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  .اجلزائر – بشارجامعة  –

أصبحت التجارة الدولية تلعب دورا هاما يف : ملخص

اقتصاديات الدول خاصة من خالل ذلك الدور اهلام 

الرئيس الذي يسهم  اإلطارالذي تنبع منه كوا مبثابة 

يف تكوين االستثمارات وزيادة اإلنتاج والدخل القومي 

ال وتوزيع منط امل واالستهالك وتكوين رأس

االستثمارات يف اقتصاد أي دولة خاصة وأا ال 

تعيش يف عزلة اقتصادية كاملة عن العامل  أنتستطيع 

اخلارجي، ومع تطور التبادل التجاري تنوعت أشكال 

تدخل الدولة يف إدارة عالقاا التجارية الدولية بتبنيها 

لى عسياسات خمتلفة من أجل حتقيق أهدافها التنموية 

االستناد على األبعاد واالشتراطات البيئية كآلية غرار 

حتمي ا اقتصاداا من املنافسة األجنبية مما شكل 

صعوبة يف عملية ضبطها بني أطراف أعضاء التبادل 

  . التجاري الدويل

وعليه دف هذه الورقة البحثية إىل إلقاء الضوء على تلك  

االقتصادية من تأثريات اليت أصبحت حتدثها املمارسات ال

خالل إدراج األبعاد البيئية يف التجارة الدولية ومدى تأثريها 

على تنافسية االقتصادات النامية بالتركيز على حالة االقتصاد 

  .اجلزائري

plays an  international tradeI : Abstract
important role in the economies of countries, 

especially through the important role that 
stems from it being a framework president, 

who contributes to investment and increased 
production and national income, consumption 

and capital formation and the distribution 
pattern of investment in the economy of any 

country, especially as they can not live in 
isolation full economic from the outside 

world, and with the development of trade 
varied forms of state intervention in the 

management of international trade relations 
by adopting different policies to achieve their 

development goals such as boiled strategic 
intelligence economic. Therefore, this paper 
aims to shed light on those applications for 

smart environmental and how they impact on 
foreign trade for International Economics 

focusing on the Algerian economy. 
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  : مقدمة

أصبحت التجارة اخلارجية تلعب دورا هاما يف اقتصاد أي دولة خاصة وأا ال تستطيع العيش يف عزلة اقتصادية كاملة عن العامل     

ق اخلارجي ومع تطور التبادل التجاري تنوعت أشكال تدخل الدولة يف إدارة عالقاا التجارية الدولية بتبنيها سياسات خمتلفة من أجل حتقي

لتنموية إما بتقييدها أو بإقرار نوع من احلرية إزاء تدفق السلع واخلدمات عرب حدودها تبعا للظروف االقتصادية اليت تعيشها كل أهدافها ا

تغريا  دولة، قدرا التنافسية يف األسواق الدولية وتوازن ميزان مدفوعاا، إال انه ومنذ النصف الثاين من الثمانينات شهدت دائرة االهتمام

إذ بدأ االهتمام بقضايا التلوث البيئي واملؤشرات البيئية الدولية يكاد يطغى على االهتمام بالبيئة احمللية، ومن مث غدا . طبيعة واملدىيف ال

ويف إطار العالقة بني التجارة . اخل....التركيز يدور حول ظواهر جديدة مثل االحتباس احلراري، التنوع البيولوجي، تآكل طبقة األوزون

رجية والبيئة، فان الدول النامية حتظى باهتمام خاص، حيث تطالبها الدول املتقدمة بضرورة تبين سياسات بيئية مالئمة ورغبة منها اخلا

كذلك يف إشراك الدول النامية يف حتمل جزء من نفقة محاية البيئة الدولية على حساب حتقيق تنمية مستدامة ا، هذا من جهة، أما من 

أن جمموعة الدول الصناعية املتقدمة تتشدد يف منع نفاذ صادرات الدول النامية ألسواقها عن طريق استخدامها ألساليب  ناحية أخرى جند

مية محائية خفية حتت مسمى االشتراطات الصحية والبيئية وغريها، وهذه األخرية تعد مبثابة السياسات البيئية الدولية اليت جتعل الدول النا

ري اخلاصة باجلودة البيئية على صادراا يف السلع امللوثة بيئيا، األمر الذي يؤدي إىل إضعاف قدرا التنافسية يف األسواق مكبلة بقيود املعاي

  .  العاملية

  :وعليه تسعى هذه الورقة البحثية إىل اإلجابة على االنشغال واإلشكال التايل 

تجارة الدولية على القدرة التنافسية لالقتصاديات الناشئة على غرار االقتصاد ما مدى تأثري إشكالية ضبط املعايري البيئية يف حقل ال"  

  "؟اجلزائري

  : اهلدف من الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إىل تبيان ذلك األثر الذي حتدثه تطبيقات املعايري البيئية من طرف أعضاء التبادل الدويل كممارسة اقتصادية خفية يف  

  :، كما دف هذه الدراسة إىلالعالقات التجارية الدولية

  .إبراز معىن االشتراطات البيئية وأنواعها وكيفية استخداماا ♦

 .إماطة اللثام عن استخدامات الشتراطات البيئية يف التجارة الدولية وإشكالية ضبطها ♦

 .مع دول االحتاد األورويب إبراز كيفية تأثري هذه االشتراطات على تنافسية االقتصاد اجلزائري يف مبادالته التجارية خاصة  ♦

كما تستمد هذه الدراسة أمهيتها يف كوا ستمثل حلقة من احللقات اليت ستتناول إحدى املوضوعات شديدة األمهية يف هذا امللتقى  ♦

 .الذي يعد موضوعه حديث املنظمات والندوات على املستوى العاملي خاصة يف بيئة دولية يسودها التغري املستمر

  : منهج الدراسة

من أجل اإلحاطة جبوانب اإلشكال أعاله سنستخدم يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي يف قالب نسعى من خالله إىل اإلجابة   

  .على أهم متطلبات اإلشكالية وهذا باالستعانة بتحليالت وجداول بيانية
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  : خطة الدراسة

  :التاليةسيتم تغطية هذه الدراسة من خالل احملاور    

  .االشتراطات البيئية يف التجارة الدولية، املفهوم، األنواع والتأثري: احملور األول

  التنمية املستدامة بني املتغريات البيئية ومتطلبات حترير التجارة اخلارجية : احملور الثاين

  .عرض جتارب دولية للتطبيقات اخلفية لالشتراطات البيئية يف التجارة الدولية :احملور الثالث

  .تأثري التطبيقات االقتصادية اخلفية لالشتراطات البيئية األوروبية على تنافسية االقتصاد اجلزائري: احملور الرابع

  .التأثرياالشتراطات البيئية يف التجارة الدولية، املفهوم، األنواع و: احملور األول. 1

لقد شهد النصف الثاين من القرن العشرين تطورا هائال على مستوى خمتلف األصعدة السياسية واإلعالمية، ومن الظواهر الالفتة هلذه   

كافة  الصحوة الكربى جند انشغال الرأي العام العاملي بقضايا البيئة ومحايتها والدفاع عنها لتأمني مناخ بيئي عاملي حيمي الكرة األرضية من

وجينب الثروات الطبيعية والبشرية من تبعات االستخدام غري العقالين هلا، فأصبحت القضية البيئية تبعا لذلك حتتل . مظاهر التعدي عليها

   .مكانة هامة يف الفكر االقتصادي عموما ويف حتديد معامل التجارة الدولية بوجه اخلصوص

  :الدوليةاالشتراطات البيئية يف التجارة . 1.1 

ليل لقد احتل البعد البيئي الستخدامات املوارد االقتصادية مكانا ثانويا يف الفكر الكالسيكي للتجارة الدولية، حيث مل تظهر البيئة يف حت   

امل، إذ ، وبالتايل مل يكن هلا أي اعتبار عند حتديد امليزات النسبية لتكاليف اإلنتاج يف أي من دول العدافيد ريكاردوأو  آدم مسيث

، وال External economies∗اقتصرت اجلهود يف هذا اال على ما قام به مارشال عند التفرقة بني اقتصاديات احلجم اخلارجية

، إال أنه ومع تغري املعطيات االقتصادية يف البيئة الدولية أضحت External diseconomiesاقتصاديات احلجم اخلارجية 

ة تشهد أبعادا خمتلفة متس بسريورة املبادالت التجارية الدولية وطفا على السطح ارتباط واضح ما بني التجارة االعتبارات واألبعاد البيئي

  .الدولية والبعد البيئي

 :مفهوم االشتراطات البيئية يف نظرية التجارة الدولية .1.1.1

تجات سواء يف مدخالت إنتاجها أو املواد املكونة تلك الشروط اليت جيب توافرها يف املن: "  يقصد باالشتراطات البيئية عموما على أا 

