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 المستخلص
شغلت تجارة الخدمات البيئية اهتمام االقتصاديين الدوليين المعنيين بشؤون التجارة الخارجية، 

وخاصة في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين، اذ ان تحرير تجارة هذه الخدمات حقق 

لمية والتي سيطرت على قفزة نوعية لدول العالم المتقدمة والنامية وخاصة االعضاء في منظمة التجارة العا

، فضال دمات يواكب النمو في تجارة السلع، واصبح النمو في تجارة هذه الخالحجم االكبر من التجارة الدولية

عدم التنوع النسبي في وتتلخص مشكلة البحث ب عن ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي االجمالي لتلك الدول.

يضطرها الى التجارة الخارجية لغرض توفيرها باستيرادها مما  ،الخدمات البيئية للدول عينة البحث

لتجارة  تأثير وجود او عدم وجود، ويستند البحث الى فرضية مفادها واستخدامها لتحفيز نموها االقتصادي

ويهدف البحث الى تقدير اثر التجارة الخارجية ونخص  االقتصادي للدول المختارة، لنموفي ا البيئية الخدمات

، عضاء في منظمة التجارة العالميةلعينة من الدول اال النمو االقتصاديمنها تجارة الخدمات البيئية في 

، والتركيز على المؤشرات الرئيسة لتلك التجارة، البيئيةالنظري لتجارة الخدمات  جانبوتناول البحث ال

، وتوصل البحث الى مجموعة لها النمو االقتصاديخدمات في تلك التجارة  ألثرالكمي فضال عن التحليل 

صافي تجارة الخدمات البيئية  اتتبين ان متغيرفقد اهمها ضمن نتائج التحليل القياسي من االستنتاجات 

في معنوي الويجابي اال ها تأثيرلها والسكان وانبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون والوقود االحفوري كان 

، أثير سلبي وغير معنوي للبعض منهات بينما كانت ذات ،دول العينةلمعظم  االجمالي قيم الناتج المحلي

التي تعبر عن االداء االقتصادي وانظمة حماية البيئة  قوانيناهمها تطوير عدة وطرح البحث مقترحات 

 والبيئي فضال عن عمل دراسات مستقبلية مكملة لهذا البحث .

 

 . االقتصاديلنمو ا ،خدمات البيئيةال، التجارة الخارجيةتجارة الخدمات،  :فتاحيةالم الكلمات

 
Abstract 

The trade of environmental services has attracted the attention of international 

economists concerned with foreign trade, especially at the end of the twentieth century 

and the beginning of the twenty-first century. The liberalization of trade in these services 

has made a quantum leap for the developed and developing countries, especially the 

members of the World Trade Organization; Growth in the trade in these services has been 

accompanied by growth in commodity trade, as well as by their higher contribution to the 

gross domestic product (GDP) of those countries. The problem of research is the lack of 

relative diversity in the environmental services of the countries sample research, forcing 

them to foreign trade for the purpose of providing import and use to stimulate economic 

growth.  The research is based on the hypothesis that there is or is no impact of the trade 

of environmental services in the economic growth of the selected countries. The aim of 

the research is to assess the impact of foreign trade, especially the trade of environmental 

services in the economic growth of a sample of the member countries of the World Trade 

Organization. The research treated the theoretical side of the trade of environmental 

services, focusing on the main indicators of this trade, as well as the quantitative analysis 

of the impact of trade of these services in economic growth. The results of the research 

found that the net trade in environmental services, population, carbon dioxide emissions 

and fossil fuels had a positive and significant effect on the (GDP) values of most of the 

countries of the sample while it had a negative and insignificant effect for some of them. 

The research put forward several proposals, the most important of which is the 

development of environmental protection laws and regulations that reflect the economic 
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and environmental performance as well as the work of future studies complementary to 

this research. 

Key Word: Trade Services, Invironmental Trade,  Invironmental Services, Economic 

growth 

 

  المقدمة
، اذ احدث المعنيين بالتجارة  اهتمام االقتصاديين بيئيةخدمات الالخارجية للتجارة ال شغلت

ً لدولالخدمات تلك تحرير تجارة  االعضاء في منظمة  العالم المختلفة ومنها الدول تطوراً ملحوظا

التبادل في تعزيز  البيئيةبمدى مساهمة تجارة الخدمات  اهمية البحثتتجسد و ،التجارة العالمية

عدم التنوع النسبي في الخدمات البيئية ب مشكلة البحثوتتلخص  ،العينة المختارة لدول التجاري

للدول عينة البحث مما يضطرها الى التجارة الخارجية لغرض توفيرها باستيرادها واستخدامها 

لتجارة  تأثير وجود او عدم وجود مفادها فرضيةويستند البحث الى  ،لتحفيز نموها االقتصادي

الى تقدير اثر التجارة  ويهدف البحث ،للدول المختارة النمو االقتصاديفي  البيئية الخدمات

لعينة من الدول االعضاء في منظمة التجارة  النمو االقتصاديخدمات بأنواعها البيئية في الخارجية لل

 جانب، الثالثة مباحث رئيسة، يتناول االول ويتضمن البحث، 0227-0222مابين عامللمدة العالمية 

، ويهتم تجارة تلك الخدماتلشرات الرئيسة ويتطرق الثاني الى المؤ ،البيئيةالنظري لتجارة الخدمات 

.  منظمة التجارة العالمية دولعينة من ل النمو االقتصادياثر تجارة تلك الخدمات في بتقدير الثالث 

 .المقترحات و مجموعة من االستنتاجات وتم التوصل الى

        البيئيةالنظري لتجارة الخدمات  جانبال

قواعد التجارة األساسية التي تلزم جميع أعضاء يبين االتفاق العام للتعريفات والتجارة  ان 

منظمة التجارة العالمية باحترامها، وخاصة فيما يتعلق باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف ومن أهم 

  (3-0، 0222ة، )األمم المتحدما يلي:  والتي تشملهذه القواعد المرتبطة بتجارة الخدمات البيئية 

لرعاية، التي تشترط على الدول االمتناع عن التمييز فيما بين شركائها معاملة الدولة األَْولَى با .أ

 لمثيلة. اا يتعلق بما يطلق عليه المنتجات التجاريين من حيث م

المعاملة ألوطنية والتي تشترط على الدول معاملة المنتجات المستوردة بصورة ال تقل تفضيالً  .ب

 عن المنتجات المحلية المثيلة. 

أو  االستيراداتلكمية التي تمنع الدول من فرض قيود غير التعريفات على امنع فرض القيود  .ت

 الصادرات. 

وكانت المفاوضات المتعلقة بالتجارة والبيئة قد تم التفاوض عليها بثالث موضوعات، وهي 

 (20،  0223، ءكافي)كاآلتي: 

  وااللتزامات التجارية فيلعالمية الخاصة بالعالقة بين قواعد منظمة التجارة ا (i) 32الفقرة  -

 االتفاقيات البيئية.               

  يات البيئة متعددة االطراف ولجانالخاصة بتبادل المعلومات بين سكرتارية اتفاق( ii) 32الفقرة  -

 المنظمة ذات الصلة.                

 ية على كل من السلع الخاصة بتخفيض أو ازالة العوائق الكمركية وغير الكمرك (iii) 32الفقرة  -

 .  والخدمات البيئية                

 بالمفاوضات بشأن السلع البيئية إلى مجموعتين هما: القائمة وتنقسم الدول 
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:  .المجموعة الثانية : تطالب بتطبيق قوائم تشمل تجارة الخدمات البيئية المجموعة األولى

التخفيض أو االزالة  تطالب بان يتم األخذ بمشروع بيئي محدد لفترة زمنية محددة، وينتهي هذا 

 . لمشروعاللقواعد بعد انتهاء 

وتهدف اتفاقيات منظمة التجارة باألساس إلى تحرير تجارة الخدمات البيئية، إالّ أن تحقيق 

الطبيعية، مما يجعل البحث في هذا الهدف ينطوي بدرجة أو أخرى على الحاق الضرر بالبيئة 

إمكانية التوفيق بين هدفي تحرير التجارة العالمية وحماية البيئة في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة 

العالمية، وبالرغم من أهمية دور المنظمة في تحرير التجارة الدولية، وفتح األسواق بما سيعود 

 انه لم يصاحب ذلك حماية كافية للبيئة وعاد بأشد بالمنافع االقتصادية على العديد من دول العالم، إال

التلوث البيئي في كل دول العالم بدون استثناء، مما زيادة إلنسان في ظل الضرر على مستقبل حياة ا

ارة جالمتزايدة نحو تحرير التأثار الجدل والتحذير من أنصار حماية البيئة من خطورة االتجاهات 

، ولم (2، 0222الشميمي، )ى الجانب اآلخر قضية حمايـــة البيئة عل بارالعالمية دون األخذ باالعت

ن إيتم عقد أية اتفاقية ضمن منظمة التجارة العالمية تتعلق بالقضايا والخدمات البيئية، ومع ذلك ف

المادة العاشرة من الجات تمنح الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية الحق باتخاذ اإلجراءات 

يئة وخدماتها، وبدأ االهتمام بتجارة الخدمات البيئية من خالل البدء بالمفاوضات التجارية لحماية الب

)المركز الوطني للسياسات  0222للخدمات البيئية لمؤتمر الدوحة الوزاري الذي اقيم في عام 

حظي بمكانة خاصة  عالميةومنذ ذلك الوقت فان نظام منظمة التجارة ال (.8، 0220الزراعية، 

استخدام التعليمات لحماية البيئة، وادى ذلك إلى ظهور لجنة التجارة  للتوجه الى البيئةب نللمهتمي

بين  تم بناء عالقة اتفاقية مراكشوفي  ،(Dagne, 2009, 159-160) جولة أوروغواي فيوالبيئة 

التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتوالت المـــؤتمرات حول هـــــذا الموضوع في سنغافورة عــام 

2229. (Buchner and Roson, 2002, 5-6) ، وهناك فقرات لمؤتمر الدوحة مرتبطة بهذا

( أظهرت مسائل متعددة ال يفاوض عليها فيما يخص تجارة الخدمات 3و0الخصوص ففي الفقرتين )

( بتأكيد التزام 9والبيئة ومنها المساعدة الفنية، وبناء ودعم قدرة الدول النامية، واشارت الفقرة )

الصفات التنموية وتجارة الخدمات  والتمييز بيننمية المستدامة، منظمة التجارة العالمية بهدف الت

لتجارة الخدمات البيئية وتشمل االتفاقيات  ،(Williams, 2004,10) هاا لتحقيق أهدافالبيئية ومناقشته

متعددة األطراف ألكثر من دولتين ومنها معاهدات عالمية مفتوحة ألي دولة تدخل فيها، ونتيجة 

لذلك فهي ذات هيكلية دولية إلدارة تجارة الخدمات البيئية المتنوعة، ومنذ ذلك الحين، حدث تزايد 

لت األمم  ،لمستدامةتحقيق التنمية ا في االتفاقات الخاصة بتجارة الخدمات البيئية التي ترمي إلى وسجَّ

، 0222)االمم المتحدة،  ،الخدمات البيئية متعددة األطرافاتفاق ضمن تجارة  922و ــالمتحدة نح

2-2) . 

