
 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (021) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة : معهــد الحقوق

 البيئة لحماية االقتصادية السياسات

 محمد وديمسع.أ

  أدرار عةــــــــــــجام

 :دـــمتهي

 فشل إىل يؤدي سلبية؛ خارجية آثار  من عنه ينجم وما التلوث إن

 كفاءة أقصى ُيحقق مبا للموارد األمثل التخصيص حتقيق يف السوق نظام

 كانوا سواء آخرين أشخاص حتميل إىل كذلك يؤدي كما ممكنة؛ اجتماعية

 تسببنيامُل غري التلوث عن نامجة خارجية تكاليف معنويني أو طبيعيني

 الذي األمر. مكوناتها وخمتلف الطبيعية بالبيئة اإلضرار عن فيه، ناهيك

 اآلثار دخالإوالسوق،  فشل تصحيح تكفل وآليات سياسات تبين استدعى

 احلد أخرى، تكفل بعبارة أو الوقت؛ نفس يف للتلوث السلبية اخلارجية

 التنمية ملفهوم الفعلي التجسيد يف ُتساهم و للتلوث العضارة اآلثار من

 .املستدامة

 السياسات أهم على العضوء البحثية، إلقاء الورقة هذه خالل من سنحاول

 من الطبيعي، وهذا احمليط على واحلفاظ التلوث من للحد املنتهجة البيئية

 :التاليني احملورين خالل

 والتنظيمية القانونية السياسات: األول احملور -

  االقتصادية السياسات: الثاني احملور -

 

 .والتنظيمية القانونية ساتايالس: األول احملور

 التحكم بأساليب ُيعرف ما أو والتنظيمية القانونية األساليب إن   

 املتسببني على فرضها يتم اليت واإلجراءات القوانني على املباشر، ترتكز

 املن  طريق عن  التلوث من احلد بغية املنتجني، وهذا وخاصة التلوث يف

 َتمس معينة معايري فرض أو اتلويث أكثر إنتاجية ألنشطة القانوني

 معينة مواصفات اشرتاط أو التلوث؛ وانبعاثات اإلنتاج طريقة

 .    بيئيًا سليمة تكون حتى للمنتوجات

 :والتنظيمية القانونية السياسات هذه خمتلف سنستعرض يلي وفيما



 محمد مسعودي.أ  البيئة لحماية االقتصادية السياسات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (000) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .la législation التشريع: أواًل

 أغلب يف وقبواًل انتشارًا البيئة محاية وسائل أكثر التشري  يعترب 

 التحكم شكل عادًة يأخذ املتخلفة، وهو الدول العامل، والسيما دول

خطرية،  تلوث مشاكل عنها ينجم اليت األنشطة بعض يف املباشر

 حلوال تستدعي مما أكثر السلبية اآلثار لتاليف سريعة حلوال تستدعي

 طويل، والسياسات زمين مدى على التلوث تكاليف ختفيض على تعمل

 امُلَلِوثة، أو األنشطة بعض من  يف أساسًا تتمثل تبنيها يتم اليت التشريعية

وعليه، . البيئة يف منها التخلص يتم اليت املخلفات كمية من احلد يف

 ال أو افعل"  يف البيئي، يكمن التلوث من للحد كأداة التشري  جوهر فإن

 اليت اآلمرة قواعده خالل من وهذا"  جيب ال وما  جيب ما وحتديد  تفعل

 سحب الغرامة، أو أو احلبس إىل تصل قد عقوبات خمالفتها على يرتتب

 العقوبات من ذلك غري إىل معينة مدة وقفه أو النشاط مباشرة ترخيص

 .والردع الشدة يف تتفاوت اليت

 التشريعات معضامني يف كبريًا ورًاتط األخرية العقود شهدت وقد

 بإعداد املشروعات إلزام على أوس  بشكل ُتركز أصبحت البيئية، حبيث

 دراسات"  عن عبارة هي ، اليت(les études d’impact) البيئي التأثري دراسات

 ُمحتمل، ُتعنى بيئي تأثري ذات تنموية نشاطات أو ملشروعات  تنبئية

 البدائل أفعضل البيئي، واختيار تأثريها يموتقي املتاحة البدائل بتحديد

 من احلد أو التخفيف وسائل سلبية، واقرتاح األقل البيئية التأثريات ذات

السليب التأثري
5

 باالستناد يتم عدمه من املشاري  هلذه الرتخيص أن ، كما

( l’analyse coûts- bénéfices" )العائد - النفقة  حتليل" أسلوب إىل

 املطروحة البدائل بني لالختيار منهج أو نسق عن عبارة هو الذي

 اليت النفقات مقارنة على باالعتماد البيئية، وهذا آلثارها تبعًا للمشروع

 م  – لتنفيذه املصاحبة البيئية التكاليف ذلك يف مبا -املشروع يتكبدها

 على العوائد زيادة حال يف إال املشروع قبول يتم له، وال احملتملة العوائد

فقاتالن
0

. 



(004) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 البيئي، ميتاز التلوث من للحد كأداة التشري  فإن العموم وعلى

 امُلَلِوثني مجي  متس اآلمرة قواعده أن التطبيق، إذ يف والعدالة بالبساطة

 عن البيئي التلوث من للحد احلكومي التدخل أن استثناء، كما دون

السوق،  شلف عالج يف البيئة، ُيسهم محاية جمال يف القوانني إصدار طريق

 دور هلم يكن مل الذين األفراد من كثري ورفاهية مصاحل حفظ  خيص فيما

املختلفة،  األضرار هلم وُتسِبب التلوث ُتفرز اليت األنشطة يف اإلطالق على

العضحايا هؤالء مصاحل مراعاة على التلوث يف املتسببني بإجبار وهذا
2

. 