هلا أو يف أساليب إنتاجها أو عبواا وطريقة تغليفها وكذلك املواصفات احملددة لكميات امللوثات اخلارجة أثناء العملية اإلنتاجية 

تاج منتجات غري ملوثة للبيئة فحسب، هذه املعايري ال يقتصر فقط على القطاع الصناعي لضمان أساليب إن ووضع ".وكيفية التعامل معها

ذه السلع ولكنها تتعداه لتشمل السلع الزراعية اليت متثل الركيزة األساسية لصادرات العديد من الدول النامية ملا تقتضيه العملية اإلنتاجية هل

   1.من استخدام مبيدات واألمسدة حلماية التربة فضال عن مواصفات التعبئة والتغليف

 :أنواع املعايري واالشتراطات البيئية. 2.1.1

إن زيادة االهتمام باملعايري واالشتراطات البيئية ينم عن حرص شديد على احلفاظ على البيئة بصفتها مصدرا للموارد الطبيعية، وخدمة   

خملفات العمليات اإلنتاجية  لإلنسان بصفته موردا بشريا وكائنا اجتماعيا مع حتقيق أغراض جتارية واقتصادية بإعادة تدوير أو رسكلة

  2:واالستهالكية على حد سواء، وتتمثل أهم صور هذه املعايري وأنواعها فيما يلي
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 :  les normes de qualité de l’environnementمعايري نوعية البيئة . 1.2.1.1

املستقبل للتلوث أو يف جزء منه، وتستخدم وهي تلك اليت تعني احلدود القصوى للتلوث أو اإلزعاج اليت ال ينبغي جتاوزها يف الوسط  

  .العديد من األدوات لتحقيقها، يتعلق بعضها باإلنتاج والبعض األخر باالستهالك، وهي تعد معايري عامة تصف حالة البيئة

  : Les normes des émissionsمعايري االنبعاث . 2.2.1.1

وهي حتدد كميات امللوثات أو درجة تركيزها اليت تنبعث من مصدر أو مادة معينة، خالل وحدة زمنية معينة، أو أثناء دورة تشغيل  

معينة، ومن مت يكون تأثريها كبري على أساليب اإلنتاج اليت جيب أن تعدل من خالل استخدام طرق إنتاج معينة تقلل التلوث، وتطبق 

  . على املنشآت الثابتة كاملصانع أو حمطات القوة احلرارية معايري االنبعاث عادة

  : Les normes des processus et de productionمعايري العمليات واإلنتاج .3.2.1.1

اج، وهي تلك اليت تنظم الكيفية اليت ينبغي أن تنتج ا السلع، وتصف الطرق واألساليب الواجب استخدامها أو مراعاا يف عمليات اإلنت  

اخل، كما تشتمل أيضا على مستويات االنبعاث والقواعد اليت ينبغي ...مثل نوع التكنولوجيا واآلالت واملعدات املستخدمة ومدى مالئمتها

  .مراعاا يف استغالل املنشآت الثابتة وكيفية تصميم هذه املنشآت

 : Les normes des produitsمعايري املنتجات . 4.2.1.1

منع التدهور البيئي أو محاية املستهلكني من التلوث البيئي املباشر، أي أن تلك املعايري دف إىل محاية البيئة من األضرار وهي تطبق بغرض  

ل اليت حتدث من استعمال أو استهالك سلعة أو منتج ما، نظرا ملا قد يصدر عنه أو حيتويه من مواد مضرة باإلنسان واحليوان أو النبات أو خي

    :، وتقوم هذه املعايري بتحديد ووصف مايلي3دقيق الذي يربط بني عناصر النظام البيئيبالتوازن ال

 .اخلصائص الطبيعية والكيميائية للمنتجات، وخاصة تلك اليت تشري إىل ما حتتويه من مواد ملوثة ومضرة •

 .محاية املستهلكني القواعد اخلاصة بشروط التعبئة والتغليف والتلوين أو العرض لسلعة معينة اليت دف إىل •

 .مستويات امللوثات املنبعثة أو املتخلفة واليت حتدثها سلعة معينة خالل عملية االستعمال •

 .النسب القصوى املسموح ا من السموم الصناعية والكيماويات يف املنتجات •

 .ستخدامأو إعادة اإل Le recyclageكيفية التخلص والتصرف يف املنتج بعد استخدامه كإعادة التدوير  •

 : Les normes de performancesمعايري األداء . 5.2.1.1 

  .وهي تتطلب أنشطة معينة كالتقييم البيئي، والذي غالبا ما يعمل على حتسني إدارة البيئة

 :أسباب اختالف استخدامات االشتراطات البيئية بني الدول  .2.1

ت تبعا لتعدد أنواع االشتراطات واملعايري البيئية يف التجارة الدولية ظهر هناك اختالف كبري يف استخداماا ما بني الدول، ولقد اجتمع  

  4:هناك أسباب خمتلفة أدت إىل هذا االختالف يف االستخدام أمهها

  : طبيعة ومستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية يف كل دولة. 1.2.1

حيث يوجد هناك تباينا يف التفضيالت االجتماعية بسبب تباين مستويات املداخيل بني البلدان، ومنه قد ال يصلح للدول النامية ما قد   

  .يصلح للدول املتقدمة وهذا ما يفسر بتشدد البعض وتساهل البعض اآلخر يف تطبيق السياسات البيئية

  :حتقيقهاطبيعة األهداف اليت تسعى كل دولة إىل . 2.2.1
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  .حيث قد يكون الغرض بيئيا حبثا وقد يكون للتأثري على التجارة الدولية أو للحصول على دخل مايل 

  : مستوى األضرار اليت قد حلقت بالبيئة.  3.2.1

  .يئةحيث كلما كانت األضرار كبرية كلما كانت الدولة يف أمس احلاجة إىل اختاذ إجراءات سريعة ومتشددة حلل مشكلة تدهور الب 

  :  القدرة التنظيمية.  4.2.1

 أي قدرة الدولة على املراقبة والرصد واإلشراف وضمان تنفيذ السياسات واألدوات البيئية اليت تقررها، وهذا يترتب على ما حبوزة الدولة  

  . من إمكانيات بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية وتكنولوجيا متقدمة

  :ط االقتصاديدرجة تدخل الدولة يف النشا. 5.2.1

حيث كلما كانت الدولة متدخلة كلما ازداد جلوئها لألساليب التنظيمية وكلما كانت بعيدة عن التدخل يف النشاط االقتصادي كلما   

  .  ازداد جلوئها إىل قوى السوق واألساليب االقتصادية

  :املقدرة التمثيلية الطبيعية للدولة. 6.2.1

املخلفات والنفايات جبعلها غري مضرة وهذا يعتمد على حجم ما لدى الدولة من موارد طبيعية قادرة وهي مدى قدرة الدولة على حتويل  

  .على جتديد نفسها تلقائيا

دولة إذن من كل ما تقدم ميكن استنتاج أن االشتراطات والتدابري البيئية ما هي إال جمموعة القوانني واإلجراءات واللوائح اليت تستعملها ال  

  .ى سالمة البيئة من مصادر التلويث خاصة الصناعية منهاللحفاظ عل

وباختالف هذه االشتراطات واستخداماا، مباشرة كانت أو غري مباشرة، فهي مجيعها ذات أهداف نبيلة وختدم التنمية املستدامة يف  

تجني احملليني إذا ما تشددت الدول يف تطبيقها شقها البيئي إال أا قد تؤثر على التجارة الدولية وقد تضر بامليزة التنافسية لبعض املن

كما أا قد تكون وسيلة ناجعة ضمن وسائل الذكاء االقتصادي اليت تصد من خالهلا منتجات الدول عن النفاذ إىل األسواق اليت ال 

  .  تطبق نفس السياسات البيئية خاصة املتخلفة منها

 :بيئية والسياسات التجاريةالتأثري املتبادل ما بني االشتراطات الو العالقة .3.1

إن لالشتراطات البيئية تأثري واضح على األهداف االقتصادية للسياسات التجارية، فمن خالل االشتراطات البيئية ميكن التأثري على   

وقف بعض املنشآت التشغيل والعمالة فمن جهة ميكن ألسباب تتعلق حبماية البيئة أن ال تنفذ بعض االستثمارات يف جماالت حمددة، أو قد ت

ومن جهة أخرى ميكن من خالل الطلب املتزايد على املعدات والتجهيزات . عن العمل، وسيكون لذلك تأثري سليب على التشغيل والعمالة

  5.البيئية، أي على التكنولوجيا البيئية، أن ختلق فرصا جديدة يف الصناعات اليت تقوم بتقدمي هذه السلع واملعدات والتجهيزات