تجارة الخدمات البيئية المتعددة االطراف في قانون منظمة تفاقية ايد الدور الذي تلعبه اتزوقد 

ات وهيئة التماسك بين النظامين، فمجلس تسوية المنازع التجارة العالمية، واسهم في زيادة

عند تفسيرها وتطبيقها  لتلك االتفاقيةالحكام واألهداف قد بحثت ا االستئناف لدى المنظمة

ومن المحتم على هذه االنظمة من ، ( على القضايا المنظورة امامها02لالستثناءات العامة للمادة )

يز للكيفية التي تتطلب من يض، فقوانين البيئة الدولية تقوم بتمالقوانين ان تتفاعل مع بعضها البع

الدول هيكلة انشطتها االقتصادية، اما قوانين التجارة فهي تميز بكيفية تصميم الدول لقوانينها المحلية 

 وهناك مؤتمرات واتفاقيات ترتبطفي مجال حقوق الملكية وسياسات االستثمار وحماية البيئة، 

 . ( IISD and UNEP, 2005, 13-14)البيئية ومن اهمها: بتجارة الخدمات 

 . التنميةمؤتمر االمم المتحدة للبيئة و .2

 . 2220ر الحدود والتخلص منها عام اتفاقية بازل للرقابة على النفايات الخطرة عب .0
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 . 2223عام  اتفاقيات التنوع البيولوجي  .3

   .2227عام  معاهدة كيوت .2

 . 0222عام بروتوكول قرطاجة المتعلق بالسالمة البيولوجية  .2

من القرن والسيما في القعود االخيرة تطورت قد ن العالقة بين التجارة والخدمات البيئية أ

 ،دول المتقدمة، نتيجة إدخال التشريعات البيئية الصارمة في الالعشرين ومطلع القرن الحادي عشر 

وكانت العالقة حول التجارة وتأثيراتها في البيئة من المواضيع األساسية في األدبيات االقتصادية 

والتي ركزت على التحلل البيئي الذي تسبب به التحول الصناعي، وكذلك النمو االقتصادي 

بة للحد والعولمة، واتضح أن التحلل البيئي سيزداد ما لم تتخذ اإلجراءات المحلية والدولية المناس

ولم تظهر العالقة بين التجارة والبيئة ضمن اولويات اللجان البيئية في االتفاقيات الدولية في ، منه

عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، أما عقد التسعينات من ذلك القرن تم الجدل حول 

ية لها أولوية خالل العقود األربعة ومن هذا يتبين ان المشاكل البيئ، االتفاقيات الدولية النافتا والجات

من أهمية إدارة تنشأ العالقة بين التجارة والخدمات البيئية ، كما ان األولى من عقد اتفاقية الجات

البيئة ويراعي حماية عناصر اإلنتاج والنقل والتسويق للسلع بما يحافظ على الموارد الطبيعية و

 .  (2-2،  0222، الشيخاوي) المعايير االقتصادية واالجتماعية

 : يأتكما وهناك مجموعات من السلع المستخدمة في تجارة الخدمات البيئية وهي 
)13-, pp 11 www.css.escwa.org.lb( 

"السلع المستخدمة في تجارة الخدمات البيئيّة"، وهي السلع المصنّعة والمواد الكيميائيّة المستخدمة  -

 مباشرة في تقديم الخدمات البيئيّة، )مثل تنقية الهواء، معالجة المياه، األراض( . 

المواد الخام والسلع المصنّعة ذات التأثير السلبي المنخفض  وهي“ "المنتجات ذات األفضلّية البيئيّة -

 –البيئة )مثل معدّات الطاقة المتجدّدة، أنواع الطالء من أساس مائي  في –أو التأثير اإليجابي  –

 البوليمرات، اللمبات المرشدة، الخ(. 

يّة واقتصاديّة وفنّية تحول دون سلع بيئيّة سلبّية" تسبّب آثاراً بيئيّة سلبّية وترتبط فيها بموانع بيئ" -

 تحرير التجارة في هذه السلع. 

 ن المنظور العام هو ان تخضع التجارة في السلع والخدمات البيئية لآلتي: إلذا ف

 ات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات البيئيةياالتفاق . 

 االتفاقيات البيئية متعدّدة األطراف في تجارة الخدمات البيئية . 

  تجارة الخدمات البيئيةفي الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية . 

 (Wisenius, 2009, 50 – 51)اما مزايا تجارة الخدمات البيئية فتتمثل باالتي: 

 .  بالنسبة إلى الصناعات الصغيرة تساعد على التطابق البيئي خاصة تشجيع نقل التكنولوجيا التي -

 .  تحسين كفاءة تجارة الخدمات البيئية وخفض تكلفتها -

 .  جذب استثمارات اجنبية ومحلية وخلق فرص عمل لتلك التجارة في الخدمات البيئية -

 .  تلك الخدماتتوسيع نطاق الخدمات البيئية، ورفع مستوى المنافسة في مجال  -

إعادة وان  ، باالنعكاس السلبي على االمداد من الشركات والكيانات المحلية واما العيوب فتتمثل

 . عملالإلى فقدان فرص  شركات يؤديهيكلة بعض ال

 :  يأتي كما دول في تجارة الخدمات البيئية وهيلل وهناك ثالث اهتمامات

 كيف يتم تصنيف تجارة الخدمات البيئية وكيف تقع خدمات الطاقة ضمن هذا التصنيف.  .2

http://www.css.escwa.org.lb/
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كيفيةةة تنظةةيم المفاوضةةات بطريقةةة تجتةةذب تجةةارة الخةةدمات البيئيةةة واالسةةتثمار فةةي التكنولوجيةةا  .0

 البيئية والتي تصب في مصلحة الدول النامية. 

خةةدمات  تجةةارة الخةةدمات البيئيةةةاريةةة حةةول بإمكانيةةة ان تتضةةمن المفاوضةةات الج اهتمةةام الةةدول .3

أخرى، كالكهرباء، المياه، السياحة والنقل والتي يمكن ان تساهم في جةذب افضةل التكنولوجيةات 

 المتوفرة إلى المنطقة. 

، 0222االسكوا، ) في تطور تجارة الخدمات البيئية فهي:الدول اما المعوقات التي تواجهها 

9 -7)  

  تعود الزيادة المتواضةعة فةي تجةارة الخةدمات البيئيةة بشةكل عةام إلةى االتفاقيةات التجاريةة التةي تةم

تلةةك تطبقهةةا  التةةيي يكلةةواله االقتصةةاديسياسةةات اإلصةةالح فضةةال ًعةةن توقيعهةةا مةةع دول العةةالم، 

 .  الدول

  المتبادلةةة بةةين الةةدول ، واعفةةاء السةةلع رةمنطقةةة التجةةارة الحةة هةةانتيجةةة دخولبينهةةا زيةةادة التجةةارة

 . الكمركية  من الرسوممنظمة التجارة العالمية  األعضاء

ً ة بعضهما بعضيولكي تكمل التجارة والخدمات البيئ ة مالئمة متعلقة ، البد من إعداد سياسا

وهذا يتطلب  ،هاة تشريعات فعالة بشأنمن أجل الدفاع عن مصالح األفراد، متضمن تالخدماتلك ب

والتي تشكل خطرا على مستقبل البشرية.  ستباقية حول التجاوزات المحتملةوجود سياسة ديناميكية ا

منذ عشرين عاما،  ة ارتباطا وثيقا مع فكرة التنميةال تزال مرتبطئة لذا فالعالقة بين االقتصاد والبي

عديدة بما فيها بروتوكول كيوتو، تم التوقيع على معاهدة مونتريال وتلتها بروتوكوالت أخرى وقد 

 تلك المؤتمراتاركتها في ينبغي على هذه البلدان تفعيل مش ، وتفد منها البلدان األفريقيةولكن لم تس

العالقة  دوتع. فيهاالمغرب العربي تولي مهامهما  والدفاع عن قضايا مشتركة حتى يتسنى التحاد

هذه العالقة متشابكة والدولية نظراً الرتباطهما ببعض،  والتأثير متبادل بين الخدمات البيئية والتجارة

 (029-022، 0222)قايدي،  :لألسباب التالية

 . التجارة الدولية هي أحد المركبات الرئيسة لعملية النمو االقتصادي .2

  . استخدام الموارد الطبيعية واالقتصادية فيالتجارة الدولية تساعد وتساهم  .0

 .  التجارة الدولية تؤدي إلى االخالل بالتوازن البيئي .3

  . التجارة الدولية تنمي حجم الثروة وتساهم في الرفاهية االقتصادية وتؤثر ايجابياً في البيئة .2

 .السياسات البيئية واشتراطاتها تمثل عوائق أمام التجارة الدولية الحرة والتبادل المفتوح .2

