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 ::::مقدمــــةمقدمــــةمقدمــــةمقدمــــة
 

بغـض الـنظر عــن   تعتـرب األزمــات والـتحديـات البيــئية مـن الظواهـر الــيت تشـمل كـل األ�ظمـة االقتصــادية         
 Environmental)ومع أن املدارس البيئية . االيدولوجيات السياسية يف كل بلدان العامل سواء الغنيـة أو الفقرية

Literature)                ختـتص بالرتكيـز عـلى أسـباب الـتدهور البيـئي الـناتج عـن التقدم الصناعي يف الدول الغربية إال أن 
) �وعية املياه وشحتها( بالدول النامية واملتمثل أساساً يف تلوث املياه هناك أ�واع أخرى من التدهور البيئي اخلاص

) الدول الفقرية يف العامل( بلداً   36كمـا أن أسـباب الـتدهور البيـئي واملشـاكل البيئية يف جمموعة               .  وتـلوث اهلـواء   
ر السليب على اقتصادات يـرجع أساسـاً اىل الفقـر واالسـتغالل املفـرط للموارد الطبيعية واملشاكل البيئية ذات األث            

 ). الرعي اجلائر، قطع الغابات، التصحر، واجنراف الرتبة(تلك اتمعات 
 

إن القضـايا البيـئية يف حـدود األ�ظمـة االقتصـادية والطبيعية معقدة ويف حاالت كثرية تتضمن �تائج غري             
النمو االقتصادي واأل�ظمة البيئية املرتكز مؤكدة وذلك لوجود الاليقني بني العالقة احلقيقية للتداخالت الكو�ية وبني 

و�ـأخذ عـلى سـبيل املـثال، العجـز يف الـتقييم الكـلي لاليقـني اخلـاص مبستقبل رفاه البشرية                .  عـليها يف االقتصـاد    
فالبيــئة مفهــوم شــامل  .  فــيما يتعــلق باألمطــار احلمضــية وتدهــور طــبقة األوزون اهلوائيــة وآثــار احــرتار الدفيــئة   

إال أن الضــغوط الســكا�ية وأمنــاط  .  ة يدخــل فيــه كــل مــن الــثروات البشــرية واملاليــة والطــبيعية  لعمــليات التــنمي
االسـتهالك واإلحلـاح املتزايد ملتطلبات احلياة التنموية أدى إىل قصر النظر يف استغالل موارد البيئة الطبيعية ومآهلا      

 السياسـات اخلاصــة بتسـعري املــوارد   إىل التـلف والــتدهور، وقـد يــرجع هـذا إىل أســباب كـثرية مــنها فشـل بعــض     
الطـبيعية وفشل األسواق اليت ال تعترب تكاليف استخدام األصول البيئية ضمن تكلفة اال�تاج، حيث تتبع سياسة    

مياه األهنار والبحار، وتلوث اهلواء (الالعقال�ية يف استنزاف املوارد الطبيعية وتستخدم البيئة كمستودع للنفايات      
.  تعسـر الوصـول اىل أهـداف التنمية املستدامة دون إدخال التكلفة البيئية يف األ�شطة التنموية         وقـد ي  ).  والرتبـة 

البيـئية ال ختضـع لـنظام األسـعار يف االقتصاد، إال أن فرع اقتصاديات البيئة يهتم            ) السـلع (ومـع أن معظـم األصـول        
يف حالة التدهور  (والتكاليف  ) البيـئي يف حالـة التحسـن      (بوضـع قيـم كميـة تقريـبية ملـوارد البيـئة تعكـس األربـاح                 

 . املنعكسة عن األرباح واخلسائر يف الرفاه واملنفعة) البيئي
 

يـتمحور موضـوع الورقـة حـول �ظـريات ومناهج القياس الكمي لتكاليف التدهور البيئي اخلاص باملوارد                  
ث الصادر عن أ�شطة التنمية وأثره وذلك فيما خيص تكلفة التلو.  االيكولوجية غري القابلة للتقييم بأسعار السوق

 .  يف تدهور األصول البيئية من مياه وهواء وموارد طبيعية أخرى

هتـدف الورقـة اىل الـتعرف على أهم مناهج القياس الكمي للتكاليف االقتصادية للتدهور البيئي حيث          
لتارخيي القتصاديات البيئة تـأخذ مواضـيعها يف سـبعة أجـزاء األول مـنها خيـتص باهتمامات فكر البيئة والتطور ا          
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كما يتطرق اجلزء الثا�ي   .  املـتفرع مـن خمتـلف املذاهـب والـنظريات االقتصادية واال�سا�ية وعلوم الطبيعة واملادة              
اىل مفهـوم التـلوث البيـئي مـن اجلـا�ب االقتصـادي ومـن املـنظور العـلمي والـتعريف بـاحلدود املثالية للتلوث وكيفية                

أما اجلزء الثالث فيتمحور حول امهية استخدام .  لوحدات واملنشـآت املسـببة للتلوث  حتديـد اآلثـار اخلارجيـة لـ       
كما يعكس اجلزء الرابع أمهية .  القيـم االقتصـادية يف تقييم تكاليف التلوث كأساس للوصول اىل املثالية يف اال�تاج    

أما .  يعية واحلد من التلوثدور تكـاليف الـتدهور البيـئي كحافـز للوصـول اىل الكفـاءة يف استغالل األصول الطب        
.  اجلـزء اخلـامس فيخـتص باجلا�ب النظري لتقنيات القياس النقدي لتكاليف األضرار البيئية وأساسياته ومبادئه             

أمـا اجلـزء السـادس فيـتطرق بالتفصـيل إىل أسـاليب تطبيق مناهج وطرق قياس التكلفة البيئية للتلوث والتدهور                      
ويأتي اجلزء السابع كخالصة ألمهية القياس الكمي لتكاليف   .  لـدول العربية  البيـئي وإمكا�يـات اسـتخدامها يف ا       

الـتدهور البيـئي ومـدى عالقة إدخال التكلفة البيئية يف قياس النمو االقتصادي احلقيقي واملشاكل اليت حتول دون             
 . تطبيق بعض منها يف الدول العربية

 
 
 :::: التطور التارخيي القتصاديات البيئة التطور التارخيي القتصاديات البيئة التطور التارخيي القتصاديات البيئة التطور التارخيي القتصاديات البيئة----1
 

البيئة يف أواخر الستينات متمثال يف مجعيات غري حكومية وجتمعات شبابية " بفكر"تمام اجلاد بدأ االه  
وقد ازداد .  وغريهـا مـن املعـربين عـن الـتخوفات واألخطـار الـيت هتدد صحة اال�سان من عمليات تلوث البيئة         

الباحثني على األضرار البيئية االهـتمام بالبيـئة ومشـكالهتا يف أواخـر القـرن العشـرين حيـث بـدأ تركيـز العلماء و                    
واملخاطـر الـيت هتـدد اسـتمرارية احليـاة على األرض، وا�تشر الوعي البيئي يف الدول املصنعة حمدثاً ايديولوجيات          

وقـد أحدثـت هـذه االيديولوجيـات البيـئية �شـاطاً لـدى االقتصـاديني إلعـادة الـبحث يف الركيــزة           .  بيـئية جديـدة  
 . املوارد وعالقتها بامكا�يات االستخداماألساسية لالقتصاد وهي �درة 

 
        مبعنى (بعـد السـبعينات، اسـتمر فـريق من االقتصاديني جيادلون يف مسألة جعل النمو االقتصادي حمتمال

مبعنى أن التقدم االقتصادي جيب أال يتعارض مع      (ومرغوباً فيه   ) أن الـتقدم االقتصـادي حيـتاج اىل مـوارد طـبيعية           
وكـل مـا كـان مطـلوباً هـو توظيف �ظام فعال لألسعار، وهذا النظام كان بوسعه            ).  احليـاة رفـاه البشـرية و�وعيـة       

الــتوفيق بــني الوصــول اىل أعــلى درجــات مــن النشــاط االقتصــادي مــع احلفــاظ عــلى مســتويات مقــبولة مــن �وعيــة  
د من االقتصاد حتـت �ظـام مـنهج البيـئيات مسبباً يف ظهور فرع جدي      " آراء العـامل  "وقـد تبـلور عـدد مـن         .  البيـئة 

 . حيتل مكا�ة بني العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية وعلم االقتصاد يدعى اقتصاديات البيئة
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) 1(ويتطرق الشكل . لقـد مشـل االقتصـاد البيـئي مـنذ �شأته جمموعة خمتلفة من املذاهب االقتصادية            
بيئي، ويرجع تاريخ منبعها اىل املفاهيم القدمية اىل أهم املفاهيم واآلراء والعوامل اليت أثرت يف منهجية االقتصاد ال

 ).  بتصرفTurner و Pearceعن (
 

 ومشولية من (More Holistic) أن عـلم اقتصاديات البيئة يعد أكثر عمومية  Turner و Peaceذكـر   
ــا شــاملة أل�شــطة االقتصــاد        ــأخذ جمــاالت واســعة ورؤي ــه ي ــك أل� ــبعض أن   .  عــلم االقتصــاد، وذل ــا جيــد ال كم

لالقتصـاد حيـث أ�ـه يف صراع مع املبادئ األساسية لعلم االقتصاد، ويرى البعض               " بديـل "اديات البيـئة هـو      اقتصـ 
اآلخـر أن اقتصـاديات البيـئة هـو اسـتخدام للمـبادئ األساسية لعلم القتصاد وتوسيع االت التفكري االقتصادي                 

 . باعتبار العالقات بني البيئة ومفاهيم العلوم االقتصادية
 
 
 ::::قياسه ومفهومه االقتصاديقياسه ومفهومه االقتصاديقياسه ومفهومه االقتصاديقياسه ومفهومه االقتصادي: : : : لتلوث البيئيلتلوث البيئيلتلوث البيئيلتلوث البيئي ا ا ا ا----2
 
 (Market Failure)يعترب التلـوث البيئي �وعاً من أ�واع فشل السوق : : : :  مفهـوم التـلوث البيـئي يف االقتصاد    مفهـوم التـلوث البيـئي يف االقتصاد    مفهـوم التـلوث البيـئي يف االقتصاد    مفهـوم التـلوث البيـئي يف االقتصاد   ----1----2

وبذلك فالسوق يفشل عند .  وذلـك باالستخدام املفرط للموارد بشكل امللكية اجلماعية أو عدم وجود امللكية       
واستناداً على �ظرية .  لكيات أو عـند االخفـاق يف ضبط املوارد لالستفادة املثلى منها  عـدم تواجـد حقـوق املـ     

حقـوق املـلكية، فـإن تدخـل احلكومـة يف مـلكية املـوارد الطـبيعية هـو أسـاس لـلخالفات وهـذا مـا يدعى بفشل                          
وتســـــمى كـــــل أ�ـــــواع التـــــلوث يف االقتصـــــاد باآلثـــــار اخلارجيـــــة   . (Government Failure)احلكومـــــة 