 يف املتمثلة عيوبال بعض على املقابل يف ينطوي التشري  أن غري

 :التالية النقاط

 .طوياًل وقتًا تستغرق للتلوث املانعة القوانني سن عملية إن* 

 يستدعي اليت املعلومات توفري ضرورة الرادعة القوانني وض  يتطلب* 

 .كبريًا حكوميًا إنفاقًا وحتليلها جتميعها

 لبعض االعتبار بعني األخذ بالشمول، وعدم التشري  يتسم* 

 حبسب املنشآت، سواء عن النامجة التلوث آثار كتفاوت ناءاتاالستث

 .النشاط طبيعة حبسب أو اجلغرافية املنطقة

 من للحد املباشر احلكومي التدخل أن إىل سبق، نشري ما إىل وإضافة

 مراعاة وعدم بالتشدد يتسم التشري ، قد طريق عن البيئي التلوث

 هذه عليه تنص مبا اللتزامل املنتجون يتكبدها اليت الكبرية التكاليف

 يف أكرب مبرونة املطالبة األصوات تعالي إىل أدى الذي التشريعات، األمر

 االتفاقيات:" بـ ُيعرف ما على باالعتماد وهذا املنتجني م  التعامل

"الطوعية
2

 les accords volontairesبعض حتديد يتم مبوجبها ، واليت 

 هذه تلتزم اليت( مثاًل امُلَلِوثة اثاتاالنبع نسب كتخفيض) البيئية األهداف

 اجلوانب بعض مراعاة بعد طوعًا، وهذا بتنفيذها اإلنتاجية القطاعات

 .الصناعية القطاعات هذه أداء يف كبري إخالل إىل تؤدي ال اليت

 تدعيمه جيب التلوث، إذ من للحد يكفي وحده، ال التشريعي واجلهاز

 ضروري األضرار تقييم وناألقل، لك على اقتصادية، وهذا بأدوات

املستحقة التعويعضات مبلغ لتحديد
1

   . 



 محمد مسعودي.أ  البيئة لحماية االقتصادية السياسات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (002) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 . les normes املعايري: ثانيًا

 طرف من االستعمال واسعة بكونها األخرى هي تتميز املعايري إن

 االنبعاثات حلجم الكمي التحديد على أساسًا تعتمد احلكومات، وهي أغلب

 فإن للتلوث، هلذا األمثل احلجم م  يتوافق البيئة، مبا يف بإلقائها املسموح

التلوث،  أضرار تكاليف عن دقيقة معلومات يتطلب املعايري هذه وض 

امُلَلِوثة الصناعية باملنشآت املرتبطة املعاجلة وتكاليف
7

 أن ، كما

 تكاليف املعايري، اختالف هذه تطبيق فرض عند تراعي أن جيب احلكومات

 .ألخرى مؤسسة من التلوث معاجلة

 العناصر يف عديدة، نوضحها أشكاال املعايري تأخذ أن يًا، ميكنوعمل

التالية
0

: 

 : النفايات من التخلص أو االنبعاثات معايري -0

 األقصى احلد جتاوز بعدم امُلَلِوثني إلزام إىل املعايري هذه تهدف

 جلي بشكل تظهر البيئة، وهي يف منها امُلَتخلص للُملوثات به املسموح

 االنبعاثات معايري تكون وحتى. اهلواء وتلوث العضجيج من داحل خيص فيما

 امُللوثة، وإمنا االنبعاثات تركيز درجات على ُتفرض ال أن بيئيًا، جيب فعالة

 درجة على املفروضة املعايري ألن نظرًا هلا، وهذا الكلي احلجم على

 إىل ييؤد االنبعاثات، مما تركيز بتخفيف للملوثني امُلَلِوَثات، تسمح تركيز

 .املعايري هلذه البيئية اجلدوى من التقليل

 : le procédé الطريقة معايري -0

لإلنتاج،  خاصة تكنولوجية استعمال تفرض اليت املعايري يف وتتمثل

 الطريقة معايري استخدام وُيفعَضل. ملعاجلتها أو االنبعاثات لتخفيض أو

 فيما كبرية صعوبةب تتسم األخرية هذه كانت االنبعاثات، إذا معايري على

 .هلا امللوثني احرتام مدى مراقبة خيص

 : املنتوج معايري -3

 امُلنتجات، حتى يف توافرها جيب اليت واملواصفات اخلصائص وُتَحِدد

 .البيئة على السلبية آثارها تقليل يتم



(000) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 : البيئة جودة معايري -6

 ةالعامة، للحال النوعية األهداف حتقيق املعايري هذه وتستهدف

 بها تتميز اليت اخلصائص مراعاة إليها، م  الوصول املراد البيئية

 les milieux récepteurs de) للبيئة املستقبلة الوسائط

l’environnement .) 