 . من أدوات الحماية التجارية السياسات البيئية تستخدم كأداة .9

التجارة  فيؤثر يسيظل  البيئية تطور التشريعات القول ان يمكن ومن الجدير بالذكر      

ً الدولية  ً و سلبا  تتطلبهاحسب وفاء تلك التشريعات بالمعايير والمقاييس البيئية التي  ىعل ايجابا

أنها  ىتشريعات الدولة المستوردة عل إليتشريعات الدول المستوردة، حيث تنظر الدولة المصدرة 

أساس الدفاع عن بيئتها، هذا الجدل  ىحرية التجارة، أما الدولة المستوردة فتنظر لها عل ىقيود عل

 .اختالل مبدأ العدالة في المنافسة الدولية ىلاجعل تأثير السياسة البيئية يؤدي 

 المؤشرات الرئيسة لتجارة الخدمات البيئية

الجهات التي تتعامل مع موضوع مؤشرات التنمية المستدامة سواء كانت جهات يالحظ تعدد 

ق متعددة تتشابه في بعض األحيان وتختلف ائمحلية او اقليمية او دولية، وقد عرض الموضوع بطر

الخدمات  شرات التنمية المستدامة ومؤشراتفي أحيان أخرى، ونظرا لوجود ارتباط وثيق بين مؤ

جزءا منها، وألهمية موضوع مؤشرات الخدمات البيئية في مراقبة الوضع البيئي  دالبيئية والتي تع

بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استمرار التنمية المتوازنة دون اإلضرار بالبيئة، 

األمر الذي يتطلب توفير مرجعية واحدة إلعداد مجموعة من المؤشرات البيئية في حدها األدنى 
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بلة للمقارنة بين مختلف المناطق وتبين التغير الذي يحدث مع مرور الزمن، وذلك بحيث تكون قا

عن طريق التوفيق بين مختلف المراجع المحلية واالقليمية والدولية للوصول الى عدد من المؤشرات 

، 0222)رداد،  ت على غرار المؤشرات االقتصاديةالتي يتم االتفاق عليها وتبنيها من مختلف الجها

72) . 

حاجة إلى وجود مؤشر مركب خاص بالبيئة على غرار الدخل القومي االجمالي  هناك

أن غياب  اذالمستخدم في التنمية البشرية  المستخدم في مجال االقتصاد ومؤشر التنمية البشرية

استخدام المؤشر المركب في التعرف على تحقيق األهداف البيئية يؤدي الى صعوبة قياس األداء 

البيئي واالفادة من المؤشرات المختلفة بهذا الخصوص، وقد برزت بعض المؤشرات المركبة في 

ين الفترة األخيرة مثل مؤشرات الكوكب الحي والتي تجمع عدد من المؤشرات في مؤشرين رئيس

 .  (88مصدر سابق، رداد، ) هما مؤشر السعة البيولوجية ومؤشر البصمة البيئية

م االداء البيئي مثل إرشادات مبادرات التقارير العالمية، يهناك مبادرات لتحديد مؤشرات تقي وكان 

 تقييملذا يمكن تقسيم مؤشرات  ،وإرشادات الكفاءة البيئية لمجلس االعمال العالمي للتنمية المستدامة

 (202، 0222درويش، ): يأتيالبيئي كما  االداء

االداء البيئي للمنظمة والتي تختص  فيتتمثل بمجهودات االدارة للتأثير  :مؤشرات االدارة البيئية -

والسياسة، الهيكل التنظيمي لإلدارة البيئية، نظم االدارة والتوثيق  واالستراتيجية)الرؤية بكل من 

االتصاالت باألطراف الداخلية والخارجية ذات و، بها، االلتزام االداري الخاص بالمسائل البيئية

 .  المصلحة(

 ومنها، للبيئة والعالميةالمحلية او االقليمية  توفر المعلومات عن الحالة: مؤشرات الحالة البيئية -

)سمك طبقة االوزون، متوسط الحرارة العالمية، تركيز التلوث في الهواء والتربة والماء(، 

وينقسم هذا المؤشر الى مؤشرات تشغيلية بيئية وتتعلق بمجاالت قياس الحيازة والمقاييس الفنية 

ك المواد للمنتج/العملية، مؤشرات االثر البيئي وتتعلق بالمخرجات مثل اجمالي المخلفات، استهال

 والمياه والطاقة، فضالً عن انبعاثات الغازات. 

في تحقيق ا ال يتجزأ من مؤشرات التنمية المستدامة والتي تساهم ءجز عدان المؤشرات البيئية ت  -

عن طريق مراقبة الوضع القائم ورصد التغيرات التي تحدث على البيئة والموارد  فهااهدا

وهذه  ، كما انها تقيس مدى تحقق تلك المؤشرات،ايجابيةاو  سلبيةالطبيعية سواء كانت 

 . تلك المؤشراتالجهات التي تعتمد وفقا لتعدد شرات تتعدد المؤ

 (2-2، 0222)عبد الحليم، : يأتيكما خصائص المؤشرات البيئية ويمكن تلخيص  

 .وال البيئية والضغوط على البيئةأن توفر صورة ذات داللة لألح -

 .وسهلة التفسيرتكون بسيطة  -

  .لمقارنة مع تجارب الدول الخارجيةتعتمد على معايير دولية بحيث يكون لدينا مجال ل -

 .لقياس والتسجيل الدقيق للبياناتأن يكون هناك وسائل كفوءة ل -

 .جهات موثوقة وبصورة دورية مستمرةيتم جمع البيانات من قبل  -

كون أن ي البدي إلى حقيقة أن المؤشر البيئي إن الخصائص المتعددة للمؤشرات البيئية تفض

تتضمن اختزال خصائص بيئية معقدة البد ان عملية بناء المؤشرات سهل الفهم وفي نفس الوقت أن 

متعددة األبعاد. يأتي ذلك نتيجة أن الكثير من الجهات أو األفراد قد ال يستطيعون أو ال يرغبون في 

اولة إيجاد حل وسط بين الطرفين تم إنشاء مؤشرات غير التعامل مع المؤشرات المعقدة. وفي مح

 ملحوظة من قبل األفراد وغير مرشحة من وجهة النظر العلمية. 
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يستند بناء المؤشرات البيئية على عالقة البيانات البيئية المقاسة، كقياس نسبة تركيز مادة و

ملوثة معينة في منطقة معينة ومقارنتها مع النسبة المسموحة من تركيز هذا الملوث عالمياً أو محلياً. 

برات مع مالحظة إن قياس هذه النسب عادةً ما يحتاج إلى أساليب قياس متطورة ومعدات وخ

ً يسمح بالمقارنة المباشرة مع  داللةمثال على  معرفية. واألثر البيئي االستدامة يمثل دليالً قياسيا

  . مقياس معين لالستدامة

األهداف  األداء البيئي لكي نستطيع تحقيق ومن األمور التي البد من مراعاتها عند بناء مؤشر

 (203-200، درويش، مصدر سابق): يأتيكما هي المرجوة 

 .معايير األداء الصناعيمعيار تقييم األداء البيئي مع  ال يتعارضان  -

 .تتحكم في التلوث ء البيئي وممارسة األنشطة التيالتحسين المستمر لألدا -

على االستجابة الى  دارة البيئية على إجبار الشركاتالعمل على وضع صيغة تعمل من خاللها اإل -

 .البيئية التي تحكم ممارساتهانين وائح والقواللا

 .ت وإعادة تدويرهاتخفيض استعمال المواد القابلة للنفاذ، والترويج لتقليل المخلفا -

 .ية الحيوية غير المعروف تأثيرهاتدريب العاملين على التعامل مع الموارد البيئ -

مع حجم  تتعاملالشركات اما بخصوص تحديد واختيار مؤشرات األداء البيئي، فيالحظ أن 

دد محدود من واسع من المعلومات البيئية واالقتصادية واالجتماعية، وتواجه تحديات لتكثيفها في ع

تستطيع قياس أدائها واتخاذ قرارات التطوير لتكثيفها في عدد محدود من مؤشرات ل المؤشرات

، وهي لالستدامةاو البيئي  أو االجتماعي القتصاديتغطى البعد ا فهيلهذا الغرض ، االداء المستدام

 (302-302، 0222،لحسين) :يأتيكما 

وتركز على  للشركةمؤشرات األداء االقتصادي: تغطى األمور المرتبطة بالتعامالت االقتصادية  -

 .الشركةاب المصلحة نتيجة ألنشطة كيفية تغير الوضع االقتصادي لألطراف أصح

على النظم االجتماعية داخل الموقع الذى تعمل  الشركة : تهتم بتأثيرمؤشرات األداء االجتماعي -

 به. 

البيئية الحيوية واألرض والهواء، وتساعد على النظم الشركة مؤشرات االداء البيئي: تهتم بتأثير  -

 للشركاتتلك المؤشرات في تحديد التأثيرات البيئية االكثر اهمية وإظهار ربط االهداف البيئية 

  .لين فيهاالعام نوتطوير الموظفي

  لدول العينة  ياالقتصاد في االداء البيئيةخدمات الالتحليل الكمي الثر تجارة 

 0227-0222للمدة  المختارة

 البحثتوصيف متغيرات عرض االطار النظري للنموذج القياسي و سيتم في هذا المبحث

االداء االقتصادي في  البيئيةتجارة الخدمات  ألثر، فضال عن تحليل نتائج التقدير للعينة المختارة

 . ، وباستخدام نموذج االنحدار الخطي المتعددللدول المختارة

 للدول المختارة  البحثتوصيف متغيرات االطار النظري للنموذج القياسي و

فضالً عن توصيف  ،ى اإلطار النظري للنموذج القياسيسيتم في هذا المبحث التطرق إل

 : ما يأتيكو، لومات الخاصة بالعينةوالمع البيئيةوشرح المتغيرات لتجارة الخدمات 

 االطار النظري للنموذج القياسي 
عالقة بين المتغيرات إلى تحليل وقياس طبيعة ال االقتصاديةتهدف عملية بناء النماذج 

أي أن النموذج اإلقتصادي هو صورة مبسطة ويمثل النشاط اإلقتصادي للدولة أو  ،اإلقتصادية

