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 - ١٢٠ -

  : المقدمة
ة يف الكويت مـن ناحيـة، ومـع         مع تزايد االهتمام مبعاجلة مشكالت تلوث البيئ      

االنفتاح االقتصادي، وانضمام الكويت إىل اتفاقيات حترير التجـارة ومنظمـة التجـارة             
العاملية؛ فإنه يثور التساؤل حول األثر الذي ميكن أن متارسه أو حتدثه اإلجراءات املتعلقـة               

مكانية التوفيق  حبماية البيئة يف الكويت على أوضاع التجارة اخلارجية فيها، وحول مدى إ           
  .  اخلارجية يف الكويت ومحاية البيئة فيهاالتجارةبني حترير 
وتعترب الدراسات املتعلقة بالتأثري املتبادل بني حترير التجارة العاملية ومحاية البيئـة              

على درجة كبرية من األمهية واحلساسية، خاصة عندما يتعلق األمر حبمايـة مـصاحل دول               
 ففي أغلب األحوال فإن الدول ذات املعايري البيئية املنخفضة          .اجلنوب ضد دول الشمال   

وختشى هذه الدول مـن أن تقـوم دول الـشمال           . هي الدول النامية أو دول اجلنوب     
باستخدام مسألة املعايري البيئية لفرض قيود على دخول منتجاـا إىل أسـواق الـدول               

. ومتنوعة وغري تعريفية أيـضاً    الصناعية املتقدمة، كما فعلت من قبل خالل عوائق عديدة          
إمربياليـة  : "ولذلك، فإن الدول النامية تتهم الدول الصناعية املتقدمة يف هذا اال بأـا            

  ". اقتصادياً أو بيئياً
وهناك عدد من شروط منظمة التجارة العاملية ترتبط ارتباطاً مباشـراً بالقـضايا               

مبادئ عـدم التمييـز للـدول األوىل        هذه الشروط تتضمن    . البيئية اليت تتصل بالتجارة   
من اتفاقية اجلات الـيت     ) ٢٠(بالرعاية، واملعاملة القومية، باإلضافة إىل بعض أقسام املادة         

أو احملافظـة علـى      تنص على أن محاية حياة اإلنسان، أو احليوان، أو النبات، أو الصحة،           
  . قواعد التجارة العامليةاملوارد الطبيعية النادرة ميكن االستناد إليها كأسباب لتجاوز 

واليت نصت على حـق     ) ٢٠(وهكذا تتضح عالقة اجلات والبيئة من خالل املادة           
استثناء من القواعد العامة لالتفاقية لعدة أسباب من بينها محاية البيئة، وكذلك فإن املـادة               

ات، فقرة ب تسمح باختاذ إجراءات ضرورية حلماية حياة اإلنسان، واحليوان، والنب          ) ٢٠(
توافق على اختاذ إجراءات تتعلق باحملافظة علـى املـوارد          ) جـ/ ٢٠(واملادة  . أو الصحة 

الطبيعية القابلة للنفاد، إذا متت هذه اإلجراءات على حنو عملي باالقتران مع قيود علـى               
اإلنتاج أو االستهالك احمللي، طاملا أن هذه اإلجراءات ال تتضمن إجراءات متييزية حتكمية             

  . رة بني الدولوغري مرب
 –من االتفاقية العامة للتجارة يف اخلـدمات        ) ١٤(مادة   :وبالنسبة للخدمات   

واتفاقيـة اإلجـراءات    . TBT –االستثناءات العامة واتفاقية احلواجز الفنية للتجـارة        
  .SPS –الصحية والصحة النباتية 
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 - ١٢١ -

ـ (واتفاقية اجلوانب املرتبطة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية            ، و  ٢٧/٢واد  امل
  . ، واالتفاقية الزراعية)٥ من القسم ٢٧/٣

من االتفاقية العامة للتجارة    ) ٦(هذا من جانب، ومن اجلانب اآلخر تفرض املادة           
يف اخلدمات حمددات على اهودات احلكومية الداخلية التنظيمية، ومن بينـها القـوانني             