وهذا من قبل املنظمة العاملية . 1992وقد بدأ النقاش حول اآلثار احملتملة واملتبادلة ما بني السياسة البيئية والسياسة التجارية منذ سنة  

د ختل للتجارة، ويف جو عاملي اتسم بزيادة الوعي البيئي فكانت آنذاك أربعة فرضيات حمتملة ألهم اآلثار الناجتة عن الثورة التجارية واليت ق

  6:بالتوازن البيئي وهي كمايلي

  التجارية  اتالبيئية على السياس شتراطاتفرضيات تأثري اال): 01(الشكل 
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  من إعداد الباحثني باالعتماد على التحليالت أدناه: املصدر

  : effets d’échelleآثار االقتصاد السلمي  .1.3.1

االستعمال مبا أن احلرية التجارية تزيد من مستويات األداء االقتصادي عموما، فإن ذلك يشكل بصفة آلية ضغطا على البيئة بسبب   

   يف العملية اإلنتاجية كمواد) متجددة وغري متجددة( الواسع للموارد الطبيعية 

  : وسيطة مثل

وهي عناصر ضرورية يف أية عملية لتعظيم اإلنتاج، هذا ما يساهم من جهة أخرى يف زيادة حجم النفايات الصلبة . الطاقة، اخلشب، املياه  

وعليه من الواضح أن أثر االقتصاد السلمي الذي خيلقه التسارع يف املبادالت . الغازية السامة امللوثة للهواءامللوثة للتربة واملياه، واإلفرازات 

  .التجارية يزيد من خمتلف أشكال التلوث، ويسهم يف إعادة ختصيص املوارد اإلنتاجية عن طريق التخصص واالقتصاد السلمي

  :effets de la concurrenceآثار املنافسة . 2. 3.1

يف  إن التوسع يف املبادالت الدولية يفتح آفاقا كبرية للمنافسة يف األسواق العاملية، هذا ما يدفع الشركات املتنافسة على ختفيض إنفاقها 

 جمال احلفاظ على البيئة للرفع من درجة تنافسيتها أو احلفاظ على نفس مستوياا السابقة وهذا يف إطار عام من التخفيف من التكاليف غري

  . املسترجعة

واألخطر من ذلك أن الدولة تصبح جمربة على التغاضي عن هذه السياسات اليت تنتهجها الشركات اخلاصة بل وتسمح للشركات  

العمومية بانتهاج نفس النهج حفاظا على تواجدها يف السوق وعلى اليد العاملة حيث أن إجبار الشركات اخلاصة على اإلنفاق البيئي أثناء 

، أو كليا عن طريق اهلجرة إىل دولة أخرى غري )تسريح العمال(التضحية باليد العاملة جزئيا  إىلإلنتاجية سوف يدفع بالشركات العملية ا

  . مهتمة باجلانب البيئي أثناء عمليات اإلنتاج

  : effets d’ordre géographiqueآثار ذات طابع جغرايف .3. 3.1

يف وقت أصبحت العوملة املالية تساعد على  –البيئية ستساهم يف هروب الشركات  واالشتراطات إن الدول املتشددة يف تطبيق املعايري 

" دول أقل تشددا بيئيا أو أكثر تساحما مع امللوثني للبيئة، وهذا ما يسمى بنظرية جلوء امللوثني إىل - انتقال الرساميل بسرعة وسهولة

théorie des refuges pour pollueurs  "لصناعة العجالت املطاطية بلجوئها إىل اجلزائر ميشالنشركة  اليت طبقتها  .  

  :  effets d’ordre réglementaire آثار تشريعية .4.3.1

 آثار ا�قتصاد السلمي فرضيات التأثير

 آثار المنافسة

 آثار ذات طابع جغرافي

 آثار تشريعية
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حىت الدول اليت تسعى حلماية حميطها واحلفاظ على البيئة مع الرفع من مقدرا التنافسية يف األسواق العاملية بسن قوانني رادعة حتمي  

مواطنيها من جهة وصناعتها الوطنية من جهة أخرى، ستجد نفسها متهمة خبرق القوانني الدولية للتجارة مما يدخلها يف بواسطتها صحة 

  .دوامة إجراءات قضائية وتعويضات مالية للمتضررين جتاريا من تشريعاا واليت يفرض عليها تعديلها كربهان لفقد الدول سيادا الوطنية

قائما ما بني منظري السياسات البيئية والسياسات التجارية خاصة ما تعلق منها باحلرية التجارية ضمن وعموما ال يزال اجلدل   

البيئية املنتهجة من طرف الدول لغرض تفادي اإلشكال ما بني حترير واالشتراطات السياسات التجارية ومدى تأثريها على السياسات 

  . 7د التنمية املستدامة أال وهو البعد البيئيالتجارة اخلارجية وتأثريه على بعد مهم من أبعا

  التنمية املستدامة بني املتغريات البيئية ومتطلبات حترير التجارة اخلارجية : يناحملور الثا

ار مشاكل بيئية ليس وليد السنوات القليلة املاضية فحسب، وإمنا نتيجة تراكمات على مد ميكننا القول أن ما يعاين منه العامل اليوم من  

األوىل  املسئولةعشرات السنني حيث كانت الدول النامية على هامش عمليات التحوالت االقتصادية هذه ، ومن مث فالدول املتقدمة تعد 

  8:عن إحداث آثار عرب سياستها التجارية التحريرية على التنمية املستدامة وهذا من خالل املعامل التالية

وكانت بادرة ذلك ما حدث يف سياتل بالواليات املتحدة األمريكية من . دول املتقدمة ذاابدأت تظهر معامل ثورة مضادة يف ال -

مظاهرات تضم اآلالف من الذين ميثلون مئات من املنظمات غري احلكومية منبهني لنفاذ الطاقات الكامنة واحملافظة على موارد األجيال 

  .القادمة

على الصورة اليت رمست له منذ سنوات وال يزال السؤال مطروحا عن اتساع الفجوة بصفة لقد مت دخول العصر اجلديد حلرية التجارة  -

خاصة بني الشمال واجلنوب مع تطبيق هذا النظام العلمي، وهل احلقيقة إننا نركض وراء سراب؟ وذا مل يعد أمام البلدان النامية إال أن 

  .قدراا ومواجهة املنافسة العامليةتواجه االلتزامات اليت فرضتها على نفسها باحثة عن تعزيز 

خلفة، إن دراسة املشكلة بني الدول املتقدمة والنامية، كشف عن التباين بينهما، والذي أسهم يف إبراز التغري يف املراكز النسبية للدول املت -

  .جية هلذه الدول مع بعضها البعضوساعدت على ذلك السياسات اليت مت اختاذها، وهو ما شكل يف النهاية التأثري على التجارة اخلار

ا إن املمارسات اليت تقتضيها السياسات األساليب االقتصادية وغري االقتصادية تؤثر تأثريا قويا على كثري من املتغريات اليت تؤثر بدوره -

  .  على أبعاد جتارة الدولة اخلارجية سواء كانت صادرات أو واردات

البيئية وقواعد التجارة الدولية متثل حتديا حملددات القواعد العامة اليت تنظم التجارة الدولية كما ترعاها  إن املعايري واألبعاد واالشتراطات -

اجلات، فقد اقترح البعض انه ونظرا الن االختالف يف املعايري واالشتراطات، على النحو السابق، قد يفضي اىل إساءة استخدامها 

علق كثريا باالعتبارات البيئية سوى يف الظاهر، فانه قد يؤدي اىل العديد من الرتاعات بني الدول ملمارسات ضارة بالتجارة الدولية ال تت

  .املختلفة

إذن تويل دول العامل املختلفة على اختالف نظمها ودرجة تطورها اهتماما كبريا باملشكلة البيئية، وتتباين درجة االهتمام حسب  

البيئي الكبري  العبءالبيئية يف هذه الدول لكن وعلى العموم ومن خالل الدراسة السالفة جند أن  األولويات االقتصادية واالجتماعية وحىت

  .تتحمله الدول النامية ذات الناتج احمللي املنخفض خاصة تلك اإلفريقية منها على غرار اجلزائر
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واليت ما زالت  2009زات األزمة املالية العاملية ولعل من بني أهم إفرازات هذا اجلدل االقتصادي خاصة يف الفترة احلالية بعد إفرا  

إرهاصاا متواصلة هو ظهور استخدامات ذكية لالشتراطات البيئية يف احلقل االقتصادي ضمن إستراتيجية الذكاء االقتصادي بغية محاية 

  .احملور املوايل من الدراسةوهذا ما سيتم إبرازه يف . االقتصادات الوطنية من املنافسة األجنبية من طرف العديد من الدول

 لالشتراطات البيئية يف التجارة الدولية فيةعرض جتارب دولية للتطبيقات اخل: ثالثاحملور ال .3