وأن كل معادلة من معادالت النموذج تفسر  ،زمنية معينة بشكل رموز وأرقام مدةللقطاع خالل 

ل وتشتمل ك ،بها من مؤشرات وثوابت وما يتصل ،رىنمطية متغير واحد بداللة المتغيرات األخ

جارة العالمية وبهدف دراسة العالقة بين المتغيرات المتعلقة بالت ،معادلة على نمطين من المتغيرات
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ويمكن صياغة الظاهرة المدروسة بعالقة رياضية لتسهيل وصف تأثير تلك  ،تصاديواألداء اإلق

، ويتحقق ذلك باستخدام أساليب القياس االقتصادي بشكل مبسط يمثل الواقع اإلقتصاديالمتغيرات 

 .(09، 0229 ،)السيفو تصادية واإلحصاء الرياضيالتي تدمج بين النظرية االق

فةةروض واسةةتناداً لمةةا تةةم ذكةةره آنفةةاً فإنةةه يمكةةن اإلنطةةالق مةةن النظريةةة اإلقتصةةادية بصةةياغة ال

، ومةةن ثةةم توصةةيف أنمةةوذج القيةةاس اإلقتصةةادي للعالقةةة الداليةةة بةةين بشةةكلها الرياضةةي ثةةم العشةةوائي

ير ، ويعقبهةةا مرحلةةة تجميةةع البيانةةات الحقيقيةةة حولهةةا بهةةدف تقةةدتغيةةرات المسةةتقلة والمتغيةةر التةةابعالم

، ويتم إخضةاع األنمةوذج المقةدر يب المناسبة في القياس االقتصاديمعلمات األنموذج باستخدام األسال

أو علةةى  يةةة علةةى مسةةتوى المتغيةةرات المسةةتقلة( لتثبيةةت المعنوF, S.E ,Tلإلختبةةارات اإلحصةةائية )

 ,Hansen, B.E, 2018, 138) ، واسةتخدام اختبةار كاليةن، ودربةن واتسةنمسةتوى األنمةوذج ككةل

250, 260). 

( المسةةتخدم للكشةةف عةةن المعنويةةة االحصةةائية tامةةا االختبةةارات االحصةةائية فشةةملت اختبةةار )

( المسةةتخدم للكشةةف عةةن المعنويةةة Fواختبةةار ) ،للمتغيةةرات المسةةتقلة وتأثيرهةةا فةةي المتغيةةر المعتمةةد

( لمعرفةة مةدى قةدرة المتغيةرات R²كمةا تةم اسةتخدام اختبةار معامةل التحديةد ) ،االحصائية للدالةة ككةل

اي انةه يوضةح النسةبة المئويةة للتغيةرات الكليةة فةي  ،لتغيرات الحاصلة في المتغير المعتمةدلالتفسيرية 

( معامةل تحديةد R²وبسةبب كةون ) ،المتغير المعتمد نتيجة التغيرات الحاصلة فةي المتغيةرات المسةتقلة

والمتغيةر المعتمةد كونةه يرتفةع فةي معظةةم  ،سةتقلةيبةال  فةي تفسةير درجةة االرتبةاط بةين المتغيةرات الم

لةذا فقةد تمةت االسةتعانة  ،الحاالت عند اضافة متغيرات جديدة الى االنموذج لعدم وضةعه فةي الحسةبان

متغيةةرات جديةةدة الةةى  بإضةةافةيرتفةةع او يةةنخفض  ألنةةه(، R²-adjustedبمعامةةل التصةةحيح المعةةدل )

لمتغيةرات المسةةتقلة والمتغيةر المعتمةد. ويأخةذ بنظةةر االنمةوذج ويعطةي قةدرة تفسةيرية اكثةةر دقةة بةين ا

تحيةةز والمبالغةةة فةةي وبةةذلك فهةةو يلغةةي ال ،وعةةدد المتغيةةرات فةةي االنمةةوذج ،االعتبةةار عةةدد المشةةاهدات

لمعرفةةة قةةيم االرتبةةاط بةةين المتغيةةرات التوضةةيحية بحسةةب اختبةةار تضةةخم التبةةاين و ،معامةةل التحديةةد

(VIF)  ووفقا لما اشار اليه ( البرفسورMyers) ( انه اذا كانت جميع قيمVIF) ( 22اقةل مةن)،  وهةذا

وهذا يةدل علةى عةدم وجةود مشةكلة التةداخل  ،(2922معامالت االرتباط اقل من ) ناتج من كون جميع

فهذا يعنةي  ،(22أكبر من ) (VIFاما اذا كانت جميع قيم ) ،الخطي المتعدد بين المتغيرات التوضيحية

 ،هةي اكبةر مةن قيمتةه الجدوليةة Xj للمتغير (VIFاذ ان قيمة ) ،لمتعددوجود ظاهرة االرتباط الخطي ا

 . وجود مشكلة االرتباط المتعددلبب المتس Xj لذا يدل على ان

 من االعضاء في منظمة التجارة العالمية  توصيف متغيرات البحث للدول المختارة
 البيئية  خدماتتجارة الومنها صافي المتغيرات المستقلة تحديد ير المعتمد وسيتم شرح المتغ

 (077-222 ،0220 ،راهيم وآخرون)إب ما يأتي:وكوضمن نموذج االنحدار الخطي المتعدد، 

 المتغير المعتمد -أوال  
إذ يعةد مةن أهةم  (،iYالمعبر عنه بالناتج المحلي اإلجمالي وباألسعار الثابتة ويرمز له بـ )وهو 

سةةواء أكةةان فةةي مسةةتوى النمةةو أم  ،المؤشةةرات االقتصةةادية فةةي توضةةيح مسةةتوى النشةةاط االقتصةةادي

  .الركود، أم من حيث الخصائص التي يتمتع بها هذا االقتصاد أو ذاك 

االقتصةةاد، ويحسةةب قيمةةة السةةلع  ق لقيةةاس حجةةمائةةالنةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي هةةو أحةةد الطر  

معينةة، وهةو بةذلك  الموجةودة محليةاً فةي منطقةة مةا خةالل فتةرة زمنيةة المةوارد والخدمات المنتجة مةن

المنتجةةة مةةن قبةةل سةةكان  والةةذي يحسةةب قيمةةة السةةلع والخةةدمات علةةى خةةالف النةةاتج القةةومي اإلجمةةالي

ة، ويتكون الناتج القةومي محلياً أو خارج هذه المنطق يتم ناتجما إذا كان هذا المنطقة ما بغض النظر ع
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المحلةى اإلجمةالي زائةداً صةافي اإليةرادات مةن الةدخل المستحصةلة مةن المصةادر  من النةاتج الياإلجم

، سةوى أن النةاتج لمفهةوم النةاتج المحلةي اإلجمةالي الخارجية. ومفهةوم النةاتج القةومي اإلجمةالي مشةابه

تج محليةاً، بينمةا النةا المحلةي اإلجمةالي يحسةب قيمةة السةلع والخةدمات المنتجةة مةن المةوارد الموجةودة

 .القومي اإلجمةالي يحسةب قيمةة السةلع والخةدمات المنتجةة مةن المةوارد المملوكةة محليةاً والفةرق مهةم

ةع القتصةاد  والناتج المحلي اإلجمالي هو أهم تجميع ُمشتق من حسةاب اإلنتةاج، ويعكةس اإلنتةاج المُ  َجمَّ

ص النمو لالقتصاد، ونمةوه مةن شةأنه أن يسةمح  ،ما ومعدَّل النمو في حجم الناتج المحلي اإلجمالي يُلَّخِّ

بزيادات في االستهالك النهائي للسكان والحكومةة أو باالسةتثمار فةي السةلع الرأسةمالية. ومةن المتوقَّةع 

-2، 0222)االمةم المتحةدة، إلى تسريع معدَّل نمو االقتصةاد  االستثمار في السلع الرأسمالية أن يؤدِّّي

2). 

 متغيرات المستقلةال -ثانيا  
عةةدد  ،صةةافي تجةةارة الخةةدمات البيئيةةة منهةةا متغيةةرات شةةمل عةةدد مةةن المتغيةةرات التوضةةيحيةت

 :ما يأتيك، وهي ، استهالك طاقة الوقود االحفوري2COانبعاثات غاز  ،السكان

1Xعدد السكان : . 

2X2: انبعاثات غازCO  . 

3X : صافي تجارة الخدمات البيئية. 

4X :ياستهالك طاقة الوقود االحفور. 

 

    االقتصادي  النموومتغيرات اخرى في  البيئيةخدمات التجارة  ألثر تحليل نتائج التقدير

  0227-2991للمدة  رة العالميةااالعضاء في منظمة التجدول لل          
في االداء ومتغيرات اخرى  البيئيةخدمات ال تجارة ألثرالكمي  التقديرنتائج  سيتم تفسير

 :ما يأتي ك قتصادي لدول العينة المختارة، واال

االقتصادي األداء في ومتغيرات اخرى  البيئيةخدمات التجارة  ألثرالكمي  التقديرتفسير نتائج 

 للدول االوربية وامريكا واستراليا :

اللوغارتميةةةة )لوغارتميةةةة اليمةةةين واليسةةةار تةةةم عمةةةل التقةةةدير للنمةةةاذج وفةةةق الصةةةي  االربعةةةة 

 والطرفين(، فضالً عن الخطية وتم اختيار النموذج التقديري االفضل بينهةا والةذي اجتةاز االختبةارات

 :ما يأتيكاالحصائية والقياسية وهو االقتصادية و

 

 2جدول ال

اوربا  دولل االقتصادي النموفي  ومتغيرات أخرى يةئالخدمات البي تجارة ألثرالكمي  التقديرنتائج  

 ياوامريكا واسترال ةلغربيا

 الدول 4X 3X 2X 1X Yi نوع الدالة

لوغارتمية 

 اليسار

0.014 -0.137 -0.018 -0.031 Bi 
الواليات المتحدة 

 االمريكية
R2=0.358 

F=6.38 
D.W=1.290 

1.72 -3.57 -2.33 -1.90 t* 

 خطية
-1.292 -1.530 1.027 -0.184 

Bi 
 

 المتحدةالمملكة 
R2=0.591 

F=7.31 
D.W=1.487 

-3.30 -1.83 3.49 -0.94 t* 
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 الدول 4X 3X 2X 1X Yi نوع الدالة

