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Abstract:  

This article examines environmental policies, by focusing on their economic and regulatory 
tools as a deter and motivate the  economic institutions, while there's no at  depend only on 
profit, there's no institutions that  rely on building their own reputation  based on the financial 
positions only, but it is  restricted of  non-financial values stemming of  the care to protect the 
environment and consumption awareness and the national wealth preservation. The 
environmental policies represent one of the rtant management issues for  the organizations that 
want to have a  bright future, and the political institutions are required to make efforts not only  
to diagnose the environmental dimension only, but also  to assess the environmental efforts, amd 
thinking of the means and effective mechanisms to protect the environment in the future and 
rectify the mistakes of the past. 
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  : تمهيد
نظـرا للمخـاطر العديـدة الـيت يسـببها التلـوث البيئـي، فقـد انتهجــت الدراسـات العلميـة املتخصصـة لبحـث هـذه الظـاهرة منـذ �ايــة 

عدة احملليـــة و الســـتينيات وبدايـــة الســـبعينيات مـــن القـــرن العشـــرين، فقـــد عقـــدت املـــؤمترات والنـــدوات واحللقـــات العلميـــة علـــى كـــل األصـــ
اإلقليميــة والعامليــة الــيت نبهــت علــى خطــورة التلــوث البيئــي مــن مجيــع النــواحي االقتصــادية واالجتماعيــة والصــحية، وأقــرت بضــرورة اختــاذ 
اإلجراءات الالزمـة حلمايـة البيئـة مـن التلـوث عـن طريـق سياسـات �ـدف إىل رسـم ووضـع القـوانني والتشـريعات الالزمـة للمحافظـة علـى 

  .وفاعلية األنظمة البيئية ومحايتها من التلوث والتدهور تدعى بالسياسات البيئية سالمة
األدوات االقتصــادية مــن أكثــر أدوات السياســة  دتتعــدد أدوات السياســة البيئيــة مــابني أدوات اقتصــادية وتنظيميــة وإعالميــة، وتعــ

وأمـــام خمـــاطر التلـــوث البيئـــي اقرتحـــت بعـــض . االنبعـــاث أهـــم صـــور هـــذه األدوات الضـــرائب واإلعانـــات وتصـــاريح نالبيئيـــة فعاليـــة، ومـــ
 .البيئة كوسيلة من وسائل مواجهة التلوث البيئي واحلد منه بأسلوب اقتصادي) اجلباية(الدراسات االقتصادية األخذ بنظام الضريبة

   : مشكلة الدراسة
 وتبيان منية،الزّ  احلقبة هذه خالل ققتحتّ  اليت تاملنجزا أهم رصد إىل حيتاج سنة 40 ملدة العاملية البيئية السياسات تقييم إن

السياسات البيئية كوسيلة لتحفيز املؤسسات االقتصادية  أمهية إبراز البحثية الورقة هذه خالل منوقو�ا، وعليه نسعى  ضعفها مواطن
ا، ومن خالل هذه الورقة البحثية على محاية البيئة ، والعمل على ردعها يف حال متادي املؤسسات يف تلويث البيئة من خالل أدوا�

  ".؟ما مدى فعالية السياسات البيئية في حماية البيئة : "سنحاول دراسة اإلشكالية التالية
  :وبناءا على اإلشكالية األساسية ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية

 هل استخدام السياسة البيئية وحدها كاف لبلوغ هدف احلد من التلوث؟ .1
 ات االقتصادية أن تعمل على احلد من التلوث؟كيف ميكن لألدو  .2
 هل ميكن لألدوات االقتصادية احلديثة أن تواجه املشكلة البيئية؟ .3

  :عنها والتأكد من صحتها ضمن هذه الدراسة ةقمنا بصياغة عدة فرضيات هلذا البحث، وسنحاول اإلجيابي: فرضيات الدراسة
 .التلوث ستؤدي إىل آثار إجيابية كبرية إن استخدام سياسة بيئية موحدة �دف إىل احلد من .1
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 .تعترب األدوات االقتصادية أداة مثالية لبناء اقتصاد البيئة .2
هناك العديد من األدوات ميكن اللجوء إليها من خالل التوجه احلديث للسياسة البيئية، واليت تعترب مكمل أو بديل أحيانا ألدوات  .3

  .السياسة البيئة ملواجهة املشكالت البيئية
يف ردع وحتفيز املؤسسات على محاية البيئية  السياسات دوراستخدم الباحث املنهج التحليلي لدراسة  :المنهج المتبع في الدراسة

دور هذه السياسات يف حتفيز املؤسسات ضرورة دراسة  شري إىليكمفهوم جديد   "السياسات البيئية" ، حيث ابرز مفهومالبيئة
  .ا العامةسياسا� بيئة ضمنعلى إدراج محاية الاالقتصادية 

 االقتصادية املؤسسة يف ردع وحتفيز تساهم وسيلة السياسات البيئية أن من التأكد حماولة يف هذه الدراسة أمهية تكمن :أهمية الدراسة
 .ه السياساتهذ خالل من حتسنه ومدى البيئي، السلوك مث ومن البيئة، جتاه أفعاهلا ردود أشكال خمتلف وإظهار على احرتام البيئة،

 بدال تنافسية ميزة خالهلا من حتقق قد االقتصادية، املؤسسة تنتهجها البيئية اليت السياسات أن هذه من التأكد يف كذلك األمهية وتظهر
 .فقط باملشروعية االكتفاء من

ت البيئية يف محاية البيئة من أشكال األمهية البالغة اليت تؤديها السياسايتمثل اهلدف الرئيس هلذه الدراسة يف معرفة : أهداف الدراسة
  .التلوث وتأثريها البالغ يف النشاط امللوث للمؤسسات

  :الدراسات السابقة
- 1994"مع دراسة حالة الجزائر -السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامةعبد اهللا احلرتسي محيد،  .1

تناول يف حبثه ضرورة االلتزام مببادئ محاية  :87-48ص ص ،2005رسالة ماجستري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ،"2004
و االقتصادية أالتنظيمية (البيئة للسعي حنو حتقيق التنمية املستدامة، وذلك من خالل االعتماد على خمتلف أدوات السياسة البيئية سواء 

 ).أو احلديثة
، "ECDEحالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف–التكاليف البيئية في المؤسسة االقتصادية  إدارة"صاليحة بوذريع،  .2

البيئة هي جزء ال يتجزأ من إسرتاتيجية : 79، ص 2008رسالة ماجستري، غري منشورة، املركز اجلامعي خبميس مليانة، عني الدفلى، 
محاية البيئة جزء جوهري  التنمية ،فاملشكالت البيئية ميكن أن تعرقل من أهداف التنمية وهي قادرة على ذلك،حبيث ميكننا القول بأن

ويف غياب محاية البيئة سوف يؤثر ذلك على عملية التنمية، فبغري التنمية تصبح املوارد البيئية قاصرة عن الوفاء  من عملية التنمية،
 .االقتصاد، وبالتايل جيب النظر إىل البيئة كجزء مهم جداً يف االستثمارات باحتياجات

، 25:، سلسلة جسر التنمية، سلسلة دورية، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، العدد "البيئيةالسياسات "حممد عيسى الغزايل،  .3
للتنمية، فينبغي محايتها مبا يضمن استمراريتها، لذلك  األساسيعناصر البيئة هي املورد  أنمبا : 05، السنة الثالثة، ص2004جانفي 

وغري احلكومية، واملنظمات الدولية، يف رسم السياسات ووضع القوانني  مثة مسؤولية كبرية تتحملها املؤسسات احلكومية الرمسية
  .البيئية، ومحايتها من التلوث والتدهور األنظمةوالتشريعات الالزمة للمحافظة على سالمة وفاعلية 

  :احملاور الرئيسية التالية إىلومن اجل معاجلة هذا املوضوع قمنا بتقسيمه 
  .السياسات البيئية -أوال
  .المفاضلة بين األدوات االقتصادية والتنظيمية - ثانيا
  .الحديثة لحماية البيئة األساليب - ثالثا

  :السياسات البيئية -أوال
السياسة هي إحدى أدوات تنفيذ أي خطة مبفهومها العلمي وهي يف نفس الوقت ركن من أركان هذه اخلطة، والسياسات هي 

تكون دليال شفويا أو مكتوبا، مبقتضاه يتم وضع احلدود اليت على أساسها يتم حتديد مرشد للسلوك واختاذ القرارات للمستقبل، وقد 
فهي حتدد ا�ال الذي سيتخذ القرار داخله وتتأكد أن القرار سيكون متسقا مع . االجتاه الذي جيب إتباعه يف العمل اإلداري

  .1ف واملبادرة من جانب األفراد القائمني بتطبيقهااألهداف ومسامها يف حتقيقها، وترتك السياسة درجة من احلرية يف التصر 
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ففي ظل السياسة العامة للدولة ظهر نوع جديد مرتبط استخدامه بظهور آثار خارجية لنشاطات املنشآت االقتصادية، كنتيجة 
أة، مما جعل تدخل السلطات لوجود ثغرة بني التكاليف الفعلية اليت يتم حتملها من طرف ا�تمع والتكاليف اخلاصة اليت تتحملها املنش

  .املعنية أمرا حتميا جتنبا هلذه اآلثار وذلك من خالل تبين أدوات السياسة البيئية
  :مفهوم السياسة البيئية أهدافها ومهامها .1

 إن عناصر البيئة هي املورد األساسي ألنشطة اإلنسان، فينبغي استغالهلا وترشيدها مبا يتوافق مع استدامتها ويضمن الرفاهية
لألجيال القادمة، وعليه فالسياسة البيئية هي السبل والوسائل الالزمة اليت يتم وضعها للمحافظة على سالمة وفاعلية األنظمة البيئية 

  .ومحايتها من التلوث والتدهور
  :سنتطرق إىل تعريف السياسة البيئية وعناصرها فيما يلي :مفهوم السياسة البيئية 1.1