 ختلو ظاهرة، ال بيئية حتسينات من تطبيقها يرافق ما رغم واملعايري   

يةالتال النقاط يف أهمها نربز اليت العيوب بعض من األخرى هي
2

: 

 بأكثر فيه املتسببني التلوث معاجلة على امللوثني ُتحِفز ال املعايري -

 .حتديده مت الذي السقف من

 من هائل كم على احلصول معينة، يتطلب معايري وض  -

 للمعايري؛ الصحيح التحديد يتم امُلَلِوث، حتى باإلنتاج املرتبطة املعلومات

 هذه على احلصول ألجل ربةمعت تكاليف حتمل إىل يؤدي الذي األمر

 .املعلومات

 من احلد جمال يف جديدة تكنولوجيات لتبين حتفيز أقل املعايري -

 هلا ُتحقق معينة تكنولوجية على تتوفر اليت املؤسسة التلوث، فمثاًل

 نسب ُتخِفض قد اليت اجلديدة بالتكنولوجيات تهتم املطلوبة، ال املعايري

 .أكرب بدرجات التلويث

 .املعايري هلذه املؤسسات احرتام مدى مراقبة صعوبة -

املنشآت،  نشاط صميم يف السلطات تدخل إىل املعايري تؤدي -

 فرض معينة، أو بنسب معينة مدخالت استخدام فرض حال يف وخباصة

 .آخر مصدر عن بدياًل للطاقة مصدر استخدام

 اأحيان يتسم املعايري، قد تطبيق أن إىل سبق، نشري ما إىل وإضافة

 . بامُلنتجني اخلاصة للظروف االعتبار بعني األخذ واملبالغة، وعدم بالتشدد

 .(l’ecolabel)  البيئية العالمة: ثالثًا

 لُتبِين االستهالكية السل  على توض  نوعية شهادات عن عبارة هي

 استهالكية مبنتجات مقارنة البيئة على وتأثري تلويث أقل السل  هذه بأن

مماثلة
01

 هيئات أو حكومية جهات طرف من للمؤسسات منحها ، ويتم



 محمد مسعودي.أ  البيئة لحماية االقتصادية السياسات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (001) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 االعتبار بعني تأخذ معينة معايري على االعتماد خالل خاصة، من أخرى

 من املؤسسات، أي هلذه اإلنتاجية السلسلة طول على البيئة على اآلثار

 (.النهائية املنتجات) املخرجات غاية إىل( األولية املواد) املدخالت

 أن إلزامي، حبيث الغري الطوعي بطابعها بيئيةال العالمات وتتميز

 أي دون) طواعية عليها للحصول تسعى واخلدمية الصناعية املؤسسات

 مسعة واكتساب البيئي التلوث من احلد يف اإلسهام بهدف( الدولة من إلزام

عام بشكل واجملتم  زبائنها لدى طيبة بيئية
00

   . 

 يتوقف البيئي التلوث من لحدل كأداة البيئية العالمة تفعيل أن كما

 قوتهم عرب يستطيعون املستهلكني، الذين لدى البيئي الوعي على

 يؤدي الذي بيئيًا، األمر املسؤولة املؤسسات لصاحل الكفة ترجيح الشرائية

 خالل من الوض  تدارك إىل بيئيًا سؤولةامل غري األخرى باملؤسسات

اإلنتاجية تهاعمليا يف سليمة بيئية ممارسات على االعتماد
05

. 

 اإلنتاجية، فهي القطاعات من العديد يف ُتستعمل البيئية والعالمة

 واملنتوجات للطاقة املقتصدة اإلليكرتونية األجهزة حتديد يف تستخدم

واملصايد،  للغابات مستدام تسيري عن النامجة والصيدلية الغابية

 بني ومن. البيئة حترتم نظيفة مصادر من ُتنَتج اليت اخلعضراء والكهرباء

" األزرق املالك" نذكر البيئية العالمات شهرة، العتماد األكثر اهليئات

 le chois) الكندية" البيئي االختيار" ، (l’Ange bleu) األملانية

environnemental)األمريكية الطاقة جنمة"، و " (star energy)
13

. 

 حجم شهدمعتمدة، ت بيئية عالمات على تشتمل اليت واملنتوجات

 على باإلجياب ينعكس الذي املتقدمة، األمر الدول يف مرتف  مبيعات

 البيئي البعد جند ما فكثريًا النامية الدول يف أما. تعتمدها اليت املؤسسات

 تكاد التعبري صح إن البيئية العالمات للمؤسسات، وثقافة بالنسبة مهمل

 األفراد لدى يالبيئ الوعي بعضعف تصطدم فإنها وجدت بها، وإن تنعدم

 مل اليت املنتجات لصاحل تتجه الطلب مرونة جيعل الذي واملستهلكني، األمر

 مقارنة منخفعضة بأسعار تباع لكونها بيئية، وهذا عالمات على حتصل

 .بيئيًا املسؤولة باملؤسسات



(005) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 العوملة يف أساسًا الراهنة، املتمثلة العاملية التطورات أن غري

 املؤسسات على األسواق، ستفرض ريرحت حنو والتوجه االقتصادية

 حد على والبيئي االقتصادي أدائها النامية، حتسني الدول يف اإلنتاجية

 أهم من الدولية، ولعل املنافسة غمار خوض من تتمكن سواء، حتى

 م  التكيف على النامية البلدان يف املؤسسات تساعد اليت األدوات

 البيئية اإلدارة مبنظومة ُيعرف ما على االعتماد البيئية، هو املتغريات

 للتقييس، واليت العاملية املنظمة عن الصادرة"  02111ISO إيزو"