لوغارتيمية 

 الطرفين

73.332 -20.053 -8.353 6.930 
Bi 
 

 استراليا
R2=0.820 
F=20.40 

D.W=1.889 1.75 -4.82 -3.42 2.16 
t* 

 

لوغارتيمية 

 الطرفين

-31.441 -10.361 13.285 -13.122 
Bi 
 

 كندا
R2=0.27 
F=2.62 

D.W=1.450 
-2.28 -2.15 2.57 -2.18 

t* 

 

لوغارتيمية 

 الطرفين

-0.547 -3.325 0.610 17.913 
Bi 
 

 السويد
R2=0.480 

F=4.95 
D.W=1.314 

-0.61 -2.46 2.36 3.37 
t* 

 

لوغارتيمية 

 اليسار

2.612 0.556 -0.778 8.366 
Bi 
 

 الدنمارك
R2=0.843 
F=23.84 

D.W=1.877 
3.98 4.59 -2.92 3.65 

t* 

 

لوغارتمية 

 اليسار

-0.017 0.010 -0.021 0.252 
Bi 
 

 بلجيكا
R2=0.980 
F=218.75 

D.W=2.464 
-4.64 2.78 -2.67 6.66 

t* 

 

البيانةات الةى الحاسةوب باالعتمةاد علةى  وادخال  www.wordbank.com: من عمل الباحث باالعتماد على المصدر

 . SPSSالبرنامج االحصائي 
 

( وبتةاثير ايجةابي 1Xالةى معنويةة متغيةر )عةدد السةكان  2الجةدول  التقدير المثبتة في تشير نتائج

والسةةويد والةةدنمارك وبلجيكةةا( وبمرونةةة  كةةل مةةن )اسةةترااليال (. Yiقةةيم )النةةاتج المحلةةي االجمةةالي فةةي 

( واالشةارة الموجبةة لمعلمةة هةذا المتغيةر تعكةس 29289( و)2922( و )279223( و )9923بلغت )

وذلك يجد تفسيره فةي ان تزايةد اعةداد السةكان يةؤدي الةى تزايةد  ، عالقته الطردية مع المتغير المعتمد

فضةالً عةن امكانيةة تحقيةق ، في مختلةف المجةاالت مساهمة االفراد في استغالل الموارد االقتصادية و

اسةواق لتصةريف االنتةاج الفةائض وجةود تطلةب ي ممةا دي الى زيادة االنتاجالتقدم التكنولوجي الذي يؤ

والذي يعني زيادة الصادرات التةي تحتةاج الةى اسةواق مفتوحةة لتصةريف السةلع وفةتح الحةدود والغةاء 

ين خيةر مثةال وتعةد الصة، الةى االرتقةاء بمتغيةرات العولمةةالضرائب الكمركية الذي تؤدي في النهاية 

تؤكةد العالقةة الطرديةة بةين النمةو السةكاني ونمةو التجةارة الخارجيةة والسةيما  تةييدعم وجهةة النظةر ال

اذ استطاعت ان تنةافس الةدول ، الجانب المتعلق بالصادرات فهي تعد اكبر دولة من حيث عدد السكان

بذلك العرض الكبير للعمةل وانخفةاض معةدالت االجةور الةذي تسةبب  الصناعية في صادراتها مستغلة

فةةي انخفةةاض اسةةعار صةةادراتها فةةي االسةةواق المحليةةة والعالميةةة. واوضةةحت نتةةائج الجةةدول السةةابق 

كل مةن )امريكةا وكنةدا( بمرونةة لور في الناتج المحلي االجمالي المعنوية غير االيجابية للمتغير المذك

واالشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان تزايد اعداد السةكان قةد ، (239200( و )29223بلغت )

بحاجةة الةى  اذ انةه الناميةة والمتقدمةة اصبح في الوقت الحاضر عبء في اقتصادات العديد من الةدول 

تأهيل وتطوير وتدريب حتى تصةبح عناصةر فاعلةة فةي احصةاء اي دولةة اي انهةا تحتةاج الةى مةوارد 

http://www.wordbank.com/
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 ان التطةور التكنولةوجيك من الدول، يضةاف الةى ذلة العديد قد ال تقدر على توفيرها  فاعلة كبيرة جداً 

المكةائن والمعةدات وبشةكل انخفةض اسةتخدام  اذ،  يجة الى قةوة العمةل البشةرالحا خفيضيساهم  في ت

فةرص العمةل لعةدد كبيةر مةن االفةراد. ولةم  ادى الةى انخفةاض مجاالت الحياة المختلفة وذلةك واسع في

معنويةة متغيةر  2اوضةحت نتةائج الجةدول كمةا يةر المةذكور فةي المملكةة المتحةدة. تظهر معنويةة المتغ

كةل لي قةيم النةاتج المحلةي االجمةالي ( فةي التةأثير االيجةابي فة2X)انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون 

(، واالشةارة 29922( و )239082( و )39222بلغت ) من )المملكة المتحدة وكندا والسويد( بمرونة

الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان تزايد انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون سببها يكمن فةي تزايةد 

اعةةداد المشةةاريع الصةةناعية المقامةةة فةةي الةةدول المةةذكورة والتةةي تسةةتخدم مختلةةف انةةواع الوقةةود الةةذي 

(. واوضةةحت نتةةائج التقةةدير الةةواردة فةةي 7، 0220بةةد وآخةةرون، يتسةةبب فةةي انبعةةاث هةةذا الغةةاز )الع

كةل مةن )امريكةا لي التةأثير فةي المتغيةر المعتمةد المعنوية غير االيجابية للمتغير المذكور فة 2الجدول 

(. 29227( و )29232( و)89323( و )29227واسةةةتراليا والةةةةدنمارك وبلجيكةةةا( بمرونةةةةة بلغةةةةت )

تغير نجد تفسيرها في ان خفض انبعاثات غاز ثاني اوكسةيد الكةاربون واالشارة السالبة لمعلمة هذا الم

سوف يلحق اضراراً باقتصادات العديد من الدول ويعرض لمئةات الماليةين مةن افرادهةا لخطةر الفقةر 

ينبعةث منهةا هةذا الغةاز  ،زراعيةة كانةت ام صةناعية ،الن هؤالء االفراد يعملون في مصانع ومشاريع

انبعاثاته يعني تسريح اعداد كبيرة جداً من االيةدي العاملةة وذلةك يعنةي انشةار ظةاهرة ن تخفيض إلذا ف

الكساد والبطالة وقد تكون سبب في ظهور المجاعات. واوضحت نتائج الجدول السابق معنوية متغيةر 

االيجةةابي فةةي قةيم النةةاتج المحلةي االجمةةالي فةي كةةل مةةن  وتةأثيره( 3Xصةافي تجةةارة الخةدمات البيئيةةة )

(، واالشةةارة الموجبةةة لمعلمةةة هةةذا المتغيةةر 29223( و )29320دنمارك وبلجيكةةا( بمرونةةة بلغةةت ))الةة

قد اسهم في رفةع معةدالت نمةو النةاتج المحلةي االجمةالي  صافي تجارة الخدمات البيئيةتعني ان تطور 

، المعاشةيسةتوى زيةادة عقةب ارتفةاع الم تقةد شةهد لهذه الخةدمات تجارةفي هذه الدول اذ ان حركة ال

 ذلككة ،لهةا فير مختلف انةواع االسةواقوتو الخدماتتلك  ركزت اهتماماتها في تطوير ها عن انفضالً 

مةةالت دفق العتةةالتةةي تتسةةبب فةةي زيةةادة تجةةارة تلةةك الخةةدمات زيةةادة ب سةةهمت العالقةةات االقتصةةادية ا

 وذلك يعكس اثره في تزايد قيم ناتجها المحلي االجمالي. ،يهااالجنبية ال

ثير فةي المتغيةةر ألتةةلر االيجابيةة للمتغيةةر المةذكور نتةائج الجةةدول السةابق المعنويةةة غية واوضةحت

( 29222مةةن )امريكةةا والمملكةةة المتحةةدة واسةةتراليا وكنةةدا والسةةويد( بمرونةةة بلغةةت ) لكةةلالمعتمةةد 

واالشةةارة السةةالبة لمعلمةةة هةةذا المتغيةةر تعنةةي  ،(39302( و )22939( و )029223و ) (029722و)

فةرض القيةود امةام حركةة قةد ال تسةهم بالةدور المةذكور سةابقاً بسةبب صافي تجارة الخدمات البيئية ان 

العمةالت االجنبيةة التةي تسةاهم هةا مةن الحصةول علةى حرمان التجارة في تلك الخدمات مما يؤدي الةى 

حفةوري الى معنوية متغيةر )الوقةود اال 2في زيادة ناتجها المحلي االجمالي. واوضحت نتائج الجدول 

4X)  من )امريكا واستراليا والدنمارك( وبمرونة بلغةت  لكلفي قيم الناتج المحلي االجمالي  التأثيرفي

(، واالشةةةةارة الموجبةةةةة لمعلمةةةةة هةةةةذا المتغيةةةةر تعنةةةةي ان الوقةةةةود 29829( و )79333( و )29229)

التةةي تضةةم الةةنفط، زيةةت الغةةاز والفحةةم يعةةد المصةةدر الةةرئيس لتحقيةةق النهضةةة  بأنواعةةهاالحفةةوري 

النةةوع مةةن الوقةةود سةةاهم فةةي تحقيةةق التنميةةة ،كمةةا أن هةةذا الصةةناعية التةةي شةةهدتها معظةةم دول العةةالم 

اذ يعةد هةذا ، االقتصادية واالبداع العلمي والفني والتقني ومن ثم تحقيق رفاهية عدد من شعوب العالم 