(Externalities) .              واآلثـار اخلارجيـة بصـفة عامـة هـي إمـا آثـار سـلبية أو إجيابيـة أل�شطة وحدة أو وحدات
اقتصـادية معيــنة عــلى رفاهيـة وحــدات اقتصــادية أو اجـتماعية أخــرى والــيت مل يؤخـذ اعتــبارها يف ميكا�يكيــة     

 .دوميكن تعريف الوحدات مبنشآت أو مؤسسات صناعية أو اقتصادية أو أفرا.  السوق
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 واليت تتنافس مع بعضهاواليت تتنافس مع بعضهاواليت تتنافس مع بعضهاواليت تتنافس مع بعضها) ) ) ) أو جمموعة برامج من البحث العلميأو جمموعة برامج من البحث العلميأو جمموعة برامج من البحث العلميأو جمموعة برامج من البحث العلمي((((جمموعة من النظريات املرتابطة جمموعة من النظريات املرتابطة جمموعة من النظريات املرتابطة جمموعة من النظريات املرتابطة : : : : مناذج االقتصاد والبيئةمناذج االقتصاد والبيئةمناذج االقتصاد والبيئةمناذج االقتصاد والبيئة) ) ) ) 1((((شكل شكل شكل شكل 
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مركبات كيماوية، (التـلوث البيـئي مـن املـنظور العـلمي هـو حتويـالت ملواد        : : : : قيـاس التـلوث أو الضـرر البيـئي     قيـاس التـلوث أو الضـرر البيـئي     قيـاس التـلوث أو الضـرر البيـئي     قيـاس التـلوث أو الضـرر البيـئي             ----2----2
.  بكميــات أكــرب ممــا تســمح هبــا الــنظم الفيــزيائية البيــئية ) …مــواد عالقــة،غــازات، حــرارة، �فايــات، ضوضــاء، 

خـارج عـن الوحـدة الــيت    ) الطـرف الـثالث  ( ألن أثـرها عـلى الغــري   (Externalities)وتسـمى آثارهـا باخلارجيـة    
ايري تؤمن يرتـبط الـتقييم البيـئي وقيـاس الـتأثريات البيـئية بوجـوب اجياد مع       .  تصـنع القـرار املتعـلق بـتوزيع املـوارد      

لأل�ظمـة البيئية استمرارية تأدية وظائفها بشكل طبيعي يوفر رفاهية الشعوب وحيمي احمليط احليوي من التأثريات      
تعترب املعايري بصفة عامة حتديدا لكميات التفريغ والتلوث يف احمليط احليوي بقدر حتتمله القدرة              .  السلبية للتلوث 

 .  تطوير املعايري من شأ�ه احلد من مشاكل التلوث والتدهور البيئياالستيعابية لأل�ظمة الكو�ية، كما أن
 

لنأخذ على سبيل املثال .  كيفيـــة حتديـد الــحد األمثــل للتلـوث أو األثـر اخلارجــي) 2(يـبني الشـكـل     
ة للملـــوث   صافــي األربـاح الصافية احلديــــ    MNPMمصـنعاً أو مؤسســـة اقتصـاديــة مصـــدراً للتـلــوث، �عـرف              

(Marginal Net Private Benefit of the Polluter) و MEC     الـتكاليف اخلارجيـة احلديـة أو التكـلفة 
 .  مستوى اال�تاج األمثلQ* و (Marginal External Cost)احلدية لألثر اخلارجي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعريف االقتصادي للتلوث األمثلالتعريف االقتصادي للتلوث األمثلالتعريف االقتصادي للتلوث األمثلالتعريف االقتصادي للتلوث األمثل) ) ) ) 2((((شكل شكل شكل شكل 

 
  

 التكاليف، األرباح

 Qاالقتصادي مستوى النشاط 
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عــرفة احلــد األمــثل للتــلوث الناشــئ عــن وحــدة اقتصــادية ينــبغي أوالً معــرفة قيــاس التــلوث أو الضــرر   مل
ومعرفة معادلة حساب التكاليف    ) مصدر التلوث (البيـئي، كذلك معرفة معادلة الربح اخلاص للوحدة االقتصادية          

 اآللية املستخدمة عامة لقياس هـو احلسـاب الـنقدي أو القـيمة املالية ألهنا هي    " حبسـاب "ومـا �عـنيه    (اخلارجيـة   
 ).األرباح واخلسائر يف الرفاه واملنفعة

 
 :P بطرح التكاليف احلدية من سعر املنتج MNPBوميكن احلصول على منحنى  

 
MNPB = P – MEC      ------) 1( 

 
 Q*دية ومبعنى آخر، عند     لال�ـتاج األمـثل تكـون التكاليف احلدية مساوية لألرباح احل           Q*عـند �قطـة      

هو منحنى ) 1(للتوضيح حيث أن املنحنى ) 3( وميكـن االسـتعا�ة بالشـكل    MNPB = MECحنصـل عـلى    
 هـي التكـلفة احلديـة لـلوحدة املسببة        MCالطـلب والتكـلفة احلديـة ملؤسسـة اقتصـادية حتـت املنافسـة الـتامة، و                

 :  للتلوث وبذلك

P –  MC = MEC         ------) 2( 

 )P = MC + MEC         ------) 3أو  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 MNPBاستخراج منحنى استخراج منحنى استخراج منحنى استخراج منحنى ) ) ) ) 3((((شكل شكل شكل شكل 

 
 ويدخل (Marginal Social Cost - MSC) هـو سـعر التكـلفة احلدية االجتماعية    Pحيـث السـعر    

 بالتكلفة احلدية اخلارجية MECوتعرف .  فيـه التكـلفة احلديـة لال�تاج والتكلفة احلدية لألثر اخلارجي أو التلوث        
 MECوبذلك عندما تتعادل قيم  . Qوهـي قـيمة الضرر من التلوث الناتج عن ا�تاج النشـاط املقـــاس بالكمية          

 .P = MSC فإن سعر املنتج هو سعر التكلفــة احلديــة االجتماعيــة باعتبــار األثر اخلارجي عند MNPBو 
  

 السعر

 الربح

)1( 

)2( 
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أو احلـد األمثل لألثر اخلارجي عند التقاء منحنى األرباح الصافية        حنصـل عـلى مسـتوى التـلوث املـثايل            
 .  MEC = MNPBاحلديـة لـلوحدة االقتصادية مبنحنى التكلفة احلدية لألثر اخلارجي أومبعنى آخر حني يكون   

 MNPBومبـا أن املنحـنيان حديان، فإن املساحة حتتهما هي باحلجم  االمجايل وبذلك فاملساحة حتت منحنى      
 فهي جمموع MEC، أما املساحة حتت املنحنى )مصدر التلوث(مـوع األرباح الصافية للوحدة االقتصادية   هـي جم  

 ). تكلفة التلوث أو األثر اخلارجي(التكلفة اخلارجية 
 

وبـافرتاض أ�ـنا ال �ـريد تـرجيح اخلسـارة أو الـربح جلهـة أكـثر مـن األخـرى، فإ�نا �صبو اىل تعظيم جمموع                      
 ): 2( التكاليف وبذلك سنجد أ�ه يف الشكل األرباح �اقص جمموع

 
• OXY :          الوحدة (هي أكرب مساحة لألرباح احلدية الصافية املمكن احلصول عليها من طرف املنتج

 ). االقتصادية

• *Q :                 هـي احلـد األمـثل لال�ـتاج، وبذلـك فـاحلد الطـبيعي ملخـرجات التـلوث املطـابق ال�تاج هذه
 املســـتوى األمـــثل لألثـــر OYQ*وتعتـــرب املســـاحة .  احلـــد األمـــثل للتـــلوثالكميـــة هـــو 

 . اخلارجي

 فـإن السـعر يسـاوي التكـلفة احلديـة االجـتماعية،       MNPB = MEC و P = MSCحـني يكـون    •
 وهي الوضع الذي ال ميكن فيه زيادة (Pareto Optimality)وتعرف هذه احلالة بالباريتية املثالية 

 :  اهية عامل دون �قص رفاهية عامل آخر، وبذلكرف
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 املستوى األمثل لألثر اخلارجي    =  Bاملساحة 

 املستوى األمثل لألرباح اخلاصة الصافية للوحدة االقتصادية = A+Bاملساحة 

 املستوى األمثل لألرباح االجتماعية الصافية    =  Aاملساحة 

  األمثل والذي حيتاج الزالته اىل قوا�ني الردع واالذعانمستوى األثر اخلارجي غري = C+Dاملساحة 

 مستوى األرباح الصافية اليت تعترب اجتماعيا غري مضمو�ة    =  Cاملساحة 

 *Q =           املستوى األمثل للنشاط االقتصادي 

 πQ    =      ألعلى أرباح خاصةمستوى النشاط االقتصادي املدر  
 
 

ــني التكــلفة اخلاصــة والتكــلفة االجــتماعية لنشــاط الوحــدة            ــارق ب ــة بوجــود الف ــار اخلارجي ــر اآلث تُفس
فإن الوحدات ...) عـن طـريق قوا�ـني، معايري،ضـرائب على التلوث    (االقتصـادية وإذا مل تصـحح هـذه املشـكلة           
  وبذلك تعظم 1.  حني تكون األرباح اخلاصة يف أعلى مستوياهتا     πQاالقتصـادية تسـتمر يف اال�ـتاج اىل مستوى          

 ، أمـا األربـاح االجـتماعية الصـافية بوجود األثر          B+C+D مـع أن التكـلفة اخلارجيـة هـي           A+B+Cاألربـاح يف    
حـني يتم تقنني    ) األربـاح االجـتماعية الصـافية      (A وهـي أقـل مـن        A-D = A+B+C-B-C-Dاخلـارجي فهـي       

مستويات احلد األمثل للتلوث باعتبار ) 4(ويوضح الشكل . Q*قتصـادي اىل مسـتوى اال�ـتاج األمثل   النشـاط اال  
 وذلك ألن التمادي يف رمي النفايات واال�بعاثات مبستويات      (Wastes,W)القـدرة االسـتيعابية الطبيعية للنفايات       

  2).حتليلها وحتويلها(ل من قدرة احمليط احليوي على استيعاهبا تفوق القدرة االستيعابية الطبيعية من شأ�ه التقلي

                                                           
اخلارجي وجعلها تأخذ يف االعتبار األثر اخلارجي يف  التصحيح يستهدف تعديل التصرف اال�تاجي للمؤسسات املسببة للتلوث وذلك بتحديد األثر الداخلي لألثر 1

 .حساهبا االقتصادي لال�تاج
 جيب أن تبتدئ من مستوى موجب من النشاط MECباعتبار أ�ه ال يوجد مستوى صفر للتلوث ومبعنى أن منحنى ) 3(هو تغيري للشكل ) 4(الشكل  2

