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   :لخـصامل

السعي املتواصل إلحداث  واالجتماعي على تكاليف بيئية كبرية، من خاللينطوي التطور االقتصادي 

لوث البيئة، ت: دث املشكالت البيئية اليت تتلخص يف ثالثة مظاهربالسلب وحي، ما ينعكس على البيئة الرفاهية

املنافع  يف حتقيق عملية التنمية، إذ أن الستدامةلذا وجب اعتماد مفهوم ا. واختالل توازا تدهور نوعيتها

املتولدة عن زيادة النشاط اإلنتاجي واليت تقاس باحلجم احلقيقي للدخل القومي ال متثل املنفعة الصافية حيث 

ومن أجل إحداث توازن بني مساعي التطور . يقابل ذلك تكاليف اجتماعية تلغي الكثري من هذه املنافع

ثر البيئي للمشروعات قبل تصادية بدراسة األاالقتصادي وحتمية احلفاظ على البيئة تلزم جل الشركات االق

البيئي للمشكالت االقتصادية هو  األثر بحث لتقييمهذا اليف  والتوجه .، ومتابعة ذلك أثناء نشاطهاتنفيذها

ملؤسسات واألفراد على حد ا اعتماد تزايد عن النامجة الضارة والسلبية اآلثار من حماولة إلجياد صيغة للتخفيف

 أو الطبيعي البيئي الوسط على التدخل هذا نتائج وحتديدضخما،  تلوثا على طرق دم البيئة وتسببت ،السواء

ما هي البدائل املتاحة واملمكن تبنيها من قبل : والسؤال املطروح من خالل هذه الورقة البحثية هو. احلضاري

يف سعيها لتحقيق  لآلثار البيئية النامجة عن املشكالت البيئية الكفءاملؤسسات والدول من أجل التقييم 

  تنمية مستدامة؟

تقييم تقييم بيئي لآلثار البيئية، آثار بيئية، تكاليف بيئية، ، ضرر بيئي، بيئيةمشكالت : كلمات املفتاح

  اقتصادي لآلثار البيئية
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  :ولإلجابة على إشكالية البحث نتبع اخلطة التالية

  التكاليف االقتصادية للمشكالت البيئية :أوال

  دراسة األثر البيئي وطرق تقييمه :ثانيا

  من طرف املؤسسات االقتصادية طرق تقييم األثر البيئيتطبيقات ل :ثالثا

 :متهيد

صحيح أن الدول املتقدمة حققت درجات عالية من التطور االقتصادي، إال أن تطورها يعد املساهم  

والالفت لالنتباه أن تكاليف هذه املشكالت مل تتأثر ا الدول املتقدمة فحسب، . األكرب يف تفاقم املشكالت البيئية

دعي الوقوف إلعادة النظر يف املوازين وهذا ما يست. بل جتاوزت ذلك لتشمل اقتصاديات الدول النامية كذلك

االقتصادية، واإلقرار بأنه ال يوجد فرق بني اقتصاد متقدم وآخر نامي، ما تعلق األمر باحلفاظ على حق األجيال 

الالحقة يف احلياة مبا يتماشى وأبعاد التنمية املستدامة وحتقيقا للعدالة االجتماعية، فاملعضلة أكرب من أن تتبناها 

  . ات دول دون أخرى أو مجاعة دون غريها فهي عابر للحدود واحلواجز اجلغرافية ألي دولةاقتصادي

  التكاليف االقتصادية للمشكالت البيئية: أوال

 ،كن النظر إىل املشاكل البيئية من عدة زوايا فهناك ظواهر حاضرة وواقعة مثل تلوث اهلواء واملياهمي

وهناك ظواهر ذات أثر حملي كالتصحر والتلوث الصناعي، وظواهر  .االحتباس احلراري: وأخرى افتراضية مثل

هذا االختالف يف الظواهر البيئية وتنوع أسباا وانعكاسها  .عاملية شاملة كالتغريات املناخيةأخرى ذات أبعاد 

 تركز من الدول منفنجد . جيعل أولويات الدول ختتلف باختالف هياكلها االقتصادية ودرجات التنمية فيها

كالواليات املتحدة  احلد من التلوث الصناعي وتطوير مصادر الطاقة األقل تلويثا وعلى موضوع نقاء اهلواء 

على موضوع االحتباس احلراري والتغريات املناخية وضرورة احلد من انبعاثات  أوروباز تركحني  ، يفاألمريكية

  .ز ثاين أكسيد الكربوناغ

وان رأى البعض  – خريةهذه األيئة وطرق تعاطيهم هلا، فإن ومهما كانت نظرة الدول ملشاكل الب 

فهي مشاكل اقتصادية بالدرجة األوىل، توجب التوقف وإمعان النظر فيما تسببه من أزمات  - عكس ذلك
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 تساهم يف إجيادوبالتايل حنن يف حاجة ماسة إىل وجود حلول اقتصادية . اقتصادية ستتكبدها جمموعة الدول

  .من جراء األخطار النامجة عن هذه املشكالت ،هة فاتورة الضرر البيئي احلاصلتوليفة مثلى ملواج