 ات الوقةةةود والسةةيما الةةةنفط والغةةةاز الطبيعةةي شةةةريان الحيةةةاه الرئيسةةة للعديةةةد مةةةن القطاعةةةالنةةوع مةةةن 

االقتصةةادية واالنشةةطة الصةةناعية والتجاريةةة والمنزليةةة لةةذا فةةان زيةةادة الكميةةات المسةةتخدمة مةةن هةةذا 

 الوقود دليل واضح على رفع معدالت نمو الناتج المحلي االجمةالي فةي الةدول المةذكورة آنفةاً )النعمةة،

مةن  لكةل(. واوضحت نتائج الجةدول السةابق المعنويةة غيةر االيجابيةة للمتغيةر المةذكور 202، 0220

( واالشةارة السةالبة 32922( و)22982( و )32930)المملكة المتحدة وكندا وبلجيكا( بمرونة بلغت )
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ي فةي هةذه لمعلمة هذا المتغير تعني ان هذا النوع من الوقود قد خفةض مةن قةيم النةاتج المحلةي االجمةال

الدول ويعزى سبب ذلك الى غيةاب الةروابط بةين قطةاع انتةاج وتصةدير الوقةود االحفةوري وبةين بقيةة 

يصةبح هةذا القطةاع غيةر  ، اذالهيكل االقتصادي لهذه الدول القطاعات االقتصادية االخرى التي تكون 

يكةون قطةاع انتةاج  حيثعلت اقتصاداتها احادية الجانب ز نموها االقتصادي بقدر ما جيحفتقادر على 

فةي حةين تبقةى بقيةة القطاعةات ليسةت  ، جنبيةاالستثمارات االوتصدير هذا النوع من الوقود قائم على 

تعبير االقتصاد المةزدوج  (نيركسه)االمر الذي اطلق عليه االقتصاديبمستوى القطاع المطلوب وهو 

خالل انفتاح اقتصةادات هةذه الةدول والذي يتحفز من ،الناتج عن التجارة الخاصة واالستثمار االجنبي 

على العالم الخارجي، وفي هذا الشأن يشير االقتصادي المذكور الى ان االسةتثمار فةي هةذا النةوع مةن 

الوقةةود مةةن اجةةل التصةةدير الةةى االسةةواق العالميةةة غالبةةاً مةةا يعةةاني مةةن نقةةص فةةي التكامةةل والتنسةةيق 

قق فيها معدل النمو االقتصادي المطلوب علةى االقتصادي واالجتماعي بينهما وهي الدول التي ال يتح

 .الرغم من زيادة صادراتها من منتجات هذا النوع من الوقود

ومتغيرات اخرى في االداء االقتصادي  البيئيةخدمات التجارة  ألثرالكمي  التقديرتفسير نتائج 

 :سيوية للدول اال

 التةةأثير( فةةي 1Xمعنويةةة متغيةةر )عةةدد السةةكان  0الجةةدول التقةةدير المثبتةةة فةةي توضةةح نتةةائج 

( 99223كل من )ماليزيا واليابةان ولبنةان(، بمرونةة بلغةت )لي قيم الناتج المحلي االجمالي االيجابي ف

( واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغيةر تعنةي ان تزايةد عةدد السةكان يسةهم 29222( و )079288و )

( ان السةكان هةي 2223) Lucasيؤكةد  الشةأنفي نقل التكنولوجيا الحديثة لالقتصاد المحلي وفةي هةذا 

القنةةاة الرئيسةةة لرفةةع معةةدالت النمةةو االقتصةةادي مةةن خةةالل رفةةد االقتصةةاد بمختلةةف انةةواع المعةةارف 

فةةي تطةةوير التجةةارة الداخليةةة والخارجيةةة، اذ تشةةير  مختلةةف السةةلع وللسةةكان دوري انتةةاج ويسةةهم فةة

الدراسات المتخصصة في هةذا الشةأن ان التكنولوجيةا الحديثةة وفنةون االنتةاج المتطةورة تتواجةد عةادة 

في الةدول االكثةر سةكاناً وهةو االمةر الةذي يبةرر العالقةة الطرديةة بةين هةذا المتغيةر والمتغيةر المعتمةد 

 (.3 ،0222)كنعان، 

 

0جدولال  

للدول  يالنمو االقتصادفي  ومتغيرات أخرى يةئالخدمات البي تجارة ألثرالكمي  التقديرنتائج  

 االسيوية

 الدول 4X 3X 2X 1X Yi نوع الدالة

لوغارتمية 

 اليمين

-103.21 9.912 10.455 33.401 Bi ماليزيا 
R2=0.969 
F=137.98 

D.W=1.226 
-2.09 1.54 4.14 4.01 t* 

لوغارتمية 

 الطرفين

-11.279 -1.119 1.228 -16.369 
Bi 
 

 كوريا
R2=0.885 
F=34.01 

D.W=2.719 -6.34 -3.78 2.49 -6.10 t* 

لوغارتمية 

 الطرفين

1.880 0.655 -0.565 27.088 
Bi 
 

 اليابان
R2=0.583 

F=6.95 
D.W=1.357 

2.14 2.08 -0.51 3.21 
t* 
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 الدول 4X 3X 2X 1X Yi نوع الدالة

 لوغارتمية

 الطرفين

5.095 -0.781 0.902 0.736 
Bi 

 
 السعودية

R2=0.796 
F=17.68 

D.W=1.823 2.02 -4.43 2.23 0.88 
t* 
 

تمية رلوغا

 اليسار

0.057 0.001 0.0009 0.037 
Bi 

 
 لبنان

R2=0.924 
F=52.79 

D.W=1.007 
3.35 2.06 0.20 9.08 

t* 
 

ل البيانةات الةى الحاسةوب باالعتمةاد علةى اوادخ  www.wordbank.comباالعتماد على  من عمل الباحثالمصدر: 

 . SPSSالبرنامج االحصائي 
 

قةيم فةي  التةأثيريةة للمتغيةر المةذكور فةي واوضحت نتائج الجدول السابق المعنويةة غيةر االيجاب

واالشةارة السةالبة لمعلمةة هةذا المتغيةر،  ،(299392الناتج المحلي االجمالي في كوريا بمرونة بلغت )

تعني ان تزايد اعداد السكان تحول دون تحقيق التنميةة االقتصةادية الن هةذه الزيةادة فةي حجةم االنفةاق 

الحكةةومي المخصةةص لبنةةد الخةةدمات االساسةةية المتمثلةةة فةةي )التعلةةيم، الصةةحة، االسةةكان، وخةةدمات 

النشاء المشاريع االستثمارية، فضالً عن ان تزايةد عةدد المواصالت( على حساب المبال  المخصصة 

السكان يؤدي الى حدوث حالة عدم التوازن بينهم وبةين المةوارد االقتصةادية وذلةك يةؤدي الةى ظهةور 

اللةةه وآخةةرون، بد)الععةةن مشةةكالت اجتماعيةةة اخةةرى  مشةةكلة البطالةةة والكسةةاد االقتصةةادي، فضةةالً 

2223 ،08.) 

( 2Xلمعنويةة االيجابيةة لمتغيةر )غةاز ثةاني اوكسةيد الكةاربون ا نفةس الجةدولواوضةحت نتةائج 

( 29220( و )29008( و )09230مةةن )ماليزيةةا وكوريةةا والسةةعودية ولبنةةان( بمرونةةة بلغةةت ) لكةةل

( واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان هذا الغاز يسهم في رفع معةدل نمةو النةاتج 29222و)

مباشةةرة مةن خةةالل اسةهامه فةةي صةةناعة المشةروبات الغازيةةة واطفةةاء المحلةي االجمةةالي بطريقةة غيةةر 

الحرائق، وتستخدمه النباتات الخضراء في عملية التمثيل الضوئي، فضالً عةن انةه يسةتخدم فةي تبريةد 

المنتجات النباتية والحيوانية دون ان يلحق ضرراً في الغالف الجوي او المناخ، فضالً عةن اسةتخدامه 

دامات غةةاز ثةةاني اوكسةةيد )اسةةتخ ،اً مةةن الصةةناعات الدوائيةةة واالسةةمدة النباتيةةةفةةي انتةةاج قةةدراً كبيةةر

المعنويةة االيجابيةة  0هر معنوية هذا المتغير في اليابان. واوضحت نتةائج الجةدول ظ، ولم تالكاربون(

مةن )ماليزيةا،  لكةلثير في قيم الناتج المحلةي االجمةالي ألتل( 3Xصافي تجارة الخدمات البيئية لمتغير )

معلمةةة هةةذا (، واالشةةارة الموجبةةة ل29222( و)29228( و )29922اليابةةان ولبنةةان( بمرونةةة بلغةةت )

مسةاهمة فةي زيةادة النةاتج المحلةي االجمةالي اذا احتةل تجةارة الخةدمات البيئيةة  المتغير تعني ان لقطاع

واوضحت ، جزء مهم من تجارة الخدمات اذ يعد ، مهمة في توليد العمالت الصعبةهذا القطاع مكانة 

قةةيم النةةاتج المحلةةي فةةي  التةةأثيرة للمتغيةةر المةةذكور فةةي نتةةائج الجةةدول السةةابق المعنويةةة غيةةر االيجابيةة

(، واالشارة السالبة لمعلمة هةذا 29782( و )29229بمرونة بلغت ) (كوريا والسعودية)االجمالي في 

. الةةدول تلةةك ايجةةابي فةةي اقتصةةادات  بتةةأثيرلةةم تكةةن تسةةهم تجةةارة تلةةك الخةةدمات المتغيةةر، تعنةةي ان 

(، فةةي التةةأثير 4Xواوضةةحت نتةةائج الجةةدول السةةابق المعنويةةة االيجابيةةة لمتغيةةر )الوقةةود االحفةةوري 

( 29882مةةةن )اليابةةةان والسةةةعودية ولبنةةةان( بمرونةةةة بلغةةةت ) لكةةةلقةةةيم المتغيةةةر المعتمةةةد بااليجةةةابي 

(، واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان هذا النوع مةن الوقةود يسةهم 29222( و )29222)و

