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القدرة التنافسية لمصادرات المصرية في ضوء المعايير البيئية ومتطمبات تحقيق التنمية المستدامة:

مقدمة:
تتوقف القدرة التنافسية عمى إمكانية زيادة الصادرات في ظل التحديات التي

تفرضيا السوق العالمية .لذلك ترتبط ىذه القدرة بتعزيز مختمف االستراتيجيات المختمفة

المتعمقة بالتكاليف واألسعار واإلنتاج والتصدير لمختمف السمع والخدمات( ،)1إال أن

ىذه القدرة التنافسية  -وتحديداً لمصناعات المصرية  -قد واجيت تحديات ومعوقات
ارتبطت باشتراطات ومتطمبات لتحقيق التنمية المستدامة وخاصة في ضوء تنامي

ظاىرة استخدام المعايير البيئية كحواجز غير جمركية أمام تدفق التجارة الخارجية

باعتبار أن ىذه المعايير أصبحت متطمباً رئيسياً لحماية البيئة والمستيمكين في الدول

المستوردة بعد أن بمغت المشاكل البيئية حدوداً فائقة.
أىمية الدراسة:

تكتسب الدراسة أىميتيا من حيث أىمية الموضوع الذي تتناولو ،إذ يرى الكثير

من الباحثين االقتصاديين أن مستقبل مصر رىن بتحقيق قفزة كبيرة في صادراتيا،
حيث تُعتبر الصادرات مصد اًر ىاماً لتوفير النقد األجنبي الالزم لدفع عجمة التنمية،
كما أنو القطاع األكثر قدرة عمى التخصيص األمثل لمموارد الطبيعية والبشرية لتزويد
السوق المحمية باحتياجاتيا وخمق فرص عمل جديدة وجذب المزيد من االستثمارات
المحمية واألجنبية ،ومن ثم تحقيق معدالت النمو المستيدفة .ويرتبط ذلك بضرورة

االىتمام بتحقيق عممية التنمية المستدامة وااللتزام بالمعايير البيئية لمصادرات

المصرية ،ومدى انعكاس ذلك عمى القدرة التنافسية لتمك الصادرات ،خاصة وأن

ارتفاع التكاليف بسبب زيادة نفقات حماية البيئة ،يؤدي بالتالي إلى إضعاف القدرة
التنافسية لمصادرات.

( )1محمددد سددمير مصددطفىا المعددايير البيئيددة والقدددرة التنافسددية لمصددادرات المصدرية ،مجمةةة بحةةوث اقتصةةادية ربيةةة ،مد
 ،11ع  ،14القاىرة ،7447 ،ص .177
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القدرة التنافسية لمصادرات المصرية في ضوء المعايير البيئية ومتطمبات تحقيق التنمية المستدامة:

أىداف الدراسة:
 التعرف عمي مفيوم التنمية المستدامة ،والقضايا المرتبطة بمؤشراتيا.
 الوقوف عمى أىمية االلتزام بالمعايير البيئية العالمية لمصادرات المصرية ومدى
تأثيرىا عمى القدرة التنافسية.

 توجيو أنظار المعنيين بالتصدير من المنتجين والمستثمرين إلى ضرورة االىتمام

بالبعد البيئي في اإلنتاج ،لما لو من دو اًر إيجابياً في تنمية الصادرات المصرية،

وانعكاس ذلك إيجاباً عمى معدالت النمو ومعالجة العديد من المشكالت الرئيسية

كالبطالة.

 التوصل لرؤية مستقبمية لمواجية التحديات البيئية لمصادرات المصرية وتعزيز
قدرتيا التنافسية.
إشكالية الدراسة:
تتشدد الدول المتقدمة بشأن وارداتيا من الدول المختمفة – وخاصة النامية -
بااللتزام بمدى تطبيق الدول المصدرة ليا بمقاييس ونظم إدارة الجودة البيئية عن طريق

استخداميا ألساليب حماية تحت مسمى "االشتراطات الصحية والبيئية" ،ويأتي االلتزام

بتمك االشتراطات في ضوء السعي لتحقيق متطمبات التنمية المستدامة كأحد أىم

العقبات أمام الدول النامية – ومن بينيا مصر -لنفاذ صادراتيا لمعديد من األسواق
الخارجية ،األمر الذي يؤدي إلى إضعاف قدرتيا التنافسية عمى تسويق منتجاتيا في

تمك األسواق العالمية.

لذا يمكن طرح إشكالية ىذه الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:

 كيف يمكن مواجية التحديات البيئية لمصادرات المصرية؟

ويتفرع ن ىذا التساؤل الرئيسي ،التساؤالت الفر ية اآلتية:

 )1ما مفيوم التنمية المستدامة وما أىم القضايا المرتبطة بمؤشراتيا ؟
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القدرة التنافسية لمصادرات المصرية في ضوء المعايير البيئية ومتطمبات تحقيق التنمية المستدامة:

 )7ما العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة؟
 )3ما مفيوم القدرة التنافسية ؟

 )1ما الوضع الحالي لمصادرات المصرية؟

 )5ما أىمية االلتزام بالمعايير البيئية العالمية لمصادرات المصرية ومدى تأثيرىا عمى
القدرة التنافسية ؟

 )6ما دور المعايير البيئية في تدعيم القدرة التنافسية لمصادرات المصرية ؟
منيج الدراسة:

نظ اًر لطبيعة موضوع الدراسة ،فقد تم االعتماد عمى المني الوصفي ،فضالً

عن استخدام المني االستقرائي من خالل تناولنا لبعض المفاىيم الخاصة بموضوع
الدراسة.

خطة الدراسة:
ستكون خطة دراستنا من خالل المبحثين التاليين:

المبحث األول:

المبحث الثاني:

البيئة ومؤشرات التنمية المستدامة

المعايير البيئية ودورىا في تد يم القدرة التنافسية لمصادرات

المصرية

النتائةةةةةةةةةج والتوصيات
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المبحث األول :البيئة ومؤشرات التنمية المستدامة.

المبحث األول
البيئة ومؤشرات التنمية المستدامة
برز خالل اآلونة األخيرة مصطمح "مؤشرات التنمية" ،ونظ اًر لما يمثمو ذلك من

أىمية بالغة في دراستنا لمتنمية المستدامة ،فسوف نتعرض في ىذا المبحث إلى
القضايا المرتبطة بتمك المؤشرات ،وكذلك الرؤية المصرية لمتنمية المستدامة ،وتحميل

ىذه المؤشرات في مصر ،من خالل الثالثة مطالب التاليةا

المطمب األول  :مفيوم التنمية المستدامة والقضايا المرتبطة بمؤشراتيا
المطمب الثاني  :العالقة المتبادلة بين البيئة والتنمية المستدامة
المطمب الثالث :الرؤية المصرية لمتنمية المستدامة ( مصر )0202
المطمب األول
مفيوم التنمية المستدامة والقضايا المرتبطة بمؤشراتيا
تعرف التنمية بشكل عام عمي أنياا ذلك الكل المعقد من االجراءات والعمميات

المتتالية والمستمرة التي يقوم بيا مجتمع ما لمتحكم في اتجاه وسرعة التغيير الحضاري

بيدف إشباع حاجاتو( ،)1كما تم تعريفيا بأنياا عممية واعية طويمة األمد شاممة
ومتكاممة في أبعادىا االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية والثقافية

واإلعالمية والبيئية( ،)7وتعرف أيضاً عمي أنياا تمك العممية المرسومة لتقدم المجتمع

اجتماعياً واقتصادياً والتي تعتمد بقدر كبير عمي مبادرة المجتمع المحمي واشراكو

فييا(.)3

( )1عدلي عاطف العبدد ،نيدي عداطف العبددا اإل ةالم التنمةو والتغيةر االجتمةا ي ،دار الفكدر العربدي ،القداىرة،7447 ،
ص.9
( )7عمي عجوةا اإل الم وقضايا التنمية ،عالم الكتب لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،7448 ،ص.13
( )3محسددن بددن عجمددي بددن عيسدديا األمةةةن والتنميةةةة ،جامعددة نددايف العربيددة لمعمددوم األمنيددة ،المممكددة العربيددة السددعودية،
 ،7411ص.77
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المبحث األول :البيئة ومؤشرات التنمية المستدامة.

الفرع األول
مفيوم التنمية المستدامة
ال يقتصر مفيوم "التنمية" عمى التنمية االقتصادية فقط  ،بل يتعداىا إلى

مجموعة كبيرة من القضايا متعددة الجوانب إلدارة االقتصاد والبيئة والمجتمع .إذ تشكل

العناصر الثالثة األخيرة أسس لمتنمية المستدامة .وبالتالي ،فإن االرتباط الوثيق بين

البيئة والتنمية قد أدى إلى ظيور مفيوم حديث لمتنمية يسمى "التنمية المستدامة".
لذلك ،فقد أصدر االتحاد الدولي لصون الطبيعة وشركاءه (برنام

األمم

المتحدة لمبيئة والصندوق العالمي لمحياة البرية) عام  1984وثيقة تحت مسمى

"االستراتيجية العالمية لصون الطبيعة" ،والتي تضمنت نقطة البداية لفكرة
التنمية المستدامة ،بمعنى التنمية التي تضطمع بالمحافظة عمى العمميات البيئية
العاممة في نظم اإلنتاج المتجدد ،أي التي تييئ لمنظم البيئية في الزراعة والمراعي
والمصايد والغابات ،والقدرة المتصمة عمى العطاء ،والتي تحافظ عمى ثراء األنواع

وثراء التنوع الوراثي في كل نوع( ،)1وفي ىذا اإلطار تقدر منظمة الصحة العالمية أن

نوعية البيئة السيئة تسبب  %75من جميع األمراض التي يمكن الوقاية منيا في
العالم اليوم ،وأن عدداً قميالً من التدابير التي يعد بعضيا من المسممات في العالم
طا بعيداً نحو تحسين صحة المميارات من سكان العالم
المتقدم كافية ألن تقطع شو ً

النامي(.)7

وفي عام  1987وبموجب تقرير المجنة الدولية لمبيئة والتنمية "مستقبمنا

المشترك" ،تم دم

االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية في تعريف واحد،

وأشار التقرير إلى أنو ليس من الضروري أن يكون اليدف األول ىو تعظيم اإلنتاج
(1) Report IUCN, “The International Union for Conservation of Nature”, Washington
D.C, 1980, p. 14-20.
( )7تقرير منظمة الصحة العالمية ،جنيف ،7447،ص .77،76

-5-

المبحث األول :البيئة ومؤشرات التنمية المستدامة.