 العاملي، رغم الصعيد على واسعًا انتشارًا األخرية السنوات يف شهدت

 .لزامياإل غري الطوعي طابعها

 - التنظيمية األساليب تقدم، أن ما خالل من لنا يتعضح عام وبشكل

 للمؤسسات حرية هامش أي تعطي ال -املعايريو التشري  خاصة

باهعضة،  تكاليف  املؤسسات حتميل إىل يؤدي تطبيقها أن هلا، كما اخلاضعة

 كذلك التنظيمية واألساليب. هلا االقتصادية الفعالية إضعاف إىل تؤدي قد

 سيما منها، وال املرجوة األهداف لتحقيق فعالة حوافز على تنطوي ال

 شج  الذي عليه، األمر السيطرة من مبزيد تلوثال مواجهة خيص فيما

 .البيئي التلوث من للحد السوق ميكانيزمات إىل اللجوء

 .االقتصادية السياسات: الثاني احملور

  احلوافز على البيئي التلوث من للحد االقتصادية السياسات تعتمد

 ثللتلو اخلارجية اآلثار ادخال تستهدف أنها املالية، حبيث الطبيعة ذات

 املباشرة التحكم أساليب من السعري، بداًل امليكانيزم تفعيل عرب

 (.والتنظيمية القانونية السياسات)

 ُرَخص نظام: التالية األساليب على االقتصادية السياسات وتعتمد

 .املالية، املساومة البيئية، اإلعانات للتداول، اجلباية القابلة التلويث

 .للتداول لةالقاب التلويث خصُر نظام: أواًل

للتداول،  القابلة التلويث رخص لبي  نظامًاDALES (1968 ) اقرتح

 الكمية حتدد أن تستطي  العمومية السلطات أن على فكرته تقوم

 تسمى رخص تبي  معينة، ثم منطقة كل يف التلوث من بها املسموح



 محمد مسعودي.أ  البيئة لحماية االقتصادية السياسات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (008) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 تعادل التلوث من بكمية له امُلَلِوث، وتسمح يشرتيها التلويث برخص

بشرائها يقوم اليت لرخصا قيمة
02

 اليت الرخص كمية زادت ، وكلما

 عند السلطات وتراعي. ُيَلِوَثها أن يريد اليت الكمية زادت كلما يشرتيها

 للتلوث اإلمجالي احلجم يكون أن التلويث، ضرورة لرخص نظام وض 

مقبول اجتماعي مستوى م  به، متوافق امُلرخص
02

 الذين وامللوثني. 

 حد إىل امُللِوثة انبعاثاتهم ختفيض بإمكانهم الرخص هذه على حتصلوا

 حتى يستعملوه لديهم، أو الرخص فائض بي  من يتمكنوا حتى معني

آخر إشعار
01

 . 

 التكلفة كانت إذا التلويث رخصة شراء على امُللوثة املؤسسة وُتقِدم

. الواحدة التلويث رخصة سعر من أعلى لديها التلوث ملعاجلة احلدية

 ملعاجلة احلدية التكلفة كانت إذا الرخصة ذلك، تبي  من العكس لىوع

 . الواحدة التلويث رخصة سعر من لديها، أدنى التلوث

 منحنى من كل تقاط  على التلويث، بناًء رخصة سعر ويتحدد

 :املوالي الشكل ذلك يوضح عليها، كما الطلب ومنحنى الُرخص عرض

 .تلويثال رخصة عرس حتديد كيفية يوضح (:10) رقم الشكل

 

D 

A

1 

A

2 

P2 

P1 

Q1 Q2  كمية التلوث 

 أسعار رخص التلويث



(007) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 البيئي التلوث عن الناجتة زرواط، التكاليف الزهراء فاطمة :املصدر

 االقتصادية، جامعة العلوم منشورة، معهد غري ماجستري مذكرة)

 .02 ، ص0222، (اجلزائر

 للتلوث، واملستقيم  الفعلي ، العرض(A1Q1) املستقيم ميثل

(A2Q2 )يف العمومية السلطات ترغب الذي للتلوث ألمثلا العرض 

 ُرخص على الطلب التلوث، أي طلب عن فيعرب( D) املنحنى فرضه، أما

 .املؤسسات طرف من التلويث

 الشكل يف P1 م  املتوافق) التلويث لرخص األولي السعر يتحدد

 الفعلي العرض منحنى م  التلوث على الطلب منحنى بتقاط ( أعاله

 األمثل احلجم ميثل ال السعر هلذا املوافق التلوث حجم أن للتلوث، إال

 رخص أسعار ترف  فإنها فرضه، هلذا يف السلطات ترغب الذي للتلوث

 للتلوث األمثل العرض حتقيق من  تتمكن حتى P2 السعر إىل التلويث

(A2Q2.) 