 .نفايات معرباً عن مستويات النفايات الصادرة عن مستويات النشاط االقتصاديويعترب اخلط األسي لل.  AQاالقتصادي 
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 احلد األمثل للتلوث مع قدرة استيعابية موجبةاحلد األمثل للتلوث مع قدرة استيعابية موجبةاحلد األمثل للتلوث مع قدرة استيعابية موجبةاحلد األمثل للتلوث مع قدرة استيعابية موجبة)  )  )  )  4((((شكل شكل شكل شكل 

 
 

 : : : : القيم االقتصادية يف تقييم تكاليف التلوثالقيم االقتصادية يف تقييم تكاليف التلوثالقيم االقتصادية يف تقييم تكاليف التلوثالقيم االقتصادية يف تقييم تكاليف التلوث

كل .  ت املثالية يف اال�تاجم دواعي استخدام القيم االقتصادية يف اال البيئي الوصول اىل احلاال           
ي إال ويصــدر عــنه خمــرجات صــاحلة لالســتهالك واالســتخدام وأخــرى غــري صــاحلة تعــد �فايــات  
ذا أمـر ضـروري وبديهـي اذا كــا�ت معـدالت الـنفايات واملـلوثات يف احلـدود االسـتيعابية لــلمحيط           

 . جتدد األ�ظمة البيئية

إال أن االقتصاديني يركزون على أهنا القيمة املالية      " قيمة اقتصادية "عديـد مـن التفسريات ملعنى        ال  
ومن هذا املنطلق، يربز وجود القيم ).  أو قيمــة اخليــار(تفضيـل املستهلك وحق اختياره للسلع  

.  ص واألشـياء املـرغــوب فيهـا عن طريق التفضيل    األسـواق �تـيجـــة للـتفاعـــالت بـيــن األشـخـــا           
 (WTPة االقتصـــاديــة عـــــادة عـــن طـــريــق االســـتعــداد لـــلدفــع مقـــابــل شـــيء مـــرغــوب فيـــــه 

(Willingn      أو االسـتعــداد لقـبــول الـتعويــض عـــن اخلسـائــر (Willingness to Accept – 

ات البيـئية فقـد حـددت أسـس ثـالث لعالقات القيم االقتصادية البيئية وهي تتجلى يف           يف األدبيـ    
 : خالقيات السائدة يف اتمعات وتعرف كالتايل

 ). قيم اخليار(صادية 

 . ل الرأي العام املوجود يف املعايري االجتماعية

 . لطبيعيةفية لأل�ظمة االيكولوجية ا

ك العـتقاد البيـئيني أن القيـم االقتصـادية حمـددة اـال حيـث يصـعب اسـتعماهلا يف املـوارد العامـة             
(Public  كمـا أن ايديولوجيـات البيئة احملافظة   .   كمقيـاس وحيـد(Ecocentric Ideologies) 

 . (Public Preferences)اعد واملعايري االجتماعية والتفضيل اجلماعي 

 التكلفة، األرباح

 ستوى النفايات

 Qمستوى النشاط االقتصادي 
 

استخدام استخدام استخدام استخدام  ----3
 

من أه 
�شــاط اقتصــاد
ومـلوثات، وهـ
احليوي وقدرة 

 
يوجـد 

املنعكســة عن 
االقتصـاديـــة يف
وحتـــدد القـــيمـــ
ess to Pay -

WTA)  .أمـا
السياسات واأل

القيم االقت !
قيم تفضي !
القيم الوظي !
 

وذلـ 
 Resources)

ترتكز على القو

م
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.  إن الــبحــوث يف جمــاالت القيـــم االقتصــاديـــة ملـــوارد البيــئــة مــا تــــزال يف حالــــة تغــري وتطـــور مســتمر    

ولعــدم وجـــود منحـنى الطـلب وأسـعـار الســـوق لكـثري مـن السـلـع البيـئية، توجد طـرق تقريبية لتقييـم األسعار                     
ومــن بــني هــذه .  (Non Market Valuation Methods) الســوقيـــة البيــئيــة معــتمــدة عــلى الطــــرق غــري

 �ذكـــر طـريقـة تكـلفـــة السـفــر، وطـريقــة األسعـــار املتعيــة، وطريقــة تقييـم احتمــال الطــوارئ، وكثيــر         3الطــــرق 
ـــن األدبيــــات البيــئيــة تقــتــرح إضــافـــة طــــرق قيـــــم عــــدم االســتخدام           يف القــيمة (Non-Use Values)مـ

 Bequest) والقيــم الوراثيــة للتـــراث البيئي (Existence Value)االقتصاديـــــة البيئيــة ومنهــا القيـــم املعنويـــة 

Value)  باالضـافة اىل قيم اخليار ، (Options Value) كإمجايل القيمة االقتصادية للموارد الطبيعية )Pearce 
 ) . Khan ,1996 و ,Turner Winoenny; 1991, Bjornstad; 1991و 
 
 ::::تكاليف التدهور البيئيتكاليف التدهور البيئيتكاليف التدهور البيئيتكاليف التدهور البيئي ----4
 

 تعكـس األربــاح  (Monetary Valuation)يهـتم الـتقييم االقتصـادي للتــلوث البيـئي بوضـع قيـم ماليــة        
نفعة وما يقصد بالربح يف الرفاه وامل  .  والـتكاليف املاليـة الـيت بدورهـا تعكس األرباح واخلسائر يف الرفاه واملنفعة             

وما يقصد به من خسائر يف الرفاه واملنفعة هو .  البيـئية هـو حتسـن �وعيـة البيـئة مـن ماء وهواء وموارد طبيعية       
 . التلوث بشتى أ�واعه وأضراره

 
تسـتخدم القيـم املاليـة كوسـيلة قيـاس تعـرب عـن اخليـارات عند اقتناء أو شراء سلعة ما، ووسيلة تعرب               

يـة مقـابل سـلعة معيـنة جـرى عـليها االخـتيار عـن طـريق التفضـيل خلدماهتا               عـن قـبول األشـخاص لدفـع قيـم �قد          
 يعترب أحسن مؤشر بديل لقياس املنفعة من السلع        (WTP)ويعتـرب قبول الدفع لقاء حتسن بيئي      .  واالسـتمتاع هبـا   

 . املنتقاة مقابل ما يدفعه الشخص
 

يئي أو الضرر البيئي الوصول اىل   مـن أهـداف اسـتخدام القيـم االقتصـادية لتحديد تكاليف التدهور الب              
فباإلمكان تقييم تكاليف األضرار البيئية يف .  املستويات األمثل من التلوث والكفاءة يف استغالل املوارد الطبيعية

عـند وجـود �شـاط معـني بعـد فـرض القوا�ني       " مـا بعـد  "عـند بـدء �شـاط اقتصـادي معـني أو         " مـا قـبل   "حـاالت   
وقد جند أن الكثري من األرباح البيئية ال تأخذ صيغة .  فيف مـن الضرر البيئي    الـرادعة ولوائـح مـن شـأهنا الـتخ         

 . أرباح �قدية، وتظهر جلياً يف التحسن البيئي و�وعية احلياة
 

                                                           
 . سنتطرق هلذه الطرق بالتفصيل يف فقرات الحقة3
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تقديــراً لــتكاليف الضــرر البيــئي يف كــل مــن هولــندا وأملا�يــا  و�الحــظ أهنــا    ) 2(و ) 1(تــبني اجلــداول  
هناك العديد من أ�واع األضرار اليت مل تظهر قابليتها للتقدير حيث أهنا ولو تقديـرات للضـرر املتوخى من التلوث، و    

  و�ستنتج من اجلداول أن تكاليف األضرار البيئية 4.قدرت �قدياً فإن الضرر احلقيقي الكامن يفوق ضرر التقدير
أما .  النسبة هلولندا يف املائة من الدخل العام ب0.9 إىل 0.5تعترب ذات داللة هامة حيث أن جمموعها حيتل من 

)  بليون دوالر34أي ما يعادل ( سنوياً DM بليون 100بالنسبة ألملا�يا فمجموع تكاليف األضرار البيئية تفوق  
وأغلـبها يـرجع اىل األضـرار املتعـلقة بتـلوث اهلـواء واملـاء والضوضـاء واذا اعتـربت هـذه األرقـام التقديرية مقبولة               

1985 يف املائة من الدخل العام ألملا�يا لسنة 6تلوث البيئي يكلف ما قدره كتكاليف حقيقية فإن الضرر من ال   

 . 
 

 ))))بالبليونبالبليونبالبليونبالبليون((((األضرار البيئية يف هولندا األضرار البيئية يف هولندا األضرار البيئية يف هولندا األضرار البيئية يف هولندا ) ) ) ) 1((((جدول جدول جدول جدول 
 

  1985تراكم الضرر اىل سنة تراكم الضرر اىل سنة تراكم الضرر اىل سنة تراكم الضرر اىل سنة  1986الضرر السنوي لسنة الضرر السنوي لسنة الضرر السنوي لسنة الضرر السنوي لسنة 
US$ DM US$ DM  

 تلوث اهلواءتلوث اهلواءتلوث اهلواءتلوث اهلواء 4.0-11.4 1.2-3.0 1.7-2.8 0.5-0.8
 تلوث املاءتلوث املاءتلوث املاءتلوث املاء - - 0.3-0.9 0.1-0.3

 الضوضاءالضوضاءالضوضاءالضوضاء 1.7 0.5 0.1 0.0
 اموعاموعاموعاموع 5.7-13.0 1.7-3.5 2.1-3.8 0.6-1.1

 
 .Turner ، 1990 و Pearce مأخوذ من ::::املصدراملصدراملصدراملصدر

 
 

 ))))1983----1985((((األضرار البيئية يف أملا�يا األضرار البيئية يف أملا�يا األضرار البيئية يف أملا�يا األضرار البيئية يف أملا�يا ) ) ) ) 2((((جدول جدول جدول جدول 
 

US$بليون بليون بليون بليون  DM التلوثالتلوثالتلوثالتلوث  بليون بليون بليون بليون 
 ::::تلوث اهلواءتلوث اهلواءتلوث اهلواءتلوث اهلواء  

 )األمراض النفسية(الصحة  2.3-5.8 0.8-1.9
 تدهور املواد 2.3 0.8
 الزراعة 0.2 0.1

 فقد الغابات 2.3-2.9 0.8-1.0
 استخدام الغابات للرتفيه 2.9-5.4 1.0-1.8
 )أخرى(الغابات  0.3-0.5 0.1-0.2

 تعكري اجلو/ عدم لطافة اجلو 48.0 15.7
 ::::تلوث املاءتلوث املاءتلوث املاءتلوث املاء  
 صيد املياه  العذبة 0.3 0.1
 تدهور املياه اجلوفية 9.0 2.9
 تزهاتاملن - -

 ::::الضوضاءالضوضاءالضوضاءالضوضاء  
 أماكن العمل 3.4 1.1

                                                           
4 Pearce and Turner, pp. 182, 132. 

 التلـوثالتلـوثالتلـوثالتلـوث
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 اخنفاض أسعار املنازل 30.0 9.8
 أخرى 2.0 0.7
 اموعاموعاموعاموع 103.0 33.9