إلى أقصى حد ،إنما يكون الحفاظ عمى القدرة عمى اإلنتاج في المدى الزمني

الممتد(.)1

كما أشار المبدأ الرابع الذي أقره مؤتمر (ريو دي جانيرو) لعام  1997إلى

أنوا "لكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أن تمثّل الحماية البيئية جزًءا ال يتج أز من
عممية التنمية ،وتم التأكيد عمى ىذا المعنى من خالل المبدأ الثالث حيث تم تعريف
التنمية المستدامة بأنيا "ضرورة إنجاز الحق في التنمية ،بحيث تتحقّق عمى نحو
متساو الحاجات التنموية ألجيال الحاضر والمستقبل"(.)7
و"االستدامة" تعني في مفردات التنميةا ذلك النمو المسئول ،أي النمو الذي

يتحقق عندما يتم التوفيق بين االىتمامات االجتماعية والبيئية مع االحتياجات

االقتصادية ألفراد المجتمع واالستخدام الرشيد لمموارد الطبيعية( ،)3وقد أشار تقرير
"المجنة العالمية لمتنمية والبيئة"

(*)

إلى أن التنمية المستدامة ىي "التنمية التي تمبي

احتياجات الحاضر من دون أن يعرض لمخطر قدرة األجيال القادمة عمى تمبية

احتياجاتيا"( .)1ومن ناحية أخري يمكن تعريف التنمية المستدامة عمي أنياا "نمطًا من
تفرط في استثمار مصادر الثروات الطبيعية التي ترتكز عمييا ىذه التنمية
التنمية ال ّ
تخربيا ،أي تنمية تعمل عمى تجديد الموارد والثروات واعادة التصنيع بشكل يضمن
أو ّ
بيئة نظيفة وصالحة لحياة األجيال الحاضرة والقادمة"(.)5

( )1تقرير المجنة العالمية لمتنمية والبيئةا مستقبمنا المشترك ،األمم المتحدة ،نيويورك ،1987 ،ص .14-8
( )7إبراىيم سدميمان ميندا ا "التحضةر وىيمنةة المةدن الرئيسةية فةي الةدول العربيةة :أبعةاد واثةار فةي التنميةة المسةتدامة"،
دراسات اقتصادية ،مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ،ع ،7444 ،11ص.77

( )3فرىاد محمد عمي األىدنا التنمية االقتصادية الشاممة ،مؤسسة التعاون لمطبع والنشر ،القاىرة ،7445 ،ص.36

(*) تشدكمت ىدذه المجنددة بقدرار مدن الجمعيددة العامدة لدمدم المتحدددة فدي كدانون األول العددام  1983برئاسدة "برونتالندد" رئيسددة
وزراء النروي وعضوية ( )777شخصية من النخب السياسية واالقتصادية الحاكمة فدي العدالم ،وذلدك بيددف مواصدمة
النمو االقتصادي العالمي من دون الحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية في بنية النظام االقتصادي العالمي.

( )1تقرير المجنة العالمية لمتنمية والبيئةا مرجع سابق ،ص.6

( )5العقيدد إليدداس أبددو جدودةا "التنميةةة المسةةتدامة وأبعادىةةا االجتما يةةة واالقتصةةادية والبيئيةةة" ،مجمدة الدددفاع الددوطني المبندداني ،ع،78
أكتوبر  ،7411عمي الرابط ا  ،https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/78-dتاريخ دخول الموقع .7417/3/9
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المبحث األول :البيئة ومؤشرات التنمية المستدامة.

وىناك شرطين أساسيين لمفيوم التنمية المستدامة البد من توافرىا ،وىما:
أ -تشترط التنمية المستدامة صراحة والزاماً ديمومة العممية التنموية ،وتوزيع الموارد
والمنافع االقتصادية إجماالً بين األجيال الحاضرة والمقبمة.

ب -وضع البعد البيئي لالستدامة كأحد األبعاد األساسية ،وكذلك البعد السياسي وىو
ما يعمق مفيوم التنمية المستدامة لتتضمن البعد االقتصادي واالجتماعي

والسياسي.

ومن أىم أشكال التنمية المستدامة وحماية البيئة ،ىي التي تقوم أساساً عمى

التموث ،ومن حجم النفايات والمخمفات ،ومن حجم استيالك
وضع حوافز تقمل من ّ
تحد من اإلسراف في استيالك المياه والموارد الحيوية.
الطاقة الراىن ،وتضع ضرائب ّ
وترشيد عميق ومتواصل في استيالك الطاقة والموارد الطبيعية ،واحداث تحوالت
جذرية في األنماط الحياتية السائدة في االستيالك واإلنتاج(.)1

ومما سبق ،يتضح أن التنمية المستدامة ىي التنمية التي تفي باحتياجات
الحاضر دون اإلضرار بقدرة أفراد المجتمع عمى الوفاء باحتياجاتيا ،وىي تفترض

حفظ أصول أغراض النمو والتنمية الطبيعية في المستقبل ،فيي بذلك تعد تنمية

اقتصادية واجتماعية متوازنة ومتناغمة تُعنى بتحسين نوعية الحياة وحماية النظام
الحيوي ،األمر الذي يستمزم االىتمام بحماية البيئة بغية تحقيق التنمية المستدامة.
وأخي اًر ،ينبغي اإلشارة إلى أن الجدل الدولي حول مفيوم التنمية المستدامة قد

خمق بالتأكيد مجاالً جديداً من الخطاب ،كما أن معناه الواسع والغامض قد سمح
لمبعض أن يسعوا لتحقيق مصالحيم بطرق جديدة وحج مختمفة .وبينما يمكن النظر
إلى تمك الظاىرة كمؤشر إيجابي في إبراز قضية التنمية المستدامة لتحتل الصدارة في

النقاش العام ،إال أنو ينبغي أيضاً أال نغفل المخاطر المرتبطة بيا؛ فمع أنو قد ال
&
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يكون ممكناً أو حتى محبذاً أن يكون لمفيوم التنمية المستدامة تعريف محدد ،إال أن
الخطابات السياسية حول كيفية الربط بين القضايا البيئية واالقتصادية قد تسببت،

وستستمر ،في إحداث خالفات سياسية وتنافس حول التعريف األفضل.
الفرع الثاني

القضايا المرتبطة بمؤشرات التنمية المستدامة
أصبح لمصطمح "مؤشرات التنمية" داللة جديدة ومحددة ،فالمؤشرات تعد من

أدوات االتصال والمعمومات؛ فيي تحدد مجموعة من المعمومات من خالل تجميع
البيانات المختمفة والمتعددة ،األمر الذي يجعميا أكثر داللة ،وبالتالي فيي تبسط

المعمومة وتيسر فيميا ،من خالل تسييل فيم الظواىر التي غالباً ما تكون معقدة في
عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية لممجتمع .وعمى ذلك ،فإن المؤشر ما ىو إال

معمومة موجزة ومبسطة تستخدم لوصف حالة تطور عمل ما أو عواقب ونتائ ىذا
العمل ،وذلك بيدف التقييم والمقارنة بين ما ىو مسجل وما ىو حادث .وقد تم التأكيد

عمى ذلك خالل "مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمية " المنعقد في ريو دي

جانيرو عام  ،1997الذي أوصى بضرورة وضع مؤشرات لمتنمية المستدامة ،بيدف
توفير مجموعة من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،الكفيمة بإنجاح الجيود

المبذولة لتحقيق االستدامة.

تجدر اإلشارة إلى أن المؤشرات ليا وظيفتين رئيسيتين ،وىما(:)1

 )1الحد من عدد القياسات والمعايير الضرورية لقياس الحالة.
 )7تبسيط اإلجراءات عند تقديم نتائ القياس لمختمف المستخدمين.
ىذا ويمكن احتساب المؤشرات عمى المستويات الدولية واإلقميمية والوطنية
والمحمية.
( )1حسن شحاتو ،محمد حسان عوضا مرجع سابق ،ص.91-93
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أنواع مؤشرات التنمية المستدامة:
ظيرت مؤشرات التنمية المستدامة تحت ضغط المنظمات الدولية وعمى رأسيا

األمم المتحدة ،والتي أتت بعدة برام لصياغتيا ،ومن أىميا" برنام األمم المتحدة

(لجنة التنمية المستدامة) المنبثقة عن قمة األرض (ريو) ،والذي تضمن نحو 134
مؤش اًر مصنفاً إلى أربعة أنواع رئيسية من المؤشرات [ االقتصادية – االجتماعية –

البيئية – المؤسسية ].

ويوضح الشكل التالي أبرز قضايا ومؤشرات التنمية المستدامة()1ا
الشكل رقم ()1

(*)

أىم القضايا والمؤشرات المرتبطة بالتنمية المستدامة
• الغالف الحٌوي
• األراضً
• البحار والمحٌطات والمناطق
الساحلٌة
• المٌاه العذبة
• التنوع الحٌوي

• المساواة االجتماعٌة
• الصحة العامة والتعلٌم
• السكن
• األمن
• السكان

القضاٌا
والمؤشرات
االجتماعٌة

القضاٌا
والمؤشرات
البٌئٌة

القضاٌا
والمؤشرات
االقتصادٌة

القضاٌا
والمؤشرات
المؤسسٌة
• اإلطار المؤسسً
• القدرة المؤسسٌة

• البنٌة االقتصادٌة
• أنماط اإلنتاج واالستهالك

المصدددرا إسددالم محمددد محمددد شدداىينا التنميددة المسددتدامة ومؤش دراتيا فددي مصددر -د ارسددة تحميميددة ،المجمددة العمميددة لمبحددوث والد ارسددات
التجارية ،م  ،77ع ،1القاىرة ،7413 ،ص .57-19

( )1إسددالم محمددد محمددد شدداىينا التنميةةة المسةةتدامة ومؤش ةراتيا فةةي مصةةر -دراسةةة تحميميةةة ،المجمددة العمميددة لمبحددوث
والدراسات التجارية ،م  ،77ع ،1القاىرة ،7413 ،ص .57-19
(*) من إعداد الباحث.
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المطمب الثاني

العالقة المتبادلة بين البيئة والتنمية المستدامة
إن التوفيق بين أىداف التنمية وضرورات حماية البيئة ُيخرج التنمية عن

مضمونيا التقميدي إلى مفيوم التنمية المستدامة التي أصبحت البيئة أحد أبعادىا،
ويكشف عن تأثير متبادل بين البيئة والتنمية المستدامة ،ومعوقات تنموية تؤثر عمى
البيئة ومشاكل بيئية تعيق التنمية.
ويتطمب تحقيق التوازن بين متطمبات النمو االقتصادي واالستغالل العقالني
لمبيئة – من أجل الحفاظ عمى حقوق االجيال المستقبمية – آليات ووسائل قانونية
ومبادئ توجييية ( الحيطة  ،الوقاية ومبدأ المموث الدافع ) وخطط تنفيذية
واستراتيجيات لتحقيق المشاريع التنموية وادارة جيدة لمنظم البيئية ،إال أن ذلك ليس
بالسيل أمام مصالح الدول المتضاربة.
الفرع األول

الوضع البيئي كأحد أبعاد التنمية المستدامة
تتبمور عممية التنمية المستدامة حول االىتمام بالبيئة واعتبارىا أساس التنمية
االقتصادية ،إذ أن الموارد الطبيعية المتمثمة في التربة والمعادن والغابات والزراعات
والبحار واألنيار وغيرىا ،تعد أساساً لمختمف األنشطة التنموية والصناعية والزراعية.
لذا يأتي االىتمام بتحقيق التوازن بين متطمبات حماية البيئة ومتطمبات التنمية
االقتصادية من خالل االتجاه المتسارع نحو التنمية دون المساس بالموارد الطبيعية
عن طريق مراعاة البعد البيئي عند اتخاذ السياسات االقتصادية التنموية(.)1
?(1) Dupuy P. M, Ou en est le Droit International de l'Environnement à la Fin du Siècle
R.G.D.I.P., (1997-4), pp.873-902, at p.886.

- 01 -

المبحث األول :البيئة ومؤشرات التنمية المستدامة.