 بعض جتد P2 إىل السلطات، السعر  رف  حال يف ذلك، أنه وبيان

 من أفعضل يكون التلوث معاجلة لتكاليف حتملها أن ثةامُللو املؤسسات

 أصغر للمعاجلة احلدية التكلفة لكون التلويث، وهذا رخص إىل اللجوء

 جلوء فإن الواحدة، وعليه للرخصة( الشكل يف P2) اجلديد السعر من

 ختفيض إىل التلوث، يؤدي معاجلة تكاليف حتمل إىل املؤسسات من عدد

 .للتلوث اإلمجالي احلجم

 أن التلويث، ميكن حقوق أو ُرخص وتوزي  عمل آليات خيص وفيما

كاآلتي هي احتماالت أربعة نتصور
07

: 

 .  فقط للملوثني بتداوهلا وتسمح التلويث رخص الدولة تبي  -

 سواء حد على التلوث وضحايا التلويث، للُملوثني رخص الدولة تبي  -

 .بينهم فيما التفاوض ُيمِكنهم حتى

 بعني األخذ بعد للملوثني، وهذا باجملان يكون التلويث قوقح توزي  -

للملوثني اإلنتاجية التلوث، والظروف معاجلة ألهداف االعتبار
00

. 



 محمد مسعودي.أ  البيئة لحماية االقتصادية السياسات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (006) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 تتمكن مشرتيًة، حتى أو بائعًة السوق يف كطرف الدولة تتدخل قد -

 .تريدها اليت الغايات حنو توجيهه من

 جهود توزي  ، إىلللتداول القابلة التلويث رخص نظام ويهدف    

 تكاليف امللوثني بتحميل املختلفني، وهذا الفاعلني بني التلوث مقاومة

 مبثابة لتكون السلطات عليها حتصل إيرادات املقابل يف إضافية، هي

نفسها التلوث عملية عن اجملتم  ألفراد تعويض
02

 أن إىل نشري ، كما

 أخرى جماالت يف أيعضًا استخدامه للتداول، ميكن القابلة الرخص نظام

 م  بالصيد كالرتخيص البيئية، وهذا املوارد استنزاف من احلد بهدف

 الرتخيص صيده، أو ميكن حيوان أو طائر كل من معني عدد حتديد

بقطعها املسموح األشجار أنواع حتديد م  حمدد بقدر الغابات بقط 
51

. 

لكفاءة، با ميتاز للتداول القابلة الرخص نظام العموم، فإن وعلى   

 .معينة حدود يف بيئيًا ُمَدِمر بنشاط االحتفاظ هو املطلوب يكون ما عند

 حمدود عدد يف التفاوض أو للتداول القابلة الرخص نظام وُيطبق

 املتحدة الواليات يف وجلي قوي بشكل يظهر استعماله أن الدول، إال من

 منذ السوقية األدوات هذه مثل استعمال تشج  بدأت اليت األمريكية

 املستوى على سواء املاضي، وهذا القرن من السبعينات منتصف

احمللية احلكومات مستوى على أو الفيدارلي
50

 . 

 الرخص نظام طبقت دولة أول تعترب األمريكية املتحدة والواليات

 من البيئة حلماية املتبعة سياساتها ضمن واس  بشكل التفاوضية

 يف بنجاح تتم النظام هلذا التطبيقات من الكثري أن جند اليوم التلوث، وحلد

اهلواء ُملِوثات انبعاثات من باحلد أساسًا مرتبطة الدولة، وهي هذه
55

 ،

 .والرتبة املياه لتلوث بالنسبة أقل وبنسبة

 التفاوضية الرخص لنظام قليلة تطبيقات بها أوربا، فتوجد أما

 لتفاوضيةا الرخص نظام على باخلصوص تقتصر للتداول، وهي القابلة

" مدينة يف امُلطبق البولونية، وكذلك" chorozow" مدينة يف امُلطبق

 الطيارة الععضوية املركبات انبعاثات من باحلد واملتعلق السويسرية" بال

(COV )النيرتوجني وأكاسيد(XON).
 23

 



(001) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

التلويث،  حقوق أسواق عمل آليات متفحصة، يف بنظرة متعنا وإذا

 مستويات تشهد اليت البلدان يف إال َيصُلح ال ةاألخري هاته تطبيق أن جند

 املتحدة والواليات األوربية كالدول واالقتصادي التقين التقدم من كبرية

 املال أسواق بكفاءة، وتعرف السوق آليات تعمل واليابان، أين األمريكية

 النظام هذا مثل تطبيق أن فيبدوالنامية،  الدول يف أما. كبريًا تطورًا

 لكونها نظرًا املستحيالت، وهذا من ضربًا ألوانه، ورمبا سابقًا رًاأم يعترب

 هذه مثل لتداول احلسن السري كفؤة، تكفل مال أسواق على تتوفر ال

 .الرخص

 .البيئية اجلباية: ثانيًا

 :      البيئية اجلباية مفهوم. 0

 هلا اليت اجلبائية اإلجراءات جمموعة أنها على البيئية اجلباية ُتعرف 

ورسوم، إتاوات،  ضرائب: تتعضمن اإلجراءات البيئة، وهذه على أثريت

حتفيزية ضريبية إجراءات
52

. 

 اخلعضراء، هي باجلباية تسميتها البعض ُيفعِضل كما أو البيئية اجلباية 

 أو تعويض إىل الرامية اجلبائية اإلجراءات جمموعة عن عبارة

 . التلوث جّراء من بالبيئة الالحقة العضارة اآلثار من احلد باألحرى

 باجلباية االقتصادية، نعين والتنمية التعاون منظمة تعريف حسب 

منتوجات، ) وعاؤها يتسم اليت اجلبائية اإلجراءات البيئية، مجلة

البيئة على سليب تأثري ذا بكونه( جتهيزات، انبعاثات
52

. 