تلك احلزمة من اخلطوط العريضة اليت تعكس القواعد واإلجراءات اليت حتدد أسلوب تنفيذ  "تعرف السياسة البيئية بأ�ا
اإلسرتاتيجية البيئية مع حتديد مهام املؤسسات واجلهات والوحدات املختلفة املشاركة واملسئولة عن نتائج هذه اإلسرتاتيجية، وذلك 

هي يف النهاية توضح أسلوب تقومي النتائج وفقا لألهداف اليت مت حتديدها حتت مظلة األوامر التشريعية امللزمة لكل من هذه اجلهات و 
  ".مسبقا مع توضيح آلليات التصحيح و التنمية

وضع أساسيات النظام وعالقته مع مجيع مفردات األداء البيئي، وهي تزود اجتاهات األنظمة " كما ميكن تعريفها بأ�ا
  .2"ل من أجل حتقيق األهداف واألغراضباإلحساس وااللتزام حنو البيئة وعمل اهليك

شركة، جمتمع، (عنصر من السياسة العامة، يتمثل يف التوجيهات والغايات العامة املتعلقة بالبيئة ملنظمة ما "باإلضافة إىل كو�ا 
  .3"يتم إمالؤها بشكل رمسي من طرف أعلى مستوى يف اإلدارة ) أو هيئة ةمؤسسة، مجعي
هي اليت تسعى ملوازنة الفوائد اليت تعود على "بشكل عام ميكننا القول بأن السياسة البيئية املثلى  يئيةلتعريف السياسة البووفقا 

 ا�تمع من األنشطة االقتصادية املرتبطة بالتلوث البيئي مع األضرار النامجة عن التلوث أو ما يعرف مبساواة املنفعة احلدية بالتكلفة
  ".احلدية للتلوث البيئي

  :4البد هلا أن تتصف مبا يلي كون السياسة هي إحدى أدوات حتقيق األهداف واخلطط العامة،: السياسة البيئية عناصر 2.1
 .تتعامل مع املشكالت البيئية و القواعد املنظمة هلا بشكل ينبع من واقع هذه املشكالت :الواقعية ¨
 .ة احمللية والعامليةتعكس األهداف البيئية املختلفة وعلى كافة املستويات الرمسية والشعبي ¨
 ...).صناعة، زراعة، إسكان، سياحة(التوافق والتكامل والرتابط بني هذه السياسات البيئية يف كل من ا�االت اإلنتاجية  ¨
مرشدة ومعدلة للسلوك البشري سواء كان ذلك على املستوى الفردي أو اجلماعي يف القطاعات االقتصادية واخلدمية أو يف نواحي  ¨

جتماعية املختلفة، حبيث حتقق القناعة والعقيدة بأمهية البيئة واحلفاظ عليها بني األفراد ومن مث تقل احلاجة إىل إصدار املزيد احلياة اال
 .من القوانني والتشريعات الرادعة

وليس فقط أدوات  اعتماد السياسة على أدوات مرنة، واقعية و قابلة للتنفيذ تعتمد يف األساس على الردع الذايت وااللتزام الطوعي̈ 
بة الردع الرمسية، ومن مث فهناك احلاجة إىل استخدام احلوافز االقتصادية السلبية واالجيابية عند التعامل مع البيئة سواء كان ذلك بالنس

يف كافة ، ويراعى يف كل أدوات السياسة البيئية أن ال تكون معوقا لإلنتاج ...للوحدات اإلنتاجية أو على املستوى الفردي والشعيب
جماالته، كما ال تشكل قيدا أو عبئا أمام املنشآت أو األفراد وأال حتول االلتزام الطوعي إىل حماوالت مستمرة لاللتفاف حول القواعد 

 .الرمسية والتشريعات دون تنفيذ السياسات البيئية على أرض الواقع
م وآليات التنفيذ واملتابعة مع وضع قواعد ملواجهة عدم وجود أطر تشريعية تدعم هذه السياسات وتعطي هلا االستمرارية والدع ¨

االلتزام، على أن تراجع هذه التشريعات بصفة دائمة لتنقيحها مبا يسفر عنه التطبيق العملي للسياسة البيئية مع عدم استصدار 
 .تشريعات جديدة قد تتضارب أو تتكرر مع تشريعات قائمة

وسواء كانت هذه التنظيمات رمسية أو شعبية أو بقطاع  -يذ احلقيقي هلذه السياسات وجود التنظيمات الفعالة الكفيلة بالتنف ¨
 .مع تنمية املوارد البشرية الكفيلة بتنفيذ هذه السياسات البيئية -اإلنتاج واخلدمات وسواء كانت ملكية عامة أو خاصة

  :ية تعمل السياسة البيئية املتكاملة يف حتقيق األهداف التاليةيف إطار املساواة بني املنفعة والتكلفة احلد: 5أهداف السياسة البيئية 3.1
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حتجيم املمارسات واألنشطة اليت أدت و تؤدي إىل تدهور موارد البيئة أو تنظيم تلك األنشطة مبا يكفل معاجلة مصادر التلوث ̈ 
 .وختفيف آثاره البيئية قدر اإلمكان

صها الفيزيائية والكيميائية احليوية مبا يكفل استمرارية قدرا�ا االستيعابية استعادة الوضع األمثل ملكونات البيئة اهلامة وخصائ̈ 
 .واإلنتاجية قدر اإلمكان 

 مراعاة االعتبارات البيئية يف اخلطط التنموية للقطاعات املختلفة وتضمني اآلثار البيئية وكيفية معاجلتها يف املراحل األوىل لدراسات̈ 
 .جتماعيةاجلدوى للمشروعات االقتصادية واال

 والصناعية، ،الزراعية التنمية(إن حتقيق االنسجام بني األهداف البيئية واألهداف األخرى احملددة يف القطاعات األخرى وخاصة 
، فالسياسة البيئية ال تنحصر يف رسم املبادئ التوجيهية العامة بل البد أن تشمل جمموعة من األهداف اخلاصة )اخل...والسياحية
فاألمر يتطلب إذن، سياسات بيئية مالئمة، اسرتاتيجيات واقعية، تسعى لتحقيق هدف خطط قابلة . ما بينها ترابطا متيننااملرتابطة في

للتنفيذ، مبنية على املعرفة املعاصرة، ويف إطار اإلمكانيات املتاحة كما يتطلب صياغة من التشريعات الضابطة، واملتعلقة بالسياسات 
  .6ق مفهومها الدويلالبيئية العامة للبيئة وف

وإمنا تتعدى ذلك ، األضرار البيئية املتواجدة أصالً  ن مهمة السياسة البيئية ال تنحصر فقط يف معاجلةإ :مهام السياسة البيئية 4.1
ة والفّعالة الضرورياإلجراءات ، كما تسعى إىل إجياد وتطوير اإلمكانوتقليل األخطار النامجة عنها قدر  للمطالبة بتجنب املشاكل البيئية

  .7وحياته وقيمته من كافة أشكال التلوث اإلنسانحلماية صحة 
وينبغي اإلشارة إىل السياسات احملافظة وغري احملافظة تنطوي على آثار تتعلق برصيد املوارد االقتصادية عرب الزمن، ميكن توضيحه 

  :8من خالل الشكل املوايل
  .لمحافظة على فناء مورد اقتصادي عبر الزمنآثار السياسات المحافظة و غير ا: 01الشكل رقم 

  
 

       
  
  
  
  
  
  
  

  .47، ص1995اقتصاديات املوارد و البيئة، مؤسسة شباب اجلامعة ، أمحد حممد مندور ، أمحد رمضان نعمة اهللا، : المصدر

سة حمافظة باملقارنة مع نالحظ أن املورد ينفذ أو يفىن على مدى فرتات زمنية أطول عند إتباع سيا) 1(من خالل الشكل رقم 
  :ويرتتب عن نفاذ مورد اقتصادي آثار على املنفعة االجتماعية ميكن أن نلخصها فيما يلي. احلالة اليت يتم فيها عدم تبين هذه السياسة

 .لتتميز السياسة احملافظة بالرغم من اخنفاض املنفعة االجتماعية يف الوقت احلاضر بأ�ا توزع على مدى فرتات زمنية أطو  ¨
  .تتناسب املنفعة االجتماعية طرديا مع معدل استخدامه يف الوقت احلاضر̈ 

احلد من املشاكل البيئية كالتلوث، ترشيد وإدارة املوارد البيئية مبا : إن مهمة السياسات البيئية متر عرب محاية البيئية من خالل
اد السياسات البيئية بشكل مالئم ملتطلبات البيئة ثالثة و يتطلب إعد. يسمح بصيانتها و جتددها، يف سبيل حتقيق استدامة البيئة

   :مراحل أساسية هي
  .وصف املشكل البيئي: المرحلة األولى
  . حتديد اسباب املشكل: المرحلة الثانية

2 1 

 سياسة حمافظة

 سياسة غري حمافظة
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 سياسة غري حمافظة
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 )أ(ش
 )ب(ش

 الفرتة الزمنية الفرتة الزمنية

 كمية املورد
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من آثاره أو  إجياد حلول من خالل إعداد السياسات البيئية الضرورية ملواجهة املشكل و العمل على احلد منه، التقليل: المرحلة الثالثة
 .جتنبه

 األمثلاالستخدام  �دف أدوات السياسة البيئية إىل ترشيد استغالل املوارد الطبيعية وذلك من خالل:أدوات السياسة البيئية .2
ة وتتعدد أدوات السياس. االستفادة منه بأقل كمية وبأرخص التكاليف املالية املمكنة يف مجيع جماالت النشاط إىلحبيث يؤدي  وردللم

. األدوات االقتصادية من أكثر أدوات السياسة البيئية فعالية دوإعالمية وغري ذلك، وتع ةأدوات اقتصادية، وسياسي البيئية، مابني
  :وسنوضح ذلك فيما يلي

تشمل يتطلب استخدام األدوات التنظيمية وجود األطر التشريعية واملؤسسية، و : األدوات التنظيمية المباشرة للسياسة البيئية 1.2
هذه األدوات جممل األنشطة التدخلية هليئات حكومية يف آليات السوق �دف معاجلة اخللل السوقي املتمثل يف غياب أسواق السلع 

