�تقال إىل مكان آخر للصيد، فإهنم سوف يتحملون                                يف •
ويعتمد ذلك بالطبع على     . �فرص الصيد الضائعة     � التكلفة اخلارجية إل�تاج مصنع املواد الكيماوية يف شكل             

 .  بديلةصيد نوجود أماك

 قرارات مصنع املواد الكيماوية، ألن قرارات املصنع تتأثر باملبيعات            على اليت يتحملها الصيادون ال تؤثر         اخلسائر •
    .  احملتملة واملتعاقد عليها يف السوقاملشرتياتو

 ختصيص املوارد من وجهة النظر           يف قام السو   عليه ال يستطيع الصيادون حتسني وضعهم، ويفشل �ظ                 بناء •
 . جتماعيةاال

 اآلثار اخلارجية السلبية املرتتبة على �شاطه اإل�تاجي يف                 خذ ميكن حفز مصنع املواد الكيماوية على أ              هل •
 احلسبان، وبالتايل حتويل اآلثار اخلارجية إىل داخلية؟

إضايف يف حالة تقاضي رسوم من الصيادين �ظري         جياب، حيث ميكن للمنشأة احلصول على ربح         باإل هنا اإلجابة •
لقائها يف البحرية حتى تصبح صاحلة للصيد، وذلك           إ بل بالنفايات تقوم املنشأة مبعاجلتها ق       حمملةكل وحدة مياه     

 .  لدفع �فس املبلغ لكل وحدة من املياه املعاجلةعداد يكون لدى الصيادين االستماعند

 تعظيم األرباح، أي أن دافع الربح يدفع املنشأة إىل معاجلة                    اولالبحرية وحت   املنشأة ببيع حقها يف تلويث             تقوم •
   .  ربح أكربقيقالنفايات عندما تكون هناك فرص لتح

 املفقودة اليت ال تستطيع احلصول عليها يف حال استمرارها يف تلويث مياه                  اإليرادات تكلفة إلقاء النفايات ب      تقدر •
 ). لبديلةفكرة تكلفة الفرصة ا(البحرية 
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 تستمر املنشأة يف عملياهتا اإل�تاجية عند �فس املعدالت السابقة وتستمر يف تلويث املياه يف �فس الصورة                       متى •
 السابقة؟ 

 :  ذلك فقط إذا كا�ت يكون •

 .  احلصول عليها من الصيادينأة اليت ميكن للمنشاإليرادات ≥ املعاجلة تكاليف      

 من الصيادين �ظري استخدام مياه البحرية بعد         عليهيراد احملتمل احلصول      اإل�ة تكاليف معاجلة املياه مع        مقار بعد •
 :  عمليات املعاجلة، �كون بصدد أحد بديلني

   على ذلك من آثار سلبية على الثروة                 رتتب يف تلويث مياه البحرية مع ما ي                 ملنشأةأما استمرار ا     .1
    . السمكية

   أة بتخفيض معدل التلوث، وحتصل على رسوم من الصيادين �ظري معاجلة املياه امللوثة                        املنش قوم ت أن .2
 . والسماح هلم بالصيد يف البحرية

وعليه فإن تكاليف   .  قد تستخدم للصيد أو لري األراضي أو للشرب         � مياه البحرية ألغراض خمتلفة       تستخدم •
 . املعاجلة ترتفع كلما ا�تقلنا من بديل إىل آخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوق املياه املعاجلة من النفاياتسوق املياه املعاجلة من النفاياتسوق املياه املعاجلة من النفاياتسوق املياه املعاجلة من النفايات
 

وحدات املياه  . (فقياأللقائها يف البحرية على احملور      إ تصوير وحدات املياه املعاجلة من النفايات قبل          مت -
 ).  مكعب يف الثا�يةقدم 55تقدر كمياً مثال وحدة املياه املعاجلة تساوي 
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 يرتفعأي �سبة املعاجلة صفر، كلما اجتهنا �احية اليمني           % 100عن �سبة تلوث    ) O( �قطة األصل    تعرب -
 . مستوى املعاجلة، وبالتايل ترتفع تكاليف املعاجلة

 .  احملور الرأسي وحدات �قدية مقومة بالدوالر مثاليصور -

اجلة وحدة   جا�ب العرض يصور منحنى التكلفة احلدية ما تتحمله املنشأة من تكاليف �تيجة مع                      يف -
 . لقائهاإضافية من املياه امللوثة قبل إ