وتطبق هذه احملددات حالياً    .  باخلدمات والتنظيمات البيئية اليت تؤثر على العمليات اخلاصة      
أطراف  على قطاعات معينة، وافقت الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية، أو الدول           

املعاهدة على االلتزام ا، إال أن املفاوضات اجلارية قد توسع من دائرة هـذه احملـددات                
   .لكافة قطاعات اخلدمات

 ،"المعايير الفنية " عامة للتجارة يف اخلدمات   من االتفاقية ال  ) ١٤(وحتصر املادة     
وحـىت  . واليت ميكن أن تتضمن تقريباً أي قانون أو تنظيم من القوانني والتنظيمات  البيئية             

تقـوم علـى معـايير      " فإن محاية البيئة جيـب أن     ) ١٤(يتسىن قبوهلا حتت ظل املادة      
ة للتحقـق   ال تشكل عبئاً يزيد عن الحاج     " ، كما جيب أن   "موضوعية وشفافة 
ويعين هذا بالتأكيد أن أي دولة عليها أن تتخطى جمموعـة مـن             ". من جودة الخدمة  

   .العقبات واملهام لتثبت أن جمهوداا يف تنظيم البيئة مناسبة
من هنا اجته االهتمام حنو التركيز على أمهية التعاون بني اهليئـة العامـة للبيئـة                  

والتجارية، حبيـث تتجـه األنـشطة       ) الزراعيةالصناعية و (بالكويت واألنشطة اإلنتاجية    
اإلنتاجية واالستثمارات يف املستقبل حنو إنتاج سلع تتوافر فيها املواصفات البيئية من حيث             
اجلودة والتغليف طبقاً للمعايري الدولية حىت ميكن للسلع الكويتية أن جتد طريقهـا حنـو               

فمع حتسن الوضـع    . ألسباب بيئية األسواق احمللية والدولية، دون عوائق قد تكون راجعة         
  .البيئي تزداد فرص التصدير والنفاذ إىل األسواق العاملية

ولذلك تظهر أمهية هذه الدراسة يف استشراف الواقع البيئي التفاقيـات منظمـة             
  .التجارة العاملية من خالل اهليئة البيئية يف دولة الكويت
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 - ١٢٢ -

  :مشكلة الدراسة
رف علي تأثري التجارة العاملية احلرة علي إدارة ومحاية         تسعي الدراسة احلالية إيل التع    

البيئة يف دولة الكويت وذلك مع التوقعات االقتصادية واالجتماعية للمجتمع الكوييت ومبا            
  .تؤثر به هذه التجارة علي الواقع البيئي يف الكويت

  :تساؤالت الدارسة
  :ة عن التساؤالت التاليةولدارسة املشكلة والوصول إيل نتائج هلا يتطلب ذلك اإلجاب

 هل تؤدي التجارة العاملية احلرة يف البضائع واخلدمات إيل متكـني فاعـل يف كـل                 -١
  مستويات محاية وإدارة البيئة؟

 هل للتجارة العاملية األكثر حرية يف البضائع واخلدمات تأثرياَ خمتلفاً علي محاية البيئـة               -٢
  يف الدول املتقدمة عنها يف النامية؟

 تأثري التجارة العاملية احلرة يف البضائع واخلدمات علي البيئة الكويتية وذلك مـن               ما -٣
  خالل استشراف الواقع البيئي الكوييت؟

   ما التصور املقترح ملواجهة تأثريات التجارة العاملية احلرة علي البيئة الكويتية؟-٤
  :أهداف الدراسة

  :ميكن صياغة أهداف البحث الرئيسية فيما يلي
  .ستشراف املردودات البيئية املستقبلية النامجة عن انضمام الكويت إيل منظمة التجارة العامليةا -١
  . حتليل مدي تقبل البيئة الكويتية لتطبيق بنود اتفاقيات التجارة احلرة-٢
 استكشاف التأثريات البيئية املتوقعة التفاقيات منظمة التجارة العاملية، وذلـك لبنـاء            -٣