كما تم التأكيد عمى ىذه العالقة في العديد من المؤتمرات الدولية ،وأبرزىا تأكيد

المبدأ الرابع من إعالن ريو  1997عمى ضرورة اعتبار حماية البيئة جزء من التنمية

المستدامة وعدم النظر إلييا بصفة منفردة ومستقمة(.)1

وفي سياق متصل تم إنشاء لجنة التنمية المستدامة لدمم المتحدة لتستيدف

تفعيل جيود منظمة األمم المتحدة في مجال إدماج حماية البيئة في سياسات الدول
المرتبطة بالتنمية االقتصادية عقب مؤتمر ريو ،ولتضطمع بأعمال المتابعة من خالل

رصد وتقديم التقارير حول تنفيذ االتفاقيات عمى كافة المستويات الدولية واإلقميمية

والمحمية(.)7

وعمى ذلك ،فإن التنمية المستدامة أصبحت تصيغ الجزء األكبر من السياسة

البيئية المعاصرة ،وقد تبنت غالبية الدول التنمية المستدامة كأجندة سياسية ،إذ تم
استخداميا لدعم الرؤى حول القضايا البيئية اليامة كالتغير المناخي والتدىور

البيئي(.)3

وبالرغم من تباين تعاريف التنمية المستدامة من عدة جيات اقتصادية وبيئية

واجتماعية وسياسية وقانونية ،إال أن جميعيا ترتكز حول مفيوم تمبية احتياجات

الحاضر دون المساس بقدرة المستقبل واألجيال القادمة من تمبية احتياجاتيم ،فيي
تُعنى – بصفة أساسية – بتنمية الحياة دون استنزاف المصادر الطبيعية ،وبالتالي البد
من إيجاد وسائل مبتكرة لالستغالل األمثل ليذه المصادر ،من خالل تغيير السياسات
(1) Déclaration Finale de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement, P. N. U.
site:

V.

développement0(7/07/2014),

du

service

au

l'environnement

E.,

http://www.unep.org/

2

( ) La Commission du Développement Durable, Département de l'Information des Nations
Unies, (11/03/2015), v. site: http://www.un.org/french/esa/desa/aboutus/dsd.html
( )3لممزيد راجعا عبد اهلل بن جمعان الغامديا التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعيةة والمسةؤولية
ن حماية البيئة ،جامعة الممك سعود ،المممكة العربية السعودية ،7447 ،ص .77-1
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واألساليب التقميدية المتبعة لممارسات األفراد والمجتمع لتراعي موضوع حماية البيئة

حال اتخاذ كافة الق اررات ووضع االستراتيجيات الخاصة والعامة.

تجدر اإلشارة إلى عدم وجود تعريف موحد لمتنمية المستدامة في المجتمع
الدولي ،إال أنو من أكثر التعاريف انتشا ار ما جاء بإعالن ريو والذي عرف التنمية
المستدامة بأنيا " التنمية التي تمبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو
اإلضرار بقدرة األجيال القادمة عمى تمبية احتياجاتيا "(.)1
تشتمل التنمية المستدامة عمى عدة أبعاد تتداخل فيما بينيا من النواحي
االقتصادية والبيئية واالجتماعية ،فالتنمية االقتصادية المستدامة تستيدف تطوير البنى
االقتصادية واإلدارة الكفؤة لمموارد الطبيعية واالجتماعية والمساواة في توزيع الموارد.
وتيدف التنمية االجتماعية المستدامة إلى ضمان تحقيق العدالة وتحسين الظروف
المعيشية والصحة وتثبيت النمو الديمغرافي لمحفاظ عمى الموارد الطبيعية(.)7
أما التنمية البيئية المستدامة فتستيدف المحافظة عمى الموارد الطبيعية وحماية
األنواع الطبيعية والذي يكون رىين بمكافحة مظاىر التدىور البيئي بمحاربة التموث
والتصحر .وتركز التنمية المستدامة في البعد البيئي عمى مايمي:
 توجيو السياسات البيئية الفنية تجاه استبدال عناصر االنتاج ( الموارد الطبيعية –
رأس المال – اليد العاممة – المرافق البيئية) والحد من ندرتيا ،فاستخدام
التكنولوجيا الحديثة يساعد في الحفاظ عمى الطاقة والماء المستخدمة في
المجاالت الصناعية والزراعية.
( )1المرجع السابقا ص .8-7
( )7لممزيدد ارجدع  :زوليخدة سنوسدي ،ىداجر بوزيدان الرحمدانيا البعةد البيئةي السةتراتيجية التنميةة المسةتدامة ،المدؤتمر
العممدي الددولي الثالدث ،التنميدة المسدتدامة والكفداءة االسدتخدامية لممدوارد المتاحدة ،كميدة العمدوم االقتصدادية وعمدوم
التسيير.7448/1/8-7 ،
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 إدخال مفيوم االقتصاد األخضر والتنمية الخضراء في ثقافة المنت والمستيمك
لتصبح المعايير البيئية من أبرز الشروط الواجب توافرىا في السمعة حتى تصل
إلى مختمف األسواق.
 إشراك المؤسسات البيئية في اتخاذ الق اررات االقتصادية بيدف رفع استدامة النمو
االقتصادي والحد من المشكالت البيئية (.)1
 إيجاد المزيد من التخصصات في مجال االقتصاد البيئي.
 اإلسراع نحو األخذ بالتكنولوجيا المحسنة ،وكذا سن التشريعات وفرض العقوبات
المناسبة في ىذا المجال.
الفرع الثاني

العالقة بين المشكالت البيئية و ممية التنمية المستدامة
تزايد االىتمام الدولي نحو الحاجة إلى التنمية المستدامة ،وذلك بعد أن كان

العالم يتجو نحو مجموعة من الكوارث البشرية والبيئية المحتممة .فاالحتباس الحراري،
والتدىور البيئي ،وتزايد النمو السكاني والفقر ،وفقدان التنوع البيولوجي ،واتساع نطاق

التصحر ،وما إلى ذلك من مشكالت بيئية ال تنفصل عن عممية التنمية االقتصادية
ّ
بصورة عامة ،إذ إن الكثير من األشكال الحالية لمتنمية ينحصر في الموارد البيئية
التي يعتمد عمييا العال م .فاالرتباط الوثيق بين البيئة والتنمية أدى إلى ظيور مفيوم

التنمية المستدامة( ،)7كما أن التدىور الممحوظ لمبيئة الطبيعية الذي شيدتو
( )1عمدار عمداريا إشةكالية التنميةة المسةتدامة وأبعادىةا ،المدؤتمر العممدي الددولي الثالدث ،التنميدة المسدتدامة والكفداءة
االستخدامية لمموارد المتاحة ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير ،7448/1/8-7 ،ص.13-11

()7

ف.دوج ددالس موسش دديتا مبةةةادئ التنميةةةة المسةةةتدامة ،ترجمددة بي دداء ش دداىين ،الدددار الدولي ددة لالس ددتثمارات الثقافي ددة،

القاىرة ،7444،ص.17 .
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األعوام االخيرة بات ييدد مسيرة التنمية االقتصادية ،فالبيئة وما تشممو من موارد
طبيعية ومنافع اقتصادية تبقى ىي المؤثر األساسي في التنمية باعتبارىا المحيط

الحيوي الذي يتأثر بو اإلنسان ،من النواحي االقتصادية والسياسية واالجتماعية
والتكنولوجية ،فجميعيا اعتبارات تدخل في تنظيم البيئة وتوجيو التنمية المستدامة.

ويعتبر تغير المناخ من أبرز المشكالت البيئية العالمية طويمة األجل التي تؤثر

سمباً عمى كافة النواحي البيئية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ،كما أنيا تعرقل

مسيرة التنمية المستدامة ،لذا تحتل ىذه المشكمة اىتمام دولي وتتطمب البحث ليا عن
حمول عالمية عاجمة ،ونظ اًر ألن تحقيق التنمية المستدامة كان من أىم أىداف اتفاقية

التغيرات المناخية .فقد كانت محاور االتفاقية ترتكز عمى محاوالت إيجاد توازن فعال
بين التأثير البيئي والفعالية االقتصادية(.)1

كما أشار تقرير التنمية في العالم الذي أصدره البنك الدولي عام 7414إلى

العالقة الوثيقة بين التغير المناخي ومدى ارتباطو بالسياسات التنموية خاصة في

الدول النامية ،ومحاولة رسم استراتيجيات حيال التغيرات المناخية والعمل عمى تحقيق
التنمية ،إذ أنو ال يمكن االستمرار في برام التنمية المستدامة في ظل تجاىل تأثير
التغيرات المناخية.

تجدر اإلشارة إلى أن التغير المناخي يترتب عميو تدمير المحاصيل الزراعية

واألعشاب البحرية و الثروة السمكية وافساد دورة المياه في الطبيعة وذوبان الجبال
الجميدية وارتفاع مستويات البحار والفيضانات والتصحر ،األمر الذي يتسبب في

أضرار بالغة باألراضي الزراعية والثروة الحيوانية والنباتية وانتشار األمراض ،وتدمير

التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد الطبيعية وزيادة الكوارث الطبيعية كالزالزل والبراكين
وبالتالي اإلخالل بالتوازن البيئي.

(1) Climate Change , Synthesis Report, adopted at IPCC Plenary XXVII, Valencia, Spain,
12-17 November 2007, p. 72.
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وعمى ذلك ،فإن التغيرات المناخية يزداد تأثيرىا عمى الدول النامية ذات

االعتماد عمى الموارد الطبيعية ،وينعكس تأثيرىا بالتالي عمى االقتصاد العالمي وحركة
التجارة الدولية ،والتدفقات المالية ،وكذا عمى قطاعات ىامة كالسياحة والتأمين.

ومن جية أخرى فإن مشكمة التموث تعتبر أيضاً من أىم المشكالت البيئية التي

تؤثر بالسمب عمى عممية التنمية المستدامة ،نظ اًر لكونيا تنمية ذات قدرة عمى

االستمرار واالستقرار من حيث استخداميا لمموارد الطبيعية ،والتي تتخذ من التوازن

البيئي محو ًار أساسياً ليا بيدف رفع مستوى المعيشة من جميع جوانبيا مع تنظيم

الموارد البيئية والعمل عمى تنميتيا .

لذلك فإنو يتعين عمى صناع القرار ومخططي السياسات واالستراتيجيات إدراج

المشكالت البيئية وعمى رأسيا مشكالت التموث والتغير المناخي ،بيدف تالفي آثارىا
السمبية عمى عممية التنمية المستدامة.

المطمب الثالث

الرؤية المصرية لمتنمية المستدامة ( مصر )0202
يعتبر اليدف القومي لجميورية مصر العربية ىو تعجيل إحراز التقدم في مجال
التنمية المستدامة ،ويتحقق ذلك من خالل زيادة معدل النمو االقتصادي مع تخفيف
الضغوط عمى البيئة والموارد الطبيعية وضمان التوزيع العادل لمثروات بين مختمف
فئات المجتمع ،إذ أن ارتفاع معدل النمو االقتصادي سوف ينعكس إيجاباً عمى
تخفيف عبء الديون القومية ،ويؤدي بالتالي إلى عدم انتقال العبء إلى األجيال
القادمة.
ولقد شيدت مصر خالل المرحمة األخيرة تطورات إيجابية نحو تحقيق االستقرار
السياسي ،من خالل إقرار دستور جديد لمبالد ،ثم انتخاب رئيساً لمجميورية ،وكذلك
انتخاب لبرلمان جديد .وعمى صعيد التنمية االقتصادية واالجتماعية التزمت الحكومة
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الحالية بتكثيف الجيود المبذولة لدفع النمو االقتصادي ،وجذب المزيد من
االستثمارات ،وتمييد الطريق نحو تحقيق العدالة االجتماعية.
ومن ىنا ،فقد تبنت مصر مبادرة جدية تحت عنوانا (استراتيجية مصر لمتنمية

المستدامة "رؤية مصر )"7434تعكس المالمح األساسية لمصر الجديدة خالل الد

( )15عاماً المقبمة ،وضعت خالليا رؤية طويمة المدى لالنطالق بالبالد نحو البناء
والتنمية ومواجية التحديات ،واستيدفت بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنت ،

ويتمتع مواطنوه بقدر مناسب من الرفاىية .وقد انطمقت ىذه االستراتيجية – وفقاً لدوزير

التخطيط – من حيث انتيى اآلخرون ،من خالل دراسة كافة االستراتيجيات والخطط
التي تم وضعيا في فترات مختمفة ،واالستفادة من أخطاء الماضي ،والعمل في إطار
تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إعداد الخطط واالستراتيجيات ،وفى تحديد

األىداف القابمة لمقياس الكمي ،مع وضع آلية مؤسسية لما بعد عام  7415وحتى عام

 7434تقوم عمى المتابعة والرقابة والمساءلة ،وتكون مبنية عمى مؤشرات قياس أداء
رئيسية متسقة مع األىداف األممية لمتنمية المستدامة والتي أطمقتيا األمم المتحدة في

سبتمبر  7415وكذلك مع أجندة أفريقيا .)1(7463

ومما ال شك فيو ،أن نجاح ىذه االستراتيجية في تحقيق أىدافيا يرتبط بتبني

المجتمع بكل فئاتو لمسياسات ،والبرام  ،والمبادرات التي تتضمنيا االستراتيجية ،وأن
يرى فييا ما يحقق آمالو وطموحاتو ،من خالل وضع حموالً واقعية لمتحديات ،وصياغة
رؤية مستقبمية وسيناريوىات لالنطالق نحو المستقبل ،لتفادى األزمات في مختمف
القطاعات ،ومن ثم سيكون لالستراتيجية الدور الرئيسي في تخطيط مستقبل التنمية
المستدامة لمصر حتى (.)7434
( )1سميحة عبد الحميما استراتيجية مصر لمتنمية المستدامة "رؤية مصةر  ،"0202أخبدار مصدر ،مدارس  ،7416عمدي
الرابطا  ،/http://www.egynews.net/838628/838628-2تاريخ دخول الموقعا .7417/3/14
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المبحث األول :البيئة ومؤشرات التنمية المستدامة.