له،  عن خروج حدث عن ما هو متوقع منه أو خمطط ضررمصطلح اليشري : ر البيئيضرمفهوم ال -1

ومن الناحية االقتصادية يعرب عن التغريات . iبفعل فاعل أي يفترض وجود سبب مباشر حلدوث الضرر

 .iiاحمليط الطبيعي من جراء النشاط البشري سواء أحدث بطريقة مباشرة أو غري مباشرةالسلبية خلواص 

مبعىن  ،القياس النقدي لألضرار البيئيةويلقى مفهوم الضرر أمهيته ضمن اقتصاد البيئة ألنه يساهم يف 

 .ميكن من تقدير التكلفة البيئية النامجة عن تلك األضرار

املصروفات وااللتزامات النقدية اليت تصرف على كل ما من شأنه  ا ويقصد: مفهوم التكاليف البيئية - 2

باملعايري اخلاصة  اتما يثبت التزام املؤسسو ،أن يؤدي للمحافظة على النظام البيئي من معدات وغريه

 Environmental( وعرفتها وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة األمريكية .iiiحبماية البيئة وحتسينها

Protection Agency (" ا اآلثار النقدية وغري النقدية اليت حتدثها املنشأة أو املنظمة نتيجة أنشطةبأ

والتكاليف ) الصرحية(ية جودة البيئة، وتتضمن هذه النفقات كالً من التكاليف التقليد تؤثر على

  .iv"احملتملة، والتكاليف امللموسة بدرجة أقل الضمنية

املفرطة بالبيئة إمنا ترجع يف األصل إما إىل فشل األسواق أو فشل السياسات، يرى البعض أن األضرار 

موارد معينة يف احلسبان، أو  لعدم إدخال تكاليفوقد يكون هذا الفشل انعكاسا حلدوث فيض من اآلثار أو 

، أو االفتقار إىل vأن حتقق الصاحل العامعدم وجود أسواق أو ضعفها، أو ألن من طبيعة كثري من املوارد البيئية 

، ويف ظل هذه الظروف وغريها حيدث استهالك مفرط وإهالك زائد لألصول البيئية، مما خيلق حقوق التملك

ويفاقم املشاكل البيئية . viديدا خطري حمتمال لقدرة النظم االيكولوجية احمللية أو حىت العاملية على االستمرار

  :واليت نلخصها يف املظاهر التاليةهذا ما يزيد من ضخامة التكاليف البيئية، 

 النظام قدرة تتمثل أساسا يف اخنفاض إنتاجية األراضي وجتاوز، تكاليف تدهور نوعية البيئة  - أ 

، البشرية األنشطة عن الناجتة النفايات واستيعاب نافعة بيولوجية مواد إنتاج على احليوي

، ملكتالحقوق امللكية اجلماعية أو عدم وجود حتت فرضية بسبب االستخدام املفرط للموارد 

باإلضافة الستمرار عمليات استرتاف املوارد الذي سينعكس سلبا على حتقيق األمن الغذائي 

  .والسياسات الرامية لتقليل الفقر
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تكمن التكاليف البيئية فيها من خالل اخنفاض أعداد من  :تكاليف اختالل توازن البيئة  - ب 

 البصمةراض البعض منها، ونشري يف هذا الصدد إىل اختالل املعادلة بني الكائنات احلية أو انق

والعالقة بني املفهومني تظهر من خالل العالقة . املتاحة viiiالبيولوجية السعةوvii البيئية

 :ixالتالية

  .البيئي العجز=  البيولوجية السعة – البيئية البصمة

  .البيولوجية اإلنتاجية الطاقة × املساحة=  البيولوجية السعة: أن حيث

   النفايات و املوارد كثافة × فرد لكل االستهالك × األفراد عدد=  البيئية البصمة

 للمحافظة وذلك البيئية للبصمة مساوية البيولوجية السعة تكون أن تستوجب املثلى احلالةو

 املوارد يف عجز هناك يعترب املتاحة البيولوجية السعة البيئية البصمة تجتاوز ويف حالة التوازن، على

 اخللل هذا لعالج املقترحات من بعضا البيئية البصمة شبكة نشرته تقرير ويناقش .الدولة هلذه الطبيعية

أو ما يعرف ببيع ( البيولوجية السعة يف فائض لديها اليت الدول من الدولة تستورد أن إمكانية ومنها

  .املوارد استهالك  ترشد تقنيات استخدام أو العجز لتغطية )حقوق التلويث

وجود آثار بسبب  xحيث يصعب حتديد التكاليف املرتبطة بالتلوث :تكاليف تلوث البيئة  -  ج

تكاليف تلوث البيئة أو األضرار ويف هذا الصدد ال بد من التمييز بني . سلبية على البيئة xiخارجية

التكاليف اليت يتحملها و .اليت تتحملها البشرية من جراء التلوث احلاصلاخلارجية لتلوث البيئة 