     : من أجل تبسيط التحليلفرتاضات جا�ب الطلب �فرتض جمموعة من االيف -
 

 .  ظروف املنافسة الكاملة واملعرفة التامةسيادة .1

 لقائهاإ الصيادين على استعداد لدفع �فس املبلغ �ظري كل وحدة من وحدات املياه املعاجلة قبل                  أن .2
 . يف الشكل السابق) OV(ويعرب عن هذا املبلغ بيا�ياً باملسافة الرأسية . يف البحرية

 
 .  للفروض السابقة �كون بصدد منحنى للطلب الهنائي املرو�ة�تيجة 

دوالر للوحدة من املياه       ) q1c( الصيادون على استعداد لدفع            يكون)oq1( مستوى املعاجلة        عند -
             من الصيادين مساوية للمساحة               إيراداتوى حتصل املنشأة على               وعند هذا املست       . املعاجلة

)ovcq1 ( أما تكاليف املعاجلة فتمثل يف املساحة   )Oq1M .(   

 حتقق املنشأة األرباح، حيث ) Oq1( مستوى املعاجلة عند -

   التكاليف    > اإليرادات   
   OVCq1 < Oq1M    

  OMCV=  الربح صايف

 .  يف البحر قائهااملياه بشكل أكرب قبل إلمعاجلة دفع املنشأة إىل  سيوهذا 
 

  هو احلجم األمثل للمعاجلة؟ أي ما هو احلجم األمثل للتلوث؟ هو احلجم األمثل للمعاجلة؟ أي ما هو احلجم األمثل للتلوث؟ هو احلجم األمثل للمعاجلة؟ أي ما هو احلجم األمثل للتلوث؟ هو احلجم األمثل للمعاجلة؟ أي ما هو احلجم األمثل للتلوث؟ماماماما 
 

) Oq2( هو    لوث الت ملعاجلةواملستوى األمثل    ) N( الشكل السابق �الحظ أن النقطة املثلى هي                من  
 ). الذي يمثل جا�ب الطلب(يراد احلدي اإلمع )  العرضاليت متثل جا�ب(حيث تتساوى التكلفة احلدية 
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 يدفع املنشأة لزيادة مستويات     هذايراد احلدي أكرب من التكلفة احلدية، و       اإليكون  ) Oq2( املستوى   قبل -
 . املعاجلة

يراد احلدي، وعندها لن تستمر املنشأة يف            اإلتصبح التكلفة احلدية أكرب من           ) Oq2( املستوى     بعد -
 :  واألرباحأةحتقق املنش) N(وعند النقطة . ت املعاجلةعمليا

 
 ) = Oq2( مستوى املعاجلة عند الربح صايف  

  التكاليف عند مستوى � مستوى عند اإليرادات     

 Oq2 املعاجلة           Oq2 املعاجلة        

 )Oq2N( املساحة �) Oq2NV(املساحة ) = ONV (املساحة
 

   معدل التلوث؟ معدل التلوث؟ معدل التلوث؟ معدل التلوث؟تقليلتقليلتقليلتقليلشأة للمعاجلة وحماولة شأة للمعاجلة وحماولة شأة للمعاجلة وحماولة شأة للمعاجلة وحماولة  الذي دفع املن الذي دفع املن الذي دفع املن الذي دفع املنماماماما
 

 إضايف، حيث افرتضنا أن للمنشأة حق استخدام مياه                    ربح تكمن يف الرغبة يف حتقيق               اإلجابة -
 اليت حتصل عليها املنشأة من الصيادين على تكلفة املعاجلة حتقق                     اإليرادات زيدفعندما ت  . البحرية

 . املنشأة أرباحاً إضافية

 لدفعها كإيرادات مفقودة، ثم أخذهتا يف        عداد على است  صيادون اليت يكون ال    الرسوم  إىل  املنشأة �ظرت -
 .فتحولت اآلثار اخلارجية إىل آثار داخلية. ااحلسبان عند اختاذ القرارات اخلاصة هب

 
وية احلق   مل يكن للمنشأة املنتجة للمواد الكيما        فلو.  التحليل توضيح ألمهية التعريف الدقيق حلقوق امللكية          هذا 