ويوضح الشكل التالي ،أىم أىداف الرؤية المصرية لمتنمية المستدامة :0202
الشكل رقم ()7

األىداف الرئيسية الستراتيجية التنمية المستدامة 7434
تنمٌة
اقتصادٌة

سعادة
المواطن

أفضل 21
دولة على
مستوى العالم

تنافسٌة
األسواق

رأس
المال
البشري
المص د د د دددرا و ازرة التخط د د د دديطا اس د د د ددتراتيجية التنمي د د د ددة المس د د د ددتدامة ( رؤي د د د ددة مص د د د ددر  7434واط د د د ددار االس د د د ددتثمار متوس د د د ددط األج د د د ددل -7415/7411
 ،) 7419/7418مد د ددؤتمر دعد د ددم وتنميد د ددة االقتصد د دداد المصد د ددري ،شد د ددرم الشد د دديخ ،جميوريد د ددة مصد د ددر العربيد د ددة ،فد د ددي الفت د د درة  15-13مد د ددارس
.7415

وتحدد االستراتيجية أىم أىدافيا ومؤشرات أداءىا في العديد من االتجاىات نبرز منيا

ما يتعمق بدراستنا في المحاور االقتصادية والبيئية والتي سوف تنعكس بطبيعة الحال

عمى االلتزام بالمعايير البيئية لمصادرات المصرية  ،وذلك عمى النحو التالي()1ا

 االقتصاد :مما الشك فيو أن التطورات السياسية التي شيدتيا مصر عمى مدار
األعوام السابقة قد شكمت تحدياً أمام النشاط االقتصادي ،وأثرت عمى القطاعات

االقتصادية المختمفة ،إال أن االقتصاد المصري ُيعد واحداً من أكثر االقتصادات
تنوعاً في الشرق األوسط بمحاوره المتعددة والمتنوعة ،وبييكمو اإلنتاجي المرن
وقدرتو عمى التكيف مع التغيرات االقتصادية ،بما يسمح لو بمواجية ىذه

( )1و ازرة التخط د دديطا إسةةةةةتراتيجية التنميةةةةةة المسةةةةةتدامة ( رؤيةةةةةة مصةةةةةر  0202واطةةةةةار االسةةةةةتثمار متوسةةةةةط األجةةةةةل
 ،)0212/0212 -0212/0212مدؤتمر دعددم وتنميدة االقتصدداد المصدري ،شددرم الشديخ ،جميوريددة مصدر العربيددة،

في الفترة  15-13مارس .7415
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التحديات ومعاودة االنطالق نحو تحقيق معدالت نمو مرتفعة( .)1لذلك تسعى

االستراتيجية لدعم االقتصاد وصوالً الستقرار وانضباط أوضاع االقتصاد الكمي،
وتمكينو من تحقيق نمو شامل ومستدام ،يتميز بالتنافسية والتنوع واالعتماد عمى

المعرفة ويشجع تطوير القطاع الخاص ،وكذلك تمكينو من تعظيم القيمة

المضافة ،ليصبح االقتصاد المصري العباً رئيسياً في االقتصاد العالمي ،وقاد اًر
عمى التكيف مع التطورات العالمية .ويحتل مكانة أفضل ليصل إلى مصاف

الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

وتتمثل أىم مؤشرات قياس األداء فيا

 تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى  %7في المتوسط.
 رفع معدل االستثمار إلى  %34في المتوسط.

 زيادة مساىمة الخدمات في النات المحمي اإلجمالي إلى نحو .%74
 زيادة مساىمة الصادرات إلى  %75من معدل النمو.


خفض معدل البطالة ليصل إلى نحو .%5

 البيئة :أسيمت التطورات غير المنضبطة المصاحبة لمتقدم الصناعي في تنامي
سمسمة من المشكالت ذات الطابع البيئي مثمت واقعاً مؤلماً مالزماً لمحياة،
وخاصة مع تعزيز نموذج الحداثة بالتكنولوجيا المتطورة ،والتي انعكست أثارىا
عمى اإلضرار بالبيئة( .)7لذلك تعزز االستراتيجية التحسن المستدام لجودة الحياة
لدجيال الحاضرة ،ورفع الوعي بشأن حماية الطبيعة ،والحد من تأثير التغير
المناخي ،بيدف توفير بيئة نظيفة آمنة مستدامة لدجيال المستقبمية ،من خالل
( )1منى فريد بدران ،وآخرونا لمحة ةن االقتصةاد المصةر  ،الييئدة العامدة لالسدتثمار والمنداطق الحدرة ،ندوفمبر ،7413
ص .5

( )7بيتر كالفرت ،سوزان كالفرتا السياسة والمجتمع في العالم الثالث ،ترجمة عبدد اهلل جمعدان الغامددي ،مطدابع جامعدة
الممك سعود ،الرياض ،7447 ،ص .173
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تطبيق سياسات إنمائية تتميز بدم العنصر البيئي والتوازن بين أولويات النمو
االقتصادي.
وتتمثل أىم مؤشرات قياس األداء في:
 رفع إنتاجية المياه بحوالي  %5سنوياً.
 الوصول لنسبة األيام التي يكون فييا مؤشر جودة اليواء أقل من  %144أفضل
من دول مشابية الطبيعة المناخية.
 مضاعفة معدل التحسن في فعالية استخدام الطاقة بحمول عام .7434


تقميل كثافة توليد النفايات البمدية إلى  5.1كيمو جرام لمفرد في اليوم.
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المبحث الثاني :المعايير البيئية ودورىا في تد يم القدرة التنافسية لمصادرات المصرية.

المبحث الثاني

المعايير البيئية ودورىا في تد يم القدرة التنافسية لمصادرات المصرية
يترتب عمى االمتثال والتقيد باالشتراطات والمعايير البيئية في التجارة الدولية،

آثا اًر تنعكس عمى القدرة التنافسية لمقطاعات االقتصادية وبصفة خاصة قطاع
التصدير ،إذ يؤدي ارتفاع التكاليف بسبب زيادة نفقات حماية البيئة إلى إضعاف ىذه

القدرة ،إال أن ذلك قد يوثر بصورة إيجابية لترتفع ىذه القدرة من خالل تطور تكنولوجيا

جديدة لحماية البيئة التي يمكن أن تحرز تقدما تكنولوجيا ،ومن ثم كسب أسواق واسعة

لمتصدير(.)1

وفي إطار المنافسة الدولية فإن تصدير المنتجات المحمية ليذه الدول يمكن أن

يتضرر  -أو عمى األقل سوف يعرقل نموه  -من خالل ارتفاع التكمفة ألسباب تتعمق
بإجراءات حماية البيئة محميا أو دوليا ،فالتكاليف واألسعار المرتفعة قد تقود إلى تراجع

إمكانيات التصدير في السوق العالمية ليذه الدول ،ولكن يبقى الرتفاع التكمفة دو اًر
ىاماً في التأثير عمى القدرة التنافسية لمصادرات المصرية في السوق العالمية ،وعمى
ذلك فسوف نتعرض في ىذا المبحث إلى الوقوف عمى مفيوم القدرة التنافسية
والمعايير البيئية ،ومدى التزام مصر بالمعايير البيئية حيال صادراتيا ،وكذلك أثر ىذه

المعايير البيئية عمى القدرة التنافسية لمصادرات المصرية ،من خالل المطمبين التاليينا
المطمب األول  :القدرة التنافسية والمعايير البيئية

المطمب الثاني  :الصادرات المصرية وااللتزام بالمعايير البيئية

( )1أوصالح عبد الحميما المعايير البيئية والقةدرة التنافسةية لصةادرات الةدول العربيةة التابعةة لمنظمةة االسةكوا الرئيسةية،
مجمة االجتياد لمدراسات القانونية واالقتصادية  ،م  ،3ع ، ،7415 ،8ص.1
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المطمب األول

القدرة التنافسية والمعايير البيئية
إن العالقة بين المعايير البيئية والقدرة التنافسية ىي عالقة معقدة .فبعض
الخبراء يرون في االمتثال لممسدتمزمات البيئدية عبدئاً إضدافياً يدزيد تكالديف اإلنتاج
ويضر بالقدرة التنافسية .بينما ذىب البعض اآلخر إلى أن المعايير البيئية ىي آلية
مفيدة لتحسين كفاءة اإلنتاج والحد من التأثديرات السمبية عمى البيئة ألن المجتمع ككل
يتحمل تبعات التدىور البيئي .وتبرز بالتالي الحاجة إلى معرفة مدا إذا كاندت المعايير
والجيود البيئية الرامية إلى ضمان الجودة البيئية تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية أو
تقمصيا(.)1
الفرع األول

مفيوم القدرة التنافسية
يحظى موضوع القدرة التنافسية باىتمام واسع النطاق عمى الصعيد الدولي.
نظ اًر لسعي غالبية الدول لمواكبة متطمبات التطورات المتالحقة والمتمثمة في ظاىرة
العولمة واالندماج في االقتصاد العالمي ،وسياسات االنفتاح وتحرير األسواق ،فضالً
عن التطورات اليائمة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،وما ترتب عمييا
من أعباء وخاصة في مجاالت التصدير وتدفقات رؤوس األموال ،لذلك أخذت الدول
النامية في تبني السياسات اإلصالحية الرامية إلى إعادة تأىيل وىيكمة اقتصاداتيا
وتييئة البيئة االقتصادية المواتية والداعمة لقدرتيا التنافسية في اقتصاد عالمي مفتوح
أمام التجارة وتدفقات رؤوس األموال .
( )1األمدم المتحددةا المعةايير البيئيةة والقةةدرة التنافسةية لمقطا ةات االقتصةةادية الرئيسةية ،المجندة االقتصدادية واالجتماعيددة
لغربي آسيا ،نيويورك ،7445 ،ص.9
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تنبع أىمية القدرة التنافسية من كونيا تساعد عمى القضاء عمى إحدى أىم
العقبات التي تواجو تحسين الكفاءة واإلنتاجية ،أال وىي عقبة ضيق السوق المحمي،
والتي تحول دون االستفادة من وفورات الحجم الكبير وعميو فإن توفير البيئة التنافسية
تعتبر وسيمة فعالة لضمان الكفاءة االقتصادية وتعزيز لنمو االقتصادي من خالل
تحسين وتعزيز اإلنتاجية واالرتقاء بمستوى نوعية اإلنتاج ورفع مستوى األداء وتحسن
مستوى معيدشة المستيمكين عن طريق تخفيض التكاليف واألسعار(.)1
تجدر اإلشارة إلى أن

تقرير التنافسية العالمية  -الصادر عن المنتدى

االقتصادي العالمي – وضع تعريف لمقدرة التنافسية ،بأنيا " قدرة االقتصاد الوطني
عمى تحقيق مكاسب سريعة ومستدامة في مستويات المعيشة  ،حيث تعكس القدرة

التنافسية الصفات الييكمية األساسية لكل اقتصاد وطني".