، إذ أضحى ةالبيئي ستخدامات االشتراطاتليس جبديد القول بأن املبادالت التجارية الدولية أصبحت تلعب دورا هاما يف التأثري على ا  

ر التجارة الدولية على البيئة من املواضيع املعاصرة اليت شغلت الفكر االقتصادي الدويل بشكل واضح يف السنوات موضوع حتديد أثر حتري

ولعل انه وقبل التطرق الستخدامات هذه االشتراطات من طرف أعضاء التبادل الدويل بطريقة ذكية يف العالقات االقتصادية . األخرية

ل موجز إىل أهم الدراسات اليت ربطت ما بني التجارة الدولية واالشتراطات البيئية حىت يتبني الفرق الدولية كان ال بد من اإلشارة وبشك

  .ما بني املستجد واألصيل من استخدامات هلذه االشتراطات والتدابري البيئية

  

  :وتأثريها على التجارة الدولية تطبيقات االشتراطات البيئية  .1.3

البيئية وامليزة التنافسية يف األسواق العاملية قامت بعض الدراسات بأخذ قطاع  واالشتراطات للتأكد من حقيقة وجود عالقة ما بني املعايري 

اليات والصناعات األمريكية كعينة للدراسة، وانتهى الدارسون إىل حقيقة مفادها أن املعايري البيئية الصارمة تؤثر على تكاليف املنتجني يف ال

ت املتحدة األمريكية ولكن بقدر ضئيل مقارنة بتأثري باقي التكاليف، باستثناء تلك القطاعات اليت تتحمل تكاليف رقابة بيئية عالية، وكان

موضوع األثر البيئي على منط التجارة الدولية من خالل القدرة التنافسية وموضوع : أهم الدراسات قد تطرقت ملوضوعني أساسيني مها

  9:الصناعات حيث أن) هجرة(ر البيئي على االستثمار وإعادة توطني األث

  :األثر البيئي على منط التجارة الدولية من خالل القدرة التنافسية للدولة .1.1.3

إن تضمني التكاليف البيئية إىل جانب تكاليف عناصر اإلنتاج قد يؤدي إىل حدوث تغري يف طبيعة التخصص ومن مث منط اإلنتاج والتجارة  

، وقد متت دراسة هذا النوع من األثر البيئي من 10الدولية، خاصة إذا حدث هذا التضمني من طرف واحد يف معادلة التبادل بني الدول

  : اديون، وكانت أهم الدراسات كمايليطرف خرباء اقتص

كانت عبارة عن مسح شامل يف جمال التركيز على العالقة بني املعايري البيئية والنمو االقتصادي سنة : Ugelowدراسة يوجلو   . أ

ة لصناعتها يف األسواق ، وخرج بنتيجة مفادها أن أثر التكاليف البيئية يف الواليات املتحدة األمريكية كان ضعيفا على امليزة التنافسي1982

  .اخلارجية

 2.4أقرت هذه الدراسات يف معظمها أن متوسط هذه التكلفة بلغ : OCDEدراسات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   . ب

 .من مجلة املداخيل السنوية هلذه الصناعات خالل مثانينات القرن العشرين وتوقعت هلا االرتفاع يف املستقبل %

يف ، % 01أشارت هذه الدراسة إىل أن زيادة التكاليف البيئية مبقدار  :David Robinsonروبنسون  دافيددراسة   . ت

 .1982مليار دوالر سنة  6.5الواليات املتحدة األمريكية، سوف تؤدي إىل ختفيض رصيد امليزان التجاري مبا يعادل 
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بقيمة تعادل  1991التلوث باملكسيك سنة أن فرض ضريبة  إىلتوصلت هذه الدراسة  :Patrick Lowدراسة باتريك لو  . ث

 تلك املفروضة على الصناعات املثيلة يف الواليات املتحدة األمريكية سيؤدي إىل ختفيض صادرات املكسيك إىل الواليات املتحدة األمريكية

 .مليون دوالر سنويا 375أي ما يساوي  %2.6و %1.2: بنسبة تتراوح بني

من الدراسات السابقة الذكر هو أن فرض قيود ومعايري بيئية سيؤثر ال حمالة على درجة التنافسية يف ومن مث فإن ما ميكن استنتاجه  

  .األسواق اخلارجية بدرجات تتفاوت حسب طبيعة االقتصاد وحجمه ودرجة انفتاحه

  11:كانت أهم الدراسات كمايلي: األثر البيئي على االستثمار وإعادة التوطني الصناعي .2.1.3

قام بدراسة استراتيجيات التنمية ألربعة دول خمتلفة واستنتج أن ايرلندا هي الوحيدة اليت تنتهج : Léonardليونارد  دراسة. أ 

يات إستراتيجية واضحة جللب الصناعات امللوثة نظرا لفقرها النسيب مقارنة بالدول الثالثة األخرى والنعزاهلا اجلغرايف أيضا، كما أن الوال

  :اخلارج حمدثة آثار متعددة هي إىلمريكية تصدر هذه الصناعات املتحدة األ

 .تزيد استثماراا امللوثة يف اخلارج مقارنة بباقي االستثمارات وتتقلص استثماراا يف الداخل بنفس املقدار •

 .تكون الدول النامية امللجأ األول هلذه االستثمارات امللوثة •

 .األمريكية من هذه االستثمارات بسرعة أكرب من واردات الدول األخرىستنمو واردات الواليات املتحدة  •

توصلت الدراسة إىل أن الدول النامية تستحوذ على النصيب األكرب من الصادرات العاملية : Low and Yeatsيتس / دراسة لو. ب

 . قاحلديد والصلب، التعدين، الصناعات التحويلية وصناعة الور: للسلع كثيفة التلوث، مثل

من صادرات  %12إىل أن  1992يف دراسة منفردة عن العالقة التجارية بني الواليات املتحدة واملكسيك سنة  Lowكما توصل لو 

  ).فاقدة للقدرة التنافسية(املكسيك إىل الواليات املتحدة األمريكية ختص إنتاج صناعات ذات اإلنفاق البيئي الكبري عليها 

من خالل دراستهما أن الواليات املتحدة  1991توصال سنة  :Crossman and Kruegerكروجر / دراسة كروس مان  . ج

  .األمريكية تستورد من املكسيك منتجات ذات نسبة استخدام منخفضة من العمالة املاهرة ورأس املال

لصناعي مؤشر لقياس نسبة التسمم ا"كان الغرض منهما إعداد  1992يف دراستني خمتلفتني سنة : دراسة البنك الدويل  . ح

indicateur des industries toxiques" دولة من أمريكا الالتينية  25صناعة يف  37، حيث ومن عينة حتتوي على

توصلت الدراستني إىل أن حترير التجارة يف ظل املعايري البيئية املختلفة سيؤدي إىل . 1988إىل  1960وخالل الفترة املمتدة ما بني 

شددة إىل الدول املتراخية بيئيا، حيث تأكد رمسيا أن الدول ذات السياسات احلمائية جتاريا تعد مأوى هروب الصناعات من الدول املت

 .للصناعات كثيفة التلوث

ومن خالل الدراسات السابقة هذه تبني بأن هناك عالقة متينة ما بني التجارة الدولية واملعايري واالشتراطات البيئية إذ أن التطبيق    

هلذه األخرية يؤدي إىل إضعاف القدرات التنافسية للدول يف األسواق العاملية خاصة النامية  رق األكثر ذكاء وخفاءوبالط املتشدد

لية منها، وذلك ملا هلذه املعايري من آثار سلبية على امليزة التنافسية للقطاعات املكلفة بيئيا على غرار قطاع احملروقات والصناعات األو

ويف اجلزئية أدناه من الدراسة بعض االستخدامات الذكية هلذه االشتراطات يف حقل  . ةاليت ترتكز عليها صادرات معظم الدول النامي

  .التجارة الدولية

  :التجارة الدولية يف التطبيقات االقتصادية اخلفية لالشتراطات البيئية  .2.3
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لقدرة إن تأثري االشتراطات البيئية على موازين العالقات التجارية الدولية أصبح يف الفترة احلالية عابرا للحدود، فبعد أن كان يقتصر على ا  

يت تتعامل التنافسية والتجارة الدولية للدول اليت تأخذ ذه االشتراطات، أصبح يف الفترة احلالية ميتد تأثريها إىل اقتصاديات وجتارة الدول ال

. معها، وتزداد وطأة هذا التأثري إذا مت فرضها من جانب واحد، وإذا كان الغرض من استعماهلا كذلك يهدف إىل ترتيب نتائج جتارية

يف التجارة الدولية وتأثريها على  اقتصادية ذكيةوعليه سنستعرض بعض التطبيقات الذكية واخلفية لالشتراطات واملعايري البيئة كأساليب 