وذلك يتحقق مةن خةالل الطلةب ، في رفع معدالت قيم الناتج المحلي االجمالي في الدول المذكورة آنفاً 

ذلك وكة، القطةاع الصةناعي والزراعةي والخةدميالمتزايد عليه السةتخداماته فةي مجةاالت عديةدة منهةا 

http://www.wordbank.com/
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فهو يسهم في تطوير التكنولوجيةا االنتاجيةة، اذ يعةد افضةل انةواع الوقةود المسةتخدم فةي انتةاج مختلةف 

وكذلك في االستهالك اليومي السيما وقود السيارات والطةائرات وبقيةة انةواع  ،انواع السلع والخدمات

يتناسةةب مةةع رفةةع محركةةات االحتةةراق الةةداخلي، فضةةالً عةةن دوره فةةي توليةةد الطاقةةة الكهربائيةةة وذلةةك 

المعنويةةة غيةةر االيجابيةةة للمتغيةةر  الجةةدول نفسةةهفةةي حةةين اظهةةرت نتةةائج  ،معةةدالت النمةةو االقتصةةادي

( 029292بمرونةةة بلغةةت ) (ماليزيةةا وكوريةةا)مةةن  لكةةلفةةي المتغيةةر المعتمةةد  التةةأثيرالمةةذكور فةةي 

خفةض قةيم النةاتج  (، واالشارة السالبة لمعلمة هذا المتغيةر تعنةي ان هةذا الوقةود يسةهم فةي229078)و

المحلي االجمالي في الدولتين المذكورتين على اعتبار ان انتاج هذا النةوع مةن الوقةود باالعتمةاد علةى 

زراعة الذرة والقمح وفةول الصةويا يحةدث تغيةر كبيةر فةي اسةتخدامات االراضةي الزراعيةة ويحولهةا 

. كذلك زيةادة معةدالت انجةراف الى مناجم منتجة لمحاصيل الطاقة بدالً من انتاج المحاصيل الزراعية

التربةةة وارتفةةاع مسةةتويات التلةةوث المةةائي والجةةوي بسةةبب الكميةةات الكبيةةرة مةةن المبيةةدات المسةةتخدمة 

لزراعة المحاصيل المنتجة لهذا النوع مةن الوقةود والسةيما محصةول الةذرة، وهةذا االمةر يهةدد االمةن 

 إلنتةاجومةن الجوانةب السةلبية االخةرى  .الغذائي العالمي وينشر قدر كبيةر مةن المشةكالت االجتماعيةة

تصاعد حدة الصراع على الموارد المائيةة فةي الةدول المتشةاطئة مةع بعضةها  هوهذا النوع من الوقود 

بسةةبب تزايةةد الحاجةةة للميةةاه فةةي ري المحاصةةيل المنتجةةة لهةةذا الوقةةود، اذ يعمةةل انتةةاج هةةذا النةةوع مةةن 

 إلنتةاجلمخصصةة لزراعةة الحبةوب الةى سةوق الوقود في تشويه السوق من خةالل تحويةل االراضةي ا

الوقود وتحويل المزارعين من االنتاج الزراعي الى انتاج الوقود الحيوي وذلةك لةه دور بةال  االهميةة 

حاصةةيل االسةةتراتيجية وفةةي مقةةدمتها فةةي تهديةةد االمةةن الغةةذائي العةةالمي والسةةيما الةةدول المنتجةةة للم

 (.3-2، 0223)عبدالوهاب، الحبوب 

ومتغيرات اخرى في االداء االقتصادي  البيئيةخدمات التجارة  ألثرالكمي  التقدير نتائجتفسير 

 يةاالفريقللدول 

 التةأثير( فةي 1Xمعنوية متغير )عةدد السةكان  3الجدول الكمي المثبتة في  التقدير نتائج توضح

( و 29232االيجابي في قةيم النةاتج المحلةي االجمةالي فةي جميةع دول عينةة الدراسةة وبمرونةة بلغةت )

، Boseو  Clark( واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تتفةق مةع اراء كةل مةن 09238( و )2922)

ع والخةدمات الذين اشاروا في كتاباتهم الى ان الزيادة في عدد السكان تسهم في زيادة الطلب على السةل

المحليةةة وذلةةك يةةنعكس فةةي زيةةادة االنتةةاج والتحفيةةز علةةى اسةةتغالل المةةوارد المعطلةةة وغيةةر المسةةتغلة 

والسةةةيما االراضةةةي غيةةةر المزروعةةةة والزراعةةةي والخةةةدمي والةةةري وفةةةي هةةةذا الشةةةأن يؤكةةةد هةةةذان 

حبات بوقات ومصةااالقتصاديان على ان الثورة الصناعية والتقدم االقتصةادي فةي اوربةا كانةا مةن مسة

 لنمو سكاني كبير.
 

3جدول ال  

للدول  يالنمو االقتصادفي  ومتغيرات أخرى يةئالخدمات البي تجارة ألثرالكمي  التقديرنتائج  

 االفريقية
 الدول 4X 3X X2 1X Yi نوع الدالة

 خطية
-9.761 -1.467 0.022 0.296 Bi الجزائر 

R2=0.725 
F=12.24 

D.W=1.869 -3.25 -5.90 2.74 2.40 t* 

لوغارتمية 

 الطرفين
-3.655 -21.22 2.749 104.503 

Bi 
 

 السودان
R2=0.510 
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 الدول 4X 3X X2 1X Yi نوع الدالة

 
-0.78 -3.01 2.04 3.77 t* 

F=5.43 
D.W=1.193 

لوغارتمية 

 الطرفين

-75.342 -6.719 1.276- 2.138 
Bi 
 

 مصر
R2=0.602 

F=7.44 
D.W=0.882 -3.06 -2.66 1.22 1.70 t* 

وادخةال البيانةات الةى الحاسةوب باالعتمةاد علةى   www.wordbank.comمةن عمةل الباحةث باالعتمةاد علةى  المصدر:

 . SPSSالبرنامج االحصائي 
 

المصةاحب للنمةو  الرأسةماليبةان ظهةور النظةام  وقد أيدت اراء اخرى رأي االقتصةاديان المةذكوران آنفةاً 

السةةريع فةةي السةةكان عمةةل علةةى زيةةادة الطلةةب علةةى السةةلع االسةةتهالكية الناتجةةة عةةن نمةةو السةةكان فةةي اوربةةا 

ق نمةو فةي تحقية قةد كةان للعامةل االخيةر االثةرالغربية من جهةة وتوسةع التجةارة الخارجيةة مةن جهةة اخةرى، و

لتصةةةريف السةةةلع المصةةةنعة والمنتجةةةات ان التجةةةارة وفةةةرت االسةةةواق الالزمةةةة  اذ ،النةةةاتج المحلةةةي االجمةةةالي

ناعات المنتجةةة التةةي اسةةتثمرت فةةي الصةة لألربةةاحالفائضةةة عةةن حاجةةة االكتفةةاء الةةذاتي وكانةةت مصةةدراً جيةةداً 

 (.2، 0223)ماكنيكول، ة للسلع االستهالكي

المعنويةةةة االيجابيةةةة لمتغيةةةر )انبعاثةةةات غةةةاز ثةةةاني اوكسةةةيد  الجةةةدول نفسةةةهواوضةةةحت نتةةةائج 

من الجزائر والسودان بمرونةة  لكلااليجابي في قيم الناتج المحلي االجمالي  التأثير( في 2Xالكاربون 

ان اهمية غاز ثاني اوكسةيد ( واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني 09722( و )29083بلغت )

كمةا ان الثةورة  ،المةادة االساسةية فةي عمليةة البنةاء الحيةوي لجميةع الكائنةات الحيةة دالكربون والذي يع

الصناعية والنمو االقتصادي في الةدول المتقدمةة اعتمةد وبشةكل اساسةي علةى الوقةود الغنةي بةالكربون 

فضةال  ،بعد ان تم تطوير وتحسين نوعية الوقةود ورفةع كفةاءة طةرق اسةتعمال الطاقةة ،لمصدر الطاقة

فةةي الةةدول ذات  عةن كونةةه المصةةدر االسةةاس للطاقةةة المسةةتخدمة فةي المواصةةالت والكهربةةاء وخاصةةة

 ،تعني اعتماد اسلوب سةماحات انبعاثةات الغةازات ومنهةا غةاز ثةاني اوكسةيد الكربةونالكثافة السكانية 

توضةع علةى المعةايير  والتةيالرقابةة الحكوميةة  عةن  فضةال، ة لألزمات االقتصادية فةي العةالموكنتيج

كونهما في مراحل متقدمةة مةن  البيئية من خالل عدها ركنا رئيسا من اركان االقتصاد القومي للدولة،

 .(222، 0222، )المرتضىاالنضمام الى منظمة التجارة العالمية 

صةافي تجةارة الخةدمات المعنويةة غيةر االيجابيةة لمتغيةر ) 3 الجدول نفسةهاوضحت نتائج كما 

( 02900( و )29972جميةع دول العينةة بمرونةة بلغةت )لي قيم الناتج المحلةي االجمةالي ( ف3Xالبيئية 

( واالشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير نجد تفسيرها في عةدم امكانيةة الةدول المةذكورة انفةا 99722)و 

، اذ ان هةذه الةدول عةادة مةا تفتقةر الةى تجةارة تلةك الخةدمات بيئة تنمية مالئمة لتطوير قطاع في توفير

تيةةة والنقةةل الجةةوي وسةةائل االمةةن الالزمةةة والسةةالمة البيئيةةة والخةةدمات الصةةحية والنظافةةة والبنةةى التح

تواجةه منافسةة  كمةا أنهةا، التجاريلتطوير قطاعها  التنافسية باألسعارن عدم تمتعها والبري، فضالً ع

 . الخدماتفي  تهاتحرير تجارقامت بمجال وهذا المن قبل دول حققت تقدم في 

كةل مةن ل (4Xت نتائج الجدول السابق المعنوية غيةر االيجابيةة لمتغيةر )الوقةود االحفةوري وبيّن