 
 .Turner ، 1990 و Pearce مأخوذ من ::::املصدراملصدراملصدراملصدر

 

و�ستنتج مما سبق أن تكاليف التدهور البيئي حتتل �سبة ال يستهان هبا من الدخل القومي وبذلك جيب  
 العالقـة بني  (Pearce ,1993)وقـد أعطـى   . احلسـابات القوميـة ألخـذ اجلـا�ب البيـئي يف االعتـبار      اعتـبارها يف  

ــتديم            ــل املسـ ــو الدخـ ــي هـ ــي احلقيقـ ــل القومـ ــرى أن الدخـ ــه يـ ــث أ�ـ ــة، حيـ ــابات القوميـ ــئي واحلسـ ــتقييم البيـ الـ
(Sustainable Income)        الطـبيعي   الـذي يدخـل يف حسـابه اهـتالك الرصـيد البيـئي ويشـري إىل أن رأس املـال 

.  وبذلك فال ميكن لتنمية أن تستمر ومواردها يف حالة متدهورة.  يهـلك كمـا هـو احلـال برأس املال االصطناعي      
 :  أن أبسط تعديل للدخل القومي يأخذ املعادلة التالية(Pearce)ويرى 

 
SknSkmGNPgNNP −−=      ------) 4( 
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 : حيث

g =  األخصر(Green)  

gNNP = أو األخضر(قومي املعدل الدخل ال( 

Skm = اهتالك رأس املال املشيد 

Skn = اهتالك رأس املال الطبيعي 
 
 
 : : : : البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية) ) ) ) األرباحاألرباحاألرباحاألرباح(((( طرق قياس تكاليف األضرار  طرق قياس تكاليف األضرار  طرق قياس تكاليف األضرار  طرق قياس تكاليف األضرار ----5
 

من أهداف القياس النقدي للبيئة إدخال العقال�ية االقتصادية يف االستثمار املرتبط مبوارد البيئة وحماولة  
البيئية �تطرق اىل ما ) األرباح(ومـن بـني أسـاليب قياس تكاليف األضرار      . اسـتخدامها احلفـاظ عـليها وترشـيد       

 : يلي
 
 ترتكز األرباح البيئية يف 5555):):):):(WTA) والرغبة يف القبول  والرغبة يف القبول  والرغبة يف القبول  والرغبة يف القبول (WTP)الرغـبة يف الدفـع   الرغـبة يف الدفـع   الرغـبة يف الدفـع   الرغـبة يف الدفـع   (((( الـتكاليف واألربـاح      الـتكاليف واألربـاح      الـتكاليف واألربـاح      الـتكاليف واألربـاح     ----1----5

ع هــي دراســة تصــرف وأســهل طــريقة لــتحديد تفضــيل اــتم .  اقتصــاديات البيــئة عــلى كــل مــا يفضــله اــتمع 
ــئية      ــات البي ــني الســلع واخلدم ــة االخــتيارات ب ــر يف رغــبة    .  األشــخاص عــند مواجه ــأي تفضــيل موجــب يظه ف

ومبا أن .  األشـخاص لـلدفع لقـاء الـتغريات يف املخاطـر البيـئية مع افرتاض أن التفضيل خيتلف من شخص آلخر         
 لكل WTPفرد، فبإمكا�نا جتميع مستويات  االهـتمام يرتكـز عـلى ما هو مفضل اجتماعياً وليس على مستوى ال             

كيفية حتويل التفضيل اىل قيم مركبة سواء عن ) 5( االمجالية، ويوضح الشكل     WTPاألشـخاص للحصول على     
 . (Bjornstad , Khan, 1996)طريق قيم موحى هبا أو معرب عنها أو عن طريق قيم مقررة ومعينة 

                                                           
5 WTP =  حالة ما قبل الضرر البيئي(الرغبة يف دفع قدر من املال لقاء حتسن بيئي مقار�ة حبالة بيئية معينة .( 

WTA  =  حالة ما قبل الضرر البيئي(الرغبة يف قبول قدر من املال كتعويض عن تدهور أو ضرر بيئي مقار�ة حبالة بيئية معينة.( 
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A = ة األوىل واملعروفة بني القيم والتفضيالت املعروفة يف النظرية االقتصاديةالعالق 

B و C = العالقة بني التفضيل والقيم املقاسة 

D = الفرق بني تقنيات القيم املوحى هبا والقيم املقررة 
 

 كيفية حتويل التفضيل اىل قيم مركبةكيفية حتويل التفضيل اىل قيم مركبةكيفية حتويل التفضيل اىل قيم مركبةكيفية حتويل التفضيل اىل قيم مركبة) ) ) ) 5((((شكل شكل شكل شكل 
 

 
اض أن األشخاص ال ميكنهم الدفع مقابل شيء  حتـت فرضـية اخـتالف التفضيل بني األشخاص، وبافرت         

 املقاسـة بأسـعار السـوق سـوف ال تكـون مقياساً دقيقاً لألرباح املتوافاة من التحسن            WTPال يرغـبون فيـه فـإن        
 أعـلى مـن سـعر السـوق حيـث تعتـرب أربـاحهم أعلى من الربح الذي        WTPالبيـئي وذلـك لوجـود أشـخاص هلـم       

 WTP فـائض يف الـربح يسـمى فائض املستهلك، وبذلك فإن إمجايل            يوضـحه سـعر السـوق وبذلـك حنصـل عـلى           
 : جيمع ما بني سعر السوق وفائض املستهلك

 
 )5 (-----فائض املستهلك      + سعر السوق  =   WTPإمجايل 

 
 .WTPمنحنى الطلب على السلع البيئية باالستناد على إمجايل ) 6(ويبني الشكل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الطلب على السلع البيئية الطلب على السلع البيئية الطلب على السلع البيئية الطلب على السلع البيئيةمنحنىمنحنىمنحنىمنحنى)  )  )  )  6((((شكل شكل شكل شكل 

A 

D 

B C 

C B 

 األسعار

 جمموع املشرتيات) = 1(

 فائض املستهلك) = 2(

 إمجايل األرباح) = 2) + (1(

 ن القيمتكوي

Construct Values 

 القيم املقررة
Stated Values 

 

 القيم املوحى هبا 
Revealed Values 

 

 التفضيل
Preferences 
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ــبديهي أن   P+  إىل P*إذا فرتضــنا أن الســعر اخنفــض مــن   بســبب تغــري يف األحــوال البيــئية، فمــن ال
إذا سـئل املسـتهلك عـن رغبـته يف الدفـع لقاء تأمني      )). 7(الشـكل  (اخنفـاض السـعر سـيزيد يف رفـاه املسـتهلك           

.  (Compensating Variation -CV)، فإن ما سيدفعه يسمى باالختالف املعوض P+السعر إىل اخنفـاض  
 بشـــرط  P+أمـــا إذا سـألنــا املسـتهــلك عـن القـــدر الــــذي يقـبــل بـه لقـــاء اسـتغنائـــه عـن السـعـر املـنخفــض              

ــه يف �فـــس   ــأمــني بقائـــ ــتكافئ        ت ــتعويــض يســمى باالخــتــالف امل ــه ك ــبل ب ــذي يق ــدر ال ــإن الق ــرفــاه، فــ مســتـوى ال
(Equivalent Variation – EV) .    وتعتـرب كـال الطريقـتنيCV  و EV    مـن تقـنيات القيـاس الدقيق للربح من 

 . التحسن البيئي مع أن األوىل أقل من الثا�ية كماً
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 ار والرفاه البيئيار والرفاه البيئيار والرفاه البيئيار والرفاه البيئيالتغري يف األسعالتغري يف األسعالتغري يف األسعالتغري يف األسع)  )  )  )  7((((شكل شكل شكل شكل 
 
 

 ترتـبط باحتسـاب األربـاح مـن التحسـن البيـئي، إال أ�ـه يف حالة حدوث ضرر بيئي         WTPن  
هـناك الكـثري مـن الـتعقيدات يف حالـة الـتقدير الـنقدي لألضرار البيئية وذلك           .  ديـر األضـرار؟       

ويف هذه احلالة يسأل ".  التقدير"يمها إال عـن طريق  ية ال ختضـع ألسـعار السـوق وال ميكـن تقيـ            
لوث البيئي عن مدى رغبتهم يف الدفع لقاء منع حدوث الضرر البيئي وذلك يكون املدى الذي             

 .  عن اخلسائر من التدهور البيئي

البيئية غري القابلة لنظام السوق، وذلك  املقاييس التقديرية لتكاليف الضرر البيئي اخلاص بالسلع    
إذا افرتضنا وجود وضع بيئي معني حمدود    .  طبيعـتهم يـرون اخلسـائر بعـني خمتـلفة عـن األربـاح                

يقيسـه األشـخاص بقيـم خمتـلفة عما إذا تغري     ) الـربح مـن التحسـن البيـئي    ( الوضـع اىل األحسـن      
يف التقييم النقدي " الالمتائل"وتسمىهذه الظاهرة بـــ  ) مل بيـئية، تـلوث، ضرر بيئي      تدهـور معـا   (أ      

ومن هذا املنطلق، يوجد  ".  االدارك الال�سجامي "ح كمـا تسـمى عـند عـلماء الـنفس بظاهـرة                 
تدهور البيــئي ضــرر مــن الــ (وقياســان للخســائر البيــئية  ) املــنفعة مــن التحســن البيــئي (البيــئية  
 : التايل

 .(WTP to Secure a Benefit)يف الدفع لقاء تأمني الربح من التحسن البيئي 

 .(WTA to Forgo a Benefit)يف قبول التعويض مقابل االستغناء عن الربح 

 .(WTP to Prevent a Loss)يف الدفع لقاء منع اخلسارة من التلوث البيئي 

 .(WTA to Tolerate a Loss)يف قبول التعويض مقابل احتمال اخلسارة 
 

ـادة بـني حـاالت الـربح وحـاالت اخلسـارة يف األوضـاع البيـئية وذلك بإعطاء األوىل بنية الشراء            
إذا كان الفرق .  عيةض وقيمها ختتلف يف كال احلالتني باالستناد على ما هو معتقد كحالة طبي     

 األسعار

 كميات
 

عرفـنا أ 
فكيـف ميكـن تق
لكـون املعـامل البيـئ
املتضـررون من الت
يقبلون به كتعويض

 
ختتـلف 

ألن األشـخاص ب
ومعـروف، فـتغري
الوضـع اىل األسـو
لألضـرار واألربـا
قياســان لألربــاح 

، وهم ك)والتلوث
 

الرغبة  .1
الرغبة  .2
الرغبة  .3
الرغبة  .4

يفـرق ع
والثا�ية بنية التعوي

ال



 كـبرياً، فإ�ـنا يف هـذه احلالـة �واجـه مشـكلة يف الـتقييم وغالـباً مـا يتعـلق حبـاالت منع وقوع                   WTP و   WTAبـني   
فسياسة منع اخلسارة ميكن أال تكون موضوعية إذا قيست .  الضرر البيئي أكثر من حاالت تأمني األرباح البيئية