من جية أخرى وضع مايكل بورتر  - MICHAEL PORTERصاحب

نظرية الميزة التنافسية  -نموذجا لقياس التنافسية واستند في ذلك إلى األسس الجزئية
 ، Microوذلك عمى اعتبار أن التنافس يتم بين الشركات وليس بين الدول  ،في حين
يستند نموذج القدرة التنافسية الذي اعتمده تقرير التنافسية العالمية إلى األسس

الكمية  Macroوذلك عمى اعتبار أن التنافس يتم بين الدول.

وبالنظر إلى مفيوم التنافسية من منطمق استخدامو لمعايير متفاوتة وغير
محددة ،فإنو يمكن تعريف القدرة التنافسية بأنيا " الكيفية التي تستطيع بيا المؤسسة أو
الدولة أن تستخدم تدابير واجراءات معينة تؤدي إلى تميزىا عن منافسييا وتحقق ليا
التفوق والتميز عمييم" .وعمى ذلك فإن القدرة التنافسية لممنتجات السمعية والخدمية
تعتبر محصمة لعدة عوامل متداخمة ومتباينة في أنماطيا وتأثيراتيا.
( )1يوسد ددف مسد ددعداويا القةةةةةدرات التنافسةةةةةية ومؤشةةةةةراتو ،الم د د د ددؤتمر العمدم د د ددي الد د د دددولي ،األداء المتم د د دديز لممدنظدم د د ددات و
الح ددكومددات ،جامعة ورقمة ،كمية الحقوق والعموم االقتصادية.7445/3/8-8 ،
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ويوضح الجدول التالي تصنيف بورتر لمعوامل:
جدول رقم ()1

تصنيف بورتر لمعوامل
العوامل األساسية

العوامل المتقدمة

ىي عوامل ترثيا الدولة وال تحتاج إلى

ىي العوامل التي يجب أن يتم بناؤىا بمرور
وتتضمنا

تطويرىا من خالل السياسات ،وتتضمنا

الوقت،

الموارد الطبيعية – الموقع – المناخ –

بنية أساسية لالتصاالت معتمدة عمى

العمال غير

البيانات

الميرة ومتوسطو الميارة.

الرقمية – قوة عاممة عمى درجة عالية من
التعميم -بحوث جامعية في فروع عممية

متطورة ومعقدة 4
العوامل العامة

العوامل المتخصصة

يمكن أن تُستخدم في نطاق واسع من
الصناعات ،وتتضمنا

تقتصر عمى صناعات معينة ،من أمثمتياا

نظم الطرق العامة والسريعة – نظام لإلمداد

موانئ متخصصة في مناولة كميات كبيرة

من

ِ
المقترض (-)Debt capital
برأس المال

المواد الكيميائية – معاىد عممية عمى درجة

مجموعة من الموظفين المثقفين الحاصمين

عالية من التخصص – كادر من األفراد

عمى شيادات جامعية.

عمى درجة عالية من الميارة والتخصص.

المصدر :وزارة المالية ،تعزيز القدرة التنافسية لممشرو ات الصغيرة والمتوسطة في مصر ،جميورية مصر العربية ،نوفمبر  ،7441ص .9

يشار إلى إمكانية التمييز بين نوعين رئيسيين من أساليب المنافسة .األول

( األسموب التقميدي أو القدرة التنافسية القائمة عمى السعر حيث يدخل المشاركون في
منافسة سعرية حادة وبالتالي في “سباق ىدام نحو القاع ،ويتطمب ىذا األسموب إنتاج
منتجات تعتمد عمى كثافة العمالة والموارد الطبيعية ،أو عمى عمالة وبنية أساسية

رخيصتين لجذب االستثمار األجنبي المباشر .أما األسموب الثاني ( القائم عمى التقدم
التكنولوجي) ويؤدي إلى انخفاض حاد في الطمب عمى العمالة غير الماىرة والكثير
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من الموارد الطبيعية  .وفيو تكون الشركات والدول اكثر تخصصا في األسواق التي

تتسم بالمنافسة الشديدة وقمة حواجز الدخول إلييا ،ويتطمب ىذا األسموب المنافسة في
االبتكار ،والبحث والتطوير ،والتقدم التكنولوجي ،والتحسين المستمر في المنتجات،

وكذلك تطوير القاعدة الالزمة من الميارات ،والطاقات التكنولوجية ،فضالً عن مراعاة

عوامل الجودة ،والمرونة ،والتصميم ،واقامة الشبكات(.)1
الفرع الثاني

تطور مراحل المعايير والمواصفات البيئية
تعرف المواصفات البيئية بأنيا شروط توضع عمي المنتجات وأساليب إنتاجيا،

سواء من حيث المدخالت أو مواد التصنيع أو العبوات أو طريقة التغميف ،وكذلك

محددات لكميات االنبعاثات الغازية والتدفقات السائمة المنطمقة أثناء مراحل إنتاج
المنتجات وكيفية التعامل مع ىذه المخرجات السمبية.

كانت بداية وضع المواصفات تركز عمي المخاطر الصحية لممنتجات ،وعمي

إدارة أحد المموثات أو أحد المجاالت في وقت محدد .غير أن ىذه االستراتيجية لم

تصادف نجاحاً كبي اًر .ألنيا لم تأخذ في حسبانيا حقيقة أن التموث قد ينتقل من مجال
آلخر .فمثال عند التركيز عمي إدارة النفايات الصمبة ،فقد يزيد تموث اليواء ،واذا تم
فرض استخدام مركب كيميائي معين فقد تظير من تفاعالتو فيما بعد مركبات خطرة

ىي األخرى.

مع تطور األبحاث العممية بدأت المرحمة الثانية في المواصفات منذ السبعينات

والثمانينات بالدول المتقدمة .والتي انتيجت أسموب العالج الوقائي .ومواجية التدىور
البيئي عند بداية األنبوب ( مراحمو اإلنتاجية األولى ) وليس عند نيايتو فقط .وىو ما

( )1حسين عبد المطمب األسرجا نحو تعزيز القدرة التنافسية لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية الممتقى
العممددي الدددولي "المعرفددة فددي ظددل االقتصدداد الرقمددي ومسدداىمتيا فددي تكددوين الم ازيددا التنافسددية لمبمدددان العربيددة" ،جامعددة
حسيبة بن بوعمي شمف ،الجزائر 5-1 ،ديسمبر .7447
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يقتضي اختيار المدخالت والتكنولوجيات اإلنتاجية األنظف ،وليس مجرد االكتفاء

بمعالجة االنبعاثات والتدفقات الخارجة .لذا تميزت ىذه المرحمة باستخدام أدوات
اقتصادية لتحقيق المواصفات البيئية ،مثل الضرائب عمي الوقود واألسمدة والمبيدات
السامة ،ورسوم عمي كميات االنبعاثات والتدفقات ،وتراخيص تجارية لمكربون .وكميا
أدوات تعتمد عمي مبادئ السوق لحفز المنتجين عمي ابتكار وسائل لخفض تموث

عممياتيم االنتاجية ،ومن ثم خفض تكاليف االلتزام بالمواصفات البيئية ،باعتبارىم
أكثر دراية بظروف التشغيل بمصانعيم ،ومن ثم أقدر عمي اختيار أقل الوسائل تكمفة

لتحقيق االلتزامات .لذا وضعت المواصفات أىدافا بيئية محددة ،تاركة كيفية تحقيقيا

لممؤسسات اإلنتاجية ،مع العمل عمي توفير قاعدة كافية من البيانات والمعمومات

الضرورية.

وفي النصف الثاني من التسعينات وبعد ضغوط الجماعات البيئية عمى

الحكومات لسرعة التدخل في األنشطة االقتصادية إلدماج االعتبارات البيئية في
ق اررات االنتاج واالستيالك .بدأت المرحمة الثالثة من المواصفات بتدشين مناى

التصميم البيئي لممنتجات.

أنواع المعايير واالشتراطات البيئية:

تتمثل أىم صور المعايير البيئية وأنوا يا فيما يمي(:)1

 معايير نو ية البيئة:

وىي تمك التي تعين الحدود القصوى لمتموث التي ال ينبغي تجاوزىا في الوسط
المستقبل لمتموث أو في جزء منو ،وتستخدم العديد من األدوات لتحقيقيا ،يتعمق

بعضيا باإلنتاج والبعض األخر باالستيالك ،وىي تعد معايير عامة تصف حالة

البيئة.

( )1عبدد العزيدز مخيمدر ،دور المنظمدات الدوليدة فدي حمايدة البيئدة ،الطبعدة األولدى ،دار النيضدة العربيدة ،القداىرة،
 ،1986ص.717 - 716
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 معايير االنبعاث:
وىي تحدد كميات المموثات أو درجة تركيزىا التي تنبعث من مصدر أو مادة معينة،
خالل وحدة زمنية معينة ،أو أثناء دورة تشغيل معينة ،ومن تم يكون تأثيرىا كبير عمى
أساليب اإلنتاج التي يجب أن تعدل من خالل استخدام طرق إنتاج معينة تقمل التموث،
وتطبق معايير االنبعاث عادة عمى المنشآت الثابتة كالمصانع أو محطات القوة
الح اررية.
 معايير العمميات واإلنتاج:
وىي تمك التي تنظم الكيفية التي ينبغي أن تنت بيا السمع ،وتصف الطرق واألساليب
الواجب استخداميا أو مراعاتيا في عمميات اإلنتاج ،مثل نوع التكنولوجيا واآلالت
والمعدات المستخدمة ومدى مالئمتيا...الخ ،كما تشتمل أيضا عمى مستويات
االنبعاث والقواعد التي ينبغي مراعاتيا في استغالل المنشآت الثابتة وكيفية تصميم
ىذه المنشآت.
 معايير المنتجات:
وىي تطبق بغرض منع التدىور البيئي أو حماية المستيمكين من التموث البيئي

المباشر ،أي أن تمك المعايير تيدف إلى حماية البيئة من األضرار التي تحدث من
نظر لما قد يصدر عنو أو يحتويو من مواد
استعمال أو استيالك سمعة أو منت ما ،ا
مضرة باإلنسان والحيوان أو النبات أو يخل بالتوازن الدقيق الذي يربط بين عناصر

النظام البيئي ،وتقوم ىذه المعايير بتحديد ووصف ما يمي()1ا

 الخصائص الطبيعية والكيميائية لممنتجات ،وخاصة تمك التي تشير إلى ما
تحتويو من مواد مموثة ومضرة.

( )1السديد أحمدد عبدد الخدالقا السياسدات البيئيدة والتجدارة الدوليدة ،د ارسدة تحميميدة لمتدأثير المتبدادل بدين السياسدات البيئيدة
والتجارة الدولية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1991 ،ص.68
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 القواعد الخاصة بشروط التعبئة والتغميف والتموين أو العرض لسمعة معينة التي
تيدف إلى حماية المستيمكين.

 مستويات المموثات المنبعثة أو المتخمفة والتي تحدثيا سمعة معينة خالل عممية
االستعمال.

 النسب القصوى المسموح بيا من السموم الصناعية والكيماويات في المنتجات.
 كيفية التخمص والتصرف في المنت
االستخدام.



بعد استخدامو كإعادة التدوير أو إعادة

معايير األداء:

وىي تتطمب أنشطة معينة كالتقييم البيئي ،والذي غالبا ما يعمل عمى تحسين إدارة
البيئة.

المطمب الثاني

الصادرات المصرية وااللتزام بالمعايير البيئية
من المفترض أال تدتعارض المعايير البيئية والقدرة التنافسية مع الجيود الرامية
إلى زيادة النمو االقتصادي وتحقيق التنمدية المسدتدامة .ويكمن التحدي الذي تواجيو

مصر في الحرص عمى أن تكون األنظمة البيئية المعدتمدة متالئمة مع الظروف

المحمية ،وأن تتصف باالتساق في التنفيذ؛ وأن تخمو المعايدير البيئدية المفروضدة عمى
أسواق الصادرات من التمييز ،وأن تطبق بأقل الوسائل تشوييا لمتجارة ووفقداً لني
عممي في تحديد المعايير.