ن البيئية ووجود التأثريات اخلارجية السالبة لألنشطة االقتصادية املرتبطة بالتلوث البيئي، وعادة ما يلقى هذا األسلوب الرضاء العام م
حيمل يف طياته فرصا كبرية للتأثري على معدالت التشغيل واملكتسبات االجتماعية، وميثل ذلك  ومجاعات املصاحل ألنه ال اجلماهري

األسلوب جمموعة من القواعد اإلدارية اليت حتدد سلوك األفراد من خالل حظر القيام بأفعال تنال من االستقرار البيئي وتفرض عقوبات 
  :وهناك ثالثة أساليب من التنظيم تستخدم يف مكافحة التلوث البيئي وهي. 9القواعد حمددة على املنتهكني لتلك

ويتمثل يف التحديد املباشر ملستوى امللوثات املسموح به لألنشطة االقتصادية مثل حتديد : التنظيم باستخدام األوامر والتحكم̈ 
وقد شاع استخدام هذا النوع من أدوات  ،سموح �ا من كل مصدراحلدود العليا لالنبعاثات أو ملستويات تركيز امللوث يف البيئة امل

. التنظيم يف الواليات املتحدة يف السبعينيات والثمانينات من القرن العشرين ولكن بدأ التخلي عنه يف التسعينات من القرن العشرين
امللوثات من املصادر املختلفة، وبالتايل يزيد  ويعاب على هذا النوع من التنظيم أنه يأخذ يف االعتبار اختالف التكلفة احلدية خلفض

 .من التكلفة الكلية خلفض امللوث وال يشجع على ابتكار واستخدام التقنيات الكفؤة يف خفض التلوث
ويتمثل يف التحديد املباشر للمستويات الدنيا للتقنيات اليت جيب استخدامها يف األنشطة  :التنظيم المبني على التكنولوجيا̈ 

دية املرتبطة بالتلوث ويكثر استخدام هذا النوع من التنظيم يف الدول املتقدمة كأوروبا، اليابان والواليات املتحدة، وأشهر األمثلة االقتصا
أو كفاءة االحرتاق الداخلي للوقود واملستخدم خلفض التلوث يف قطاع النقل واملوصالت CAFÉ" "بنظام على هذا النوع ما يعرف 

الذي تتبعه وكالة محاية البيئة األمريكية يف تنظيم مصادر التلوث الصناعي " أفضل التقنيات المتوفرة"ة، ونظام يف الواليات املتحد
وبالرغم من أن هذا النوع من التنظيم قد يشجع على ابتكار واستخدام التقنيات الكفؤة يف خفض التلوث إال أنه يعيبه أيضا . اجلديدة

تكلفة احلدية خلفض امللوثات يف املصادر املختلفة، وبالتايل ال يقلل التكلفة الكلية للخفض احملقق عدم األخذ يف االعتبار اختالف ال
 .يف مستوى التلوث

أو تصحيح القوة السوقية لألخذ يف االعتبار آثار التلوث الناجم عن األنشطة االقتصادية،  :التنظيم المبني على آليات السوق ¨
األساليب ملكافحة التلوث، وخاصة يف االقتصاديات احلرة واليت تعتمد آلية  كأجنعظرية االقتصادية  وهو النوع الذي تدعمه وتشجعه الن

  .السوق يف توزيع املوارد االقتصادية
  :وهناك نوعان من األدوات املستخدمة يف هذا األسلوب من التنظيم

الضرائب "ائب إما مباشرة على التلوث وتعرف بوتفرض الضر . ، وتتمثل يف الدعم والضرائبهو األدوات السعرية: النوع األول 
أو غري مباشرة على اإلنتاج أو االستهالك أو مدخالت اإلنتاج املستخدمة إلنتاج السلعة املرتبطة  ،*Taxes Pigovian البيقوفية
تاج النظيف كدعم الطاقة فيمنح عادة لإلنتاج النظيف املعتمد على التدوير وإعادة االستخدام، أو مدخالت اإلن الدعمأما . بالتلوث
  .املتجددة

وتتمثل يف احلصص الكمية املسموح �ا وتفرض إما مباشرة على مقدار التلوث أو غري  ،فهو األدوات الكمية: النوع الثانيأما 
  .مباشرة على مقدار املنتج أو كميات مدخالت اإلنتاج أو واردات السلعة املرتبطة بالتلوث

 التلوث قوانني أكثر وهي من" البيئية المعايير تحديد قانون" التنظيمات امللزمة من النوع اإلداري  ترتكز السياسات البيئية على
 املتابعة جهات بعض على املعايري حتديد ينطوي. امللوثة للمادة البيئي الرتكيز من معدالت معينة لوضع املعيار حتديد يسعى شيوًعا،

 املعاقبة بصالحية تتمتع ال اجلهات تلك كانت وإذا العقوبات، بعض فرض تتمتع بصالحية يتوال بالتلوث املتسببني فعاليات تتابع اليت
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 ترتبط بالعقوبات املعايري فإن وهكذا االجتماعي، الوعي أشكال بعض هو املعيار ضمن للبقاء بالتلوث الوحيد للمتسبب احلافز فإن
 من مالئم حل وجود إىل يؤدي أنه املعيار حتديد مشكلة إن. األقل ىعل بذلك  التهديد أو بالتلوث املتسببني مقاضاة ميكن أنه أي

  .املطلوب املثايل املستوى إىل يؤدي أن احملتمل غري من أي أنه فقط، الصدفة بطريق االقتصادية الناحية
   :هناك أربعة أشكال للمعايري املتعلقة بالبيئة وهي   
، فهي املعايري األهداف النوعية العامة الواجب حتقيقها بناء على قدرات الوسطتضع هذه ): ودة البيئةج( البيئية ةمعايير النوعي ¨
معدل حمدد من كمية ( يرجى بلوغها، حبيث حتدد مستوى جودة األوساط املستقبلة للتلوث -حمددة مسبقا  -ترتبط بغايات  إذن

، تركيز ملوث ما يف املاء، تركيز ملوث ما يف يف اجلو CO2 الكربوناحلد األقصى لنسبة ثاين أكسيد : مثالامللوث يف الوسط الطبيعي، 
 ).NOxأو أكسيد النيرتوجني  SO2 اهلواء كثاين أكسيد الكربيت

حد إصدار  :حتدد هذه املعايري الكمية القصوى املسموح �ا للنفايات امللوثة يف مكان معني،مثال): اإلصدار( االنبعاثمعايير ̈ 
 .لقابلة لألكسدة واليت ميكن رميها يف املاء، حدود إصدار ثاين أكسيد الكربون يف مؤسسة ما، وزن املواد االضجيج من قبل سيارة

وهي اليت حتدد و توضح اخلصائص اليت جيب أن تتوافر يف املنتجات لتقليص أثر استخدامها على البيئة، : معايير خاصة بالمنتوج̈ 
 .10اخل...زينمثال نسبة الكربيت يف عوادم السيارات، نسبة الرصاص يف البن

عملية اإلنتاج، إعادة التدوير، التجهيزات : وهي تلك اليت حتدد الطرائق التقنية الواجب استعماهلا يف: معايير خاصة بالطريقة̈ 
 .11الواجب تنصيبها املقاومة للتلوث

لية الرقابة والتنفيذ األمر تنتقد األدوات التنظيمية املباشرة للسياسة البيئية باعتبارها تتطلب قدرات إدارية معقدة إلحكام عم 
  .الذي ميثل محال ثقيال على امليزانية احلكومية نظرا للتكاليف املتصاعدة ألعمال تلك اإلجراءات

�دف األدوات االقتصادية للسياسة البيئية إىل تغري احمليط االقتصادي للملوث، أي تغري  :األدوات االقتصادية للسياسة البيئية 2.2
عن طريق األسعار، واألساليب االقتصادية أكثر فعالية ومرونة يف مواجهة التلوث على عكس األدوات القانونية  األرباح والتكاليف
فهذه األدوات تعتمد على احلوافز ذات الطبيعة املالية، وتسعى إىل تطبيق مبدأ آلية السعر مفضلة إياه على . اليت تتميز باجلمود

العتبار أن استخدام األدوات االقتصادية يؤثر بشكل مباشر يف عملية صنع القرار أسلوب التحكم، إال أنه جيب األخذ يف ا
االقتصادي ملؤسسات قطاع األعمال وسياسا�ا اخلاصة باإلنفاق والتشغيل، األمر الذي قد يؤدي إىل عواقب اجتماعية قد ال تكون 

  :مقبولة سياسيا، ومن أهم األدوات االقتصادية ما يلي
إىل مخس ) منظمة التعاون والتنمية االقتصادية OECDوفق ( ُصنفت األدوات االقتصادية للحماية البيئية  :يئيةالضريبة الب2.1.2

  .فئات، كان أحدها الضرائب والرسوم، واعتربت كفئة أساسية نظراً لتأثريها وتكرار تطبيقها
يزانية العامة وقد ختصص لغايات غري مرتبطة بأساس املدفوعات اإللزامية غري املعوضة ، اليت يعود ريعها إىل امل" فالضرائب هي  
وتفرض الضرائب البيئية لتعزيز مبدأ امللوث يدفع ودمج تكاليف إصالح األضرار يف سعر املنتج، وخلق احلافز لكل من ". الضريبة

وزيادة العائدات اليت ميكن توجيهها  املنتجني واملستهلكني بتغيري النشاطات املؤثرة سلبًا على البيئة، وحتقيق سيطرة أكرب على التلوث،
واليت تشمل الضرائب على : ضرائب الطاقة، ضرائب املوارد الطبيعية، ضرائب التلوث :  أنواع الضرائب البيئيةومن . إىل حتسني البيئة

  .الضجيجيندرج ضمن ضرائب الطاقة، إدارة النفايات الصلبة و  الذيCO2 باستثناء ) غازية، سائلة(االنبعاثات املقاسة 
جمال العمل، عنصر التطبيق، أساس الرسم، الغرض األساسي والذي يشمل : مثل وتصنف الضرائب والرسوم وفق عدة طرق،