ملنع اخلسارة، لكنها تكون مربرة إذا قيست على أساس قبول    (WTP)عـلى أسـاس رغـبة األشخاص يف الدفع          
ويظهـر جـلياً أن هـذه القضـية ليسـت حمسومة وحملولة يف أدبيات              .  األشـخاص للـتعويض مقـابل احـتمال الضـرر         

 . االقتصاد البيئي
 
قتصادية املتعلقة وضع االقتصاديون البيئيون تصنيفاً للقيم اال    : : : :  القيمة االقتصادية االمجالية لألصول البيئية      القيمة االقتصادية االمجالية لألصول البيئية      القيمة االقتصادية االمجالية لألصول البيئية      القيمة االقتصادية االمجالية لألصول البيئية     ----2----5

، وقـــد بـــدأوا بالـــتمييز بـــني قيـــم االســـتخدام وقيـــم عـــدم االســـتخدام   ))8(شـــكل (بأصـــول البيـــئة الطـــبيعية 
(Munazighe, 1993) .      فالصياديون مثال ومتسلقوا . فقيـم االسـتخدام تنـتج عـن االسـتخدام احلقيقي للبيئة

صون بعلم الطيور واحليوا�ات ومستخرجوا املعادن اجلـبال واملسـتفيدون مـن الـنزهة يف الطـبيعة بأشـكاهلا واملخت            
إال أن التعقيد يكمن يف .  واآلثـار كـلهم يسـتخدمون الطـبيعة ويستفيدون منها بأرباح خمتلفة تعد قيمها اقتصادية     

الـربح احملـتمل مـن اسـتخدام البيـئة الطـبيعية باملقار�ة بالقيمة احلقيقية               (التعـبري عـن قيـم اخليـار السـتخدام البيـئة             
 ). الستخدامل

 
وهي الرغبة يف .   هـي بوضـوح قيمة معربة عن االختيارات املفضلة  (Option Value)وقـيمة اخليـار    

وبذلك فالقيمة .  الدفـع مقـابل محايـة وصـيا�ة الطـبيعة البيـئية جتـاه احـتمال وجـود مـن يسـتغلها يف وقـت الحق                   
 : االمجالية االقتصادية للموارد البيئية هي كالتايل

 
 القيمة احلالية لعدم االستخدام+ القيمة احلالية لالستخدام = ة االمجالية االقتصادية للموارد البيئية القيم

 
 القيم الوراثية للطبيعة+  قيــــم الوجـــود +  قيــم اخليـــار +  قيمة االستخدام املباشر وغري املباشر = القيمة االمجالية االقتصادية  

 للموارد البيئية
 

دة              
ـة   
�ه 
ن                       

(Use Values) (Non-Use Values) 
          (Bequest Values)   (Existance Values)   (Option Values) 
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الوجـود ال عالقـة هلـا باالستخدام الطبيعي سواء حالياً أو مستقبلياً، ولكنها تعرب عن قيم جمسقيـم    

مـثال أمهي(يف وجـود جـزء مـن مكو�ـات الطـبيعة له قـيمة لـلمحيط احليـوي ككـل بغـض الـنظر عـن اسـتخدامه               
إال أ).  أ�واع الرتبة الزراعيةالغابـات االسـتوائية لتـلطيف اجلـو يف العامل، أمهية بعض الطفيليات يف حتسني بعض      

جيـب توخـي احلـذر يف الطـريقة الـيت بصـددها �ـبحث عـن القـيمة االمجاليـة االقتصـادية للموارد البيئية حيث أ
 :هناك ثالثة أوجه من الصفات املتعلقة بالرصيد البيئي
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دم الــبقاء أو وهــي مــآل الرصــيد البيــئي اىل اال�دثــار يف حالــة عــ :  (Irreversibility)الالرجعيــة  !
 . عدم احلفاظ عليه

 
عدم معرفة املستقبل والتوقعات املستقبلية البيئية الدقيقة وبذلك توجد    : (Uncertainty)الاليقـني    !

ــار للمســتقبل        ــا ضــاعت فرصــة اخلي ــر الرصــيد الطــبيعي وإذا م ــا ا�دث .  تكــاليف احــتمالية إذا م
دم معرفتـنا التامة بطبيعة تكيف األ�ظمة  والوجـه السـائد يف الاليقـني املتعـلق بـاحمليط احليـوي هـو عـ          

فإذا ما ضحينا برصيد فال �عرف ما سنفقده من أرصدة أخرى .  االيكولوجيـة وعمـلها مـع الزمن     
 . يف املستقبل

 
حتـاول بعـض الدراسـات التطبيقية قياس قيمة الوجود لبعض األ�واع         : (Uniqueness)االسـتثنائية    !

بيعية املنفردة من �وعها واليت تتميز خباصيات وصفات بيئية         االحيائية املنقرضة وبعض األماكن الط    
 . طبيعية مميزة عن غريها

 
وتشـري األدبيـات االقتصـادية عـلى أن اجلمـع بـني هـذه اخلاصـيات الثالث ميلي �وعاً من التفضيالت اليت                

 .متيل اىل احلذر واالحرتاس وترشيد استثمار املوارد الطبيعية
 
 

 الية                               قيم عدم االستخدام                            قيم االستخدامالقيمة االقتصادية االمج 
 )قيم األصول البيئية املستخدمة)          (قيم األصول البيئية غري املستخدمة                                                (

    قيم وراثة الطبيعة              قيم اخليار                  أرباح وظيفية)              قيم معنوية(قيم الوجود  
 قيم االستخدام                       قيم االستخدام              قيم مبنية عن املعرفة        قيم الوراثة لألجيال  

 واالقناع املعنوي                  القادمة غري املباشر                             املباشر                    
  موائل- املوائل                  -قيم االستخدام املباشر          املخرجات املمكن           

  التغري الالرجعي- األحياء املهددة         -وغري املباشر املستقبلية         استهالكها مباشرة          
                                            باال�قراض                     

  الوظائف االيكولوجية           -التنوع البيولوجي          -
  الطعام- التحكم يف الفيضا�ات         - احملميات                -

  الكتلة البيولوجية- احلماية من العواصف         -                           
  سبل الرتفيه-                                                            

  الصحة-                                                            
 اخنفاض الواقعية امللموسة عن القيم البيئية لدى األشخاص

 يةيةيةيةأ�واع القيم االقتصادية اخلاصة باألصول البيئأ�واع القيم االقتصادية اخلاصة باألصول البيئأ�واع القيم االقتصادية اخلاصة باألصول البيئأ�واع القيم االقتصادية اخلاصة باألصول البيئ)  )  )  )  8((((شكل شكل شكل شكل          
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إىل بعــض طــرق قيــاس الــتكاليف واألربــاح البيــئية عــن طــريق  ) 1-5( تطرقــنا يف الفقــرة :::: ســعر اخليــار ســعر اخليــار ســعر اخليــار ســعر اخليــار----3----5
 6:وقد استنتجنا أن.  (WTA) والرغبة يف التعويض عن التغري يف مستوى بيئي معني WTPالرغبة يف الدفع 

 
 فائض املستهلك+ سعر السوق  = WTPإمجايل 

 
اسـتخدام سـلعة بيـئية تعتمد على مدى فائض املستهلك املتوقع احلصول عليه          فالرغـبة يف الدفـع مقـابل         

فائض املستهلك املتوقع  +  يتكون من املشرتيات املرادة WTPكما رأينا أن امجايل    .  مـن اسـتخدام تـلك السلعة      
)(Expected Consumer Surplus - E(CS). 
 

 وذلك E(CS)يـة الفـرد للدفــع تكـون غالباً أعلى من وا�طالقاً من فكرة الاليقني عنــد األفراد، فإن قابل   
وتســمى إمجــايل . لدافــع الشــك وضــمان وجــــود الســلــع البيــئيــة مســتقبال والرغــبــة الطــبيعيــة لألفــراد يف الــرفاه 

WTP بســعــر اخليــار (Option Price-OP)حــني يشــمل E(CS) املــال االضــايف ( باالضــافة اىل قــيمــة اخليــار
 ). (Option Value– OVلضمان وجود املعلمة البيئية ) املدفوع

 
 قيمة اخليار+ فائض املستهلك املتوقع = سعر اخليار 

OP = E(SC) + OV       
 

عندما يدخل عامل الشك والاليقني يف احتساب القيمة النقدية للطلب على السلع البيئية فإ�نا ال �كون           
 .  الصفة العامة ملخرجات قيم اخليار)3(ويبني اجلدول .   موجبةOVعلى يقني بأن 

 
 تأثري الاليقني يف خمرجات قيم اخليار للسلع البيئيةتأثري الاليقني يف خمرجات قيم اخليار للسلع البيئيةتأثري الاليقني يف خمرجات قيم اخليار للسلع البيئيةتأثري الاليقني يف خمرجات قيم اخليار للسلع البيئية) ) ) ) 3((((جدول جدول جدول جدول 

 
  إشارة قيمة اخليارإشارة قيمة اخليارإشارة قيمة اخليارإشارة قيمة اخليار

  (Risk Loving)حميب اازفة حميب اازفة حميب اازفة حميب اازفة  (Risk Natural)احلياد بني احلياد بني احلياد بني احلياد بني  (Risk Averse)كارهي اازفة كارهي اازفة كارهي اازفة كارهي اازفة 
 الاليقني على الطلب   

 الدخل  موجبة 0 سالبة
 التفضيل   حمددةغري غري حمددة غري حمددة
 الاليقني على العرض سالبة 0 موجبة

 

                                                           
 ).5( راجع الفقرة 6
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 �وع آخر من التقييم البيئي النقدي ::::(Quasi Option Values – QOV) القـيمة الظاهـرية لالختيار    القـيمة الظاهـرية لالختيار    القـيمة الظاهـرية لالختيار    القـيمة الظاهـرية لالختيار   ----4----5
لع وهو خاص بالتقييم النقدي للس.  يعـرف بالقـيمة الظاهـرية لالخـتيار أو شـبه القـيمة االخـتيارية لـلمعامل البيئية               
وكمثال على ذلك ا�تشار وزحف .  البيـئية حـني يفـرض التغري التنموي االقتصادي على حساب البيئة الطبيعية          

الشـك أن التـنمية هلـا قيمـتها املؤكـدة مـن اجلهة       .  التـنمية االقتصـادية عـلى حسـاب الغابـات االسـتوائية املطـرية            
.  ئية هلا زوايا متعددة منها العلمية والتجارية والطبيعيةاالقتصـادية إال أن القـيمة احلقيقية لطبيعة الغابات االستوا         

وبغـض الـنظر عـن أمهيـتها يف تلطيف املناخ واألمطار فهي تتوفر على بعض األصناف االحيائية الفريدة اليت تنفع            
على قد ال يتجلى لنا الربح اليقني من احلفاظ .  يف جمـاالت الصـيدلة والبحوث وعلوم األحياء واهلندسة الوراثية   

األحيـاء الـربية يف الوقت احلاضر إال أ�ه من املمكن أن تصبح هذه األرباح مؤكدة حني زوال هذه املعامل االحيائية          
فـزوال الغابــات  .  الطـبيعية يف املسـتقبل ومــع تقـدم املعــلومات عـن اســتخدامات املـوارد الطــبيعية هلـذه الغابــات      

 QOVلذلك فإن . ألحياء الربية الفريدة يف املنطقة إىل األبداملطـرية ميكـن أن يصـادفه زوال املعـلومات اجليـنية ل            
ــر            ــرفة وتوف ــتقدم املع ــتوقعات ل ــافرتاض بعــض ال ــاظ عــلى اخــتيارات االســتخدام يف املســتقبل ب ــيمة احلف هــي ق

 .  املعلومات
 

ميكــــن الوصـــــول اىل قياســـات جتريـــبيــة لـــلقيــم االخـــتياريــة وقيـــــم الوجـــــود عـــن طـــريــق اســـتجواب  
 اخلاصة WTA و WTP اخلاصة عن (Questionnaire)بطريقــة استمارات املسح ) املستفيدين(تضرريــن امل

 Contingent)وتسمى هذه الطريقة بطريقة تقدير الطوارئ أو التقدير االفرتاضي .  باألربـاح واألضـرار البيئية  

Valuation Method – CVM) .  
 