امليـاه  اخلاصة مبواجهتها وذلك يف جمال النفط والغاز، اسـتخراج          االستراتيجيات  
السطحية والصليبية، توليد الكهرباء واالستخدام السلمي للطاقة الذرية، قـوارب          

  .الغوص واستغالل املوارد الطبيعية
لة للواقع املنتظر لتطبيق بنود اتفاقيات التجارة العاملية علـي          م بناء السيناريوهات احملت   -٤

  .دولة الكويتة وإدارة البيئة يف محاي
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 - ١٢٣ -

  :تقييم مدي استعداد البيئة الكويتية لتنفيذ بنود اتفاقيات منظمة التجارة العاملية من حيث -٥
  . حجم التمويل-ب        . مستوي تكنولوجيا اإلنتاج-أ

 تبعات إزلة احلواجز التعريفية وغري التعريفية للبـضائع واخلـدمات ومردوداـا يف              -ج
  .ملختلفةااالت ا

  :خطوات البحث
  :قسمت مراحل التنفيذ إيل أربع مراحل هي

املرحلة التمهيدية ومت خالهلا الدارسة العلمية حول العالقة املتبادلة بني االتفاقـات            : أوالً
  .الدولية والبيئية

  .مرحلة إعداد أدوات مجع البيانات: ثانياًً

  .مرحلة الدراسة امليدانية: ثالثاً

  .داد التقرير النهائيمرحلة إع: رابعاً

  :لة بين التجارة الدولية والبيئةالعالقة المتباد

أنصار  " جتسدت العالقات املتبادلة بني التجارة الدولية والبيئة من وجهات نظر           
    ". أنصار حرية التجارة" ضد " البيئة

فقد حذر أنصار محاية البيئة من خطورة االجتاهات املتزايدة حنـو حتريـر التجـارة               
ولية، وما ميكن أن تسفر عنه تلك االجتاهات من إحلاق ضرر أو أذى كـبري بالبيئـة،                 الد

 بضرورة إدخال بعض القيود أو االلتزامات البيئيـة         –ولذلك فقد دفع أنصار محاية البيئة       
  . اخلاصة على حرية التجارة

وعلى اجلانب اآلخر، فقد شدد أنصار حرية التجارة على خطورة فرض القيـود               
ية التجارة، وذلك بدعوى أن هذه القيود ليست هي احلل األمثل ألجل تفـادي              على حر 

وعلى العكس من ذلك، فقد احتج أنصار حرية التجارة،         . األزمات البيئية لتحرير التجارة   
فهـم يـرون أن     . مفيداً للبيئة  بأن حترير التجارة الدولية من احملتم، يف الواقع، أن يكون         
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 - ١٢٤ -

ة هي مبثابة دعوى يف صاحل أنصار مذهب احلماية وتقييد حريـة            القيود البيئية على التجار   
التجارة، وأا من هذا املنطلق تعد خطوة حنو االحندار ملا تؤدي إليه من ظـروف سـتدفع        

  . حتماً إىل ايار نظام التجارة العاملي
وينظر أنصار محاية البيئة إىل حترير التجارة أنه يؤدي إىل زيادة التلـوث، وفقـد                 

ادة الوطنية، وخلل بالتوازن البيئي، وأن التجارة احلرة هي مبثابة قوة مضادة للبيئـة              السي
تدفع بواسطة الرغبة يف احلصول على الوظائف وحتقيق األرباح، وأا تعد مبثابة نوع مـن               

  . Businessالبريوقراطية الدولية املتجهة لألعمال 
ون بارتيـاب إىل جـداول   وعلى اجلانب اآلخر، فإن أنصار حرية التجارة ينظـر      

أعمال مجاعات أنصار البيئة، حيث خيشى أنصار حرية التجارة من خماطر األشكال اجلديدة             
للحماية، واليت تؤدي إىل إعاقة املنتجني األجانب من النفاذ إىل األسواق الدولية، ومـن مث      