وضرائب التحفيز، والضرائب . تغطية النفقات، سواء كانت لغايات بيئية حمددة لدافع الضريبة، أو غايات بيئية عامة: املفاهيم التالية
  .املالية البيئية 

املدفوعات اإللزامية املعوضة حبيث يسرتجع الريع من خالل استخدامه يف تنفيذ أهداف " تعرف الرسوم بأ�ا : الرسوم البيئية 2.2.2
  ".مرتبطة بأساس الرسم

نقصد باالستخدام كل نشاط يغري  .12"حقوق نقدية مقتطعة من طرف احلكومة إزاء استخدام البيئة"كما تعرف أيضا بأ�ا 
وتفرض الرسوم البيئية �دف تغطية جمموع تكاليف التسيري للنفايات احلضرية تدرجييا . رب التلوث نشاطا يغري سلبا البيئةاحمليط، و يعت

لكن يف احلقيقة التقدير يتم جزافيا من طرف املصاحل (واملبلغ احلقيقي للرسم حيدد وفق مبدأ امللوث الدافع وهذا حسب الكمية املرمية 
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غ الرسم بناء على معطيات تتعلق أساسا بتحديد مبلغ يساعد يف القضاء على اآلثار املرتتبة على ذلك إلعادة املختصة حيث حيدد مبل
  .رسكلة النفايات املوجودة يف املزابل وأماكن التفريغ 

هذه . يئة نظيفةإن املبالغ املدفوعة تعترب مبثابة استثمارات توجه إلعادة التصحيح البيئي وحماولة الوصول إىل احلالة األوىل، ب
سنوات  10مليار خالل  21يف احلقيقة ال تكفي فيقع العبء على الدولة لتغطيتها فتكاليفها قد قدرت بأكثر من  االستثمارات

  .القادمة
كذلك إجناز و�يئة قمامات خاضعة للمراقبة وتدعيم اإلطار التشريعي بقانون خاص متعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها     

 5,5خصص مبلغ )  2004 – 2001 االقتصادييف إطار برنامج تدعيم اإلنعاش ( طبيقا هلذه اإلسرتاتيجية يف مرحلتها األوىل وت
إن األهداف األساسية لتطبيق .  13مدينة 21مليار دينار إلزالة القمامات الفوضوية وإجناز و�يئة وجتهيز قمامات مراقبة على مستوى 

   :14ل مربرات استعماهلا هيالرسوم البيئية و اليت متث
استعماهلا كوسيلة فعالة إلدماج تكاليف اخلدمات و األضرار البيئية مباشرة يف أسعار السلع، اخلدمات أو يف تكاليف األنشطة  ¨

على البيئة  التكامل بني السياسات االقتصادية والبيئية من أجل حماربة التلوث حفاظا" يدفع -امللوث" املتسببة يف التلوث، تطبيقا ملبدأ 
 ).جباية التنمية املستدامة(

 .حتريض املستهلكني واملنتجني على حتسني و تعديل سلوكهم حنو استعمال املوارد املتاحة استعماال فعاال يف احلفاظ على البيئة ¨
 .تشجيع التجديد والتحوالت اهليكلية يف أساليب اإلنتاج و تعزيز احرتام التشريعات اخلاصة حبماية البيئة ¨
مثل ملوثات وسائل النقل، ( كن أن تكون وسيلة من جمموع وسائل أي سياسة فعالة �دف إىل حماربة املصادر الصغرية للتلوثمي ¨

حيث ميكن أن تكون السبب الرئيسي يف االخنفاض الكبري يف ). النفايات، املواد الكيميائية املستعملة يف الفالحة من مبيدات وأمسدة
 .ثال على ذلك الرسوم على النفايات املنزلية يف الواليات املتحدة األمريكيةحجم التلوث املستهدف، وكم

أو ختفيض الرسوم على اليد العاملة، رؤوس /زيادة اإليرادات اجلبائية اليت تستعمل يف تغطية النفقات البيئية و الرفع من مستواها و̈ 
  .األموال و االدخار

ة رسوم الطاقة و أثرها على البيئة ألن هذه الرسوم هي جزء من جمموعة وسائل و جتدر اإلشارة إىل أنه من الصعب تقييم فعالي
تطبق الرسوم البيئية . ال ميكن فصلها عن بعضها البعض، هلذا فإنه ليس من املمكن يف مجيع احلاالت إدراك الفعالية البيئية هلذه الرسوم

  .رسوم االنبعاثات، رسوم املستخدمني، و رسوم املنتجات: إىليف عدد كبري من دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وتقسم 
 :هناك ثالثة أصناف للرسوم البيئية تتمثل يف :أصناف الرسوم البيئية 1.2.2.2

إتاوة (معاجلة املياه : وتعد مثال لتغطية تكاليف اخلدمات البيئية و إجراءات خفض التلوث، مثل :اإلتاوات أو الرسوم التحويلية ¨
 .، واليت ميكن أن تستخدم كنفقات بيئية متعلقة باملياه)االستهالك

 .أو املستهلكني/ وهي معدة لتغيري سلوك املنتجني و :الرسوم الحاثة ¨
  .وهي تعد من اجل زيادة اإليرادات اجلبائية قبل كل شيء :الرسوم البيئية الجبائية ¨

رب من احلوافز املالية االجيابية اليت متنحها احلكومة للمنشآت اإلعانات هي مسامهات مالية تعت :الحكومية واالعتماداإلعانات  3.2.2
 اإلنتاجية لتشجيعها على معاجلة نفايا�ا قبل إلقائها يف املوارد البيئية املختلفة، فامللوث يتحصل على كل وحدة تلوث أقل من املقياس

  .املرجعي على وحدة إعانة 
صنع إلنتاج مادة االمسنت ينشأ عن هذه الصناعة مشاكل بيئية متنوعة لنفرض وجود م: وعليه سنأخذ مثال يبسط لنا الفهم

خاصة عندما يستخدم طريقة التصنيع اجلاف ويتطاير منها تراب اإلمسنت وذرات الكلنكر، وهي أتربة متناهية يف الصغر تتطاير يف 
املكونات البيئية من كائنات حية حيوانية ونباتية وجماري اجلو مسببة يف تلويث احمليط اهلوائي وتنتشر وتتناثر يف احمليط احليوي فتؤثر على 

  .مائية وأراضي زراعية وتتسبب يف مضاعفات صحية على العنصر البشري
إن الدولة تقوم بتقدمي إعانة ثابتة للمصنع عن كل وحدة هواء مت تنقيتها من الغبار وخمتلف الشوائب املتطايرة قبل إلقاءها كما 

  :توى األمثل للتصفيةيوضح الشكل أدناه املس
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  .يوضح أثر سياسة منح اإلعانات الحكومية في مكافحة التلوث: 02شكل 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  411، ص1995، راإلسكندرية للكتاب، مص ز، مرك"اقتصاديات املوارد والبيئة ئمباد"حممد زكي،  نأمحد رمضان نعمة اهللا، إميا:المصدر
فقبل هذا املستوى تكون اإلعانة املمنوحة يف حالة  Kل لتنقية اهلواء هو املستوى يتضح لنا أن احلجم األمث )2(من الشكل رقم 

 Kمعاجلة امللوثات قبل انبعاثها  أكرب من تكلفة املعاجلة وتستمر املنشأة يف معاجلة خملفا�ا وينخفض معدل التلوث، أما بعد املستوى 
  .نشأة عن املعاجلةفتصبح تكلفة املعاجلة أكرب من اإلعانة املمنوحة فتتوقف امل

 احلال هو كما ،)1986( ديرز قبل من التلوث تراخيص فكرة طرح مت): التراخيص القابلة للتجارة(أسواق حقوق التلوث  4.2.2
 "موافقات" باسم تعرف اليت(الرتاخيص وتصدر التلوث إطالقات من معني حبد بالسماح اجلهة املنظمة تقوم املعيار، لوضع بالنسبة
 هذه احلالة ميكن مللوثي البيئة شراء حق استخدام جزء من البيئة كمستودع ملخلفا�ا حيث جيوز للنشاط امللوث للبيئة أن يف). التلوث

 . 15يستخدم البيئة للتخلص من خملفا�ا يف مقابل حتميله سعرا موجبا للتخلص من هذه املخلفات
ن أجل احملافظة على نوعية احمليط، فمثال إذا كان للملوث احلق حيث يتضمن هذا الرتخيص كمية التلوث اليت تطرح سنويا، وهذا م

وحدة الباقية جيب أن يعاجلها يف مراحل التصفية واملعاجلة حسب هذا التحليل فانه  40وحدة إذن  100وحدة على  60 بان يلوث
يتحدد من طرف الدولة ، فالعرض . جيب على السلطات العمومية خلق سوق للتلوث وحقوق التلوث تتكون حسب العرض والطلب

  . 16والطلب يتحدد حسب عدد امللوثني الذين يستطعون التفاوض فيها 
حيث �دف حقوق التلويث إىل توزيع جهود مقاومة التلوث بني الفاعلني املختلفني يف حني تتيح للسلطات العمومية اإلبقاء على 

من حقوق االنبعاثات الفردية القابلة لالنتقال، وتعمل السلطة العمومية  عتبة شاملة لإلنبعاثات امللوثة، تناسب هذه العتبة عددا ثابتا
على توزيع هذه احلقوق عن طريق بيعها بسعر ثابت أو بيعها باملزاد أو عن طريق توزيعها على املؤسسات املعنية حسب إنتاجها، يف 

يتم معاقبة كل تلويث إضايف باستثناء حالة شراء هذه احلالة، يسمح لكل مؤسسة أن تلوث يف حدود حقوق التلويث اليت متلكها، و 
منها، بعبارة أخرى مل تستنفذ حقوقها يف التلويث، عندئذ، ويف منطقة " نظافة"املؤسسة حقوق تلويث جديدة من مؤسسة أخرى أكثر 