الفرع األول

أىمية وتطور الصادرات المصرية
يركز عمماء االقتصاد عمى أىمية قطاع الصادرات في الفكر االقتصادي
الحديث ،نظ اًر الضطالعو بثالثة أدوار رئيسية ،تتمثل في ارتباط نشاط التصدير
بأىداف إدارة التنمية ،فضالً عن اتساع نطاق السوق الذي يمعب الدور األكبر في
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تقوية دوافع المستثمرين في استثمار رؤوس أمواليم في المنتجات والسمع التي تعتمد
أساساً عمى القدرة التنافسية وبالتالي إيجاد فرص لتطوير اليياكل اإلنتاجية بما يتماشى
مع متطمبات السوق العالمي ،ىذا إلى جانب أىمية نشاط الصادرات في إدارة التكوين
الرأسمالي لمقواعد اإلنتاجية(.)1
تشكل التجارة الخارجية أحد أبرز المحاور في االقتصاد المصري ،وبخاصة
زيادة الصادرات وتحسين قدرتيا التنافسية في األسواق العالمية ،فالصادرات ىي
المحرك الرئيسي لإلنتاج ومصدر أساسي من مصادر النقد األجنبي وتشغيل العمالة،
كما ُيعد قطاع الصناعة أحد اىم القطاعات المكونة لالقتصاد المصري ككل ،إذ يعمل
عمى تقميص الفجوة في الميزان التجاري من خالل زيادة الصادرات وترشيد الواردات

نحو ا لواردات الداعمة لمتنمية االقتصادية .ويتأثر النمو الصناعي بالعديد من العناصر
ذات الصمة بمناخ األعمال نفسو ،سواء إصدار التراخيص ،وتخصيص األراضي،
وكذلك حزمة الحوافز التي يتم تقديميا لمقطاع الصناعي لممستثمرين المحميين أو
األجانب.
لذلك يتم العمل عمى تنفيذ عدد من التدابير المشجعة لزيادة الصادرات
المصرية ،والتي تتمثل بشكل عام في سن التشريعات واتخاذ عدد من اإلجراءات
المؤسسية الداعمة لمناخ األعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة لقانون
والئحة االستيراد والتصدير ،وتبسيط إجراءات التصدير واالستيراد من خالل مراجعتيا
واعادة ىندستيا وميكنتيا ،وحوكمة عمل الكيانات المعنية بتنمية الصادرات والفحص
والرقابة واعادة ىيكمة الكيانات العاممة في ىذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل
( )1فكددري أحمددد العدددلا تنميددة الصددادرات المص درية فددي ضددوء متطمبددات الجددودة ،مجمددة البحددوث االداريددة ،م د  ،73ع،7
 ،7445ص .119-118
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التشابكات في االختصاصات والتحول نحو التكامل لضمان الكفاءة والفعالية في أداء
ىذه المؤسسات من خالل مؤشرات أداء محددة قابمة لممتابعة والتقييم(.)1
ويبين الشكل التالي األىمية النسبية لمصادرات المصرية:
الشكل رقم ()3

األىمية النسبية لمصادرات

وتظل الصادرات عمى رأس أبرز مصادر العمالت األجنبية حيث تفوق
الصادرات المصرية تحويالت العاممين من الخارج ،و 7.7مرة من السياحة ،و3.1

مرة من االستثمار األجنبي المباشر ،و 3.7مرة من عائدات قناة السويس وفقاً لبيانات

عام  7415/7411وىو ما يوضح األىمية النسبية الكبيرة لمصادرات المصرية كمورد
رئيسي لمعمالت األجنبية مما يستوجب تضافر الجيود من أجل تنميتيا(.)7

( )1جميوريد ددة مصد ددر العربيد ددةا اسةةةةتراتيجية وزارة التجةةةةارة والصةةةةنا ة لتعزيةةةةز التنميةةةةة الصةةةةنا ية والتجةةةةارة الخارجيةةةةة
 ،0202/0212و ازرة التجارة والصناعة ،ص.57
( )7جميوريد ددة مصد ددر العربيد ددةا اسةةةةتراتيجية وزارة التجةةةةارة والصةةةةنا ة لتعزيةةةةز التنميةةةةة الصةةةةنا ية والتجةةةةارة الخارجيةةةةة
 ،0202/0212و ازرة التجارة والصناعة ،ص.11

- 31 -

المبحث الثاني :المعايير البيئية ودورىا في تد يم القدرة التنافسية لمصادرات المصرية.

ويوضح الشكل التالي تطور الصادرات والواردات غير البترولية وعجز الميزان

التجاري المصري.

الشكل رقم ()1

تطور الصادرات والواردات غير البترولية وعجز الميزان التجاري

وتتنوع الصادرات المصرية من كتب ومصنفات فنية ،جمود وأحذية ،أثاث
منتجات طبية ودوائية ،مفروشات ،غزل ومنسوجات ،مالبس جاىزة ،منتجات يدوية،

حاصالت زراعية ،منتجات ىندسية والكترونية ،منتجات غذائية ،كيماويات وأسمدة،
وأخي اًر مواد بناء ،وىذا ما يوضحو الشكل التالي.

الشكل رقم ()5

تنوع الصادرات السمعية غير البترولية
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ويواجو المصدرون في مصر ضغوطا من عمالئيم بالدول المتقدمة التي تستمزم اتخاذ
إجراءات صارمة بشأن تطبيق المواصفات البيئية ليس فقط عمي المنتجات ،بل أيضا
عمي أساليب إنتاجيا ،والمدخالت والمموثات الغازية والسائمة المنطمقة وكيفية التعامل
معيا .وقد يصل األمر لمطالبة الدولة المستوردة بفحص إنشاءات المصانع وتسييالت
اإلنتاج ،كما في حالة الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل ،وخاصة عند
التعامل مع فروع الشركات متعددة الجنسية.
الفرع الثاني

المعايير البيئية وتد يم القدرة التنافسية لمصادرات المصرية
لقد أثار موضوع حماية البيئة العديد من تساؤالت الميتمين بالشأن
االقتصادي حول مدى العالقة التفاعمية بين البيئة والتجارة  ،وتتعمق غالبية ىذه

التساؤالت بالمخاوف من أن تتحول المقاييس والمعايير البيئية إلى عقبة تحول دون

توسع التجارة الخارجية والقيام بدورىا كأداة من أدوات التنمية االقتصادية؟ وىل يمكن
أن تصبح المعايير البيئية بديالً عن التعريفة الجمركية وسالحاً ترفعو الدول المتقدمة
في مواجية صادرات الدول النامية خاصة تمك المعروف استخداميا لمواد مموثة

لمبيئة.

إن األمر ال يرتبط فقط بالسياسة البيئية التي تمارسيا الدول المتقدمة وتؤثر عمى

التجارة الخارجية لمدول األخرى ،بل إنو يتعمق أيضاً بالسياسة البيئية الوطنية ،أي تمك
التي تضعيا الدولة وتؤثر بالتالي عمى حجم االنتاج ،ومن ثم عمى حجم صادراتيا إلى

الخارج ،وقد يترتب عمى ذلك مشكمة في االختيار بين استراتيجية التنمية االقتصادية

التي تنتيجيا الدولة وبين أولويات حماية البيئة والمحافظة عمييا(.)1

( )1محمد ابراىيم محمود الشافعيا السياسة وتأثيرىدا عمدى الوضدع التنافسدي لمصدادرات الصدناعية المصدرية ،مجمدة العمدوم
القانونية واالقتصادية ،م  ،16ع ،7كمية الحقوق ،جامعة عين شمس ،7441 ،ص.717
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إن االلتزام بالمعايير البيئية بالنسبة لممنتجات المصرية قد يحمل معو تأثي اًر كبي اًر
عمى قدرة الصادرات المصرية عمى المنافسة في السوق العالمية ،نظ اًر لتكمفة الوفاء
بيذه المعايير من قبل الشركات والييئات المنتجة لتمك السمع مما قد يدفعيا لإلحجام
عن انتاجيا أو البحث عن مجال آخر لالستثمار ،األمر الذي يفقد مصر ميزة تنافسية
في منتجات كانت تتخصص فييا مقارنة بغيرىا من الدول األخرى(.)1
إال أنو – وبالرغم من ذلك  -فإن ىذا االلتزام يحمل بين طياتو بعض
اإليجابيات أبرزىا رفع الوعي البيئي .إذ أن التدىور البيئي في مصر قد بمغ مداه
الفائق الذي أثر عمى الصحة العامة وبالتالي عمى مستقبل التنمية ،بسبب االنبعاثات
التي جعمت القاىرة من أكثر ثالث مدن تموثا باليواء في العالم( ،)7باإلضافة إلى
التدفقات السائمة الناتجة عن المصانع والتي تصب في نير النيل أو الترع أو تتسرب
لممياه الجوفية ،فتيدد صحة الكائنات الحية والتربة .كذلك فإنيا تعتمد في أغمب
صادراتيا عمي الموارد الطبيعية واإلنتاج األولي ،وبالتالي فإن تحرير التجارة وتسريع
نمو الصادرات سوف يعجل من استن ازف الموارد غير المتجددة مثل التربة الزراعية
والطاقة ،األمر الذي سوف يؤثر عمي إنتاجيتيا وتكمفتيا المستقبمية .كذلك فإن مصر
تعاني من البطالة وانتشار الفقر وندرة الموارد الالزمة الستكمال البنية األساسية وتمبية
االحتياجات الضرورية لممواطنين .ومن ثم فإن اإلنفاق عمي حماية البيئة سيكون عمي
حساب أفراد المجتمع المصري.
( )1محمد ابراىيم محمود الشافعيا السياسة وتأثيرىدا عمدى الوضدع التنافسدي لمصدادرات الصدناعية المصدرية ،مجمدة العمدوم
القانونية واالقتصادية ،م  ،16ع ،7كمية الحقوق ،جامعة عين شمس ،7441 ،ص.718
(2)Harrington, W. and V. McConnell, “Motor vehicles and the environment,” in H. Folmer
and Tietenberg (eds.), The International Yearbook of Environmental and Resource
Economics, 2003.
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من جية أخرى فإن مصر مازالت تعاني من عدة مشاكل بيئية داخمية من

أىميا تموث مياه الشرب وانتشار القمامة وسوء إدارة النفايات الصمبة والسائمة
والصرف الصحي ،وغيرىا من المشاكل الداخمية التي سبق وأن تخطتيا الدول

المتقدمة ،إال أنيا مازالت ذات أولوية والحاحا عن قضايا عالمية تيتم بيا الدول
المتقدمة مثل التغير المناخي وثقب األوزون ،وخفض تركيزات غازات الكربون والميثان
وغيرىا في الجو ،لذا كان عمييا االلتزام بأنظمة اإلدارة البيئية لمعمل عمى احتواء تمك

المشكالت.