مبنع الصيادين من استخدام البحرية، فلن يكون لديها أي حافز لتقليل معدل التلوث، كما أهنا لن تستطيع استخدام حقها                        
    .  أخرى تقوم بإلقاء النفايات يف البحريةآتيف امللكية وتقاضى رسوم من الصيادين إذا وجدت منش

 
سوق جديدة وأخذ اآلثار اخلارجية يف احلسبان وبالتايل              حيوياً خللق      أمراً ملكية البحرية يعترب        حق -

 .حتقيق الكفاءة يف ختصيص املوارد
 

 ميكن أن يكون عليه احلال لو أن جمموعة الصيادين فقط كان هلا حق استخدام البحرية لضمان استمرار                         كيف
 �شاط صيد األمساك يف املنطقة؟ 
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 .  هي اجلهة اليت متثل جا�ب الطلبما -

 . جلهة املسؤولة عن بيع حقوق امللكية هي امن -

 . حوالاأل هي البدائل املتاحة يف كل ما -

 .  حق امللكية عليه الدفعاء شريريد املنشأة للبحرية، ملكية الصيادين للبحرية، من ملكية 
 

  ؟ حلل املشكالترورة اخلاصة ضلكية املهل -
 

 ي أمهية حتديد حقوق امللكية سواء كا�ت عامة أو خاصة  جيب الرتكيز عليها هاليت ة ال، النقطة الرئيسيبالقطع
 
 خلق سوق جديدة، كلما كا�ت هناك فرصة للمنفعة والكسب املتبادل، يكون كافياً لتحويل اآلثار                 هل -

 اخلارجية إىل آثار داخلية؟

 : بشرطني ن�عم ولك: اإلجابة -

 . احملافظة عليها الدقيق حلقوق امللكية الفعلية للمورد البيئي وضمان التعريف .1

   إبرام العقود بني الفئات املتضررة من اآلثار اخلارجية للنشاط اإل�تاجي وتلك املسؤولة                        إمكا�ية .2
    .  عن وجودها

 املناقشة اليت كا�ت حمصورة يف تلوث املياه ميكن تعميمها بالنسبة لغريها من املوارد البيئية                                 هذه  
    . لبيئة اليت تتضمن آثاراً خارجيةكاهلواء، وميكن تطبيقها على مشكالت ا

 
 : تي على خلق سوق جديدة يف اآلوالعمل تلخيص عيوب سياسة بيع حقوق امللكية ميكن، - 

 
 وبالتايل ، حتديد الفئة املسؤولة عن ظهور اآلثار اخلارجية والفئة املتضررة من وجودهاصعوبة �  

 . برام العقود بني األطراف املختلفةإصعوبة 

 .  توقيع العقوبات على منتهكي حقوق امللكية للموارد البيئيةوبةصع �
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       احلكومية احلكومية احلكومية احلكوميةيبةيبةيبةيبة الضر الضر الضر الضرفرضفرضفرضفرضسياسة سياسة سياسة سياسة : : : : ثا�ياًثا�ياًثا�ياًثا�ياً
 

 النفايات يف البحرية بإلقاء املثال السابق املتعلق باملنشأة املنتجة للمواد الكيماوية واليت تقوم  �أخذ دعنا � 
 . شكل سليبفتقضي على الثورة السمكية وتؤثر على الصيادين ب

 . حرية اجلديد هنا هو أن احلكومة هلا حق امللكية يف البالفرض �

  هي اإلجراءات الواجب اتباعها لتحقيق املستوى األمثل للتلوث؟ما 

 اإلجابة يف منتهى البساطة وهي أن تقوم احلكومة بفرض رسوم ضريبية على كل وحدة من                               تبدو �
 . تفشل املنشأة مبعاجلتها قبل إلقائها يف البحريةوحدات املياه احململة بالنفايات واليت 

 . يةلنشاط اإل�تاجي إىل آثار داخلل الضريبة تتحول اآلثار اخلارجية هذه فرض عند �

 عن كل وحدة مياه يتم        دوالر) OV( إىل الشكل السابق عندما كا�ت املنشأة تتقاضى مبلغ               بالعودة �
 . حريةلقائها يف البإ قبلمعاجلتها 

فإن احلكومة سوف تعمل      /  حق ملكية البحرية        حكومة يكون لل   ماعند( حالة التدخل احلكومي        يف �
 بفرض  وتقوم ،على تقدير التكلفة اخلارجية للوحدة من املياه امللوثة اليت تلقي هبا املنشأة يف البحرية                      