اتمع سواء كان أفراد أو حكومة أو شركات ملنع  حدوث التلوث الناتج عن نشاط إنتاجي أو 

يف جتهيزات ضبط التلوث وأن تقوم  إذ يكون من الضروري استثمار أموال ضخمة. استهالكي

مستوى  بتضحيات اقتصادية مثل خفض مستوى األنشطة االقتصادية من أجل احملافظة على

أما التكاليف اليت تتحملها احلكومة فتتمثل يف تكاليف إنشاء حمطات . منخفض جدا من التلوث

تنقية ومعاجلة املياه، والنفقات العامة لتطبيق قوانني البيئة من خالل أجهزة مراقبة البيئة واحملافظة 

  .xiiعليها

  .يوضح العالقة بني مقدار تكاليف ضبط التلوث ومستوى التلوث) 1(والشكل التايل رقم 

C 

التكلفة احلدية 

ملواجهة  للمؤسسة

 التلوث
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تكاليف  من خالل الشكل نالحظ بأنه كلما زادت اجلهود املبذولة للحد من التلوث كلما ارتفعت

مستوى التلوث وتكلفة مواجهته أن العالقة بني ب ضبط التلوث بالنسبة للمجتمع، والعكس وبالتايل نستنتج

  .عكسية ألن ميل املنحىن سالب

 القدرة االستيعابيةباإلضافة إىل أن ضخامة التكاليف اليت يتحملها االقتصاد جراء هذه املواجهة ونظرا ل

درجة معينة من التلوث، األمر الذي جيعل منع التلوث إىل ما دون هذه الدرجة ال مربر له وال عائد ب تتمتع 

وميكن أن  .املقبول اجتماعيا من التلوث لذلك جيب البحث عن املستوى األمثل للتلوث وهو مستوى .منه

يصل اتمع ميكن، وإمجايل تكاليف التلوث أدىن ما تكون يصل اتمع إىل املستوى األمثل لتلوث البيئة عندما 

ع املتحققة من حتسني النوعية البيئية لتصل إىل املستوى األمثل من النوعية البيئية عندما يتمكن من تعظيم املناف

تتمثل تكاليف ضبط التلوث يف هذه احلالة يف التكاليف اليت تتحملها املنشأة للحد من و .xiiiإىل أعلى قيمة هلا

تكاليف املواد والعمالة الالزمة لتشغيل هذه + باستعمال تقنيات وأساليب متطورة لضبط التلوث (التلوث 

وكذا التكاليف اليت يتحملها اتمع ملواجهة التلوث واآلثار ) عند املستوى الذي مت اختيارهالتقنية جلعل التلوث 

  .اخلارجية الناتج عن مستوى التلوث احملدد

       

  

  

 التكلفة الحدية

 التلوث

املستوى األمثل للتلوث : ) 2(شكل   

0 P1              p*              p2 P 

S 
c 

i 

115حممد عبد البديع، اقتصاد محاية البيئة، ص : املصدر   
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النفقة احلدية االجتماعية، ويقع  Sالنفقة احلدية ملواجهة التلوث، واملنحىن  Cحيث ميثل املنحىن 

، وهو املستوى الذي تتساوى عنده التكلفة احلدية ملواجهة التلوث مع  p*املستوى األمثل للتلوث عند النقطة 

فإن  مستوى التلوث يف احلالتني  Cأصغر أو أكرب من  Sالتكلفة احلدية االجتماعية، فإذا كانت التكلفة احلدية 

رة وتكون خسا Cأصغر من  Sتكون  1Pال يكون املستوى األمثل، وهذا واضح من خالل الشكل فعند النقطة 

وتكون  Cأكرب من Sتكون  2P، وعند النقطة  iاملؤسسة هي املساحة املظللة على يسار نقطة تقاطع املنحنيني 

فإن ) P*(، وإذا حتقق تلقائيا املستوى األمثل للتلوث iخسارة اتمع هي املساحة املظللة على ميني النقطة 

املستوى األمثل تلقائيا عن طريق املساومة بني  احلكومة ال تكون حباجة إىل التدخل لضبط التلوث ألنه اختذ

 . coase"xiv  زكو"املؤسسة واألطراف املتضررة من التلوث ويعرف هذا بنظرية 

وتبعا خلطورة املشاكل البيئية و تكاليفها املتمثلة يف القضاء على البيئة والتنوع احليوي فيها بكل ما 

ية املتمثلة يف تعويض األضرار، وحماولة احلد من استمراريتها حتمله من خري للبشرية، إضافة للتكاليف االقتصاد

عملية قياس التكاليف البيئية والتحديد نشري إىل أن . وديدها ملنجزات التطور االقتصادي الذي حققته البشرية

، وتقسم هذه التكاليف يف كثري من األحيان حسب ما يبينه عدة مشاكل نظرية وعمليةتصادف  النقدي هلا

  :الشكل املوايل

  

  البيئي تكاليف االقتصادية الناجتة عن الضررتصنيف ال): 3(الشكل

  

  

  

  