  .يثمعينة، ميكن تعويض ارتفاع درجة تلويث مؤسسة باخنفاض درجة تلويث مؤسسة أخرى عن طريق تسويق رخص التلو 
ولذلك فان احلل األمثل هو طرح هذه الشهادات يف مزاد علين لصاحب السعر األعلى ويف حالة رسو املزاد على أي طرف يتم 

  .االشرتاط عليه من الدولة بعدم استخدام املورد بأكثر من املعدل املتفق عليه حىت يتم احلفاظ عليه
  :17فوائد التراخيص القابلة للتجارة 1.4.2.2

وهذا يعطينا فكرة عن توفري .إن املتسبب بالتلوث األعلى تكلفة يقوم بشراء تراخيص أكثر :كلفة إلى الحد األدنىتخفيض الت̈ 
الرتاخيص للتكاليف، وجيد املتسببون بالتلوث ذوي تكلفة املكافحة املتدنية أنه من األسهل نسبيا مكافحة التلوث بدال من شراء 

ن ترتفع لديهم تكاليف املكافحة فيفضلون شراء الرتاخيص بدال من مكافحة التلوث، ومبا أن الرتاخيص، أما املتسببون بالتلوث الذي
يقوم املتسببون بالتلوث ذوي التكلفة املنخفضة ببيع : للمتسببني بالتلوث تكاليف مكافحة خمتلفة فان هناك سوقا أوتوماتيكية

K 

 وحدات اهلواء النقية

E B 

A 

 اإلعانات احلكومية

 التكلفة احلدية للتصفية

 وحدة نقدية
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ومن خالل منح املتسببون بالتلوث فرصة التجارة يتم تقليص .بشرائها الرتاخيص بينما يقوم املتسببون بالتلوث ذوي التكلفة املرتفعة
 .التكاليف اإلمجالية ملكافحة التلوث إىل احلد األدىن مقارنة باملنهج القانوين املباشر لوضع املعايري

ف يقومون فسو  سوف يقوم الداخلون اجلدد بشراء الرتاخيص إذا كانت تكاليف املكافحة مرتفعة، وإال :الداخلين الجدد̈ 
 .ثانية تتم احملافظة على مزايا ختفيض التكاليف العامة لنظام الرتاخيص ةباالستثمار يف جتهيزات مكافحة التلوث، ومر 

هناك مسة أخرى لرتاخيص التلوث من أ�ا ال تبدو مقصودة، إذا كانت سوق الرتاخيص حرة فعال  :فرص لمن ال يتسببون بالتلوث̈ 
كن ألية جمموعة معنية بالضغط البيئي دخول تلك السوق وشراء الرتاخيص وإبعادها عن السوق أو سوف تكون مفتوحة للجميع، ومي

حىت إتالفها، كما ميكن أن يكون مثل هذا احلل كفؤا نظرا ألنه يعكس كثافة تفضيل مكافحة التلوث كما يتنب من خالل رغبة السوق 
جيب بشكل معاكس أن احلد الذي وضعته للتلوث على انه مثايل أو يف الدفع، وتكمن خطورة تلك الفكرة يف أن الدولة قد تست

يتفقون معها، وقد تقوم الدولة ببساطة بإصدار تراخيص جديدة يف كل مرة تقوم فيها جمموعات  مقبول قد تغري بسبب تدخل من ال
 .البيئة بشراء الرتاخيص

بعض مشكالت ضرائب التلوث، وحىت عندما يتم وضع تتمتع الرتاخيص باجلاذبية أل�ا تتجنب : التضخم وتكاليف التعديل̈ 
معيار وفرض ضريبة لتنفيذه فان هناك بعض املخاطر من أن تلك الضريبة سوف لن تقدر بالشكل املناسب، مع وجود الرتاخيص ال 

اد اآللية املناسبة إلصدار يصبح من الضروري إجياد املعايري املطلوبة ومعدل الضريبة املعين بل أنه من الضروري فقط حتديد املعيار وإجي
الرتاخيص، وعالوة على ذلك فإذا كان هناك تضخم يف االقتصاد فان القيمة احلقيقية لضرائب التلوث سوف تتغري وقد تؤدي إىل 

كما تتطلب الضرائب أيضا التعديل .هناك اهتمام مبوضوع التضخم الن الرتاخيص تستجيب للعرض والطلب أن، القضاء على فعاليتها
 .را لوجود الداخلني واخلارجني من النظام،وكما رأينا فان الرتاخيص تتكيف مع تلك التغريات بينما الضرائب حتتاج إىل تعديالتنظ
 "ضخمة" تكون فتكاليف املكافحة "التكنولوجي باحلبس" تتعلق مبيزة أيًضا تتمتع الرتاخيص أن إىل يشار :التكنولوجي "الحبس" ¨

 ال تكون قد الرسوم تغريات على التعديالت فإن لذا ، عمليات املكافحة من إضايف نوع يف االستثمار الضروري من املثال سبيل فعلى
 ثابًتا يكون سوف الرسوم معدل أن على التأكيد خالل من تدعيمها ومت مسبق بشكل تغريات الرسوم عن اإلعالن مت إذا إال مالئمة

 . واملتوسط القصري املدى ما على حد إىل
 أيًضا، قليلة )"املتلقي نقاط("التلوث  فيها حيصل اليت النقاط وأن بالتلوث املتسببني من قليل عدد وجود افرتضنا  :المكاني عدالب ¨

 خالل من الضرائب بتحديد قمنا التلقي، إذا نقاط الكثري من وكذلك التلوث، إطالق مصادر من الكثري هناك يكون قد فإنه وعملًيا
 املختلفة التلقي نقاط أن مبا املصدر خالل من الضرائب مع التباين حتقيق من الضروري يكون فسوف الناتج لضررا مع الواسعة العالقة
 مع امللوثات ترتابط من الكثري أن حيث أخرى آثار هناك يكون فقد ذلك إىل وباإلضافة التلوث، الستيعاب بإمكانات خمتلفة تتمتع

 . اإلدارية الناحية من النظام تعقيد من مما يرفع حدة، على ملوث كل يسببها اليت الضرر ةكمي من أكرب إمجالًيا ضررًا لتنتج بعضها
 .املكانية  املشكلة هذه بتجنب معني حد إىل الرتاخيص وتسمح

ث إال أن هذا األسلوب غري جمدي وال يتناسب والفعالية البيئية نأخذ على سبيل املثال أي منشأة ملوثة  حتصلت مثال على حق تلوي
دوالر أمريكي على حسب استيعاب البيئة احمليطة �ا وكانت هذه املنشأة تصدر خملفات أكثر من احلق الذي حبوز�ا ،  100بقيمة 

وعليه نستنتج . هنا بإمكا�ا أن تقوم بشراء الفارق من أي منشأة أخرى وتقوم بالتلويث رغم أ�ا تكلف البيئة فوق طاقتها االستيعابية 
  .ة غري فعالة بيئيا وال تتناسب و مفهوم التنمية املستدامة بأن هذه األدا

إن من أكرب الصعوبات اليت تواجه أسواق سياسة بيع حقوق امللكية هي حتديد الدقيق لألطراف املسئولة عن ظهور اآلثار اخلارجية 
هور التلوث من جهة ويف التضرر من للتلوث من جهة واألطراف املتضررة من جهة أخرى، إال أنه يتشارك جمموعة من األطراف يف ظ

  :18يوعلى ذلك نستطيع أن نلخص عيوب سياسة بيع حقوق امللكية والعمل على طلق سوق جديد فيما يل. التلوث من جهة ثانية
صعوبة حتديد الفئة املسئولة واملتضررة من التلوث نتيجة النتشار هذه اآلثار وانعكاسها على عدد كبري من املنشآت واألفراد،  ¨

 .وبالتايل صعوبة إبرام العقود
 .حقوق امللكية العامية للموارد البيئية منتهكيصعوبة توقيع العقوبات على  ¨
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يعترب االقتصاديون ظاهرة التلوث دليال على فشل نظام السوق، فامللوثون ال يواجهون باآلثار  :مؤشرات األداء والجودة البيئية 3.2
لفا�ا يف البيئة ألن استعماهلا حر وليس للمنشأة حافز على عدم إطالق املخلفات، لذلك تقع البيئية السلبية لإلنتاج، واملنشأة تطلق خم

، وتستخدم األساليب االقتصادية لتصحيح هذا الفشل بفرض نفقة على إطالق امللوثات لتصبح االبيئة خارج إطار اختاذ املنشأة لقرارا�
ختفيض النفقة اليت تتكبدها بسبب التلوث فتعمل على مواجهته، وقد حيملها ذلك  البيئة يف إطار اختاذ القرار حيث تسعى املنشأة إىل

  .19على تغيري منط إنتاجها يف اجتاه منط آخر أقل تلوثا للبيئة
 :المقارنة بين المعيار والرسم 1.3.2

هات املتابعة هي اليت تتمتع يف هذا اجلانب يعترب املعيار أحسن من حيث الفعالية البيئية مقارنة بالرسم،الن هناك ج :األداء البيئي ¨
بصالحية فرض بعض العقوبات للذين يتجاوزون املقدار احملدد للتلوث،هذا ما جيعلهم حيجمون على تلوث البيئة ويعملون على محايتها 

 .من خملفا�م
ي رسم مقابل الزيادة أما فيما خيص الرسم فان األعوان االقتصاديون هم يبحثون على حتقيق أقصى ربح، هنا هم قادرين على دفع أ 

يهمهم أمر البيئة فهم يلوثون ويدفعون املقابل، لذلك نقول أن املعيار  يف اإلنتاج وهذا ما يقابله زيادة يف التلوث، ففي هذه احلالة ال
  ).األداء البيئي(هو األحسن من حيث الفعالية البيئية 

نسب له ألنه يسعى إىل حتقيق أقصى ربح واملعيار يف هذه احلالة يقوم العون االقتصادي بدفع الرسم كحل ا: الفعالية االقتصادية ¨
فالعون االقتصادي يسعى إىل توسيع نشاطاته ومن خالهلا تتزايد  الن املعيار حيد من األنشطة اليت يقوم �ا األعوان، ال يناسبه،