 إعطـاء رأس املـال الطـبيعي قيماً    (Edmundon, Goodland ,1994)يقـرتح  : : : :  تكـلفة الفرصـة البديـلة    تكـلفة الفرصـة البديـلة    تكـلفة الفرصـة البديـلة    تكـلفة الفرصـة البديـلة   ----5----5

فـبعض املـوارد الطـبيعية ليـس هلـا بديل أو بدائلها      .   (Opportunity Cost)تتمـثل يف تكـلفة الفرصـة البديـلة     
ضئيلة وبذلك يكون سعر الفرصة البديلة عالياً، كما أن شحة املوارد الطبيعية وتدهور الرصيد الطبيعي يفرض            

 . ائل �ادرة وعالية التكلفة، وتعترب هذه التكاليف معربة عن تقدير قيمة التدهور البيئيإجياد بد
 
 
 ::::أساليب تطبيق مناهج قياس التكلفة البيئيةأساليب تطبيق مناهج قياس التكلفة البيئيةأساليب تطبيق مناهج قياس التكلفة البيئيةأساليب تطبيق مناهج قياس التكلفة البيئية    ----6
 
  رأيـنا يف اجلـزء السـابق أن أ�سـب طـريقة لقيـاس األربـاح من        ::::  إمجـايل القيـم االقتصـادية واختـاذ القـرار         إمجـايل القيـم االقتصـادية واختـاذ القـرار         إمجـايل القيـم االقتصـادية واختـاذ القـرار         إمجـايل القيـم االقتصـادية واختـاذ القـرار       ----1----6

كيـف �قيــس تكــاليف الضــرر البيــئي الصــادر عــن  . (TEV)مجاليــة االقتصــادية التحسـن البيــئي هــي القــيمة اال 
ــنا �قيــس يف هــذه احلالــة    .  األ�شــطة التــنموية؟  املفقــودة بصــدد TEVميكنــنا أن �ســتخدم �فــس الطــريقة إال أ�
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ار�ة واملق.  وميكـن االشارة اىل أن الضرر البيئي والتحسن البيئي مها جا�بان معاكسان لفكرة واحدة       .  التـنمية 
األ�سـب حـني القرار عند اختاذ مشروع تنموي هي بني تكلفة املشروع وأرباحه والقيمة االمجالية البيئية املفقودة              

 :عن طريق التنمية وذلك باالرتكاز على القواعد التالية
 

)(0اعتماد املشروع عندما تكون ) 1 >−− PDD BCB 

)(0ا تكون عندم) أو إعادة هيكلته(إلغــاء املشروع ) 2 <−− PDD BCB 

 : حيث أن

DB = األرباح من التنمية 

DC =  تكاليف التنمية 

PB =  األرباح من احلفاظ على البيئة برتكها دون إدخال مشروع التنمية اىل املنطقة 
 

.   إمجـايل قيمة الرصيد البيئي برتكه على طبيعته    TEV باسـتخدام طـريقة      PBوميكـن احلصـول عـلى        
أمـا تكـاليف وأربـاح املشـروع مـن التنمية فسهل احتساهبا ألهنا غالباً ما تكون على شكل مدخالت وخمرجات                   

ملباشرة وغري  حيـتاج اىل طـرق عديـدة ومعقـدة مـن بيـنها الطرق ا              TEVإال أن قيـاس     .  قابـلة الـتقييم يف السـوق      
 . املباشرة

 
ــئي        ــلى التحســن البي ــبيعية      (فالطــرق املباشــرة تقتصــر ع ــوارد الط ــلى امل ــواء، واحملافظــة ع ــاء، واهل امل

 مع وضع (Surrogate Markets)وميكـن احلصـول عـلى القيم النقدية عن طريق األسواق البديلة    ) واسـتدامتها 
 . جريبيةفرضيات تقرتب للواقع قدر املستطاع أو عن الطرق الت

 
بني التلوث وبعض آثاره على اتمع " الكمية ورد الفعل  "أمـا الطـرق غري املباشرة فهي حتسب عالقات           

وعـلى األحيـاء الطـبيعية، كآثـار التـلوث على الصحة وعلى التدهور الفيزيائي للمواد مثل البناء واحلديد وكذلك            
 . أثر التلوث على األ�ظمة املائية والنباتات

 
ســتخــدام طــريقــة القيــم االقتصــادية االمجاليــة يف الــــدول العــربيـة ألهنــا ال حتــتــاج اىل أســاليب   ميكـــن ا 

ــنموذجية األ�ســب       ــد الضــرر واملتضــررين وأخــذ العيــنات ال ــه جيــب حتدي ــبيا�ـــات، إال أ� ـــع ال ـــدة يف مجـ معقـ
دامها كبيا�ات ومدخالت  وأخذ النتائج التجريبية الدقيقة الستخ(Representative Samples)للدراسـة  

 . يف النماذج االقتصادية
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 تعتـرب مـن بـني الطـرق املباشـرة الـيت تسـتخدم        ::::(Hedonic Price Method) طـريقة أسـعار التمـتع     طـريقة أسـعار التمـتع     طـريقة أسـعار التمـتع     طـريقة أسـعار التمـتع    ----2----6
واالختالف هذا ينعكس يف .  تفـرتض الطـريقة أن لكـل موقـع بيـئي خمتـلف مزايا بيئية خمتلفة        . األسـواق البديـلة   

يمة قطعــة أرض ترتــبط باألربــاح املــنظورة مــن االســتفادة مــنها واســتخدامها ســواء  قــ.  اخــتالف أســعار العقــار
والسكنية ) تـلوث هـواء، تـلوث ميـاه، تلوث تربة    (للسـكن أو للـتجارة أو لـلزراعة، وكذلـك مـزايا البيـئة الطـبيعية               

 .  أسعار العقارهلما دور يف التأثري على) االجرام، الضوضاء، املناطق الصناعية، التكدس، القرب من املطار(
 
 : باستخدام الطرق االحصائية املناسبة تتوصل طريقة أسعار التمتع إىل 

 
 . تقدير االختالف يف أسعار العقار املرتبط باختالف بعض املعطيات البيئية ملنطقة العقار •

استنتاج القدر الذي يستطيع األفراد دفعه مقابل حتسن النوعية البيئية اليت يواجهوهنا وكذلك          •
 . لقيمة االجتماعية للتحسن البيئيا

 
إن إثبات آثار التغري يف أسعـار األراضي واملمتلكـات العقاريـة من خالل االختالف يف مستويـات التلوث  

 حيــث أن (Multiple Regression Technique)يســتنتـج عـــادة عــــن طــريــق تقــنيـات االحنــدار املــتكرر  
سالسل (دد صغري من أراضي سكنيــة متشاهبـة اخلواص ملـدة سنــوات   الـبيا�ــات تؤخـــذ عـن عيـنة صـغرية لعـ           

 Cross)، أو عــدد كــبري مــن أراضــي ســكنية خمتــلفة اخلاصــيات يف وقــت حمــدد كــبيا�ات مقطعيــة     )زمــنيــة

Sections Data)  أو االثـنني معاً بطريقة حوض البيا�ات ، (Pooled Data)  . ويف التطبيق غالباً ما تستخدم
البيا�ات املقطعية وذلك ألن السيطرة على العوامل املؤثرة األخرى مع الزمن       ) املتعـلقة بأسـعار التمـتع     (الدراسـات   

 : وتشمل الدراسة التحليلية امليدا�ية عدداً من املتغريات.  تكون أصعب يف احلاالت األخرى
 

  .   (Property Variables – PROP)) العقار(متغريات األرض  •

 .(Neighborhood Variables – NHOOD)) بيئة السكنيةال(متغريات اجلوار  •

 . (Accessibility Variables – ACCES)متغريات املوصلية  •

 .(Environmental Variables of Interest – ENV)املتغريات البيئية قصد االهتمام  •
  
تحليل ستكون متحيزة واذا اسـتثنينا أي مـتغري مـن هـذه املتغريات املؤثرة يف أسعار العقار فإن �تيجة ال      

(Biased) .وتتم طريقة التحليل باملراحل التالية : 
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  : : : : هي تقدير معادلة من الشكل التايلهي تقدير معادلة من الشكل التايلهي تقدير معادلة من الشكل التايلهي تقدير معادلة من الشكل التايل: : : : املرحلة األوىلاملرحلة األوىلاملرحلة األوىلاملرحلة األوىل    !
 

P = f(PROP, NHOOD, ACCES, ENV)  
 

 : حيث أن

f  : هي �وعية العالقة، ويتم غالباً اختيار عالقة مألوفة وهي اللوغاريتمية . 

P : هو سعر العقار . 

ENV, ACCES, NHOOD, PROP :ًهي املتغريات املذكورة سابقا . 
 

 :  حنصل على التايل(ln)باستخدام العالقة اللوغاريتيمة  
 

ln PP = a ln PROP + b ln NHOOD + c ln ACCESS + d ln ECV  
 

 : حيث أن

d : لظروف البيئيةهو العامل الذي يعطينا القيمة اليت تتغري هبا أسعار األراضي اذا ما تغريت ا . 
 
وتسـتخدم هـذه املرحـلة طـريقة قابلية الدفع لألسر       : : : : تقديـر الطـلب عـلى �وعيـة البيـئة         تقديـر الطـلب عـلى �وعيـة البيـئة         تقديـر الطـلب عـلى �وعيـة البيـئة         تقديـر الطـلب عـلى �وعيـة البيـئة         : : : : املرحـلة الـثا�ية   املرحـلة الـثا�ية   املرحـلة الـثا�ية   املرحـلة الـثا�ية    !