 التكاليف االقتصادية

تكاليف غري قابلة للقياس الكمي 

 وال ميكن التعبري عنها بقيم نقدية

تكاليف قابلة للقياس الكمي 

 والنقدي

  تكاليف مباشرة  تكاليف غري مباشرة

آالم نفسية، معاناة لتردي حالة 

لتدهور مجالية البيئة، استياء 

  ....موقع
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  من إعداد الباحثة باستناد للمراجع: املصدر

 يظهر بعضها مباشرة، وغري مباشرة ،عديدة التكاليف البيئيةو ضراراأل يتضح من الشكل أعاله أن

 االقتصادية الطبيعة حتديد مت السياق هذا ىفو. املستقبل يف إال آثاره تظهر ال واآلخر حتديده، وميكن

 :هى دوال ثالثة خالل من البيئية للمشكلة

 جراء من البيئي النظام بعناصر حلقت اليت والتكاليف النفقات تشمل وهى : البيئية األضرار دالة -أ

 العمل، عن الغياب اإلنسان، بصحة تلحق اليت اخلسائر مثل التلوث وحدوث البيئية األوضاع تدهور

 السياحة خسائر السمكية، الثروة خسائر إنتاجيتها، واخنفاض األرض، خصوبة هبوط اإلنتاجية، اخنفاض

 .التلوث من والزراعية اإلنتاجية باملشروعات تلحق اليت املباشرة األضرار عن فضال هذا املائية،

 بعض وإزالة ملعاجلة قتصاديةاال والوحدات اتمع يتحملها اليت النفقات تشمل وهى : العالج دالة - ب

 له، امللوثة والغازات األكاسيد تركيز وخفض اهلواء تنقية امللوثة، املياه معاجلة مصاريف منها التلوث، آثار

 .اخل......والدواء العالج نفقات

 منع أجل من االقتصادية وعناصرها الدولة تتحملها اليت النفقات وتشمل : الواقية النفقات دالة -ج

 .بيئيا املقبولة املستويات حدود يف جعله أو التلوث حدوث
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 ينعكس مما النفقات ودوال االستثمار دوال على التأثري خالل من اإلنتاج على الدوال هذه تؤثرف

 أساليب وإتباع لوضع الدول تتبعها اليت السياسات برزت مث ومن للمشروعات، النسبية األمثان هيكل على

 مغزى ذا تأثري بدورها هلا واألساليب السياسات هذه ومحايتها، البيئة على للحفاظ تنظيمية أو اقتصادية

  .عديد اقتصادية جوانب على

  

  تقييم اآلثار البيئيةدراسة و: ثانيا

يعترب موضوع تقييم اآلثار البيئية من املواضيع اليت تتناول آثار النشاطات التنموية املختلفة، وهي أحد 

اآلثار البيئية اقتصاديا من عناصر التخطيط للتنمية ألن وقد أصبح حتليل أو تقدير . وسائل التنمية املهمة

ومن هذه التكاليف تلوث البيئة واسترتاف . التكاليف املرتبطة بالنمو االقتصادي أصبحت أكرب من املنافع

بذلك أصبحت الدول الصناعية تطبق وتوصي الدول النامية بتطبيق تقييم األثر البيئي للمشاريع . املوارد وغريها

كما أصبح هذا الفرع من . وية وحتذرها من تكرار املشكالت واألخطاء اليت وقعت فيها هذه الدولالتنم

االقتصاد حيظى باهتمام متزايد من املنظمات الدولية يف األمم املتحدة مثل برنامج األمم املتحدة للتنمية  

)UNDP(  ومنظمة الصحة العاملية)WHO (ى اليت توصي بدراسة وغريها من املنظمات واملؤسسات األخر

يف دول العامل الثالث وتساندها وذلك من أجل  - وخاصة–وتقييم اآلثار البيئية واالقتصادية يف مشاريع التنمية 

  .تنمية مستدامة

  مفهوم تقييم اآلثار البيئية -1

: هو دراسة اآلثار االجيابية والسلبية احملتملة للمشروع على البيئة من كافة جوانبها تقييم األثر البيئي

الطبيعية، احليوية، االقتصادية واالجتماعية، وتقدير هذه اآلثار بالنفقات والعوائد االجتماعية واآلثار البيئية 

  .xvكمعيار لالختيار بني البدائل املطروحة

التقييم البيئي يساعد متخذي القرارات االقتصادية يف االختيار بني من خالل هذا التعريف نالحظ بأن 

وميكن أن يتم تقييم اآلثار البيئية على مستوى . البدائل املطروحة، فهو بذلك وسيلة وليس غاية يف حد ذاته

  .املؤسسة أو املشروع أو القطاع أو اإلقليم أو حىت على مستوى الدولة، من خالل دراسة اآلثار البيئية
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  :دراسة اآلثار البيئة -2

تضطر أغلب املؤسسات االقتصادية إىل تقدمي ملف عن دراسة التأثري البيئي على البيئة أو موجز دراسة 

وقد مت تبىن هذا املفهوم . األثر البيئي للمشاريع التنموية املزمع القيام ا، يف إطار ما يعرف بدراسة اجلدوى