  :12قدرة التنافسية للمنتجني احملليني  وهذا من خالل امليكانيزمات التاليةال

قد يتحمل املنتجون احملليون نفقات إضافية يف سبيل التكيف مع االشتراطات واملعايري البيئية، مما يؤثر بالتايل يف هياكل النفقات "   -  أ

ذه املعايري يف بعض البلدان دون البعض اآلخر، مما يؤدي بالدول واألمثان النسبية ويصبح هذا التأثري ملحوظا إذا ما اقتصر تطبيق ه

 ". اليت تطبقها إىل فقدان امليزة التنافسية يف السوق اخلارجية

  :املثالفعلى سبيل 

ما وضعته الواليات املتحدة األمريكية من قيود على استخدام غاز الكلوروفلوروكربون، وهو غاز يستعمل للتربيد وأهم املنتجات اليت  

وبالتايل فقد أثرت هذه القيود على العديد من هذه الصناعات ..). الثالجات، املكيفات بأنواعها، العطور(يستخدم هذا الغاز يف تصنيعها 

هذا الغاز يف إنتاجها واليت تقدر بباليني الدوالرات، مما أثر على صادرات الدول األخرى إىل أسواق الواليات املتحدة األمريكية  اليت يدخل

  .من هذه املنتجات، وكذا على استثماراا املباشرة يف اخلارج وعقود تراخيصها

تضع املنتجات األجنبية يف مركز أدىن من احمللية، إذ أحيانا يكون  قد توضع املعايري البيئية بطريقة حتكمية مبالغ فيها مما جيعلها"   - ب 

بإمكان املنتجني احملليني ممارسة نفوذهم وضغوطهم على وضع وتطبيق معايري يعجز املنافسون األجانب من وضعها وكما يعاب على 

 كثري من األحيان، ولذا يف هذه احلالة تعد جمرد الكثري من هذه املعايري افتقارها إىل الشفافية وضعف استنادها إىل اجلانب العلمي يف

 ".عقبة أمام التجارة اخلارجية خاصة بالنسبة لصادرات الدول النامية

  :ومن أهم األمثلة على ذلك نذكر

لنسيج من عراقيل من جانب دول االحتاد األورويب خبصوص استرياد هذا األخري ملنتجات ا مصرما تعرضت له الصادرات النسيجية لدولة   

إىل حيث  ∗∗∗∗اإليكواملصرية واليت حتوي بعض األنواع املعينة من الصباغات، فما كان من دول االحتاد األورويب إال فرض ما يعرف بشهادة 

ق افأنه لصعوبة وتعقيد اإلجراءات القانونية اخلاصة حبماية البيئة ، حياول العديد من املستوردين جتنبها وذلك باالعتماد على شهادات التو

، حيث تتميز هذه الشهادات بتغطيتها جلميع املتطلبات البيئية مبا يف ذلك اجلانب القانوين ملعظم  Ecolabels Certificationالدويل 

تعترب ضمان لتوافق املنتج احلاصل عليها بأنه متوافق مع املتطلبات البيئية   -شهادات التوافق البيئي  –دول اإلحتاد األورويب وهى بذلك 

األورويب إىل فرض واشتراط طرق معينة يف التعبئة والتغليف مما يؤدي إىل زيادة التكلفة بالنسبة  كما تتجه عديد دول االحتاد. القانونية

  :والشكل أدناه يوضح املتطلبات البيئية للسوق األوروبية حاليا. للمورد

  املتطلبات البيئية للسوق األوروبية): 02(الشكل 

  

  

  
املتطلبات البيئية للسوق 

 األوروبية

وتشريعاتقوانين   
Regulations 

متطلبات إضافية ذات صلة بالبيئة 
العمل  وظروف  

Code of Conduct 
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  .12، مرجع سبق ذكره، ص "يف ظل حترير التجارة العاملية املتطلبات البيئية للمنتجات النسيجية"ناصر عبد املهيمن، : املصدر

أن كان اهتمام املستوردين منصب على كيفية احلصول على منتجات ذات جودة عالية بأسعار منخفضة،  خالل الشكل أعاله وبعدفمن   

هو البعد تغري الوضع اآلن كثرياً فباإلضافة إىل اهتمام املشترى باجلودة والسعر أصبح هناك بعداً جديداً متت إضافته إىل هذه املتطلبات أال و

يتم تداوله  –أو خدمه  –أخذ يف االزدياد مبرور الوقت، حىت أنه أصبحت املتطلبات البيئية اآلن مبثابة جواز املرور ألي منتج  البيئي والذي

فقد تركزت يف األسواق، ورغبة من القائمني على إدارة املنظومة العاملية حلماية البيئية يف اهتمام والتزام مجيع األطراف ذات االرتباط بالبيئة 

وتتمثل يف قوانني وتشريعات، وشهادات دولية ، فضالً عن ) 02(تطلبات البيئية رغم تعددها يف ثالثة حماور رئيسية املوصوفة يف الشكلامل

  .من مواثيق خاصة م) املستوردين (ما يضعه املشترين 

املعايري البيئية بطريقة حتكمية مبالغ فيها،  ومن أهم القضايا كذلك اليت أثريت أمام احملكمة األوروبية يف الشأن السابق واخلاص بوضع 

جند تلك اليت أثريت أمام احملكمة األوروبية ضد دولة إيطاليا الشتراطها أن تكون مجيع أنواع العجائن املستوردة حتتوي على نوع 

روبية أن هذا االشتراط ما هو ولقد اعتربت احملكمة األومعني من القمح واكتشف إن هذا النوع ال يزرع أساسا إال يف جنوب إيطاليا، 

  .على أسس بيئية صحيحة ةوغري مربر ةغري تعريفي ةجديدو وسيلة محائية اقتصادية ذكيةإال 

قد يصل أثر إعمال املعايري البيئية إىل حد منع وحظر دخول السلع األجنبية كليا أو جزئيا، إذا مل تستويف االشتراطات البيئية، "  - ج

بعض الدول خلو البرتين من الرصاص، أو خلو املنتجات الزراعية من بواقي املبيدات والواقع ألن هذا النوع  اشتراطومن أمثلة ذلك 

من املمارسات حيدث يوميا ضد صادرات الدول النامية الزراعية إىل أسواق الدول الصناعية، حبجج اإلسراف يف استخدام كميات 

يف السلع تفوق النسب احملددة يف أسواق  (Pesticide residues)ب الباقية منهاكبرية من األمسدة أو املبيدات، أو ارتفاع النس

  .هذه الدول

  

    

طبيق وتبعا هلذه املمارسات يف العالقات التجارية الدولية فإن األضرار اليت تلحق بالدول النامية ميكن أن تفوق بكثري ما يلحق ا نتيجة ت  

ما يسفر عن خسائر ضخمة يف صادرات هذه الدول اليت تعتمد إىل حد كبري عليها كمورد هام وهو . القواعد املتعلقة بالصحة والسالمة

  .للنقد األجنيب
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إن معايري واشتراطات املنتجات قد يكون هلا تأثري على أسلوب وطرق اإلنتاج ذاا مما يتطلب تعديال أو جتديدا وإحالال وهو "  -د

ملنافسة  فتضطر إىل اخلروج من حلبة املنافسة  اخلارجية، كما قد تضعف قدرا على أمر قد ال تقدر عليه املشروعات األجنبية ا

  "املنافسة يف السوق الداخلية  يف ظل األخذ بسياسة السوق املفتوح

ج ومن بني األمثلة على هذه االشتراطات القاسية على املنتجات ومدى توافقها وطرق اإلنتاج واالستخالص ما تعرضت له صادرات منتو 

قناطري من العسل إىل االحتاد األورويب فقام هذا األخري  6حيث قامت اجلزائر بتصدير حويل  االحتاد األورويب،إىل  اجلزائرالعسل من 

باستعمال خمابره بإعادة فحص طرق إنتاج هذا العسل ليتبني له بأن خاليا النحل اليت مت استخالص هذا العسل منها كانت تقتات من 

  .  مببيدات وأمساد ضارة مما جعل دول هذا االحتاد تعرقل الصفقة وتلغيها ائيانباتات ملوثة 

ضد صادرات الدول  وذكيةمحائية مقنعة واألمر الذي أصبح يقلق يف هذه القضية هو توظيف هذه االشتراطات واملعايري البيئية كأداة  

املؤشرات العامة واليت ميكن من خالهلا إثبات كيفية استخدام هذه ولقد حاولت العديد من الدراسات وضع . األخرى، خاصة النامية منها

  13.يف هذا الشأن بريسون  االقتصادي على غرار دراسة ذكية ضمن يف حقل الذكاء االقتصادي لغرض احلماية التجاريةاملعايري كأساليب 