(WTP) تفــرتض طــريقة األســعار املــتعية أن اخــتيار األســر  .   مقــابل مســتوى معــني مــن �وعيــة البيــئة
 العالقة بني النوعية البيئية وأسعار )9(ويبني الشكل .  لـلمواقع السـكنية أو العقـار يتم بطريقة عقال�ية        

 للمشـرتي لـلعقار آلخـر وحدة من �وعية البيئة، وهي    WTP هـي    0Wوتعتـرب   .  التمـتع وقابـلية الدفـع     
 ، وبــتقدير الســعر املــتعي يف اخلطــوة األوىل يــتم ”LD“�قطــة عــلى مــنحى طــلب األســرة عــلى مــنحى  

واذا .   ”P“للطـلب عـلى �وعيـة البيـئة ملسـتوى معـني من البيئة        ”AB“الوصـول اىل عالقـة املنحـنى        
 ′P فالربح يف فائض املستهلك عند املستوى  ′P إىل   0Pافرتضنا أن مستوى التلوث قد اخنفض من        

FGEEهو املساحة  املستهلك لكل أسرة حنصل على القيمة االمجالية للتحسن وبتجميع فائض  .  ′0
 . البيئي) التلوث(
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 الرغبة يف الدفع وأسعار التمتعالرغبة يف الدفع وأسعار التمتعالرغبة يف الدفع وأسعار التمتعالرغبة يف الدفع وأسعار التمتع) ) ) ) 9((((شكل شكل شكل شكل 

 
 
 

 : إمكا�ية استخدام الطريقة يف الدول العربية
 

عرفة اخلاصيات ميكـن اسـتخدام طـريقة أسعار التمتع يف الدول العربية إال أهنا حتتاج إىل وقت كبرية ومل               
كما حتتاج إىل مسح للعينات املختارة واستجواهبم عن .  املتعـلقة باملـنطقة السـكنية وحتديـد اآلثـار البيئية بدقة           

والطريقة هذه كما أشر�ا سابقاً حتتاج اىل مجع  .  الـنوعية البيـئية املـرغوب فيهـا أو الـتدهور البيئي املشتكى منه             
 . وعدم حتري الدقة يف البيا�ات من شأ�ه حتيز التحليل والنتائج.   مكلفةبيا�ات أولية تعترب مادياً وزمنياً

 
 تـتم الطريقة إما عن  ::::(Contingent Valuation Method – CVM) طـريقة الـتقييم االفرتاضـي     طـريقة الـتقييم االفرتاضـي     طـريقة الـتقييم االفرتاضـي     طـريقة الـتقييم االفرتاضـي    ----3----6

ــربات عــلى          ــبية يف بعــض املخت ــنيات جتري طــريق مســوحات واســتمارات اســتجوابية مباشــرة أو عــن طــريق تق
ترتكز الطريقة على التقييم الشخصي للمستجوبني عن أسئلة خاصة حبالة معينة           .  رين بيـئياً  األشـخاص املتضـر   

كما لو أن هناك سوق (باحتمال وجود سوق افرتاضي ) تلوث ماء أو هواء أو تدهور األراضي(من �وعية البيئة 
حمليط املؤسسي الذي   والسـوق املفـرتض ال يشـمل السـلع فقـط وإمنـا يشمل ا              ).  للسـلع البيـئية موضـوع الدراسـة       

 ).  اجلهات املختصة بدفع تكاليف األضرار البيئية(حيتمل أن توجد فيه السلع وكذلك طريقة التمويل 
 

 هو استنباط تقديرات أو عروض ألسعار عن طريقة مزايدة أو مناقصة قريبة CVMواملراد من طريقة  
ــو كــان هــناك ســوق حقيقــي     ــليت تســود ل ــة وتشــرتط الطــريقة معــرفة و .  ل ــلة (Full Information)دراي  كام

كما .  للمسـتجوبني عـن احلالـة البيـئية موضـوع أسـئلة االسـتمارة وذلـك المكا�يـة احلصـول عـلى تقديرات معقولة                
 ). …ضرائب، رسوم،(يشرتط أن يلم املستجوب بالطرق االفرتاضية لدفع التكاليف 

 
 : إمكا�ية استخدام الطريقة يف الدول العربية

 ،PP أسعار التمتع 

  الرغبة يف الدفع
 )منحنى الطلب(الرغبة يف الدفع 

 

PPميل منحنى أسعار التمتع  ′ 
 

 Eلبيئة، �وعية ا
 

 مستوى التلوث
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ام هذه الطريقة يف الدول العربية شرط معرفة املستجوبني باحلالة البيئية موضوع الدراسة،         ميكن استخد  

 هــي امكا�يــة اســتخدامها يف كــل احلــاالت، فــلها ميــزتان   CVMفالصــفة املميــزة لطــريقة . ودرايــتهم بالــتقديرات
 : مهمتان ومها

 
 . البيئية) اراألضر(كوهنا التقنية الوحيدة املستخدمة كثرياً يف تقدير األرباح  .1

 . ميكن استخدامها كذلك يف كل جماالت السياسات البيئية .2
 

 هو استنباط قيم �قدية حقيقية بوجود أسواق افرتاضية       CVMومبـا أن اهلـدف األساسـي من طريقة          
ومـع ذلك فيجب  .  فـإن صـحة النـتائج ال تكـون موثـوق هبـا إال اذا كـا�ت االفرتاضـات أقـرب بكـثري مـن الواقـع                       

 : النتائج وذلك للتأكد من أناختبار صحة 
 
 . القيم املستنبطة قريبة لليت وصلت إليها تقنيات أخرى معتمدة على األسواق البديلة !

 . القيم املستنبطة مماثلة لليت وصلت إليها طرق احلوافز املوجودة يف األسواق احلقيقية !
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اء اوقات الفراغ واستعداد األفراد     تعـتمد الطـريقة عـلى تقـنيات تقييم تتعلق بقض           :::: طـريقة تكـلفة السـفر       طـريقة تكـلفة السـفر       طـريقة تكـلفة السـفر       طـريقة تكـلفة السـفر      ----4----6

منتزهات ترفيهية، (لدفـع مـبالغ �قديـة إضـافة إىل الـزمن املكـرس لـلذهاب إىل موقـع ميـتاز خباصـيات بيئية معينة                      
تســتخدم الطــريقة عــادة عــلى املنــتزهات واحلدائــق  ). …حدائــق عموميــة، حبــريات، ممارســة الصــيد والقــنص، 

وتستنبط الطريقة القيم البيئية مبقار�ة موقع    .  يها يف تكلفة ووقت السفر    العموميـة كسـلع بيـئية يتجـلى الطلب عل         
 . مع آخر بنوعيات بيئية خمتلفة وتكلفة سفر مماثلة

 
 : إمكا�ية استخدام الطريقة يف الدول العربية

 
ــلة عاليــ     ــلوقــت تكــلفـــة فرصـــــة بدي ة  تســتخــدم طــريقــة تكــلفــة الســفــر يف الــــدول املــتقدمــة حيــث ل

High Opportunity Cost of Time) (وتعترب امكا�ية تطبيقها يف الدول العربية ضعيفة ،. 
 

 ::::(Dose-Response Relationship Technique) طـريقة عالقـة االسـتجابات لكميـات التـلوث       طـريقة عالقـة االسـتجابات لكميـات التـلوث       طـريقة عالقـة االسـتجابات لكميـات التـلوث       طـريقة عالقـة االسـتجابات لكميـات التـلوث      ----5----6
ــد يف التقديــر تعـــد طـريقــة دراسـة عالقـات االسـتجابــة لكميــات التلــوث من الطــرق غري املباشرة حيث تعتم                 

) كمواد البناء مثال(عـلى العالقـــات بـني الـتعــرض لكميـــات التـلـــوث وأثـــرها على الصحــة أو املــواد الفيزيائيــة             
 ). األمطار احلمضية وتأثر احلياة املائية واألمساك مثال(وعلى املياه 

 
ثار تلوث املاء واهلواء وهي الرفاهية  ستة آثار مهمة من األ�واع احملتملة آل(Winpenny ,1991)حدد 

البشـرية، واخلدمـات العامـة، واملخـرجات، والبيـئة املشـيدة، وسـبل الـراحة، والـتهديدات لـلموارد الطبيعية غري              
وذكـر أ�ـه يف كـل احلـاالت يرتكـز الـتقييم عـلى عالقـات السـببية رغـم أن دوال الضرر البيئي                  .   القابـلة للتسـعري   

(Damage Functions)صـعبة البناء أو القياس بطرق         أ و عالقـات االسـتجابات لكميـات التـلوث هـي أصـال
 . علمية أو دقة إحصائية

 
تفصيال لطريقة تقدير تكلفة املرض املتسبب من التلوث أو ) ,Dicke 1989 و Gerking(وقد أعطى 

باشرة وغري املباشرة،  حيث التعرض للتأثريات البيئية املضرة للصحة، وتشمل تكلفة املرض كال من التكاليف امل
 : أن التكاليف املباشرة تتعلق بالعالج

 
 

 تكاليف املستشفى •

 تكاليف التمريض يف البيت •

 تكاليف االعتناء الصحي يف البيت •
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 تكاليف خدمات األطباء املختصني الصحيني •

 تكاليف األدوية •
 

 والنشاط، وميكن تقديرها أمـا الـتكاليف غـري املباشرة فتعلق بعجز املصاب عن الشغل وفقده للحركة          
 . بالوقت الضائع من العمل

 
ميكـن اسـتخدام طـريقة االسـتجابات لكميـات التـلوث يف الـدول العـربية إال أهنا حتتاج اىل طرق علمية                      
ودقـة إحصائية يف مجع املعلومات، فبالنسبة لتلوث اهلواء، تقام الدراسة على مراحل وذلك لتوخي الدقة يف مجع   

 : لتايلالبيا�ات وهي كا
 

ــبعاث   .1 ــه    .  تعــريف املــلوث وقيــاس اال� ــلقائي وال حيــتاج اىل صــعوبات إال أ� وهــذا أمــر ت
يصعب أحيا�اً جتميع البيا�ات من املدن الصناعية ذات النشاط الصناعي املتعدد وذات 

ــبعاثات املختــــلفة   ــبيوت، الــــنقل      (اال�ــ ــناعات اخلفيفــــة، الــ ــناعات الثقــــلية، الصــ الصــ
 )).السيارات(

 
 . ويات الرتكيز يف أماكن مناسبة يف اجلو ذات الصلة مبكان أو منطقة التلوثتقدير مست .2

 
 . حتديد العالقة بني تركيزات معينة من امللوثات والصحة العامة البشرية .3

 
 . حتديد حجم السكان املعرضني خلطر التلوث .4

 
 يف حاالت تلوث املياه أمـا بالنسـبة لتـلوث امليـاه، فـتكمن الصعوبة يف حتديد العالقة بني التلوث والصحة              