، ومن مث جاءت اتفاقية اإليسبو حول اآلثار العربة 1987ملتقى فرصوفياعلى املستوى الدويل بداية من 

  . لتؤكد على ضرورة اعتماد دراسة األثر البيئي يف كل الدول دون استثناء 1991للحدود يف مارس 

عبارة عن دراسة تنبؤية ملشروعات أو نشاطات تنموية ذات تأثري  "وتعرف دراسة األثر البيئي بأا 

ألقل سلبية اذات التأثريات  أفضل البدائل وتقييم تأثريها البيئي، واختيار ،بيئي حمتمل لتحديد البدائل املتاحة

 باملرسوموقد ساير املشرع اجلزائري نظراءه يف دول العامل وجاء يف . xvi"هامن واختيار وسائل التخفيف

، والذي حيدد قائمة األنشطة اليت البد أن xviiاملتعلق بدراسة مدى التأثري على البيئة 78- 90التنفيذي رقم 

ختضع لدراسة تأثري أو موجز تأثري ويبني مراحل إجناز دراسة التأثري على البيئة وموجز التأثري، كما يوضح 

 98/339املرسوم التنفيذي رقم ىل إضافة إ. املؤسسات اخلاضعة للترخيص واملؤسسات اخلاضعة للتصريح

وبعد صدور قانون محاية البيئة يف إطار التنمية . املتعلق باملنشات املصنفة 03/11/1998املؤرخ يف 

احملدد  19/05/2007املؤرخ يف  07/144 املرسوم التنفيذي رقم:  ، تلتها املراسيم التنفيذية التاليةxviiiاملستدامة

املؤرخ يف  07/145املرسوم التنفيذي رقم . ا حسب أمهية ضررها حلماية البيئةلقائمة املنشآت املصنفة وتصنيفه

يقدم ل. تطبيق حمتوى و طرق تطبيق دراسات و موجز التأثري على البيئة) جمال(احملدد لنطاق  19/05/2007

  .بذلك نسقا متكامال للقيام بالدراسة

لكن األصل أنه يقوم ا اختصاصيون وكاقتصاديني فإنه من الواجب فهم الدراسة وطريقة إعدادها 

، ويأيت دور االقتصادي يف اختيار أحسن البدائل فنيون يف جماالت خمتلفة من العلوم احلية والعلوم الدقيقة

 .املتاحة

 : أساليب تقييم اآلثار البيئية -3

، ت التنميةتعددت الطرق و األساليب املستخدمة يف تقييم و حتديد التأثريات البيئية الناجتة عن مشروعا

فالتقييم البيئي يعد عملية متصلة من الرصد، التحليل والتقييم، تبدأ من املراحل األوىل للمشروع وتستمر 
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باستمرار حياته، ومن هذه الطرق واألساليب ما يستند إىل التقييم الوصفي ومنها ما تعطي تقدير رياضي 

  :رق واألساليب املستخدمةوهناك أساليب أخرى افتراضية، وفيما يلي موجز عن أهم الط

 :check listsطريقة القوائم هناك من خيتصرها يف : االرشادية الطرق الوصفية  -  أ

املشروع و عناصر  أنشطةتشمل كافة العالقات بني  األسئلةعن قائمة من  اإلجابةوتتم هذه الطريقة من خالل  

عدة باملشروع ، و هناك  تأثرهاتعطي صورة عامة عن حالة البيئة بعد  اإلجاباتبه، و جمموعة  املتأثرةالبيئة 

  :جند ، من هذه القوائمائم ختتلف يف درجة دقتها للنتائجنواع هلذه القوأ

 ؛)ال- نعم( عليها ببساطة  اإلجابةو هي جمموعة أسئلة يتم  :القوائم البسيطة - 

يستخدم العبارات الوصفية ( بشكل وصفي عليها  اإلجابةو هي جمموعة أسئلة يتم  :القوائم الوصفية - 
 ؛)ألشكال – األلوانمثل 

 و درجات؛ بأرقامعليها  اإلجابةيتم  أسئلةو هي جمموعة  :القوائم املدرجة  - 

 .عليها ببيانات كاملة ودقيقة اإلجابةو هي جمموعة أسئلة يتم  :قوائم االستبيان - 

  

  :جند من بينها :الطرق الرياضية  - ب

البيئي حيث تتضمن هذه الطريقة  التأثرياستخدام املصفوفات يف تقييم  ويتم بواسطتها :املصفوفات - 

، وقائمة بالعناصر أو اخلصائص البيئية اليت يف احملور األفقي للمصفوفة إعداد قائمة باألنشطة واملشاريع

ورين ، مدى تأثري يبني الرقم عند تقاطع كل حم، و يف احملور العمودي هلا ميكن أن تتأثر بتلك املشاريع

 ة و أثرها بني املشاريع والعناصر البيئية،يببسري عن العالقات العبميكن التو. النشاط التنموي على البيئة

املصفوفات  أهم أنواعومن  . عطاء قيمة رقمية للقوة واألثرإلإما بصيغة نوعية أو بصورة كمية وذلك 