األساليب االقتصادية الذكية يف احلماية التجارية و خيشى منه يف ما يتعلق بقضية حتول االشتراطات البيئية كأحد كان ن ما ولعل أ  

أهم العوائق غري اجلمركية املستحدثة يف التجارة الدولية والذي مت التطرق إليه يف هذا املبحث هو إجتاه بعض مجاعات املصاحل يف أحد 

لف مقدس من أجل فرض املزيد من احلماية الدول الصناعية الكربى إىل حماولة كسب مجاعات أنصار البيئة جبانبها وبالتايل تشكيل حتا

رافعني شعارات مشروعة يف ظاهرها تدور حول محاية البيئة واحلد من التلوث، لكن أبعادها االقتصادية شديدة التأثري على صادرات 

اجلزائري والذي قد تتأثر الدول النامية واليت يزداد موقفها حرجا كلما مت التشديد يف تطبيق هذه املعايري على غرار منتجات االقتصاد 

  .كثريا إيراداته املالية من الصادرات هلذا السبب

يتم ركية على الصادرات اجلزائرية سوف مجغري ذكية وائية محعوائق كالبيئية  واالشتراطات وحىت نتمكن من قياس تأثري املتطلبات 

ثر الصادرات اجلزائرية على غرار الدول األخرى ذه ختصيص اجلزئية املتبقية من الدراسة لغرض استعراض حىت يتم تبيان مدى تأ

  .املمارسات الذكية يف التجارة الدولية

 على تنافسية االقتصاد اجلزائرياألوروبية لالشتراطات البيئية  فيةتأثري التطبيقات االقتصادية اخل: رابعاحملور ال .4

العديد  أقدمت األجنبيةوبغية محاية اقتصاداا من املنافسة ) 2009 األمريكيةالديون  أزمة(املالية العاملية الراهنة  األزمة إرهاصاتبسبب    

من بلدان العامل وخاصة الدول الصناعية الكربى بالتوسع يف تطبيق إجراءات مكافحة اإلغراق كأحد سياسات احلد من تدفق السلع 

إمنا ختطاها كثرياً ليصل إىل ما يعرف بالعوائق الفنية على غرار و -سياسات اإلغراق  -الداخلة ألسواقها ، ومل يقتصر األمر عند هذا احلد 

املتطلبات البيئية واليت أصبحت اآلن متثل التهديد الرئيس لصادرات العديد من دول العامل النامية خاصة يف ظل االستخدام املتنامي 

  .ملثل هذه العوائق من قبل العديد من الدول املتقدمة والذكي واملتسارع

تلك املمارسات الذكية واخلفية للمتطلبات البيئية من طرف بعض ه سوف يتم يف هذا احملور األخري من الدراسة لغرض تناول تأثري وعلي  

ذلك على تنافسية االقتصاد اجلزائري على اعتبار أن هذه املتطلبات تعد  تأثريومدى  وارداا من السلع اجلزائرية اجتاهدول االحتاد األورويب 
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أحد الوافدين اجلدد إىل منظومة التجارة العاملية، خاصة مع ما تشهده السوق العاملية عموما واألوروبية على وجه اخلصوص من تطورات 

  .كثرية ومتالحقة يف هذا اجلانب

 :يف حقل التجارة الدولية) وروجزائريةاأل(الشراكة األوروبية اجلزائرية . 1.4

التعاون الذي كان سائداً يف سنوات السبعينات،  لقد أدخل اإلحتاد األورويب مفهوم الشراكة يف تعامله مع الدول املتوسطية بدل مفهوم  

اقتصاديات  ل على تنمية، والذي يهدف إىل إنشاء منطقة تبادل حر، العم1995الذي إنعقد سنة  هذه الشراكة بلورها مؤمتر برشلونة

 .إخل...الدول املتوسطية

 فقد شاركت يف مؤمتر برشلونة كمالحظ لكن بدخول األلفية الثالثة وقعت على إتفاق ومبا أن اجلزائر تعترب أحد الدول املتوسطية  

  .العربية املتوسطة الشراكة باألحرف األوىل بعد أن أنظمت إليها تونس و املغرب و العديد من الدول

 ):1976- 04-26( اتفاق التعاون بني اجلزائر واالحتاد األورويب.1.1.4

بداية ظهور اجلماعة األوروبية كانت اجلزائر  حتتل اجلزائر مركزا خصوصيا إزاء اموعة األوروبية منذ بداية التسعينات حيث أنه يف  

متابعة  بشكل فردي رفض إيطاليااألوروبية العضو وخاصة بعد هذه الفترة قررت بعض الدول  تستفيد من كل التفضيالت اجلمركية، لكن

فتح مفاوضات مع اموعة األوروبية  1972انطالقا من سنة  منح أفضليات اموعة للمواد اجلزائرية الزراعية، وهذا ما جعل اجلزائر تقرر

 26الطرفني يف إطار السياسة املتوسطية للمجموعة وجتسدت املفاوضات بالوصول إىل اتفاق تعاون ائي يف  قصد الوصول إىل إتفاق

 .1976أفريل 

 :مفاوضات الشراكة بني اجلزائر واإلحتاد األورويب.2.1.4

ملالحظ جتسيداً لنيتها يف التوقيع حظيت بكرسي ا لقد عربت اجلزائر عن نيتها يف التوقيع على اتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب حيث    

إىل أن اجلزائر  اإلحتاد مبراحل صعبة متيزت بالفتور أحياناً وباإلنقطاع أحياناً أخرى، ويعود ذلك على اإلتفاق، حيث مرت املفاوضات مع

 . إتفاق معهمثل املغرب، تونس، اللتان توصلتا إىل حتاول كل مرة أن يتفهم اإلحتاد خصوصيات اقتصادها على عكس جرياا

اجلزائر على ضرورة أخذ الطرف األورويب بعني اإلعتبار خصوصيات اإلقتصاد اجلزائري وبنية جتارا  ففي اجلوالت السابقة ركزت  

الذي مت إقراره خالل  ميدااملبالغ املخصصة للجزائر يف إطار برنامج  ، إىل جانب حترير%90اخلارجية املعتمدة على احملروقات بأكثر من 

الثامنة ختطى املفاوضون  ، و بعد عدة جوالت وبالضبط يف اجلولة14مليون وحدة أوروبية250و املقدر ب  1995سنة  لقاء برشلونة

اإلقتصاد اجلزائري، فيما قبل الطرف األورويب إدراج مسأليت حرية تنقل  عدداً من القضايا، حيث مت التنازل عن مبدأ أو شرط خصوصية

باألحرف األوىل على إتفاق  اإلرهاب ضمن إطار املفاوضات، و بعد استكمال جوالت املفاوضات مت التوقيعاألشخاص ومكافحة 

ليتجسد  .سنوات على بدء املفاوضات4األوروبية بربوكسل بعد مرور  ، مبقر اللجنة2001-12-19الشراكة مع اإلحتاد األورويب يوم 

  . 2005هذا االتفاق ويدخل حيز التنفيذ رمسيا يف سبتمرب 

 :الصادرات اجلزائرية اخلفية وتأثريها على االشتراطات واملعايري البيئية األوروبية -2-1

اجتهت اجلزائر إىل تكثيف تعامالا  2005منذ دخول اتفاقية التعاون التجاري ما بني اجلزائر واالحتاد األورويب حيز النفاذ مطلع سبتمرب   

جارية ويف منتجات خمتلفة ما بني الشريكني، لكن وبسبب الوزن االقتصادي املرتفع للمتعامل مع دول هذا االحتاد عن طريق املبادالت الت

 األدوات احلمائية التجارية اجلديدةاألورويب إذا ما قورن بدول جنوب املتوسط على غرار اجلزائر، أصبح هذا املتعامل يستخدم بعض 
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البيئية املتشددة اجتاه صادرات هذه الدول على غرار اجلزائر، وسوف يتم يف هذا واالشتراطات ممثلة خصوصا يف املعايري  ذكية وبطريقة

بني اجلزائر ودول االحتاد األورويب يف املنتجات داخل اإلطار إبراز بعض تلك املمارسات وهذا بعد عرض هليكلة املبادالت التجارية 

 :وخارج احملروقات من خالل اجلدول أدناه

       )2010- 2000(التجارية اخلارجية بني اجلزائر واالحتاد األورويب املبادالت : )01(جدول

  

   ) Valeurs en milliards $ US(القيمة مبليار دوالر 

*2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

الصادرات
13,78

  

12,34
  

11,47 
  

14,52
  

17,59 
  

25,55
  

28,75
  

26,20
  

23,33
  

41,27
  

27,94
  

الواردات

  