 حتقيق إىل البيئية اجلباية تسعى:البيئية اجلباية أهداف5

 :التالية األهداف

 املستدامة التنمية حتقيق يف املساهمة.

  البيئية اجلباية تتعضمنه ما طريق عن التلوث إزالة يف املساهمة 

 مالية؛ غرامات أو رسوم أو ضرائب كانت سواء ردعية إجراءات من

 . حتفيزية إجراءات من تتعضمنه ما خالل من أو

  بفشل تسميته على ُيصطلح ما السوق، أو نقائص تصحيح 

 . السوق



 محمد مسعودي.أ  البيئة لحماية االقتصادية السياسات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (010) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

  واحلد النفايات إزالة خالهلا من يتم جديدة مالية مصادر إجياد 

 .التلوث من

  الكبرية العضرائب أن واالقتصادية، باعتبار البيئية الفعالية حتقيق 

 التلوث، وبالتالي من التقليل حنو االجتاه إىل باملكلف التلوث، تؤدي على

 املدى يف يؤدي ااملشروع، مم يتحملها اليت التكاليف من التقليل

 . األسعار ختفيض إىل املتوسط

   آليات خيص العلمي، فيما والبحث التكنولوجي التطور تشجي 

 األكثر الصناعية املنشآت يف التلوث، والسيما من احلد ووسائل

.تلويث

 :البيئية األهداف ذات اجلبائية اإلجراءات. 3

 االقتطاعات أو العضرائب) الردعية اجلبائية اإلجراءات يف وتتمثل

 :التحفيزية اجلبائية واإلجراءات(  البيئية

 االقتطاعات أو الضرائب) الردعية اجلبائية اإلجراءات: 0.3

 (:البيئية

 العضرائب البلجيكي املشرع عرف:البيئية الضرائب مفهوم(. أ

 :يلي كما البيئية

 التخفيض يعضمن مبعدل ُتفرض ضريبة كل هي البيئية العضريبة- 

 إعادة أو/بالبيئة، و املعضرة املنتوجات استهالك أو تعمالالس امُلعترب

 لعضرورة مواءمة أكثر ُمنَتجات حنو واالستهالك اإلنتاج طرق توجيه

الطبيعية املوارد استغالل وحسن البيئة على احلفاظ
51

. 

 فتعرف( O.C.D.E) االقتصادية والتنمية التعاون منظمة أما -

 متتاز بالبيئة، واليت املرتبطة لعضرائبا جممل: أنها على البيئية العضرائب

 من ُيهَدف وعاء ضمن يندرج مقابل بدون إجباري اقتطاع بكونها عمومًا

البيئة محاية خالله
57

. 

 على البيئية العضرائب تنطوي :البيئية الضرائب أشكال(. ب

 واالستغالل البيئي التلوث من احلد إىل جمملها يف عديدة، تهدف أشكال

 :يف تتمثل الطبيعية، وهي دللموار األمثل

 امُللوثة؛ االنبعاثات على العضرائب



(014) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 املنتجات؛ على العضرائب 

 املؤداة؛ اخلدمات على اإلتاوات 

 الطبيعية؛ املوارد استغالل على العضرائب 

 التلوث على العضريبة وعاء حتديد إن:التلوث ضريبة وعاء(.  ج

 املصاحبة لتطبيقيةا أو العملية للصعوبات نظرًا اهلني، وهذا باألمر ليس

والتأثريات،  واألشكال املصادر متعدد التلوث وأن لتحديده، خاصة

 العناصر يف التلوث على العضريبة وعاء بتحديد املرتبطة اجلوانب وتتمثل

 :التالية

 ُتفرض اليت املادة اختيار التلوث، أي على العضريبة وعاء اختيار 

 .عليها

 االختيار حمل الوعاء منالعضريبة،  عليه تفرض الذي اجلزء حتديد      . 

 قياسه التلوث، أي على العضريبة وعاء تقدير . 

 أو األسعار أن املعلوم من:التلوث ضريبة( معدل)سعر(. د

 متصاعدة تكون أن ، وإما(نسبية) ثابتة تكون أن العضريبية، إما املعدالت

 لُيفعَض التلوث من احلد جمال عليه، ويف تستند الذي الوعاء إىل بالقياس

 فعال أثر من له يكون قد ملا التصاعد، وذلك أسلوب تطبيق عام بشكل

 ما تدنية املرتفعة، وبالتالي العضريبة أسعار ُتجنب على امُلَلوث حتفيز يف

 اليت احلدود تعيني يتم أن ضرورة التلوث، م  وحدات من البيئة يف يقذفه

 .متخصصة علمية جهة مبعرفة التصاعد عندها يبدأ

 :التحفيزية اجلبائية راءاتاإلج: 0.3

 ضريبية سياسة البيئي، كل البعد ذات العضريبية باحلوافز ُيقصد* 

 توجيه خالل من اجملتم  لصاحل بيئية أهداف حتقيق على تعمل

 يؤدي البيئة، مما تلوث درجة ختفيض يف ُتسهم اليت اجملاالت حنو االستثمارات

 .البيئة ُتجاه اجيابيًا تواملنشآ األفراد سلوك تعديل إىل بآخر أو بشكل

 تشجي  العضريبية، ألجل احلوافز من العديد عمليًا، منح وميكن* 

محائية،  بيئية سياسات تبين على امللوثني حتفيز أو البيئية االستثمارات

 :يف احلوافز هذه أهم وتتمثل

 العضريبية؛ اإلعفاءات -    
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 العضرييب؛ القرض -    