 : xixاملستعملة جند

اليت تعطي صورة موجزة وسريعة عن آثار تدخل  :Leopold Matrixلد ومصفوفة ليوب •

 .للنشاطات الصناعية على عناصر البيئة، وقياس قوا وأمهيتها

إىل تقييم عدة مواضع  ةحيث دف هذه املصفوف ) Sphere Matrix( سفريمصفوفة   •

املواضع  طبوغرافية ملعرفة مدى تأثر العناصر البيئية يف كل موضع باملشروع ويف النهاية خيتار أفضل

 .على عناصر البيئية أقل ما ميكن عندما يتضح أن األثر البيئي للمشروعوذلك   لتنفيذ املشروع
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للكشف عن دف :  )  ( Iinteraction Component Matrixمصفوفة تفاعل املكونات   •

  .فةلالبيئية املخت ةوالتفاعل بني العناصر البيئية اليت متيز النظر االعتماديةالعالقة 

     Overlay Maps:اخلرائط التطابقية  •

تعتمد هذه الوسيلة على جمموعة من املخططات واخلرائط التوضيحية للمشروع واملكان املزمع قيام املشروع    

عليه، حيث يتم استخدامها على شفافيات بألوان خمتلفة، حيث تعرب كل خريطة عن وضع أو حالة بيئية 

ومن خالل تطابق هذه اخلرائط فوق بعضها يتم التعرف على ...). اءتلوث اهلو - مياه جوفية –طبوغرافية (

  .املناطق احلرجة بيئيا

     Networks: السالسل الشبكية •

، حبيث تتصل  بوضع كافة البيانات و املعلومات عن املشروع وتأثرياا البيئية األوليةتبدأ الشبكة 

التعرف على التأثريات املختلفة للمشروع على ببعضها مث تتفرع إىل خيوط عنكبوتية، و ميكن من خالل ذلك 

 .البيئة احمليطة

     Simulation Modeling: احملاكاة  •

حبيث ميكن التنبؤ بالتأثريات املختلفة عند تغري أي من احلقيقي قدر اإلمكان، لتمثيل الوضع مناذج تستخدم 
باستخدام احلواسيب، كون نتائجها تتميز وخالل السنوات األخرية مت عمل كثري من النماذج . البيانات املعطاة

 .بكفاءة عالية نظرا للتقدم التكنولوجي يف علم احلاسوب

  

، فإن ذلك يتطلب اعتماد حماسبة  xxمن أجل جناح عملية تقييم املردود البيئي  :الطريقة احملاسبية -ج

وجند يف هذا املقام ما يسمى باحملاسبة البيئية عن احملاسبة التقليدية،  لةبديتكون  متكاملة اقتصاديةبيئية 

أداة من وهي تعد . كمنهج لتقييم اآلثار البيئية االجتماعية للمشاريع االقتصادية) حماسبة التكاليف البيئية(

اليت دف إىل توفري معلومات فعلية ومستقبلية ملتخذي القرارات ولصانعي  ،املايلالقياس العيين و أدوات

االجتماعية لكافة العمليات واألنشطة اخلاصة حتديد كل من التكاليف البيئية و لغرض .يئيةالسياسات الب

الناجتة عن جتاوز معدالت اإلنبعاثات اهلوائية و املائية ، حبماية البيئة من األضرار املباشرة وغري املباشرة

رة نتيجة االحتباس باإلضافة إىل إرتفاع معدالت درجات احلرا ،للمعدالت املعيارية املسموح ا

   xxi.احلراري
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  : التقييم االقتصادي لآلثار البيئية: ثالثا

يف   تدخل ال اليت واملعنوية ةياخلارج العوامل من يعد الصناعي للتلوث االقتصادي األثر يزال ال

 النامجة باألضرار صراحةً يهتم  حساب خاص التكاليفحسابات  جانب إىل يوجد ال إذ ،حسابات السوق

 نفقات يف يتسبب صناعي مشروع كل أن العلم مع ،بنشاطها الصناعية املشروعات قيام عند التلوث عن

 دون تلويثها إىل وأدى جماناً البيئة معطيات استخدم قد عندئذ االقتصادي، فيكون عبئها يتحمل ال قد اجتماعية

 لذا .جديدة أعباًء االقتصاد سيحمل الصناعي التلوث عن النامجة اآلثار إمهال فإن وبالتايل اقتصادي تعويض

  .االقتصادية والتكلفة االجتماعية التكلفة بني الفجوة لسد االقتصادية احلسابات يف اآلثار هذه تضمني من البد

  

  :طرق التقييم االقتصادي لآلثار البيئية -1

لقد مت وضع عدد من املناهج النظرية بشأن التحديد النقدي لآلثار لبيئية، حبيث أن األثر البيئي قد يؤثر 

وهناك طرق خمتلفة يالئم كل منها نوعا من أنواع . على اإلنتاج أو على العناصر البيئية أو على صحة اإلنسان

ييم البيئي الصادر عن البنك الدويل العديد من هذه اآلثار املزمع حتديد قيمتها، وقد جاء يف املرجع األساسي للتق