5,25 
  

5,89 
  

6,72 
  

7,77 
  

9,78 
  

10,25
  

11,82
  

14,43
  

20,65
  

20,98
  

20,47
  

  نامليزا

التجاري

8,53 
 

6,45 
 

4,75 
 

6,75 
 

7,81 
 

15,30
 

16,93
 

11,77
  

2,68 
  

20,29
  

7,47 
  

  

  .2011االحصاء، ، مصلحة (Algex)الوكالة الوطنية لترقية التجارة اخلارجية : املصدر

  )Provisoire(فهي عبارة عن إحصائيات تقديرية  2010فيما خيص قيم سنة *

  

  )2010- 2000(تطور املبادالت التجارية اخلارجية بني اجلزائر واالحتاد األورويب : )03(الشكل
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  ).01(من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدول : املصدر

مليار دوالر  2من خالل اجلدول والشكل أعاله جند أن فاتورة الصادرات اجلزائرية إىل دول االحتاد األورويب شهدت اخنفاضا حبوايل     

مليار  11.5مليار دوالر لتتراجع هذه القيمة وتصبح اقل من  13.78ما قيمته  2000إذ بلغت سنة  2002و 2000ما بني سنيت 

 2003ما بني سنة  % 50شهدت هذه الفاتورة ارتفاعا حمسوسا قارب معدل ارتفاع  2003طالقا من سنة ، لكن ان2002دوالر سنة 

مليار دوالر يف السنتني املذكورتني على التوايل، مث  28.75 إىلمليار دوالر  14.52، حيث تزايدت فاتورة الصادرات من 2006 إىل

مليار دوالر ما بني  5شهدت هذه الفاتورة من الصادرات اخنفاضا حمسوسا قارب  2008وبدايات سنة  2007من أواخر سنة  ابتداء

هذين السنتني وذلك بسبب إرهاصات األزمة املالية العاملية وما سببته من كساد يف غالبية دول االحتاد األورويب والذي انعكس على 

فطية اجلزائرية لتعاود هذه الفاتورة يف االرتفاع بسبب التعايف الذي شهده االقتصاد العاملي مطلع سنة اخنفاض الطلب على الصادرات الن

2009 .  

حيث انتقلت  أخرىأما خبصوص الواردات اجلزائرية من دول االحتاد األورويب فنجد أن فاتورة الواردات يف ارتفاع مستمر من سنة إىل   

حوايل  إىل 2000سنة  مليار دوالر 5.25 إذ انتقلت من 2010و 2000مرات ما بني سنيت  4فاتورة الواردات وتضاعفت حوايل 

وهذا كداللة واضحة على ذلك الضعف الذي الزالت تعاين منه الصناعة التصديرية اجلزائرية حىت جتاا ا  2010مليار دوالر سنة  21

يعتمد يف معامالته مع فنجد أن املتعامل األورويب  أخرىن جهة، أما من جهة الواردات من املنتجات األجنبية إىل األسواق اجلزائرية هذا م

حتول دون وصول صادرات اجلزائر إىل دوله على غرار التعنت يف تطبيق  والذكية اخلفيةاالقتصادية اجلزائر على بعض املمارسات 

  .البيئية ومتطلبات اجلودة يف املنتجاتواالشتراطات املعايري 

منها واليت سوف يتم إبرازها أدناه بعد عرض هيكلة الصادرات اجلزائرية من املنتجات الكهرومرتلية إىل األسواق  الكهرومرتلية خاصة

  : اخلارجية عموما ودول االحتاد األورويب على وجه اخلصوص

  

       )2010نأشهر م 8(الصادرات اجلزائرية من املنتجات الكهرومرتلية إىل األسواق العاملية : )02(جدول

Quantité: Milliers de tonnes 

Valeur: Millions USD  

  

Pays Produits Quantité Valeur Exportateur 

JORDANIE 

Climatiseurs

0,047 0,19
SARL GROUPE BENHAMADI ANTAR 

TRADE 
FRANCE 0,001 0,01 SPA NOLIS 

CAMEROUN 
0,0004 0,002

EPE/SPA SOCIETE NATIONALE DE 
REALISATION 

NIGER 0,0004 0,002 EPE/SPA ENIEM 
REP DE COREE 0,001 0,001 SPA SAMHA HOME APPLIANCE 

  

Pays Produits Quantité Valeur Exportateur 
CAMEROUN Réfrigérateurs 0,0001 0,0004 SPA BYA ELECTRONIC 
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HONG KONG 0,0002 0,002 EPE/SPA ENIEM 
INDE 0,0001 0,001 SPA SODINCO 
Italie 0,0001 0,0001 EPE/SPA ENIEM 

JORDANIE 
0,02 0,08

SARL GROUPE BENHAMADI ANTAR 
TRADE 

NIGER 0,0011 0,005 EPE/SPA ENIEM 

REP DE COREE 0,002 0,02 SPA SAMHA HOME APPLIANCE 

  

Agence Nationale de Promotion du Source: Rapport annuelle de ALGEX (

, servise statistique, 2011.)Commerce Extérieur 

واليت تبني صادرات اجلزائر من السلع الكهرومرتلية يف الفترة املمتدة طوال األشهر الثمانية األوىل   إذن من خالل معطيات اجلداول أعاله  

إذ . ، جند أن املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني حياولون تنويع تسويق منتجام يف السلع الكهرومرتلية إىل األسواق األجنبية2010من سنة 

مليون دوالر موجهة إىل أسواق األردن فقط هذا باإلضافة إىل املنتجات  0.2نسبة البأس ا قاربت  احتلت الصادرات من أجهزة التربيد

 األخرى متمثلة يف الثالجات وآالت الغسيل والتلفازات، كما نسجل من خالل املعطيات أعاله أن أهم املتعاملني يف جمال استرياد املنتجات

  .  إلضافة إىل الدول األخرى بنسب متفاوتةاجلزائرية مها دوليت األردن والكامرون با

م أما فيما خيص املتعاملني االقتصاديني مع اجلزائر من دول االحتاد األورويب فنسجل من خالل املعطيات أعاله أن دوليت فرنسا وايطاليا ه  

من املنتجات اجلزائرية نالحظ أن هناك أهم املتعاملني يف هذا اإلطار من املنتجات مع اجلزائر لكن من خالل نسبة واردات هذه الدول 

من أجهزة التربيد املوجهة إىل أسواق فرنسا، بينما دولة ايطاليا  مليون دوالر 0.01اخنفاضا حمسوسا يف نسبة الصادرات مل يتجاوز قيمة 

من  مليون دوالر 0.002من الثالجات و  مليون دوالر 0.0001فبلغت قيمة الواردات من املنتجات اجلزائرية إليها ما يقدر بـ 

  .صناعات أجهزة التلفاز اجلزائرية

ولعل املتصفح للمعطيات أعاله يستنج أن الصادرات اجلزائرية يف هذا اال إىل بعض دول االحتاد األورويب قليلة إذا ما قورنت بالدول   

علق بنوع التكنولوجيـة املستخدمة يف مؤسساتنا بعائق أساس يتاألخرى اليت دخلت يف اتفاقية مع هذا االحتاد، وهذا ميكن تربيره فعال 

ال تتماشى غالبا مع تلك املسموح ا من طرف الشركات ) la technologies de base(اجلزائرية فهي تكنولوجية قاعدية 

Pays Produits Quantité Valeur Exportateur 

JORDANIE 
Téléviseurs

0,019 0,08
SARL GROUPE BENHAMADI ANTAR 

TRADE 
ITALIE 0,0001 0,002 MDN/ENPEI 

CAMEROUN 0,0004 0,002 SPA BYA ELECTRONIC 

Pays Produits Quantité Valeur Exportateur 

JORDANIE Machines a laver 
le linge 

0,01 0,05
SARL GROUPE BENHAMADI ANTAR 

TRADE 

CAMEROUN 0,0001 0,0001 SPA BYA ELECTRONIC 

http://dz.kompass.com/profile_DZ029825_fr/agence-nationale-de-promotion-du-commerce-ext%C3%A9rieur,epa-ps.html
http://dz.kompass.com/profile_DZ029825_fr/agence-nationale-de-promotion-du-commerce-ext%C3%A9rieur,epa-ps.html
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ظرا لطبيعة ، واملعروف أن هذا النـوع من التكنولوجية ال يوفر أي ميـزة تنافسية، ن)صاحبة الترخيص(صاحبة العالمة التجارية 

  .هذا من جهة. االحتكـار التكنولوجي املوجود يف السـوق الدويل

ار أما من جهة أخرى واليت رمبا يغفل عنها الكثري من احملللني لنسبة تطور الصادرات اجلزائرية وحجم نفاذها إىل األسواق العاملية على غر   

إذ يف الفترة  بيئية القاسية اليت تفرضها دول هذا االحتاد على هكذا منتجات،دول االحتاد األورويب، فتتمثل أساسا يف تلك االشتراطات ال