وتجدر اإلشارة إلى سابقة تعرض الصادرات النسيجية المصرية إلى بعض

العراقيل من جانب دول االتحاد األوروبي بشأن استيراد ىذه المنتجات والتي تحوي

بعض األنواع المعينة من الصبغات ،فما كان من دول االتحاد األوروبي إال اشتراط

ما يعرف" بشيادة اإليكو"(*) ،إذ أن العديد من المستوردين يحاول تفادي اإلجراءات
القانونية والحمائية المتعمقة بحماية البيئة ،وذلك باالعتماد عمى شيادات التوافق

الدولي ،Eco labels Certificationحيث تتميز ىذه الشيادات بتغطيتيا لجميع
المتطمبات البيئية بما في ذلك الجانب القانوني لمعظم دول االتحاد األوروبي وىى

بذلك  -شيادات التوافق البيئي  -تعتبر ضمان لتوافق المنت الحاصل عمييا بأنو

متوافق مع المتطمبات البيئية القانونية .كما تتجو عديد دول االتحاد األوروبي إلى

فرض واشتراط طرق معينة في التعبئة والتغميف مما يؤدي إلى زيادة التكمفة بالنسبة
لممورد(.)1

(*) عالمة اإليكو ” ” Eco labelsا ىي" شيادة ضمان عدم احتواء األقمشة المشتراة عمدى كيماويدات قدد تكدون ضدارة
بالمسدتيمك" لدذلك يمكدن اسدتخدام ىدذه العالمدة فدي أغدراض التسدويق والدعايدة كأحدد أىدم دعدائم تنافسدية المنتجدات
باألسواق المحمية والخارجية ،وعادة ما تقددم عالمدة اإليكدو معمومدات مدوجزة عدن مواصدفات المندت المرتبطدة بالبيئدة،
وىدى بدذلك تسداعد المسدتيمكين فدي تحديدد أي المنتجدات آمندة بيئيداً ،وأي المنتجدات تدم صدنعيا باسدتخدام مدواد صدديقة

لمبيئة.

( )1ناصر عبدد الميديمن :المتطمبةات البيئيةة لممنتجةات النسةيجية فةي ظةل تحريةر التجةارة العالميةة ،ورقدة عمميدة مقدمدة
لو ازرة التجارة والصناعة ،القاىرة ،مصر ، 7441 ،ص .15
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كما يشار إلى أن نظام اإلدارة البيئية يعتبر  -بشكل عام  -أداة لمحفاظ عمى

بنية المؤسسة من األنشطة ومنتجاتيا وتفاعميا مع البيئة ،ومواصمة تحسين مستوى

األداء البيئي المطموب .وىي مصممة لمحد من استمرار األضرار البيئية الناجمة عن
األنشطة والخدمات والمنتجات في المؤسسة.

وترتكز المواصفة القياسية العالمية لمبيئة  ISO 1400عمى متطمبات اإلدارة

البيئية بيدف تمكين المؤسسات الصناعية من ممارسة أعماليا في ضوء المتطمبات

التشريعية ومراعاة اآلثار البيئية ،إذ أنيا تراعي معايير الجودة وتتكامل مع المواصفة

القياسية العالمية  ISO 9001والتي تيتم بجودة االنتاج في المنشاة الصناعية
البيئية(.)1

تنطبق ىذه المواصفة عمى الجوانب البيئية التي تتمكن المنشاة من التحكم فييا

بصورة إيجابية لصالح البعد البيئي ،حيث تصمح ىذه المواصفة لمتطبيق في أية منشاة

صناعية تستيدف مايمي (:)7

 تطبيق وصياغة وتحسين نظام اإلدارة البيئية.
 المطابقة الذاتية مع السياسة البيئية المعمنة.

 السعي نحو اإلجازة والتسجيل لنظام اإلدارة البيئية في مواجية كافة الجيات
المحمية والدولية.

 التقرير واإلعالن الذاتي بالمطابقة مع المواصفة.
وتشتمل العناصر األساسية لنظم اإلدارة البيئية عمى تعريف واضح لمسياسة
البيئية بالمؤسسات الصناعية ،كما تتضمن توضيح لدىداف والخطط وطرق التنفيذ
والتشغيل ،والرصد واإلجراءات التصحيحية ،ومراجعة اإلدارة ،لذلك يعتبر التخطيط
( )1نبي ددل ىاش ددم األعرج ددي وآخ ددرونا دلي ددل الج ددودة البيئي ددة ف ددي جامع ددة باب ددل حس ددب المواص ددفات العالمي ددة لمبيئ ددة األي ددزو
 ،11441و ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،جامعة بابل ،7414 ،ص.1
(2)Awang ,Muhamad,and Others,1999:Environmental Management Standards
ISO14000,Towerds a Sustainable Future. University Putra Malaysia Press.
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البيئي من أىم الوسائل الالزمة لتحديد اآلثار البيئية الفعمية والمحتممة من العمميات
والمنتجات الصناعية ،ىذا إلى جانب المتطمبات التنظيمية والمالية والمسئوليات
واألدوار المؤسسية ،وكذا تحديد إجراءات المراجعة والتحسين(.)1
تجدر اإلشارة إلى أن السياسة البيئية تتم من خالل مرحمتينا األولى ويتم من
خالليا إقرار معايير تحقيق الجودة البيئية ،بينما تتمثل المرحمة الثانية في وضع نظام
تشريعي مالئم يتضمن كافة السبل والوسائل التي تكفل تحقيق المعايير البيئية السابق
إقرارىا(.)7
التشريعات المصرية لمحد من تموث البيئة:
تعددت التشريعات التي أصدرتيا الدولة من أجل حماية البيئة .وتفرعت ىذه

التشريعات بين قوانين وق اررات و ازرية .ومن بين القوانين اليامة التي تصدت لموضوع
البيئة القانون رقم  1لسنة  1991وتضمن ىذا القانون مجموعة من النصوص لتنظيم
عممية التخمص من النفايات والمواد المموثة لمبيئة وكذلك الشروط واالحتياطات الواجب

اتباعيا لمنع حدوث الكوارث البيئية .وأصدر رئيس مجمس الوزراء الالئحة التنفيذية
ليذا القانون بالقرار رقم  338لسنة  .1995وتضمنت الالئحة المعدالت والنسب
والمعايير البيئية التي ينبغي توافرىا وذلك بعد موافقة كل وزير في مجال تخصصو
عمى تمك المعايير .ومن قبمو صدر قانون الصرف والمخمفات السائمة عمى شبكات

الصرف الصحي المائية رقم  93لعام  ،1967والقانون رقم  81لسنة  1987في شأن
حماية نير النيل والمجاري المائية من التموث ،والقانون رقم  59لسنة  1964في شأن

تنظيم العمل باإلشعاعات والوقاية من أخطارىا.
( )1نبي ددل ىاش ددم األعرج ددي وآخ ددرونا دلي ددل الج ددودة البيئي ددة ف ددي جامع ددة باب ددل حس ددب المواص ددفات العالمي ددة لمبيئ ددة األي ددزو
 ،11441و ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،جامعة بابل ،7414 ،ص.3
(2) Copper, M., Oates, W., Environmental Economics: A Survey, Journal of Economic
Literature, 1992, Vol30, n2, p685.
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إال أنو – وبالرغم من ذلك – فإن مصر مازالت تعاني من عدم االستغالل

األمثل لطاقاتيا اإلنتاجية وفقدانيا لمميزة النسبية الناجمة عن وفرة المواد الخام واأليدي
العاممة الرخيصة بسبب تدني مستوى الوعي البيئي وضعف اليياكل اإلنتاجية وعدم
القدرة عمى التخمي عن التكنولوجيا القديمة وبناء القدرات الفنية واإلدارية الالزمة

لمنيوض بالقطاعات اإلنتاجية .ىذا فضالً عن افتقارىا إلى أىم الوسائل التي تخدم
تنمية الصادرات ،مثل()1ا

 اإلدارة البيئية المتضامنة والمتكاممة والمتداخمة مع اإلدارات اإلنتاجية والتسويقية.
 الدراسات المتخصصة في دراسة معايير الجودة البيئية العالمية ،ومدى إمكانيات
التطبيق العممي ليا في مصر.

 الييئات المتخصصة في بحوث التسويق ،ووضع سياسات التصدير.
 االفتقار إلى قاعدة بيانات تسويقية دولية ،وكذا إلى الوسائل الحديثة في التصدير
كالتجارة اإللكترونية.

مما سبق يتضح أنو عمي مصر االستمرار في اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بانتياج
المواصفات البيئية القياسية لمواجية التدىور البيئي الداخمي من جية ،ومن جية
أخري لتمبية متطمبات المواصفات البيئية العالمية ،وتحسين صورة مصر أمام الدول
الخارجية باعتبارىا دولة تيتم باالعتبا ارت البيئية وتدمجيا في ق اررات االستثمار
واالستيالك .فال يمكن الستراتيجيات النمو التي تتجاىل االعتبارات البيئية وتسعي
وراء منافع اقتصادية قصيرة األجل أن تتالءم مع مفيوم التنمية المستدامة.

( )1فكري أحمد العدلا تنمية الصادرات المصرية في ضوء متطمبات الجودة ،مرجع سابق ،ص .155
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أوال :النتائج:

من خالل الدراسة السابقة يمكن التوصل إلى النتائج التالية:
 تزايد االىتمام في السنوات األخيرة بطبيعة العالقة بين المعايير البيئية والقدرة
التنافسية لمصادرات بعد أن برزت المعايير البيئية كأحد الضغوط الحديثة الموجية
نحو تدفق الصادرات في األسواق العالمية.

 إن تدعيم القدرة التنافسية لمصناعات ومراعاة ذلك لمقواعد والمعايير البيئية يساعد
عمى تحقيق عممية التنمية المستدامة.

 إن زيادة القدرة التنافسية والنفاذ إلى األسواق يتطمبان االىتمام بمتطمبات التنمية
وبناء قدرتيا ونقل التكنولوجيا المناسبة وتطبيق المعايير البيئية والحفاظ عمى البيئة

وحمايتيا.

 تعاني العديد من الدول النامية – ومن بينيا مصر– من تعطل طاقاتيا اإلنتاجية
وفقدانيا لمميزة النسبية الناجمة عن وفرة المواد الخام واأليدي العاممة الرخيصة

بسبب تدني مستوى الوعي البيئي وضعف اليياكل اإلنتاجية وعدم القدرة عمى
التخمي عن التكنولوجيا القديمة وبناء القدرات الفنية واإلدارية الالزمة لمنيوض
بالقطاعات اإلنتاجية.

 إن اإلدارة البيئية الرشيدة ىي اإلدارة التي تضع مكونات البيئة ومعطياتيا
والمحافظة عمييا ىدفاً استراتيجياً في إدارة منظومة العالقة بين عناصر البيئة
وبين طموحات التنمية بما يحقق التوازن بينيا.

 إن المعايير البيئية وما يرتبط بيا من ضوابط واشتراطات تعد إحدى مقومات
القدرة التنافسية لمصادرات في االقتصادات المتقدمة والنامية عمى حد سواء.

 أصبحت المواصفات البيئية شرطا أساسيا لمقبول العالمي لصادرات الدولة .وكما
أن تمبية ىذه المواصفات ينطوي عمي تحديات ضخمة ،تتمثل في ارتفاع التكاليف
وصعوبة استيفاء متطمباتيا بسبب ضعف البنية التحتية التكنولوجية والمعرفية
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النتائج والتوصيات:
المحمية وندرة الخبرات المتخصصة .إال أنو عمى الجانب اآلخر فإن ىذه
المواصفات تشكل فرصا واعدة النطالقة جديدة لمصادرات المصرية ،وعنص ار
ىاما لتسويق السمع االستيالكية ،خاصة عندما تصحبيا حمالت إعالنية تركز

عمي إبراز المعايير البيئية.

ثانيا :التوصيات:

باإلضافة إلى النتائ سالفة الذكر ،فإن الباحث يوصي بما يميا

 ضرورة اعتماد الشفافية والمينية العالية في وضع المعايير البيئية لتحقيق
األىداف التي وضعت من أجميا والحيمولة دون استخداميا كعوائق غير جمركية

أمام تدفق التجارة الخارجية.

 توجيو السياسات الحكومية نحو النيوض بالطاقات االبتكارية والبنى التحتية
والتكنولوجيا والعمل عمى االرتقاء بقدرات رأس المال البشري بيدف تحقيق نتائ

ايجابية في تعزيز القدرة التنافسية التي أصبحت تعتمد بشكل كبير عمى ىذه
المتغيرات.

 ضرورة تدخل الدولة بالشكل الذي ينظم آلية السوق ويحفز القطاع الخاص عمى
إدماج البعد البيئي في رسم السياسات اإلنتاجية.