 ).املخلفات(بعاثات االنبعاثات الناجتة عن هذه األنشطة فيقوم بدفع الرسم املناسب الذي يقابل هذه االن
الرسم هو حل خاطئ، الن بعض املنشآت قادرة على دفع أي مبلغ يطلبه املنظم الذي يقوم بتحديد الرسم مقابل زيادة  أننستخلص 

واملعيار احملدد بالنسبة جلميع املنتجني باختالف أحجام الشركات ال يراعي . التلوث الناجتة عن التوسع يف أنشطتها االقتصادية
  .ات، أما الرسم فهو يراعي مقدار االنبعاثات حسب حجم النشاطالقدر 

أما الرسم فهو يسمح للمنتج باختيار املستوى الذي يراه  نالحظ بان املعيار غري عادل من حيث التغري بتكاليف معاجلة التلوث،
  .إذا الرسم أحسن من املعيار من حيث األداء االقتصادي أنسب للتلوث،

نالحظ بان املعيار غري حمفز على اإلبداع واالبتكار ألنه مقدار ثابت، أما الرسم فهو يدفع : واالبتكار التحفيز على اإلبداع ¨
مما يؤدي إىل ) املخلفات(تعمل على ختفيض حجم االنبعاثات ) تكنولوجيا اإلنتاج األنظف(لإلبداع فاستخدام تكنولوجيا جديدة 

اجتة عن النشاط االقتصادي فكلما اخنفضت نسبة االنبعاثات تنخفض باملقابل نسبة الرسم املدفوع على حسب املخلفات الن ضختفي
 . الرسوم املفروضة إىل املنشأة وهذا ما حيفزها على اإلبداع

ميكن تطبيقه ميدانيا،هنا اإلدارة املكلفة تقوم  الذي ال ءيالشوهو ) االنبعاثات(علينا قياس حجم اإلصدارات : الفعالية اإلدارية ¨
ج ملوث يقوم بتصريح على القيمة ألنه من غري املعقول بان أي منت عيار والرسم على تصرحيات امللوثني لذلك فهي غري فعالةبتحديد امل

ا احلقيقية لإلصدارات الناجتة عن نشاطه،فمن خالهلا اإلدارة تقوم بعملية املراقبة وهذا ما يرفع من التكاليف اإلدارية بدون أن يكون هل
  .سوم تعترب تكاليف بالنسبة لإلدارة فهي تدفقات نقدية تتطلب التسيريمقابل حقيقي، فالر 

يف حالة فرض ضريبة على املنشآت امللوثة للبيئة تتخذ املنشآت قرارا�ا كرد فعل للعقاب : المقارنة بين الرسم واإلعانة 2.3.2
يعمل املنتجون على تقليل التكاليف بأكرب قدر، احملتمل، فالضريبة ترفع من التكلفة الكلية لإلنتاج يف حالة عدم املعاجلة، وعلى ذلك 

إما عن طريق رفع نسبة املعاجلة إذا كانت تستطيع تطبيق تكنولوجيا تقلل من كمية النفايات أو إذا كانت تكلفة املعاجلة أقل من 
  .الضرائب املفروضة يف حالة عدم املعاجلة

ملنشآت وحثها على تقليل معدل التلوث، فإذا استمرت املنشآت يف إلقاء أما يف حالة إعانة حكومية نالحظ أن احلكومة حتاول إغراء ا
على املدى الطويل اإلعانات هلا تأثري فهي ترفع من . النفايات دون معاجلة تصبح اإلعانات احلكومية بالنسبة هلا إيرادات مفقودة

  .هذه القطاعات املدعمة وبالتايل زيادة التلوث مردودية القطاعات املدعمة مقارنة بالقطاعات األخرى، مما يؤدي إىل زيادة حجم
حبكم خاصيته املركزية يؤدي إىل حتقيق هدف منع  المعيارهلا خاصية الالمركزية وختفيض التكاليف، أما  الرسومومنه نستخلص بان 

للرسوم، عندما يكون  التلوث مباشرة، فسلطات التنظيم تعمل بطريقة فعالة عن طريق ختفيض تكاليف عدم التلوث، عند استعماهلا
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عدد امللوثني كبري، وعندما تكون تكنولوجيا فعالية التلوث غري متجانسة، وعندما ترتفع سرعة التكلفة احلدية ملنع التلوث بالنسبة 
  .للضرر احلدي على البيئة، وتستعمل املعيار يف احلالة املعاكسة

ني صالحيات احلكومة منع إلقاء بعض النفايات املضرة بالبيئة، من ب: المفاضلة بين األدوات االقتصادية والتنظيمية: ثانيا
فاإلجراءات القانونية اليت متنع إلقاء مثل هذه املخلفات اخلطرة تعترب وسيلة من وسائل مواجهة املشكالت البيئية، ولتطبيق مثل هذه 

  :القوانني جيب اخذ أمرين رئيسيني يف احلسبان ومها
 .لنشاط اإلنتاجي املسبب للتلوثمدى توافر البدائل القريبة ل ¨
 .مستوى التكلفة االجتماعية اليت يفرضها النشاط اإلنتاجي على ا�تمع ¨
وتعتمد تدابري التحكم البيئي إىل جمموعة من املعايري البيئية املعروفة للمجتمع دون استثناء، وتفرض مثل هذه التدابري إىل حد ما   

وجتدر اإلشارة . ويبقى عدد من املشكالت البيئية يتطلب التنظيم من خالل التحكم يف األسبابحلوال موحدة ملواكبة اآلثار البيئية، 
إىل أن التنظيم املبين على آليات السوق أو تصحيح القوة السوقية لألخذ يف االعتبار آثار التلوث الناجم عن األنشطة االقتصادية، هو 

ع األساليب ملكافحة التلوث وخاصة يف االقتصاديات احلرة اليت تعتمد آلية السوق النوع الذي تدعمه وتشجعه النظرية االقتصادية كأجن
يف توزيع املوارد االقتصادية، حيث متتاز بالكفاءة و الفعالية، فالرسوم تسمح بالتصدي ملشكالت البيئة من جانب املتسببني يف 

ميكن تصور األدوات . 20تقنيات أنظف مز على استخدابأقل التكاليف، بينما الدعم حيف –القادرين على القيام بذلك -التلوث
  .االقتصادية على أ�ا غري عادلة ومن مث غري مقبولة خاصة مع وجود التوزيع غري عادل للدخل

ال قبل أما بالنسبة لإلجراءات القانونية اليت تقوم بسن القوانني احلظر و اإللزام وما يتبعه من رفع القضايا املختلفة اليت تستغرق وقتا طوي
الوصول إىل القرارات النهائية ال يفيد يف مواجهة املشكالت البيئية بشكل مباشر وسريع، إضافة إىل عدم املرونة يف تقدمي التحفيزات 

  .واإلغراءات اليت تؤدي باألفراد إىل حتسني أدائهم البيئي
شاط وحساب التكلفة اخلارجية املرتتبة على النشاط كما جيب توافر معلومات دقيقة عن النشاط امللوث وإمكانية توافر البدائل للن

. الذي يستدعى إنفاقا حكوميا كبريا،أما فرض القوانني دون توافر املعلومات لن يكون جمديا يف حل املشاكل البيئية ءيالشاإلنتاجي، 
ألمر الذي ميثل محال ثقيال على فأسلوب الضبط والسيطرة احلكومية يتطلب قدرات إدارية معقدة ألحكام عملية الرقابة والتنفيذ ا

  .امليزانية احلكومية نظرا للتكاليف املتصاعدة ألعمال تلك اإلجراءات
لكن رغم الدور اهلام الذي تلعبه السلطة يف محاية البيئة من التلوث، إال أن األساليب التنظيمية املستخدمة تقحم جهة اإلدارة يف 

ر يف أنساق عملها خاصة يف حال فرض استخدام مدخالت معينة بنسب معينة صميم نشاط املنشآت وينطوي عليها تدخل مستم
ورمبا كانت وسيلة احلدود القصوى للتلوث أقل وسائل التقنية مضايقة للمنشآت . أو استخدام مصدر للطاقة بديال عن مصدر آخر

فأفضل األساليب التنظيمية ملواجهة . لقصوى وان كانت تنطوي بدورها على مالحقة هلذه املنشآت للتأكد من التزامها �ذه احلدود ا
التلوث هو أسلوب التحسني ملا ينطوي عليه من مستوى أمثل للتلوث تستهدف الدولة بلوغه وحتفز املنشآت املعنية على ذلك مبا 

وختفف من وقع  تقدمه هلا من دعم تتحمل مبوجبه نصيبا يف تكلفة مواجهة التلوث فتهون على املنشأة الواجب امللقى على عاتقها
فأسلوب التحسني ليس أسلوبا تنظيميا حبتا وال هو أسلوب اقتصادي  تدخلها يف نشاطها لضمان التزامها مبستوى التلوث املقرر،

  .ولكنه أسلوب خمتلط جيمع مسات األسلوبني معا ويتفادى الكثري من عيو�ما
ناء اقتصاد البيئة ألن كال من الضرائب و الدعم تستخدم على نطاق واسع و وعليه ميكننا القول بان السياسة املالية تعترب أداة مثالية لب

تعمل عن طريق السوق، و باالعتماد بصفة أساسية على هاتني األداتني لبناء اقتصاد بيئة فإننا نستثمر قوى السوق، مبا يف ذلك  
اسرتاتيجيات واقعية، تسعى لتحقيق هدف وقف بيئية مالئمة،  تفاألمر يتطلب إذن، سياسا. كفاءته الذاتية يف ختصيص املوارد

خطط قابلة للتنفيذ، مبنية على املعرفة املعاصرة، ويف إطار اإلمكانيات املتاحة كما يتطلب صياغة ومن التشريعات الضابطة، واملتعلقة 
ن القرارات الصائبة بيئيا يف الوقت نفسه وما أثبتته التطورات األخرية يف العامل أ. 21بالسياسات البيئية العامة للبيئة وفق مفهومها الدويل