). OV (ه مساوية ملا كان الصيادون يدفعو�       وهي.  الوحدة مساوية لتكلفتها اخلارجية      علىضريبة  
    

  أن تتصرف يف مثل هذه الظروف؟ منشأة كيف ميكن للولكن  

 :  عدة بدائلهناك 
 

دوالر عن كل وحدة    ) OV(استمرار املنشأة بإلقاء النفايات يف البحرية ودفع ضريبة حكومية باملقدار             :األول 
 .  حمملة بالنفاياتمياه

 : اختفاء التلوث هنائياً يف حالتني :الثا�ي

 .  املنشأة عن اإل�تاج وإعادة بنائها يف مكان آخرقفتو �

    . كا�ت تكلفة معاجلة املياه أقل من الضريبة احلكوميةإذا �
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 تقوم املنشأة   املعاجلة وحدات املياه امللوثة، وبعد مستوى معني من           بعضأن تعمل املنشأة على معاجلة        
 .  املعاجلةدمبدفع الضريبة مقابل ع

 
  واقعية؟ أكثر البدائل أي  

 
 �ى هو احلجم األمثل للمعاجلة حتى تستطيع املنشأة حتقيق هدفها اخلاص بتعظيم الربح أو حتمل أد                     ما

    خسارة ممكنة؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املستوى  حتى،  )ترفع مستوى املعاجلة  ( الشكل أن املنشأة سوف تعمل على تقليل معدل التلوث            يوضح �
)Oq2 (املفروضة يتقاطع منحنى التكلفة احلدية للمعاجلة مع الضريبة الثابتة حيث ،دةوح . 

 . تكون الضريبة املفروضة أعلى من تكلفة املعاجلة) Oq2( مستويات املعاجلة اليت تسبق عند �

 املفروضة  لضريبة من ا  ربتصبح تكلفة معاجلة الوحدة احململة بالنفايات أك        ) Oq2( مستوى املعاجلة     بعد �
   .  تتوقف املنشأة عن املعاجلةهاوعند.  عدم املعاجلةحالةيف 

 :  أ�ه إذا كا�ت أي �

 .  املعاجلةتكلفة> الضريبة املفروضة يف حالة عدم املعاجلة  -  
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  املنشأة باملعاجلةتستمر     

 :  كا�ت وإذا �

  .  املعاجلةتكلفة< الضريبة املفروضة يف حالة عدم املعاجلة  - 

 .  املنشأة عن املعاجلة وعندها تقوم بدفع الضريبةتتوقف          

 : : : : للمناقشةللمناقشةللمناقشةللمناقشة 

  املطبقة يف جمال معاجلة النفايات؟ املطبقة يف جمال معاجلة النفايات؟ املطبقة يف جمال معاجلة النفايات؟ املطبقة يف جمال معاجلة النفايات؟ولوجيةولوجيةولوجيةولوجية هو أثر التطورات التكن هو أثر التطورات التكن هو أثر التطورات التكن هو أثر التطورات التكنماماماما �

       . . . . املباشرةاملباشرةاملباشرةاملباشرة بني بيع حقوق امللكية وفرض الرسوم الضريبية احلكومية  بني بيع حقوق امللكية وفرض الرسوم الضريبية احلكومية  بني بيع حقوق امللكية وفرض الرسوم الضريبية احلكومية  بني بيع حقوق امللكية وفرض الرسوم الضريبية احلكومية مقار�ةمقار�ةمقار�ةمقار�ة �

 .  على ختصيص املوارد-  

 . ية على اآلثار التوزيع-  

        حالة تغري الظروف االقتصادية؟  حالة تغري الظروف االقتصادية؟  حالة تغري الظروف االقتصادية؟  حالة تغري الظروف االقتصادية؟ يفيفيفيف على النفايات  على النفايات  على النفايات  على النفايات فروضةفروضةفروضةفروضة تتغري الضريبة احلكومية املباشرة امل تتغري الضريبة احلكومية املباشرة امل تتغري الضريبة احلكومية املباشرة امل تتغري الضريبة احلكومية املباشرة املهلهلهلهل 
 

 اليت تواجه احلكومة عند فرض الضريبة اليت تواجه احلكومة عند فرض الضريبة اليت تواجه احلكومة عند فرض الضريبة اليت تواجه احلكومة عند فرض الضريبة  املشكالتاملشكالتاملشكالتاملشكالت
 املنشآت امللوثة للبيئةاملنشآت امللوثة للبيئةاملنشآت امللوثة للبيئةاملنشآت امللوثة للبيئة علىعلىعلىعلى