 ضرورة إشراك المنظمات غير الحكومية الميتمة بالشأن البيئي والتجاري في األخذ
بزمام المبادرة لتوفير المعمومات عن المعايير البيئية العالمية واتاحتيا لممنتجين
السيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 ضرورة حشد الطاقات المالية والبشرية والعمل عمى إدخال التكنولوجيا الحديثة
لمقطاعات اإلنتاجية وتحمل التبعات المالية في األمد القصير بيدف النيوض

باألداء البيئي وتعزيز القدرة التنافسية لمصادرات وضمان النفاذ لدسواق الخارجية.

 إقرار سياسة بيئية متناسقة ترتكز عمى منيجية واضحة وتضع في اعتبارىا
األىداف االقتصادية وخطط التنمية المستدامة بحيث يتم التقميل بقدر اإلمكان من
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النتائج والتوصيات:
اآلثار الخارجية لتمك السياسة عمى الييكل االقتصادي لمدولة وبصفة خاصة
قطاع الصادرات.

 ضرورة إدخال الثقافة البيئية لدى المسئولين عن تخطيط السياسات التصديرية

واتخاذ القرار االقتصادي ،والعمل عمى إدخال البعد البيئي في سياسات التصدير،
وذلك لزيادة القدرة التنافسية من جية ،وتعزيز النمو االقتصادي وتحقيق التنمية

المستدامة من جية أخرى.

 توحيد التشريعات المختمفة التي تتصدى لموضوع حماية البيئة بحيث يتم تالفي
أي تناقض أو تضارب بينيا.

 توعية القائمين عمى رسم السياسة التجارية وكذلك استخدام المعايير والمقاييس
البيئية وعقد االتفاقات مع أصحاب المشروعات الصناعية لموصول إلى حماية

البيئة بأقل آثار سمبية ممكنة عمى المشروعات االستثمارية.

 ضرورة تشجيع الدولة لمشركات المختمفة عمى االستثمار في التكنولوجيا النظيفة
وعمميات اإلنتاج غير الضارة بالبيئة ،وذلك من خالل تقديم الدعم المالي والفني

ليذه الشركات.

 أىمية إجراء الدراسات االقتصادية المستمرة لرفع درجة استفادة مصر من
المميزات المتعددة التي تتيحيا المنظمات االقتصادية العالمية وأىميا منظمة

التجارة العالمية ) (WTOلمدول المنضمة إلييا.

 وضع اآلثار البيئية المحتممة في االعتبار عند اتخاذ أي قرار يتعمق بتشجيع
وتنمية الصادرات وكذلك المشروعات االستثمارية الصناعية في مصر.

 ضرورة التدخل الحكومي لحفز المؤسسات االنتاجية الخاصة عمي إدماج البعد
البيئي في ق اررات االستثمار واالنتاج .فيناك دور فعال يمكن أن تمعبو المؤسسات

العامة والخاصة الميتمة بالتصدير .مثل نقطة االستعالم الوطني ،وجمعية

الكيمياء والسموم ،ولجنة التجارة والبيئة .فضالً عن دور المنظمات غير الحكومية
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النتائج والتوصيات:
المعنية بالتصدير في توفير المعمومات وتدريب العاممين وتقديم المساعدات الفنية
لممنتجين لمساعدتيم عمي اختراق األسواق وتوسيع حصة التصدير بحمالت

إعالمية وتسويقية تركز عمي المستيمك األخضر.

 ضرورة اتخاذ إجراءات جادة تعتمد عمي الشفافية والوضوح واألسس العممية،
وتضع المعايير البيئية الضرورية التي تتالءم مع الظروف المحمية .بيدف تكوين

قناعة لدي المعنيين بالدول المتقدمة بأن مصر تسير عمي الطريق الصحيح.
وحينئذ من المتوقع زيادة إمدادىا بالمعونات المالية والفنية طبقا لنظام التفضيل

العام لمنتجات الدول النامية صديقة البيئة .وىو ما سيساعد عمي تعجيل الخطوات
نحو التنمية المستدامة.
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المراجع:
المراجع:
مرتبة حسب الترتيب األبجد مع حفظ األلقاب...
 )1إبدراىيم سددميمان مينددا ا "التحضةةر وىيمنةةة المةةدن الرئيسةةية فةةي الةةدول العربيةةة :أبعةةاد واثةةار فةةي
التنميةةةة المسةةةتدامة" ،دراسةةةات اقتصةةةادية ،مرك ددز اإلم ددارات لمد ارس ددات والبح ددوث االس ددتراتيجية،

ع.7444 ،11

 )7إسالم محمد محمد شاىينا التنمية المستدامة ومؤشةراتيا فةي مصةر -دراسةة تحميميةة ،المجمدة
العممية لمبحوث والدراسات التجارية ،م  ،77ع ،1القاىرة.7413 ،

 )3األمددم المتحدددةا المعةةةايير البيئيةةةة والقةةةدرة التنافسةةةية لمقطا ةةةات االقتصةةةادية الرئيسةةةية ،المجنددة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،نيويورك.7445 ،

 )1أب دو صددالح عبددد الحمدديما المعةةايير البيئيةةة والقةةدرة التنافسةةية لصةةادرات الةةدول العربيةةة التابعةةة
لمنظمةةةةة االسةةةةكوا الرئيسةةةةية ،مجم ددة االجتي دداد لمد ارسدددات القانوني ددة واالقتص ددادية  ،مد د  ،3ع،8

.7415

 )5بيتددر كددالفرت ،سددوزان كددالفرتا السياسةةة والمجتمةةع فةةي العةةالم الثالةةث ،ترجمددة عبددد اهلل جمعددان
الغامدي ،مطابع جامعة الممك سعود ،الرياض ،7447 ،ص .173

 )6تقرير المجنة العالمية لمتنمية والبيئةا مستقبمنا المشترك ،األمم المتحدة ،نيويورك.1987 ،
 )7تقرير منظمة الصحة العالمية ،جنيف.7447،

 )8جميورية مصر العربيةا استراتيجية وزارة التجارة والصنا ة لتعزيةز التنميةة الصةنا ية والتجةارة
الخارجية  ،0202/0212و ازرة التجارة والصناعة ،ص.57

 )9حس ددين عب ددد المطم ددب األسد ددرجا نحد دو تعزي ددز الق دددرة التنافسد ددية لصدددادرات المشدددروعات الصد ددغيرة
والمتوس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددطة المصد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د درية الممتق د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددى العمم د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددي ال د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دددولي،
"المعرفددة ف ددي ظ ددل االقتصدداد الرقم ددي ومس دداىمتيا ف ددي تك ددوين الم ازي ددا التنافسددية لمبمدددان العربي ددة"،
جامعة حسيبة بن بوعمي شمف ،الجزائر 5-1 ،ديسمبر .7447
 )14سميحة عبد الحمديما استراتيجية مصر لمتنمية المستدامة "رؤيةة مصةر  ،"0202أخبدار مصدر،
مارس  ،7416عمي الرابطا  ،/http://www.egynews.net/838628/838628-2تاريخ
دخول الموقعا .7417/3/14

 )11السيد أحمد عبد الخالقا السياسات البيئية والتجدارة الدوليدة ،د ارسدة تحميميدة لمتدأثير المتبدادل بدين
السياسات البيئية والتجارة الدولية ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1991 ،
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المراجع:
 )17عبدد العزيدز مخيمدر ،دور المنظمدات الدوليدة فدي حمايدة البيئدة ،الطبعدة األولدى ،دار النيضدة
العربية ،القاىرة.1986 ،
 )13عدددلي ع دداطف العب ددد ،نيددي ع دداطف العب دددا اإل ةةةالم التنمةةةو والتغيةةةر االجتمةةةا ي ،دار الفك ددر
العربي ،القاىرة.7447 ،

 )11العقيد إلياس أبو جودةا "التنميةة المسةتدامة وأبعادىةا االجتما يةة واالقتصةادية والبيئيةة" ،مجمدة
ال د د د د د د د د د د د دددفاع ال د د د د د د د د د د د ددوطني المبن د د د د د د د د د د د دداني ،ع ،78أكت د د د د د د د د د د د ددوبر  ،7411عم د د د د د د د د د د د ددي الد د د د د د د د د د د د درابط ا

 ،https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/78-dتاريخ دخول الموقع .7417/3/9
 )15عمي عجوةا اإل الم وقضايا التنمية ،عالم الكتب لمنشر والتوزيع ،القاىرة.7448 ،

 )16عمدار عمداريا إشةكالية التنميةة المسةتدامة وأبعادىةا ،المدؤتمر العممدي الددولي الثالدث ،التنميدة

المسدتدامة والكفداءة االسدتخدامية لممدوارد المتاحدة ،كميدة العمدوم االقتصدادية وعمدوم التسديير-7 ،

.7448/1/8
 )17ف.دوجد ددالس موسشد دديتا مبةةةةادئ التنميةةةةة المسةةةةتدامة ،ترجمد ددة بيد دداء شد دداىين ،الد دددار الدوليد ددة
لالستثمارات الثقافية ،القاىرة.7444،

 )18فرىاد محمد عمي األىدنا التنمية االقتصادية الشاممة ،مؤسسة التعاون لمطبع والنشدر ،القداىرة،
.7445

 )19فك ددري أحم ددد الع دددلا تنمي ددة الص ددادرات المصد درية ف ددي ض ددوء متطمب ددات الج ددودة ،مجم ددة البح ددوث
االدارية ،م  ،73ع.7445 ،7
 )74محسددن بددن عجمددي بددن عيسدديا األمةةن والتنميةةة ،جامعددة نددايف العربيددة لمعمددوم األمنيددة ،المممكددة
العربية السعودية.7411 ،

 )71محمددد اب دراىيم محمددود الشددافعيا السياسددة وتأثيرىددا عمددى الوضددع التنافسددي لمصددادرات الصددناعية
المصرية ،مجمة العموم القانونيدة واالقتصدادية ،مد  ،16ع ،7كميدة الحقدوق ،جامعدة عدين شدمس،
.7441
 )77محمددد اب دراىيم محمددود الشددافعيا السياسددة وتأثيرىددا عمددى الوضددع التنافسددي لمصددادرات الصددناعية
المصرية ،مجمة العموم القانونيدة واالقتصدادية ،مد  ،16ع ،7كميدة الحقدوق ،جامعدة عدين شدمس،

.7441
 )73محمددد سددمير مصددطفىا المعددايير البيئيددة والقدددرة التنافسددية لمصددادرات المص درية ،مجمةةةة بحةةةوث
اقتصادية ربية ،م  ،11ع  ،14القاىرة ،7447 ،ص .177
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المراجع:
 )71منددى فريددد بدددران ،وآخددرونا لمحةةة ةةن االقتصةةاد المصةةر  ،الييئددة العامددة لالسددتثمار والمندداطق
الحرة ،نوفمبر .7413

 )75ناصر عبد الميديمن :المتطمبات البيئية لممنتجات النسةيجية فةي ظةل تحريةر التجةارة العالميةة،
ورقة عممية مقدمة لو ازرة التجارة والصناعة ،القاىرة ،مصر.7441 ،

 )76نبيل ىاشدم األعرجدي وآخدرونا دليدل الجدودة البيئيدة فدي جامعدة بابدل حسدب المواصدفات العالميدة
لمبيئة األيزو  ،11441و ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،جامعة بابل.7414 ،
 )77و ازرة التخطيطا إستراتيجية التنمية المستدامة ( رؤية مصةر  0202واطةار االسةتثمار متوسةط

األجل  ،)0212/0212 -0212/0212مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصري ،شرم الشديخ،
جميورية مصر العربية ،في الفترة  15-13مارس .7415

 )78يوسددف مسددعداويا القةةةدرات التنافسةةةية ومؤشةةةراتو ،الم د د ددؤتمر العمدم د ددي الد د دددولي ،األداء المتم د دديز
لممدنظدم ددات و الح ددكومددات ،جامعة ورقمة ،كمية الحقوق والعموم االقتصادية.7445/3/8-8 ،
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