أدخلت دول االحتاد األورويب معيارا جديدا جيب األخذ به إجباريا يف الصناعات  2011ومطلع  2010األخرية من سنة 

 ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances inالكهرومرتلية وهو معيار 

electrical and electronic equipment (••••  إذ جيرب هذا املعيار كل املنتجني بضرورة عدم استخدام بعض املدخالت

الوسيطية يف الصناعات الكهرومرتلية حبجة أا تؤثر على صحة املستهلك األورويب، ومن أبرز هذه املدخالت هو مادة الرصاص اليت 

ة التلفاز، وتربير املتعامل األورويب لذلك هو أن هذه املادة تؤثر على صحة وبصر املواطن تستخدم يف عملية تلحيم خاليا أجهز

وحاجز محائي  ذكية  إن إجبارية استعمال هذا املعيار يف السلع الكهرومرتلية هو مبثابة أداة جتارية 15؟ األورويب املستعمل هلذه األجهزة 

جديد تتستر من خلفه الدول األوروبية حىت متنع نفاذ املنتجات اجلزائرية إليها حتت مسمى االشتراطات البيئية، ألن إثبات عدم استخدام 

هذه األدوات كان من جهة واحدة وهي املتعامل االقتصادي األورويب عن طريق خمابره من دون إعطاء دالئل واضحة للمصدرين 

     .  ني وهو ما يشكل عقبة حقيقية أمام هؤالء املصدرين تقف دائما عائقا أمام إنسياب منتجام إىل األسواق األوروبيةاجلزائري

من اقتراح وحىت ال يفقد املصدرين اجلزائريني حصصهم من األسواق العاملية عموما واألسواق األوروبية على وجه اخلصوص كان البد   

املستخدمة حتت مظلة الذكاء االقتصادي بغية محاية االقتصادات الوطنية ذه العقبات هحلول كفيلة بتجاوز ك بعض التوصيات رمبا تكون

اة الدراسة بعض حىت يرفع هؤالء املصدرين واملتعاملني االقتصاديني اجلزائريني من تنافسية املنتوج الوطين وهذا ما سيتم إبرازه يف 

  . استعراض خامتة هلا

  : ونتائجهاخالصة الدراسة 

ومدى استخدامها كأداة اقتصادية  أثر البعد البيئي يف املعامالت التجارية الدوليةإشكالية ضبط الدراسة إىل حتليل ه لقد مت التطرق يف هذ   

منه مت تأصيل واقع البعد البيئي يف نظرية التجارة الدولية إذ تبني أن  األول وراحمل، حيث ويف خفية يف املبادالت التجارية ما بني الدول

من طرف الدول على بعض  خفيةاالشتراطات البيئية أصبحت يف الفترة احلالية مبثابة أحد األدوات التجارية اليت ميكن استخدامها وبطريقة 

حملور الثاين مت إبراز فلسفة العالقة ما بني التنمية املستدامة وحترير ويف ا. السلع األجنبية واحمللية لغرض ضمان متطلبات الصحة والسالمة

 ممارسات االقتصادية اخلفية، فنظرا لللثالثا وراحملأما يف التجارة اخلارجية من خالل توضيح البعد البيئي كبعد مهم من أبعاد هذه التنمية، 

اد على االشتراطات البيئية ضد وارداا من منتجات الدول األخرى واليت اليت أصبحت تطبقها الدول خاصة الصناعية الكربى منها باالستن

أن هذه  ورتتعارض كثريا مع تلك االستثناءات اليت وردت يف اتفاقيات وقواعد املنظمة العاملية للتجارة، فقد تبني من خالل هذا احمل

التجارة الدولية نظرا ملا تسببه من آثار وخيمة على تنافسية منتجات االشتراطات واملعايري البيئية أصبحت أحد أهم العوائق غري اجلمركية يف 

الشتراطات البيئية على ل التطبيقات اخلفية مت إسقاط تأثري امنه رابعال وراحملويف  دراسةاله وكختام هلذ. الدول األخرى خاصة النامية منها

ني يف جمال التصدير، إذ تبني أنه وبالرغم من ضآلة الصادرات اجلزائرية الصادرات اجلزائرية بالتركيز على جمموعة من املتعاملني االقتصادي

تجات خارج احملروقات إال أا مل تسلم من التطبيق املتعنت لالشتراطات واملعايري البيئية عليها خاصة يف الصناعات الزيتية واخلشبية واملن
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ولعل التخفيف من  .اخلارجية وباخلصوص أسواق دول االحتاد األورويب الكهرومرتلية واليت الزالت تعاين من صعوبة النفاذ إىل األسواق

املقترحات واحللول لتاليف هذه اإلجراءات التمييزية يف جمال  وطأة هذه االستخدامات يف املبادالت التجارية يستوجب االستناد على بعض

وهو ما تقترحه هذه الدراسة . زائر إىل املنظمة العاملية للتجارةالتجارة اخلارجية اجلزائرية مع الدول األخرى خاصة يف ظل بوادر انضمام اجل

  :من توصيات ممثلة يف

يستحسن للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية االعتماد على الكفاءات واملهارات احمللية للجزائر وكذا مواردها البشرية الكتساب  -

  .التنمية املستدامة ذات االهتمام البيئي تكنولوجيا حديثة و تطويرها للخروج من التبعية ومواكبة متطبات

ضرورة بقاء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية على إطالع شامل حول األسواق اخلارجية ملواكبة التطورات املستحدثة فيها وحماولة  -

  .الكساد إىلاالستقرار يف تلك األسواق حىت ال تتعرض منتجاا للمنافسة احلادة والتخلف التكنولوجي وهذا ما جيرها 

  .العمل على إجياد برنامج تصدير فعال خيدم املؤسسة االقتصادية من خالل تنمية صادراا على املدى الطويل -

تأسيس معاهد مكلفة بتكوين إطارات متخصصة يف التسويق الدويل، توكل هلا مهمة اختيار الطريقة املثلى لبيع املنتوج اجلزائري وإيصاله  -

من إشكالية  جية مصمما حسب أذواق املستهلكني األجنبيني مع متابعة نوعيته، كما تقوم حبساب نسبة اخلسارة احملتملةاألسواق اخلار إىل

  .الضبط اجليد لالشتراطات البيئية يف العالقات التجارية الدولية

ف جهودها وضم قدراا وقواها اإلنتاجية أما أمام االحتاد األورويب والتكتالت االقتصادية األخرى، فيجب على الدولة اجلزائرية تكثي   

مع الدول العربية واإلفريقية إلقامة احتاد مجركي من خالل ختفيض أو إزاحة الرسوم ما بني الدول األعضاء ووضع رسوم مشتركة أمام 

من أجل تنمية وتطوير املنتوجات األجنبية املنافسة، وبالتايل إنشاء تكتل اقتصادي موحد وتام وكذا سوق عربية وافريقية مشتركة 

 .املنتوجات وجعلها قادرة على املنافسة يف األسواق اخلارجية ومواكبة التطورات السريعة يف كل ااالت

:املراجع، اإلحاالت واهلوامش
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حالة اإلنتاج الذي ينمو بنسبة أكرب من  إىلهي نتيجة لتخصص العمل واخنفاض كلفة الوحدة الواحدة املنتجة، وتشري حالة تزايد عوائد احلجم  - زيادة عوائد املنشأة– اقتصاديات احلجم ∗

مليات تقسيم العمل والتخصص، زيادة مدخالت اإلنتاج، ففي حالة تضاعف املدخالت ستكون حصيلة الناتج بأكثر من الضعف، وقد حتدث زيادة يف عوائد احلجم بسبب كرب حجم ع
  :للمزيد انظر. رة إنتاج اآلالت بأكرب مما هو متاح لعمليات اإلنتاج الصغريأن كرب حجم العمليات قد يسمح بتقدمي املزيد من التخصص وغزا إىلإضافة 
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 • ROHZ :بالفرنسية)Restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses( تقييد استخدام مواد خطرة ، ويقصد به بالعربية
) EC/2002/95التوجيه (هي موجودة يف الالئحة معينة، وهذه املواد حددا املواصفات والتوجيهات األوروبية يف إطار املسؤوليات البيئية ملصنعي املعدات الكهربائية وااللكترونيات و

  :م املواد التالية كمدخالت يف املنتجات النهائية الكهرومرتلية وتضم هذه الالئحة حضر إستخدا 2006واليت أدخلت حيز النفاذ يف جويلية 
 .الرصاص -
 .الكادميوم -
 .مريكوري -
 .الكروم سداسي التكافؤ -
  .ثنائي الفينيل متعدد الربوم والربوم ثنائي الفينيل األثري -
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