واالشةةارة السةةالبة لمعلمةةة هةةذا المتغيةةر  ،(729328( و )022983الجزائةةر ومصةةر بمرونةةة بلغةةت )

تعني ان انتاج هذا النوع من الوقود ال يسهم فةي زيةادة قةيم النةاتج المحلةي االجمةالي والسةبب فةي ذلةك 

وضةةة هةةو منافسةةة انةةواع اخةةرى مةةن الوقةةود منهةةا الوقةةود الصةةخري الةةذي أثةةر فةةي الكميةةات المعر

( الن الوقود الصخري قد اثبت مقدرته فةي تحقيةق 0232والمطلوبة من الوقود االحفوري حتى عام )

   (.22، 0223الوهاب،  عبد)مردود كبير من االموال اثر استخدامه في مختلف انواع الصناعات 
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http://www.almadapaper.net/an
http://www.almadapaper.net/an


 [21]  لكوازا

 
 

الحيوي السائل مثل االيثةانول وزيةت الةديزل فضةالً  فضالً عن منافسة انواع اخرى من الوقود

عن انواع اخرى من الوقود المستخرجة من المنتجات الزراعية كةذلك يواجةه الوقةود االحفةوري عةدد 

من المشكالت منها االختناقات التي تحصل فةي حالةة توزيةع هةذا النةوع مةن الوقةود والمشةاكل التقنيةة 

ايةة الوحةدات الصةناعية مةن انتاجةه االمةر الةذي جعةل الوقةود في انتاجية ونظةم نقلةه ومزجةه وعةدم كف

المتنةةافس يتفةةوق علةةى الوقةةود االحفةةوري فةةي االنتةةاج واالسةةتخدام والتكةةاليف وذلةةك يبةةرر ان الوقةةود 

 االحفوري ال يسهم بدور كبير في رفع معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي.

 االستنتاجات والمقترحات

 :ما يأتي كوهي  ،االستنتاجات والمقترحات توصل البحث الى مجموعة من

 االستنتاجات  -أوال  

 أعماق في بجذورها تضرب التي األسباب من توليفة إلى البيئيةفي الخدمات  المشكلة ترجع .2

 يشاء دون كيفو ءيشا من كل يستهلكها أن يستطيع حرةنها خدمات أ على االقتصادي الفكر

 ذلك. مقابل نفقة يتحمل أن أو ثمنها يدفع أن ودون حدود

وهذا الهدف ينطوي  ،الى تحرير التجارة العالميةهدف تاتفاقية منظمة التجارة العالمية  نا .0

حماية كافية  ةلم يصاحب هذه االتفاقي اذ ،عيةة الطبياو اخرى على الحاق الضرر بالبيئ بدرجة

 . ة في ظل الزيادة الكبيرة في معدالت التلوث البيئي في دول العالم ككلللبيئ

الى وجود مؤشر مركب خاص بالبيئة على غرار الدخل القومي االجمالي المستخدم  حاجةال .3

للتعرف على ، في مجال االقتصاد ومؤشر التنمية البشرية المستخدم في التنمية البشرية

 االهداف البيئية وخالف ذلك يؤدي الى صعوبة قياس االداء البيئي .

عشرين ومطلع القرن الحادي ال الثالثة االخيرة من القرنود خالل العق ان القضايا البيئية .2

وفي  لمحلية يات الدولية واالقليمية وافرضت نفسها بقوة على كافة المستو قد والعشرين

وفي هذا الصدد يسعى المجتمع الدولي الى بلوغ صيغة مناسبة من التوفيق األنشطة، مختلف 

لى المبادالت التجارية البيئية التي قد تضع قيود عهداف واالاهداف تحرير التجارة الدولية  بين

 . ة امامهايجديد من تدابير الحما وتشكل نوع

  ايجابي ومعنوي على تأثيرذو  1X متغير عدد السكانان  القياسي تبين من نتائج التحليل .2

 ،الجزائر ،لبنان ،اليابان ،ماليزيا ،بلجيكا ،الدنمارك ،السويد ،استراليا) كل منل المتغير المعتمد

 وغير معنوي سلبيتأثير يل للمتغير المذكور انه ذو . كما تبين من نتائج التحل(مصر ،ناالسود

 .  (كوريا الجنوبية ،كندا ،امريكا)على كل من 

في  (2X)لمتغير انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون  والمعنويااليجابي  التأثيربين وجود ت .9

 ،كوريا الجنوبية ،ماليزيا ،السويد ،كندا ،المملكة المتحدة)من لكل الناتج المحلي االجمالي  قيم

 لمتغير المذكور لسلبي وغير معنوي تأثير  وكان ذو ،(السودان ،لجزائرا ،لبنان ،السعودية

من لكل  لم يظهر أي تأثير في هذا المتغيرو ،(بلجيكا ،الدنمارك ،استراليا ،امريكا)كل من ل .7

 واليابان . مصر

في قيم الناتج  ايجابي ومعنوي تأثيرذو  (3X( صافي تجارة الخدمات البيئيةمتغير تبين ان  .8

وغير سلبي تأثير ذو في حين كان  (لبنان ،اليابان ،ماليزيا ،بلجيكا ،الدنمارك) كل منالمحلي ل

كوريا  ،السويد ،كندا ،استراليا ،المملكة المتحدة ،امريكا)كل من لوغير معنوي  معنوي

  .  (الجزائر ،السودان ،مصر ،السعودية ،الجنوبية
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على قيم الناتج ايجابي ومعنوي تأثير ذو  4X متغير الوقود االحفورينتائج التحليل ان تبين من  .2

ما تبين ك .(لبنان ،السعودية ،اليابان ،الدنمارك ،استراليا ،امريكا)من لكل المحلي االجمالي 

 ،بلجيكا ،كندا ،المملكة المتحدة) من لكللمتغير المذكور السلبي وغير المعنوي ل التأثير

ر لهذا المتغير في قيم الناتج ي تأثيام يظهر لو (مصر ،الجزائر ،كوريا الجنوبية ،ماليزيا

 .(السودان)المحلي االجمالي في 

                                                                                     المقترحات -ثانيا  
 والبيانةات عةن المعلومةات باإلفصةاح شةركاتال يلةزم بمةا البيئةة حمايةة وأنظمةة قةوانين تطةوير .2

 خةالل مةن وذلةك ،همنة الحةد فةي تكبةدتها التةي التكةاليفو أنشةطتها عةن النةاجم بةالتلوث المتعلقةة

 األداء مةن كةل عةن تعبةر التةي والمعلومةات البيانةات لتشةمل المنشةورة الماليةة القةوائم تطةوير

 والبيئي . االقتصادي

قةوانين داخليةةة لحمايةةة البيئةة مةةع األخةذ بعةةين االعتبةةار القةوانين الدوليةةة واالقليميةةة  سةن وتشةةريع .0

  .  المرتبطة بالتأثير على البيئة

 المسةؤولية وأهميةة دور عةن االقتصةادية الوحةدات مةدراء لةدى البيئةي الةوعي نشةر علةى العمةل .3

 النةدوات وعقةد والمقةروءة والمسةموعة المرئيةةة األعةةالم طريةةق وسةةائل عةةن االجتماعيةة

 .  في هذا المجال والمؤتمرات

فضةال  ،جةال صةحة البيئةة والتةوازن البيئةيدراسةات وبحةوث متخصصةة وتطبيقيةة فةي م اجراء .2

 للعناصةر القياسةية المسةتويات زيةادة بسةبب البيئةة بحمايةة المتعلقة البيئية باألنشطة االهتمامعن 

 للتلوث. المسببة

لةةة  البيئيةةةينبغةةي أن تسةةيطر الحكومةةة علةةى الشةةركات العاملةةة فةةي مجةةال إدارة المخلفةةات  .2 والمخوَّ

دارة هةذه ل للمعةايير التقنيةة الدوليةة الالزمةة إلبواسطة عملية التةراخيص البيئيةة لضةمان االمتثةا

 فات، بغية الحد من اآلثار السلبية على البيئة وصحة اإلنسان.المخل

عمةةل دراسةةةات مسةةتقبلية مكملةةةة لهةةةذا البحةةث منهةةةا: تجةةةارة خةةدمات االتصةةةاالت والمعلومةةةات  .9

وكةةذلك تجةةارة الخةةدمات التكنولوجيةةة  ،لةةدول اإلتحةةاد األوربةةي االقتصةةاديأثيرهةةا فةةي األداء وت

 . لعينة من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية وتأثيرها في األداء اإلقتصادي

 المصادر

العربية باللغة المصادر -اوال    
، عزة للنشر والتوزيع دار، ، الطبعة األولىالقياسياالقتصاد  ،0220 ،واخرون بسام يونس، إبراهيم .2

  السودان.

وقصص  الجهود العالمية ،االطار المفاهيمي ،مفاهيم ومبادئ االقتصاد األخضر ،0222 ،اإلسكوا .0

 .االقتصاد األخضر ،رة التنمية المستدامة واإلنتاجيةإدا -ُرلى مجدالني  ،النجاح

تحسين كفاءة الطاقة واستخدام الوقود األحفوري األنظف في قطاعات مختارة  ،0222، األمم المتحدة .3

 اللجنة اإلقتصادية  ،األحفوري األنظف الجزء الثاني: إستخدامات الوقود ،في بعض بلدان األسكوا

  .األمم المتحدة  ،واألجتماعية لغرب آسيا

تقييم األداء البيئي باستخدام معطيات المواصفة االرشادية " ،0222 درويش، رعد الياس، .2

ISO14031" العدد الثاني، العراق .  –المجلد الثامن  –، مجلة جامعة كربالء العلمية 
    https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18682  

ورقة  ،"كجزء من مؤشرات التنمية البشرية "المؤشرات البيئية ،0222 ،يس عبد الرحمنمخ ،رداد  .2

 .عمل مقدمة في المؤتمر اإلحصائي العربي الثاني، سرت، ليبيا
https://www.csrsa.net  

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18682
https://www.csrsa.net/
https://www.csrsa.net/
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