صائبة اقتصاديا إذا سريت بطريقة حمكمة ،لدا كان املقياس حياة الشعوب ومصلحة األجيال املقبلة وليس حسابات واملصاحل اآلتية 
إدارة سياسية بيئية ومن خالل ما سبق يتضح لنا أمهية وضع . 22أفراد، حبيث انه االستقرار االقتصادي شرط أساسي لالستقرار البيئي
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كما تنص عليها التشريعات   تقصد احلفاظ على ما تبقى لنا من موارد ولألجيال الالحقة، وهذا ما يستدعي وضع ضمانات والتزاما
  .والتنظيمات القانونية لتسريها بطريقة عقالنية

ا، وعلى ما يبدو أ�ا تعتمد أساسا على الوعي هناك العديد من األدوات ميكن اللجوء إليه: األساليب الحديثة لحماية البيئة: ثالثا
أو بديل يف بعض األحيان لإلجراءات األخرى وتتجلى مظاهر ) تعمل على تفعيل باقي األدوات(البيئي حيث تعترب مبثابة مكمل فعال 

  :يالوعي البيئي فيما يل
ذات ملكية عامة ومتاحة حبرية ) ض القابلة للزراعةمثل األر (إذا كانت املوارد النادرة  :المشتركة تالتسيير الجماعي للممتلكا .1

وعليه . فان أي أرباح حمتملة سوف يتم التنافس بشأ�ا يطلق عليها حالة امللكية العامة للموارد،) مثل املزارع أو املراعي(للجميع 
يين يدعو إىل محاية األمالك فالتسيري اجلماعي للممتلكات املشرتكة ممارسة قدمية جدا، خالل العصر الوسيط كان توماس األقو 

املشرتكة، فاألمالك اليت ال ميكن تسيريها ومحايتها إال عن طريق اجلماعات، خالل القرن العشرين متحورت املناقشات املرتبطة بتسيري 
رتكة؟ يستلزم تسيريها من هل الدولة، أم السوق أم اجلماعة أحق بتسيري هذه املوارد املش: املمتلكات البيئية املشرتكة حول املسألة التالية

فاملفهوم الليربايل لتسيري املوارد الطبيعية مييل أكثر إىل إقامة أسواق . قبل الدولة اللجوء إىل املقاربات املعيارية بل األدوات االقتصادية
أكثر تأسيسية، متر بتعبئة أما دعاة التسيري اجلماعي أو املشرتك فإ�م يتبنون مقاربة . املتناقلة) االستعمال واإلنبعاثات(احلقوق 

   .23املؤسسات القريبة جغرافيا من املوارد الواجب محايتها
لكن من منظور التنمية هو فشل التسيري اجلماعي يف الرتكيز على قضايا األساسية اخلاصة باملساواة والعدالة واحلاجات الضرورية وكلها 

هون الستخدام املوارد اململوكة ملكية عامة اليت قد ال تستخدم بكفاءة موضوعات ضرورية للتنمية ولنتائج التنمية، فاألشخاص يتوج
  .ويستخدمو�ا كقرينة يف إطار نظم الزراعة يف دول العامل الثالث

لذلك ظهر التيار الفكري الداعي إىل التسيري اجلماعي قبل كل شيء، كرد فعل لإلخفاقات املتكررة اليت أصابت املشاريع التنموية اليت 
البلدان النامية حيث أقيمت مشاريع عديدة دون مراعاة الطرائق  -خصوصا -فهي تعين . اغتها دون مشاركة اجلماعات احملليةمتت صي

حول البيئة والتنمية " ريو"أن مثل هذا التفكري الصادر عن أوساط التنمية قد مت تقدميه خالل ندوة . التقليدية و القدمية لتسيري املوارد
  .بتسيري ال مركزي للموارد املتجددة جليا وواضحاحيث كان االهتمام 

) أي تقدمي حوافز لألعمال لكي تنصاع بدال من معاقبتها عند املخالفة" (المكافأة"أن أسلوب  نيرى كثريو : المبادرات الطوعية .2
 .العامليةوأسلوب احلوافز اليت تعتمد على السوق حتقق نتائج أفضل وردود فعل سريعة باملقارنة بتوحيد اجلهود 

 وفعالية االستدامة تتطلب خلق مزايا اقتصادية بعد معرفة تكلفة التحسينات البيئية وفوائدها، فقد ظهرت معظم الربامج البيئية املبتكرة
لبيئة واهلامة حينما تعهد نوع من األعمال بصيانة البيئة ومحايتها، ومثة أمثلة عديدة على قيام الشركات بإجراء تغريات من أجل صيانة ا

الذي تطبقه شركة مينوسوتا للتصنيع واستخراج املعادن، فقد  �3Pدف حتقيق وفرات اقتصادية كبرية ،فعلى سبيل املثال برنامج ثري يب
فكرة هذا الربنامج من الوعي البيئي الذي كان سائد خالل فرتة السبعينيات، وكانت فكرة جتنب التلوث مبثابة خروج عن  استوحيت

ت اخلاص بوضع موانع التلوث يف �اية األنبوب، وكانت تكلفة هذه اإلضافة اجلديدة اليت أدخلت على موانع التلوث جد اإلجراء الثاب
  . 24باهظة وانطوت يف واقع األمر على حل مؤقت، وكانت الطريقة األكثر فاعلية هي البحث عن حلول أكثر فاعلية ودواما

الدافع االختياري لتحمل تكاليف التخلص من املخلفات بالطرق الصحية من أجل وتتمثل صعوبة هذا االجتاه يف انه قلما يؤخذ 
من أجل ذلك فال بد من خلق حوافز لدى الوحدات االقتصادية اخلاصة لتمتنع عن تلويث . 25الرفاهية اخلاصة بآخرين يف ا�تمع

طتها اليت تزيد من معدالت التلوث فإذا ألزم قانون البيئة أو إجبار تلك الوحدات قانونا على إتباع قواعد خاصة عند مباشر�ا ألنش
املرور أصحاب السيارات اخلاصة بعدم قياد�ا بدون تركيب جهاز التخلص من التلوث فسيجدوا أنفسهم مضطرين لكي حيصلوا على 

فوائد خفض النفايات يعد خفض النفايات إىل أدىن حد أحد التدابري الناجحة بالنسبة لشركات عديدة، وتتمثل أهداف و . 26املنفعة
  :فيما يلي

توفري األموال من خالل تقليل عمليات معاجلة النفايات وتكلفة التخلص منها، وشراء املواد اخلام وغري ذلك من تكلفة التشغيل ̈ 
 .املرتبطة �ا

 .تقليل املشكالت املرتبطة باملسئولية القانونية البيئية̈ 



 دور السياسات البيئية يف ردع وحتفيز املؤسسات االقتصادية على محاية البيئة
  بوذريع صاليحة. د                             

 110 - 95 ص، 2017السداسي الثاين ، 17 لعددا                  ISSN  6132-1112                               اقتصاديات مشال إفريقيا         جملة 
107 

 .محاية الصحة العامة وسالمة العمال̈ 
 .ى البيئة وصيانتهااحلفاظ عل̈ 

وعليه ميكننا القول بأن التعليم والتوعية البيئية يعرفنا بفوائد محاية البيئة ومن خالل العمل اجلماعي ميكننا حتقيق وفرات ومكاسب 
ضخمة، من أجل ذلك قامت دول كثرية بتبين مثل هذه االجنازات واملبادرات من أجل اختاذ قرارات صائبة لتحقيق أهدافها بأقل 

  .تكلفة ممكنة
لقد بقي مفهوم الوعي البيئي وثيق الصلة يف تطوره مبفهوم البيئة ذا�ا وبالطريقة اليت كان ينظر به إليها، وانتقل من : الوعي البيئي .3

ية نظرة تقتصر على تناول البيئة يف جوانبها البيولوجية والفيزيائية إىل مفهوم أوسع وأمشل يتضمن اجلوانب االقتصادية والثقاف
وأصبحت أهداف الوعي البيئي هي التعريف بالتأثريات البيئية املختلفة على . واالجتماعية للبيئة ويربز ما بني هذه العناصر من ترابط

الكائنات احلية كاإلنسان واحليوان والنبات وتأثري هذه الكائنات على البيئة نفسها وما يرتتب على ذلك من نتائج تنعكس اجيابيا أو 
عملية تنمية " ويعرف الوعي البيئي بأنه. 27ى النظام البيئي باملفهوم العام الشامل واملتكامل بشكل مباشر بنوعية احلياةسلبيا عل

املعارف واملواقف واملهارات الضرورية لدى األفراد العاملني يف املنظمة، وذلك �دف متكينهم من فهم وتقدير مدى آثار نشاطا�م 
  ".ئيةعلى املسائل والقضايا البي

فكثري من األزمات البيئية والتلوث البيئي يرجع إىل سوء التصرف البشري سواء يف العامل املتقدم أو العامل النامي، فسلوك اإلنسان 
يتسم باالنشغال بالتنمية االقتصادية السريعة لتلبية حاجات البشر املتزايدة دون النظر إىل محاية البيئة، وذلك نظرا لقلة أو ضعف 

. يف اسرتاتيجيات الدولة حلماية البيئة وربطها جبميع متطلبات احلياة  )1(فالوعي البيئي جيب أن حيتل األولوية رقم . البيئيالوعي 
ويكون ذلك عن طريق إدخال البعد البيئي يف مجيع مراحل ومناهج التعليم ابتداء من التعليم األساسي وحىت التعليم اجلامعي، فالوعي 

الحق على القوانني والتشريعات البيئية ،فصدور القوانني والتشريعات البيئية يكون انعكاسا لظهور مشكلة كبرية البيئي دوره سابق و 
تستدعي االهتمام أو جتنب حدوث مشكلة بيئية قد تؤثر على التنمية واملوارد البشرية، لذلك جيب الرتكيز على الرتبية البيئية من خالل 