 : اجلوفية، وبذلك جيب الرتكيز على النقاط التالية
 

 ). وكثري من املصادر تكون غري قا�و�ية أو غري مراقبة(حتديد مصادر التلوث وفعاليتها  .1
 
 . منذجة ا�تشار التلوث يف الطبقات املائية اجلوفية والصخرية .2

 
 . ةتقدير عدد األشخاص املعرضني للخطر ومدى اخلطور .3

 
 . توضيح العالقة بني مستويات التلوث والصحة اليضاح األخطار الصحية .4
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إال  أ�ه من اجلا�ب االقتصادي حيث جترى دراسات تقييم التلوث جيب على االقتصاديني توخي احلذر 
ييم من �احية هذا النوع من البيا�ات األولية والتأكد من مدى صحتها للحصول على تقديرات فعالة ومعربة عن تق

 . األضرار البيئية
 
ميكـن لنشـاط مـا أن    : : : : (The Effect on Prod. (EOP) Approach) طـريقة األثـر عـلى اال�ـتاج      طـريقة األثـر عـلى اال�ـتاج      طـريقة األثـر عـلى اال�ـتاج      طـريقة األثـر عـلى اال�ـتاج     ----6----6

.  يؤثـر عـلى ا�ـتاج �شـاط آخـر أو أ�شـطة مـتعددة أخـرى، وعـلى الـتكاليف أو األربـاح بسـبب آثاره على البيئة                         
ة للتـلوث مـن شـأهنا الـتأثري على عرض وأسعار          بعـض األ�شـطة املسـتخدمة ملـوارد البيـئة املتعرضـة أو احلساسـ              

 ). التغري يف فائض املستهلك(اليت بدورها تؤثر يف رفاه املستهلك ) …�قص، �وعية،(املنتجات 
  

يف حالـة وجـود سـوق للسلع واخلدمات اليت يتأثر إ�تاجها بالظروف البيئية، فإن األثر البيئي يتجسد يف          
فاض قيمة وعدد األمساك يف هنر ملوث واخنفاض الطلب على املنتجات الزراعية قـيمة التغيري يف اال�تاج مثال اخن     

وبذلـك فالوحدات املسببة يف التلوث وأثره ال تتحمل عواقبه  ).  حالـة اهلـند مؤخـراً     (املعرضـة لالشـعاع الـنووي       
وجبة ليست موضوع   وجيـدر االشـارة أن اآلثـار البيـئية ليسـت كلها سلبية، إال أن اآلثار البيئية امل                 .  االقتصـادية 

 . ورقتنا
 

 : تأخذ طريقة األثر على اال�تاج خطوتني 
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 : : : : األوىل، حتديد اآلثار الطبيعية الفيزيائية عن طريقاألوىل، حتديد اآلثار الطبيعية الفيزيائية عن طريقاألوىل، حتديد اآلثار الطبيعية الفيزيائية عن طريقاألوىل، حتديد اآلثار الطبيعية الفيزيائية عن طريق    !
 

 . املختربات أو البحوث امليدا�ية .أ 

أثــر الكــيماويات عــلى املنــتوجات  : مــثال(الــتجارب عــلى عيــنات معرضــة وعيــنات ســليمة    .ب 
…ألخطار الكيماوية أو تلوث اهلواء، األمساك يف املياه املوثة        الزراعية، تعرض احليوا�ات اىل ا    

 .( 

 . تقنيات االحندار االحصائية اليت بإمكاهنا فرز أثر من بني اآلثار األخرى .ج 
 
  وتعترب طريقة مباشرة وسهلة ألهنا ::::(Estimate Monetary Values)الـثا�ية، تقديـر القيم املالية   الـثا�ية، تقديـر القيم املالية   الـثا�ية، تقديـر القيم املالية   الـثا�ية، تقديـر القيم املالية    !

ري يف اال�تاج،  هذا إذا كان التغري يف اال�تاج ال يؤثر يف األسعار أما تسـتخدم أسعار السوق يف تقييم التغ  
 . إذا كان التغري يف اال�تاج له أثر على التغري يف األسعار فيجب تقدير السعر املرتقب

 
 : قابلية استخدام طريقة األثر على اال�تاج يف الدول العربية

 
نيات وبيا�ات غالباً ما تكون غري متوفرة يف الدول النامية حيـتاج الـتقييم االقتصـادي للسـلع البيئية إىل تق         

ويف غـالب األحيـان تسـتخدم الـدول النامية التقنيات اليت ال حتتاج اىل بيا�ات كثرية         .  ومـن بيـنها الـدول العـربية       
وهنا تعتمد تعتـرب تقنية األثر على اال�تاج مناسبة للتطبيق يف الدول العربية لك           .  وحتـتم أقـل االفرتاضـات املعقولـة       

على وقائع سلوكيات السوق املعروفة واملفهومة لدى صا�عي القرار، وتعتمد على املخرجات اليت حيتمل ادخاهلا      
 . يف الدخل القومي وميزا�يات الشركات والبيوت

 
وتتجــلى يف تكــاليف إعــادة تــأهيل  :  :  :  : (Replacement Cost – RC)  طــريقة تكــاليف االحــالل  طــريقة تكــاليف االحــالل  طــريقة تكــاليف االحــالل  طــريقة تكــاليف االحــالل ----7----6

فــإذا ســجلت كــل الــتكاليف بدقــة ومــتابعة فإ�ــه باالمكــان  .  عيــة بيــئية اىل حالــتها األوىلوحماولــة اســرتجاع �و
 .احلصول على تقديرات تقريبية لتكاليف التدهور البيئي

 
وتتجــلى يف الــتكاليف  :  :  :  : (Preventive Expenditure – PE) طــريقة الــتكاليف الوقائيــة للبيــئة  طــريقة الــتكاليف الوقائيــة للبيــئة  طــريقة الــتكاليف الوقائيــة للبيــئة  طــريقة الــتكاليف الوقائيــة للبيــئة ----8----6

وهي . عـلى الـتكاليف الـيت حتل حمل الوقاية من ضياع وتدهور البيئة      املـنفقة لـلحفاظ عـلى البيـئة السـتدامتها و          
وذلك ألهنا تكاليف صيا�ة ) الوقاية خري من العالج(تكـاليف تكـون يف غـالب األحيان أقل من تكاليف االحالل      

ل وكما يف الفقرة السابقة، ميكن تسجي.  البيـئة مـن االهـتالك وليست تكاليف استبدال ملا ضاع منها أو تدهور      
تكاليف االحالل (وتعترب هاتني الطريقتني .  كل تكاليف محاية البيئة ملعرفة التقديرات لتكاليف منع الضرر البيئي

سهلة املتابعة إذا دو�ت كل املعلومات بدقة وخصص هلا بنك بيا�ات خاص هبا يوفر ) والـتكاليف الوقائيـة للبيـئة    
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 الـدول العـربية هـو املشـكلة الـيت تقف دون وجود البحوث      فـإن �قـص الـبيا�ات البيـئية يف      .  املعـلومات للباحـثني   
 . االقتصادية البيئية املتقدمة يف جماالت التدهور البيئي وتكاليفه

 
 ::::اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة    ----7
 

يشـكو الـتقييم االقتصـادي لتكاليف التدهور البيئي من ال يقني مزدوج حيث أن األول خاص بالشكوك                  
مة احليوية، أما الثا�ي فهو خاص بالشكوك االقتصادية املتعلقة بأساليب        العـلمية اخلاصة بعالقات وتفاعالت األ�ظ     

 . التقييم االقتصادية ومصداقية استخدامها يف ااالت البيئية
 

معظـم التقـنيات االقتصـادية املسـتخدمة يف تقييـم اآلثـار البيـئية وتكاليفهـا تعترب طريقة تقريبية ووسائل                       
 . قربة للواقع حيث يسهل استخدامها يف حاالت ويتعذر يف حاالت أخرىتقدير ومهية بوجود أسواق ومهية م

 
تســتند عــلى �ظــرية تفضــيل ) أســواق ومهيـة (يعـتمد الــتقدير الــنقدي لآلثــار البيـئية عــلى طــرق تقريــبية    

األفــراد ورغبــتهم يف قــبول دفــع مــبالغ ماليــة لقــاء حتســن بيــئي مقار�ــة بوضــعية بيــئية معيــنة، أو رغبــتهم يف قــبول  
عويض عن خسائر بيئية مقار�ة بوضع بيئي معني، ويعترب جمموع التغيريات الفردية عن قبول الدفع مؤشراً ملا هو        الـت 

 . حمبذ اجتماعياً
 

تطرقت الورقة اىل بعض أ�واع طرق التقدير النقدي لألضرار البيئية، إال أ�ه منها ما يستحال استخدامه  
ــبيا�ات     ــدول العــربية إمــا لعــدم وجــود ال ــتعذر تطــبيقها بشــكل يوصــل اىل الدقــة يف خمــرجاهتا وصــحة    يف ال أو ل

أمـا الطـرق الـيت ميكـن اسـتخدامها يف الـدول العـربية فهـي الـيت ال تعـتمد عـلى أ�ظمة بيا�ات معقدة                     .  معـلوماهتا 
أو فرضيات معتمدة على وعي بيئي ومعرفة تامة بقيمة األصول البيئية         ) لعـدم توافـر الـبيا�ات يف الـدول العـربية          (

 . من قبل أفراد اتمع
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 ::::تكاليف التدهور البيئي وشحة املوارد الطبيعيةتكاليف التدهور البيئي وشحة املوارد الطبيعيةتكاليف التدهور البيئي وشحة املوارد الطبيعيةتكاليف التدهور البيئي وشحة املوارد الطبيعية

 بني النظرية وقابلية التطبيق يف الدول العربيةبني النظرية وقابلية التطبيق يف الدول العربيةبني النظرية وقابلية التطبيق يف الدول العربيةبني النظرية وقابلية التطبيق يف الدول العربية
 

 جناة النيشجناة النيشجناة النيشجناة النيش. . . . أأأأ
 
 

 ملخص
 

مـن بني أهداف القياس النقدي لتكاليف البيئة إدخال العقال�ية االقتصادية يف االستثمار املرتبط مبوارد              
تتمحور الورقة حول التعريف ببعض مناهج القياس الكمي        .  خدامهاالبيـئة وحماولـة احلفـاظ عـليها وترشيد است         

لـتكاليف الـتدهور البيـئي اخلـاص باملوارد الطبيعية غري القابلة للتقييم بأسعار السوق، وذلك فيما خيص تكاليف      
ة التــلوث البيــئي الصــادر عــن النشــاط التــنموي وأثــره يف تدهــور األصــول البيــئية مــن ميــاه وهــواء ومــوارد طــبيعي 

وقـد اخـتص جزء منها باجلا�ب النظري واجلزء اآلخر باجلا�ب التطبيقي لبعض تقنيات القياس النقدي      .  أخـرى 
 . لتكاليف األضرار البيئية وإمكا�يات استخدامها يف الدول العربية
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