الطرق واملناهج، واليت يرجح أن تكون قابلة للتطبيق يف البلدان النامية، وهي مرتبة حسب درجة االعتماد على 

  :وفيما يلي أهم الطرق املقترحة ،xxiiمعلومات األسواق

  طرق التقييم االقتصادي لآلثار البيئية): 2(اجلدول رقم

  مثال  مداخلها  مفهومها  الطريقة

التقييم 

باالعتماد 

املباشر على 

 أسعار السوق

تعتمد هذه الطريقة على 
فرضية مفادها أن املؤسسة 
تقوم باالعتماد على القيمة 

، )احلالية(العادية أو السوقية 
وأن أي تغري سليب يف نوعية 
البيئة سوف يؤثر يف النهاية 

  .على اإلنتاجية

   مدخل تغري اإلنتاجية -

  

مدخل خسارة األموال  -

 املكتسبة

  

   مدخل النفقات الوقائية -
  
  

تدين إنتاجية األراضي ااورة ملكب  -
  .النفايات

صرف املواطن ملبالغ إضافية ملعاجلـة   -
حالته الصحية الناجتة عن تدهور حالـة  

  .البيئة احمليطية
من أجل جتنب أو التقليل من ضـرر   -

معني، كاستعمال املبيـدات ملكافحـة   
  .احلشرات الضارة
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  مدخل الفرصة البديلة -

  

وذلك مبقارنة مورد متاح ضمن نطاق  -
به أثر سليب على البيئة مبثيله ال يتأثر باألثر 
السليب، وبذلك حنصل علـى الفرصـة   

  .البديلة

التقييم 

باستخدام 

بدائل سعر 

  السوق 

تستند هذه الطريقة على 
فرضية استحالة قياس ضرر 

وهنا نلجأ إىل اشتقاق بيئي، 
قيمة الضرر بداللة سلع 

  أخرى بديلة هلا قيمة سوقية

  العقارية قيمةمدخل ال -

  

  

  مدخل التباين األجري - 

  

  

  مدخل تكاليف االنتقال -

  

  

  

  

  

السلع واخلدمات مدخل  -

املسوقة كبديل عن املوارد 

  .واخلدمات البيئية

مقارنة بني أسعار عقارات يف منطقة  -
تدهور يف نوعيتها مبثيالا يف تعاين من 

  .مناطق أخرى ذات ظروف بيئية أفضل
التناسب العكسي بني سعر عنصر  -

العمل وظروف العمل، حيث يزداد هذا 
  . السعر يف املناطق امللوثة

هنا يتم اشتقاق منحىن الطلب على  -
موقع معني من خالل عمل مسح 
استقصائي لزائريه، وبعد املكان الذي 

+ وتكلفة االنتقال . للزيارةجاؤوا منه 
الرغبة يف االنفاق متثل تقديرا لقيمة هذا 

  .املوقع أو املورد أو اخلدمة البيئية
أحواض السباحة كبديل عن البحريات،  -

يقدم ) سعر سلعة بديلة(فسعر األحواض 
املورد أو اخلدمة (تقدير لقيمة البحريات 

  ).البيئية

التقييم بواسطة 

  الرغبة بالدفع

تقدير االنفاق (

  )االضايف

يكون من الصعب يف بعض 
األحيان تقدير منافع محاية 
، البيئة واحملافظة عليها

يستعاض عن القياس ف
النقدي للمنافع البيئية، 
بقياس التكلفة الالزمة إلجياد 
بدائل للموارد واخلدمات 
البيئية اليت قد تدمر من جراء 

  إقامة مشروع

  حالليةالقيمة اإل -

  

  

  

  

اختيار املشاريع األقل  -

  ضررا على البيئة

املقارنة بني تكلفة إزالة الضرر  إجراء-
الناتج عن املشاريع مع قيمة ترحيل 
املواطنني من حول منطقة املشروع ملعرفة 

  .أي البدائل يكون مقبوال اقتصاديا أكثر
  
حتديد تكاليف : املشروع االفتراضي -

عدد من املشروعات البديلة اليت ستقدم 
خدمات بيئية بديلة، دف تقليل الفقد 

  .يف العناصر البيئية

طريقة املسوح 
يف عمليات 

  التقييم

 إىلتستند هذه الطريقة 
فرضية غياب بيانات 
مستمدة من تفاعالت 

مباشرة عن سؤال األفراد  -

القدر من األموال الذي ميكن 

دفعه لالنتفاع مبورد أو خدمة 

  تكاليف معاجلة التلوث -
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وتقضي هذه . السوق
الطريقة باجراء مسوح 
ملعرفة رغبة األفراد فيما 
يتعلق باملوارد واخلدمات 

  البيئية

  .بيئية

سؤال األفراد عن مقدار  -

التعويض الذين يقبلون به 

  .الحتمال تدهور نوعية البيئة

  
  تكاليف جتنب التلوث -

 املراجع من إعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر

  