 
 : للبيئة ةامللوثصعوبة التوصل إىل املستوى املناسب للضريبة احلكومية الواجب فرضها على املنشأة                  )1(

 :  يف هذا الصددصعوبات ةهناك عد

 .  تقدير التكاليف اخلارجية لأل�شطة اإل�تاجية للمنشآتصعوبة -  

 عند  استخدامهاقبل  ) معاجلة املياه (و  ) بوحدات( الواضح للمفاهيم املتعلقة     لتعريف ا صعوبة -
 .  للتلوثاملسببةحتديد الضريبة احلكومية على املنشآت 

 وا�تشار الرشوة      وقراطية اتسم عمل السلطات بالبري          إذا يةعوبة تنفيذ وإدارة الضرائب احلكوم          ص )2( 
 . اإلداريوالفساد 

 :  فرض الضرائب احلكومية على املنشآت امللوثة يتوجبوعند

فة  اجلغرافية امللوثة، ومدى ارتفاع التكل           املنطقة ، باملرو�ة وفقاً لنوع النفايات         الضرائب هاتسام هذ   )أ(
 . االجتماعية للنشاط اإل�تاجي للمنشأة
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استخدام جزء كبري من إيرادات الضرائب املفروضة على املنشآت امللوثة للبيئة يف تدعيم حبوث                              )ب(
    .  للتقليل من كمية النفاياتة كفاءأكثرتكنولوجيا معاجلة النفايات وتطبيق طرق 

 
 :::: اإلعا�ات احلكومية اإلعا�ات احلكومية اإلعا�ات احلكومية اإلعا�ات احلكوميةمنحمنحمنحمنح    ةةةةسياسسياسسياسسياس: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

 ،لقائها يف املوارد البيئية املختلفة      إ معاجلة �فاياهتا قبل        على تاحلكومة بتشجيع املنشآ    تقوم �
 .  إلقائها يف البحريةقبل إعا�ة عن كل وحدة مياه مثال يتم معاجلتها تقديم ق عن طريوذلك

الذي يساوي التكلفة اخلارجية للوحدة من املياه           ) OV (باملقدار تقديم إعا�ة ثابتة       �فرتض �
 .  املعاجلةغري

 هذا املستوى تكون اإلعا�ة املمنوحة يف       بلق) . Oq2( الشكل احلجم األمثل للمعاجلة      يوضح �
      بعد احلجم   . حالة املعاجلة أكرب من تكلفة املعاجلة، فتستمر املنشأة يف معاجلة النفايات                        

)Oq2 (أة عن    املنش  وقف تكلفة املعاجلة أكرب من اإلعا�ة املدفوعة، وعندها تت                      تصبح
    .  املعاجلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              حتقق املنشأة رحباً صافياً يساوي الربح الصايف عند                          ) Oq2( احلجم األمثل للمعاجلة               عند �
)Oq2=(الدعم عندإيرادات )Oq2(- املعاجلة عندتكلفة )Oq2 (= )Oq2NV(- )Oq2N(  
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 إيرادات  أةنفايات دون معاجلة، فإن اإلعا�ة احلكومية بالنسبة للمنش             لقاء ال إ استمرت املنشأة يف        إذا �
 .  داخلية آثارخذ يف احلسبان وتتحول اآلثار اخلارجية للنشاط إىل ؤوعليه فإن اإلعا�ة ت. مفقودة

 
  بني الضريبية احلكومية واإلعا�ة احلكومية بني الضريبية احلكومية واإلعا�ة احلكومية بني الضريبية احلكومية واإلعا�ة احلكومية بني الضريبية احلكومية واإلعا�ة احلكوميةمقار�ةمقار�ةمقار�ةمقار�ة

 
 . حقوق ملكية املوارد البيئية.  احلكومياختالف الدوافع اليت حترك املنشأة لالستجابة للتدخل .1

 .  للمعاجلةاألمثلاحلجم . 2

  . اآلثار التوزيعية .3
 

 سياسة التقنني واملنعسياسة التقنني واملنعسياسة التقنني واملنعسياسة التقنني واملنع: : : : رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً
  