 .املالية اإلعانات: ثالثًا

 االقتصادية، ميكن القطاعات خمتلف يف اإلعانات استخدام يتم كما   

 طريق عن التلوث، وهذا من واحلد البيئة محاية جمال يف استعماهلا كذلك

 املتجددة الطاقات على اإلنتاجية عملياتهم يف املنتجني دعم، اعتماد

 لطرق تبنيهم وكذاالكربون،  من قليلة نسب على احملتوي والوقود

(البيئة تلوث ال) كفاءة أكثر إنتاجية
50

 تقوم أن للحكومة ميكن ، كما

 وختفيض النفايات معاجلة عملية تدعيم بغية للمنشآت إعانات بتقديم

 .املنشودة البيئية األهداف حتقيق التكاليف، ألجل

التلوث،  من احلد يف احلكومية اإلعانات منح سياسة أثر ولتوضيح

 وحدة كل ما، عن ملصن  ثابتة إعانة بتقديم تقوم الدولة أن نفرتض

 املستوى إىل الوصول ألجل منها، وهذا التخلص قبل معاجلتها يتم تلوث

 :املوالي الشكل يف(  k)  لـ الدولة، واملوافق ترغبه الذي للمعاجلة األمثل

 التلوث من احلد على احلكومية اإلعانات منح سياسة أثر يوضح(: 10) رقم الشكل

البيئية،  املشكالت مواجهة يف االقتصادية السياسة دالل، فعالية مسيتة وبن مفتاح صاحل :املصدر

 جوان - يومي باملدية اجلامعي املستدامة، املركز والتنمية البيئة اقتصاد حول وطين ملتقى

 .، ص

 ، فقبلk املستوى هو معاجلةلل األمثل احلجم أن الشكل من يتعضح

 تكلفة من أكرب املعاجلة حالة يف املمنوحة اإلعانة تكون املستوى هذا

 

K 

 

اإلعانات 

 الحكومية

التكلفة الحدية      

 للمعالجة 
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 ختفيض إىل يؤدي مما التلوث معاجلة يف املصن  يستمر املعاجلة، وبالتالي

 اإلعانة من أكرب املعاجلة تكلفة فتصبح k املستوى بعد معدالته، أما

 .املعاجلة عن  املصن توقف إىل يؤدي املمنوحة، مما

 الكايف، إذ باحلذر تؤخذ أن اإلعانات، جيب سياسة أن إىل ونشري هذا

 أنها ُمَلِوث، إال كل بواسطة التلوث خفض إىل تقود أنها من الرغم على

 املقدار وبالتالي امللوثني عدد زيادة إىل – الطويل املدى على – تؤدي

للتلوث الكلي
52

 يكون وأن بعناية رَصدُي أن جيب استخدامها فإن ، هلذا

 .معينة زمنية فرتة على يقتصر أن ُيستحب بدقة، كما حمددًا

 ُيساء ما احلكومية، كثريًا اإلعانات سياسة أن إىل اإلشارة وجتدر

 مباشر غري أو مباشر بشكل تؤدي حبيث الدول من العديد يف استخدامها

 سنة" رضاأل جملس" بـ املعروفة اهليئة نـشرت البيئة، فقد تدهور إىل

"املستدامة غري التنمية إعانات" بـ معنونة ، دراسة0227
01

 من تهدف ،

 غري بطريقة ُتخِرب اليت احلكومية اإلعانات وتصنيف حتديد إىل خالهلا

 .مواردها تستنزف أو البيئة مباشرة

 يف دوالر مليار 711 إىل يصل رهيب مبلغ اهليئة هذه قدرت وقد

 أنه، إذا إىل الدراسة انتهت اإلعانات، كما ههذ حجم عن عبارة السنة، هو

 دماره بذلك سُيدِعم العامل عليه، فإن هو ما على احلال هذا استمر

 اهليئة هذه حسب املستدامة غري التنمية إعانات وأوُجه. بيئته وخراب

 :التالية النقاط يف تتمثل

 مستوى يف اخنفاض تشهد اليت الدول يف املياه، حتى استهالك دعم* 

 .املائي املورد استغالل سوء إىل يؤدي اجلوفية، مما املياه

 .للبيئة امُللوثة االستخراجية الصناعات دعم* 

 .واحمليط للرتبة امُللوثة واألمسدة الزراعي، باملبيدات القطاع دعم* 

 فيه تشهد الذي الوقت يف األحفوري، وهذا الوقود استعمال دعم* 

 الذي كبريًا، األمر اجلو، تزايدا يف نبعثامل الكربون أوكسيد ثاني غاز نسبة

 . املناخية التغريات ظاهرة استفحال إىل حمالة ال يؤدي
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 سالح عن عبارة اإلعانات، هي سياسة بأن لنا ذكره، يتعضح تقدم ومما