اآلثار البيئية للمشروعات، وحتديد قيمتها  يتم تقييموانطالقا من الطرق املقترحة يف اجلدول أعاله، 

تستدعي وتعترب عملية مجع املعلومات وكيفية حتليلها من القضايا اليت . حسب اإلمكانالنقدية التقديرية 

ولكن تبقى  .عن املشكالت البيئية حتديد معقول لآلثار البيئية النامجةجمموعة من األساليب من أجل  تضافر

لآلثار البيئية، منها  توزيع التقييم االقتصادي هناك حمددات ال بد من أخذها بعني االعتبار عند الشروع يف 

قيمة ، قيمة التنوع احليوي، )تعذر اإللغاء(التراجع الدخل، العدالة بني األجيال، املخاطرة والاليقني، عدم 

  .روث االجتماعي والتارخيي واجلمايلاملواحلياة اإلنسانية، 

  :اخلامتة

 ،ياالقتصاد الفكر أعماق يف جبذورها تضرب اليت األسباب من توليفة إىل البيئية املشكلة رجعت

 اليت الطبيعية املوارد من وكثري واألرض واهلواء املاء مثل اهلامة، البيئية األصولتعامل  االقتصادية فالنظرية

 يشاء كيف يشاء من كل يستهلكها أن يستطيع .حرة سلع أا على جوفها، يف أو ظهرها على وجدت

 هلذه قيمة إعطاء عن السوق عجز وهلذا ذلك، مقابل نفقة يتحمل أن أو مثنها يدفع أن ودون حدود دون

 التكلفة املوارد هذه مستخدمو يتحمل ما نادراالسعرية  املؤشرات بيةلغأ ويف مجاعيا، اململوكة املوارد

 الستخدام أو تلويثًا أقلبطرق  لإلنتاج جديدة فنية طرق لتبىن لديهم احلافز ويقل الستخدامام، احلقيقية

  .اخلاصة اإلنتاج تكاليف يف زيادة من البدائل هذه عليه يتنطو ملا نظرا التلوث مكافحة وسائل

 اليفالتك تسجيل يف عادة يفشل فهو مجاعيا اململوكة املوارد ختصيص يف السوق إخفاق وبسبب 

 التكاليف حتمل على امللوثة الصناعات جيرب ال كما املشتركة، البيئية املوارد استخدام عن املتولدة االجتماعية

 ويف اجتماعيا، املرغوبة املستويات االستخدام هذا يتجاوز عندما سيماال املوارد هلذه الستخداماا املصاحبة
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 ناحية، من االجتماعية الرفاهية تعظيم هدف مع متعارضة الشخصية املصلحة تكون احلاالت هذه مثل

   .أخرى ناحية من االقتصادية الكفاءة وهدف

  : ويف هذا السياق البد من معاجلة املشكلة من ناحيتني

بالتدخل  السوق آليات عن الستعاضةل وتنظيما، تشريعا للحكومة أوسع دور إىل التفكري :أوالمها  

 إعانات منح أو امللوثة للبيئة، واملنشآت الصناعات على ضريبة فرض أسلوب باستخداماحلكومي، إما 

 تتدخل حيث ،املباشرة الرقابة ىلإوإما باللجوء  . واملنع التحديد سياسة اعتماد حكومية، أو من خالل

 املستويات هذه بتحقيق الصناعات وتلزم ا املسموح التلوث ياتملستو أقصى حد لوضع مباشرة احلكومة

  .لاألق على

حتميل املؤسسات واملشاريع من خالل تكريس اجلهود على املستوى اجلزئي من خالل : وثانيا  

الضرر البيئي احلاصل، من خالل إلزامها بدراسة وتقييم آثارها  عن االجتماعية والبيئية االقتصادية مسؤوليتها

 التدهور وقوع وجتنب درئها، على العمل مث يةالبيئ باألضرار التوقع يتم مبقتضاها واليتعلى البيئة 

  . البيئية للموارد واالسترتاف

على املؤسسات أن تراعي االعتبارات البيئية من حيث استخدام التكنولوجيا النظيفة اليت ميكنها وهلذا   

يف بناء إحداث تنمية مستدامة من خالل االلتزام بالنصوص والقواعد املوضوعة حلماية البيئة، وكذا التوسع 

  .النماذج االقتصادية و الرياضية للتنمية و استخدام نتائج هذه النماذج

وبالرغم من أن البحث قدم يف شكل نظري، إال أنه حاول تقدمي إطار نظري توجيهي لعمليات التقييم   

واستخدام البيئي واالقتصادي من خالل عرض ألهم الطرق واألساليب املتبعة يف ذلك، من أجل املفاضلة بينها 

 .الطريقة األنسب حسب حالة وموقع الدراسات

  

  

    

    

  
                                                           
i -Marcllin SIMBA NGABI, Proposition d’une méthode de maitrise des risques pour le respect de l’hygiène, de 

la santé, de la sécurité et de l’environnement dans le secteurs pétrolier, thèse de doctorat en génie industrielle 

école nationale supérieure d’arts et métier, paris, franc; 2006, p 18.      
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