 املشاكل البيئية، ولكن سن مثل هذا اجهة قا�ون املنع التام إللقاء النفايات يعترب وسيلة من وسائل مو     إن
     :القا�ون تأخذ يف االعتبار أمرين هامني

 . مدى توفر البدائل القريبة من النشاط اإل�تاجي املسبب للتلوث : األول  

 . مستوى التكلفة االجتماعية اليت يفرضها النشاط اإل�تاجي على اتمع: الثا�ي

  : فإ�ه يالحظ وجود إحدى البدائل التاليةوعليه 

 بتكلفة خارجية أقل،     متاحاً يكون     حالة وجود بديل للنشاط اإل�تاجي املسبب للتلوث، على أن              يف -
 .  يتسم بتحقيق الرشادة االقتصاديةإقتصاديفإن قا�ون منع إلقاء النفايات يكون له مدلول 

 املرتتبة عليها،    اخلارجية النسيب يف التكلفة       االخنفاض تتميز ب   البدائل حالة وجود بدائل ولكن هذه          يف -
 تتضمن أشكًاالً معدلة من القوا�ني ومنح                    متكاملة  فإن الرشادة االقتصادية تستدعي إتباع سياسة

 . احلكومية اإلعا�ة أو الضريبة 

 :  أهم عيوب هذه السياسةمن   

 .  تستغرق وقتاً طويالاملا�عة عملية سن القوا�ني  إن � 

اقاً  يستدعي جتميعها وحتليلها ا�ف     اليت يستدعي ضرورة توفري املعلومات       ها سن هذه القوا�ني وتطبيق     إن �
 . حكومياً كبرياً
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 األخرىاألخرىاألخرىاألخرى    تتتتبعض السياسابعض السياسابعض السياسابعض السياسا: : : : خامساًخامساًخامساًخامساً
 

قيام احلكومة بإ�تاج بعض السلع واخلدمات اليت يرتتب عليها زيادة كمية النفايات وارتفاع درجة                                )1( 
مكان من آثارها السلبية       اإل من أجل التحكم يف كمية النفايات ومعاجلتها قدر                     لكوذ. طورهتاخ

لتوسع يف توفري مصادر متجددة للموارد البيئية بدالً من الرتكيز على املوارد              الضارة، وكذلك من أجل ا    
 )ية النووقةإ�تاج الطا. (البيئية املوجودة

 : بعض أدوات السياسات النقدية )2(

يف املوارد   إلقائها طويلة األجل من أجل متويل عمليات معاجلة النفايات قبل            قروض بعض ال  منح -
  . البيئية

 منها يف      كل على حجم االئتمان املمنوح للمنشآت اإل�تاجية وفقاً ملدى مسامهة                          ريالتأث -
   . عمليات معاجلة النفايات وختفيض معدل التلوث البيئي

 
 :  بعض أدوات السياسة التجارية)3(

 من اخلارج من     املستوردة عفاء أجهزة ومعدات ووحدات معاجلة التلوث إ احلكومة على تعمل -
 .  هذه الرسومختفيض و أمركيةاجلالرسوم  

 يف   استخدامها  التعريفة اجلمركية على املواد املستوردة من اخلارج واليت يرتتب على ختفيض -
   .العملية اإل�تاجية معدل أقل من التلوث

 
 السياسات االقتصادية املثلى ملواجهة مشكالت التلوث البيئيالسياسات االقتصادية املثلى ملواجهة مشكالت التلوث البيئيالسياسات االقتصادية املثلى ملواجهة مشكالت التلوث البيئيالسياسات االقتصادية املثلى ملواجهة مشكالت التلوث البيئي: : : : سادساًسادساًسادساًسادساً

 
 :ة ما تكون توليفه من كافة السياسات السابقة وهي السياسة االقتصادية املثلى عادإن

 .  الرادعةالقوا�ني -

 .  واإلعا�اتالضرائب -

 .  السياسات النقديةبعض -

 .  أدوات السياسة النقديةبعض -



 )21ب(" حتليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية" الكويت                                   �املعهد العربي للتخطيط 

             املفاهيم والقضايا البيئية األساسية                                                                                             45 

 

 .  التجاريةوالسياسة -

وارتفاع ها زيادة كمية النفايات     إ�تاج بعض السلع واخلدمات اليت يرتتب على         إ�تاج قيام احلكومة ب   كذلك -
 . درجة خطورهتا

 