 معاجلة دعم طريق عن التلوث من احلد يف استعماله حدين، باإلمكان ذو

 النظيفة املدخالت ستعمالا املخلفات، وكذا (le recyclage)وتدوير

 غري عن – ُيستعمل قد كما اإلنتاجية؛ العمليات يف املتجددة والطاقات

 فإن ثرواتها، هلذا واستنزاف البيئة تدمري يف – األحيان أغلب يف قصد

 احلد إىل يؤدي الذي بالشكل األداة هذه استخدام تعي أن جيب احلكومات

 .البيئة على واحلفاظ التلوث من

 .املساومة :رابعًا

 غياب عن تنجم التلوث مشكالت ، أن(0211) كوز االقتصادي يرى

 حسبه احلل فإن البيئية، هلذا املوارد باستخدام املرتبطة امللكية حقوق

 واضحة البيئية، تكون للموارد خاصة ملكية حقوق إقرار يف يكمن

 ومناد للتلوث السلبية اخلارجية اآلثار ظاهرة من احلد تكفل ودقيقة، حبيث

الدولة لتدخل حاجة
00

 طريق عن إال -كوز حسب – يتأتى لن ، وهذا

 للتلوث امُلسببة املنشآت بني املشكلة، أي طريف بني التفاوض أو املساومة

 .منه واملتعضررين

 صناعية منشأة هناك أن كوز، نفرتض لنظرية أكثر ولتوضيح

 باملزارعني إلضرارا إىل يؤدي هلا، مما اجملاور النهر يف خملفاتها من تتخلص

هذه،  واحلالة فإننا وعليه. مزروعاتهم سقي يف النهر على يعتمدون الذين

 ُتحدثه الذي التلوث عن النامجة السلبية اخلارجية اآلثار بصدد نكون

 . املنشأة

 املوارد استخدام مللكية دقيق حتديد يف كوز، يكمن حسب واحلل

 لصاحل النهر ملكية حقوق انتك إذا حبيث( هذا مثالنا يف النهر) البيئية

 دف  املنشأة على يتوجب ، فإنه(املزارعني أي)التلوث من املتعضررين

 .التلوث جراء من تصيبهم اليت األضرار عن هلم، كتعويض مالية مبالغ

 على يتوجب املنشأة، فإنه لصاحل النهر ملكية حقوق كانت إذا أما

 من حتد لية، لكيما تعويعضات هلا يدفعوا أن التلوث من املتعضررين

 يف اجيابية نتائج حيقق أن ُيمكن املساومة أسلوب أن كوز يرى تلوثها، وبهذا
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 حال اخلارجية، ففي اآلثار وجود م  حتى التلوث لظاهرة التصدي

 اآلثار أدخلنا قد التلوث، نكون من للمتعضررين املنشأة تعويض

 رين، فإناملتعضر تعويض عن املنشأة إحجام عند للتلوث، أما اخلارجية

 .التلوث تقليل على حلملها للمنشأة" حوافز" سيدفعون هؤالء

 إال اعتماده ميكن كوز، ال اقرتحه الذي املساومة أسلوب أن واحلقيقة

 أما حمدودًا؛  املتعضررين للتلوث، وعدد امُلسببة املنشآت عدد يكون حيث

 لذينا السيارات كبرية، كسائقي بأعداد كالهما أو الطرفني أحد كان إذا

 سكان مجي  وهم ذلك من الوقود، واملتعضررين بعادم اهلواء ُيَلِوُثون

 أن امُلتصور غري من أنه اعتماده، كما ميكن ال األسلوب هذا املدينة، فإن

 عن مالية تعويعضات هلم وتقدم املتعضررين عن طواعية املنشأة تبحث

 . منها الصادر التلوث

 كي للمنشأة تعويعضات بتقديم التلوث ضحايا قيام فإن املقابل ويف

  التلوث تكاليف املتعضرر يتحمل كيف املنطق، إذ جيايف أمر التلوث من حتد

 احلكومي التدخل ضرورة أن نستنتج وعليه، فإننا. فيه يتسبب مل الذي

 السعرية امليكانيزمات عرب اخلارجية آثاره واستدخال التلوث من للحد

 .ملحة ضرورة ، تبدو(اءاخلعضر التلويث، اجلباية حقوق أسواق)

 

 :امتةـــــخ

 – التلوث، يقتعضي من واحلد املستدامة التنمية مسعى تفعيل إن

 القانونية السياسات) البيئية السياسات أنواع خمتلف دمج -رأينا حسب

 عن مبعزل البيئية السياسات إحدى استعمال أن ، ذلك(واالقتصادية

 املنشودة الغاية حتقيق إزاء فعاليتها من التقليص إىل نظرياتها، سيؤدي

 .البيئة على احلفاظ يف املتمثلة

 على مطلق بشكل تعتمد اليت النامية الدول على يتوجب هلذا  

 على للحفاظ وحيدة كاسرتاتيجية والتنظيمية القانونية السياسات

 االقتصادية واألساليب السياسات إدراج فشيئًا، حنو شيئًا البيئة، التوجه
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 مثالَبها، إذ تفوق مناقب على األخرية، تنطوي هاته لكون البيئة؛ حلماية

 .والتكاليف اجلهد توفري على تساعد أنها

 على البيئية السياسات جتسيد أن األخري، إىل يف التنويه بنا وجيدر  

  من ُيولده قد ملا كبريين، وذلك وحذر بعناية ُيحاط أن الواق ، جيب أرض

مثاًل،  التشغيل كمعدل اقتصادية-كرواملا املؤشرات بعض على هامة آثار

 هذه تطبيق عن النامجة والبيئية االقتصادية اآلثار حتليل و دراسة فإن هلذا

 .ضروريًا أمرًا ُيعد السياسات
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