  .اخل...وعة من العوامل من أمهها اهليئات واملنظمات غري احلكومية، الدور اجلديد لإلعالم، التعليمجمم 28نشر الوعي البيئي بواسطة 
 املنظمات غري احلكومية جمموعات طوعية ال تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس: مفهوم المنظمات غير الحكومية. 1.3

مشرتكة، وهي تؤدي طائفة متنوعة من  قودها أشخاص ذوو اهتماماتحملي أو قطري أو دويل، ويتمحور عملها حول مهام معينة وي
شواغل املواطنني، وترصد السياسات وتشجع املشاركة السياسية على املستوى  اخلدمات والوظائف اإلنسانية، وتطلع احلكومات على

آالف من هذه ا�موعات يف كل من قد تكونت و تنشأ بصفة عامة لسد الفجوات اليت ترتكها احلكومات وقطاع األعمال، . ا�تمعي
ويقوم األفراد إضافة . ا�تمعات الصناعية والنامية، واغلب املنظمات غري احلكومية هي جمموعات املصاحل العامة مقابل املصاحل اخلاصة

  .عم نشاطات محاية البيئةإىل اهليئات غري احلكومية بدور هام ورائد يف احلركة البيئية العاملية من خالل إعداد الدراسات والبحوث ود
فن تنمية الشعور والقدرة احلسية والسلوكية بأمهية وحتمية "يقصد باإلعالم البيئي بأنه : دور اإلعالم في إيصال المعلومة البيئية 2.3

اآلثار الضارة ألي احملافظة على البيئة وصيانتها من خالل الوعي البيئي املستنري املعدم باألسس العلمية النظرية والتطبيقية مبخاطر 
، فاإلعالم البيئي يلعب دورا فاعال يف تنمية الوعي البيئي والرتبية البيئية من "نشاط بشري يتحدى قدرات وإمكانات البيئة الطبيعية

فئات  خالل وسائلها املرئية واملسموعة واملقروءة اليت تتمتع بقدرات هائلة ومتنوعة يف توصيل املعلومة البيئية الصحيحة إىل مجيع
ا، املواطنني بأسلوب شيق ومؤثر يسهل استيعابه والتأثر به، فهو يتحمل مسئولية كبرية يف بناء الثقافة البيئية السليمة وتنميتها وحتديثه

فاإلعالم البيئي حيث بشكل غري مباشر للتصدي لكل ما يضر بالبيئة أو يفسدها من خالل كشف التجاوزات البيئية وطرح النتائج 
ومن مث تعترب تنمية وتطوير اإلعالم البيئي وتوسيع . للسلوكيات واألخالقيات غري البيئية على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملياخلطرية 

ويتحدد دور . دائرته للقضاء على األمية البيئية، ونشر الثقافة البيئية السليمة والشاملة مبا يسهم يف السري يف اجتاه التنمية املستدامة
  :29م خالل مراحل السياسة البيئية كما يلياإلعال

مرحلة تعيني املشكالت البيئية ،فيها يتمحور دور اإلعالم على وضع قضايا بيئية حمددة على جدول األعمال السياسي ،هنا تلعب ̈ 
ساعد اإلعالم يف كما ي اهليئات األهلية والعلمية دورا أساسيا يف التنبيه إىل مشكالت بيئية معينة تؤثر يف جمموعات من الناس،

 .استقطاب االنتباه والدعم لقضايا حمددة وإقامة حوار مع املسئولني وقادة الرأي
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ويسهل إقرارها  وفيها يساعد اإلعالم على فهم أفضل لدوافع السياسات البيئية وخلفيا�ا، مرحلة اإلنفاق على السياسات البيئية،̈ 
 .رار والرأي العام معارمسيا وقبوهلا شعبيا وهو هنا يتوجه إىل صانعي الق

ويعمل على  وفيها يساعد اإلعالم يف تطوير مواقف شخصية مالئمة للتعامل مع التدابري البيئية، مرحلة تنفيذ السياسات البيئية،̈ 
  .ناس املعنينيكما يشرح اإلعالم مضامني التشريعات والقوانني املرتبطة بالبيئة،وأثرها على ال استمرار التزام الناس �ذه املواقف اجلديدة،

اهتمام واضح مبواضيع البيئة  كاعرتاف بأمهية البيئة من أجل التنمية، وهنا كنستخلص أن اإلعالم البيئي العريب يف بداية الطريق، فهنا 
 حتويل العناوين إىل مواضيع جدية وحتويل صحافة البيئية إىل بعنه تزايد احلديث عن عناوينها، املطلو  يف وسائل اإلعالم، يعرب

  .احرتاف
تؤدي مكاتب الدراسات إضافة إىل املراكز البحثية خدامات مهمة يف جمال نشر : دور مكاتب الدراسات والمراكز البحثية 3.3

املعلومة البيئية وخدمة االتصال البيئي وبالتايل محاية البيئة، عن طريق إعداد دراسات حول تأثري األنشطة االقتصادية على األنظمة 
كما ختتص بإجراء الدراسات والبحوث البيئية ، والتقييم .ات استشرافية للعالقة بني النمو االقتصادي و املوارد الطبيعيةالبيئية، دراس

 بالتنسيق والتعاون مع املكاتب واإلدارات البحثية األخرى، ومتابعة األحباث والدراسات البيئي للمشروعات اليت قد ينتج عنها تلوث،
وعليه فعلى احلكومات وهيئات البيئة  .�ذا النشاط شاركة يف حضور اللقاءات العلمية بالداخل واخلارج املتعلقةاحمللية والدولية، وامل

  :الوطنية أن تعمل على 
 .فتح أبواب مراكز األحباث البيئية واملؤسسات البيئية احلكومية ومكتبا�ا ومراجعها لوسائل اإلعالم̈ 
 .البيئيني يف املراكز العلمية واإلعالميةإجياد حلقات تواصل ثابتة بني الباحثني ̈ 
فتح باب املعلومات لوسائل اإلعالم بال حدود، لتمكينها من املراقبة والنقد، وليس جمرد نقل اخلرب يف بيانات تروجيية تكتفي بوصف ̈ 

 .حفالت افتتاح مشاريع، من دون أن تتكلم عن حمتواها أو تراقب تنفيذها
 :الخالصة

اعتمدت أول أدوات . وات السياسة البيئية قد صنفت إىل ثالثة أجيال متتالية من حيث تاريخ صدورهانستخلص مما سبق أن أد
السياسة البيئية على التنظيم من خالل املعايري وتراخيص االستغالل، و نتيجة حلدود هذه األدوات مت اللجوء إىل أدوات اقتصادية 

ويف األخري بعدما أصبح من . تتم إدار�ا أيضا من طرف السلطات العمومية) اخل...اخيصالبيئية، اإلعانات، الرت  ماجلباية البيئية، الرسو (
أهم أدوات السياسة البيئية املستحدثة أساليب حديثة حلماية البيئة تعتمد على مبادرات طوعية وأدوات إعالمية ومعلوماتية حبيث يرتكز  

  . زام، احلث االقتصادي وااللتزام الطوعي واملعلومةاإلل: استخدام هذه األدوات على ثالث مبادئ خمتلفة هي 
  :لقد توصلنا من خالل هذا البحث إىل النتائج التالية: نتائج الدراسة

سياسة بيئية �دف إىل احلد من التلوث قد تؤدي إىل آثار إجيابية كبرية، إال أ�ا غري كافية وحدها لبلوغ هذا اهلدف  استخدام .1
هلا، واليت هلا  أساسياهدفا  واالجتماعي االقتصاديعلى عدم إجناحها،كالسياسات اليت تأخذ الطابع  نتيجة أسباب كثرية قد تعمل

 .تأثري غري مباشر على البيئة
إن األدوات التنظيمية يف جمال ختطيط السياسات البيئية تعترب أداة أساسية لكنها غري كافية ملواجهة املشكالت الراهنة لوحدها بل  .2

 .والوعي أي إنشاء قاعدة معلومات بيئية واالتصالوأدوات حديثة تعتمد على املعلومة  اقتصاديةتنظيمية  جيب إدراج أدوات
ملواكبة التقدم العلمي ومواجهة التدهور البيئي �دف جتنب نتائجه، فهذه  باستمرارالسياسات البيئية ال بد هلا أن تتطور  .3

واإلمنائية لضمان جمار�ا اإلعتبارات البيئية، فهي تبقى  واالستهالكيةواإلنتاجية السياسات تضع قيودا صارمة على النشاطات الصناعية 
 .بال فاعلية ما مل تدعمها أدوات عملية لتطبيقها

ال تؤدي إىل منع تلوث البيئة متاما وإمنا �دف إىل التوصل إىل احلجم األمثل للتلوث أو احلد املقبول  االقتصاديةإن األدوات  .4
  .لضرر البيئي يف ظل سياسة محاية البيئة واملعياري من ا
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  :من خالل مقالنا هذا ميكننا طرح مجلة من التوصيات وهي كاآليت: التوصيات
 .الرتكيز على التحفيزات واإلعفاءات اجلبائية عوض التمادي يف العقوبات نظرا لصعوبة توقيع العقوبات على منتهكي حقوق البيئة .1
 .البيئية  اإلعالميةا�تمعات، من خالل العمل على التوعية  االهتمام بنشر الوعي البيئي بني .2
 .ضرورة االعرتاف حبق البيئة يف احلماية وإدماج محاية البيئة يف املسارات التنموية، وترقية هذا احلق ضمن احلقوق الدستورية .3
 .اجلماعات احمللية عند صياغة ورسم السياسات البيئية إشراكالبد من  .4
 .ات االقتصادية من خالل سياسا�ا البيئية على التطوير املستمر واحلد من التلوثجيب التزام املؤسس .5
من  األدىنطويلة املدى وليس من اجل التوافق مع احلد  أهدافتتشكل السياسات البيئية للمؤسسات للداللة على  أنجيب  .6

 .البيئي داءلألالشروط اليت وضعتها املؤسسات السياسية، وهذا من اجل حتقيق التطور املستمر 
  . التوسع يف مفهوم السياسات البيئية ليشمل مفهوم التكامل السياسي البيئي .7
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