ذاباً خيـتص   ختفيض املكاسب احلقيقة من التجارة، وهو ما ميكن أن يتخذ مظهراً سياسياً ج            
أكثر من هذا، فكثري من أنصار حرية التجارة خيـشون مـن أن اسـتخدام               . حبماية البيئة 

اجلزاءات التجارية، مثل حظر الواردات أو فرض رسوم عليها، من أجل فـرض احتـرام       
اإلتفاقيات البيئية، أو من أجل تعزيز التنظيمات البيئية احملددة أصالً من طرف واحد، فإن              

  . ي إىل إيار نظام التجارة العاملي الضعيف أصالًذلك سوف يؤد
كما يعترض أنصار حرية التجارة بصفة خاصة على اجلهود اليت تبذل من أجـل                

، نظراًُ  )أو ما يعرف بنفقات اخلضوع للبيئة     (االنصياع للتنظيمات واملعايري البيئية املختلفة      
 التنافسية، حيث خيشى هؤالء من أن       لتعلق هذه املسائل باعتبارات املزايا النسبية والقدرة      

هذه اجلهود سوف تعطّل أو تلغي االختالفات يف املزايا النسبية املقارنـة والـيت تـشكل                
  . األساس احلقيقي للمكاسب االقتصادية من التجارة الدولية

ن العالقة بني التجارة الدولية والبيئة هي ذات طبيعة خالفية، وتتطلـب هـذه              إ  
ة بني التجارة الدولية والبيئة ضرورة العمل على إجياد وسـائل لتحـسني             الطبيعة اخلالفي 

التنسيق بني التجارة وصناعة السياسات البيئية، وذلك عن طريق التسوية أو التوفيق بـني              
تعزيز النمو االقتصادي من خالل التجارة ومحاية البيئـة يف نفـس            : سياستني هامتني ومها  

  . الوقت
  : تالدفاع عن اتفاقية الجا

كاستجابة للنقد املوجه ملنظمة التجارة العاملية حول التقصري يف تـوفري احلمايـة               
 املدى الـذي    – أو حياول أن يشرح      –) م٢٠٠٠ (Oxleyالبيئية يصف حبث أوكسلي     

ويستعرض الكاتب دفاعـه عـن      . توفر به منظمة التجارة العاملية جماالً كبرياً حلماية البيئة        
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٢٥ -

 خارج صلب وظائف منظمة     – مثل محاية البيئة     –سياسة العامة   ضرورة إبقاء اعتبارات ال   
  . التجارة العاملية، حىت ال تتدمر القدرة األساسية على حتقيق االزدهار عرب التجارة فقط

بأن التجـارة   ) م٢٠٠١ (Schaeffer وشافر   Eirasويدفع كل من إيراس       
بين اإلجراءات اخلاصة حبماية    احلرة ضرورية لتزويد الدول بالوسائل االقتصادية الالزمة لت       

ويزعم الكاتبـان  . يف الواليات املتحدة األمريكية " هيئة تشجيع التجارة  "البيئة يف مضمون    
أن أي حماولة للحد من التجارة ألسباب بيئية من خالل العقوبات التجارية أو االتفاقيـات     

مة حلمايـة البيئـة، والـيت       التجارية قد متثل ديداً للنمو املتصاعد والثروة املتزايدة الالز        
  . تتطلب معدالت مرتفعة من نفقات محاية البيئة واحملافظة عليها

قضية فرض املعايري اخلاصة بالعمل     ) م٢٠٠١ (Griswoldويتناول جريسولد     
ويفند الكاتب الرأي بأن هـذا الفـرض اجلـربي          . والبيئة من خالل العقوبات التجارية    
رتفعة، مدعياً بأنه ميكن التوصل لتلك الغايـات مـن          مطلوب للمحافظة على املقاييس امل    

خالل االنفتاح على التجارة واالستثمار، يؤكد أن حماولة فرض هذه املعايري مـن خـالل               
  . اجلزاءات والعقوبات التجارية حيرم الدول النامية من فرص هي مبسيس احلاجة إليها

   :تغيير السياسات واإلدارة البيئية
األسس النظرية لفهـم كيـف تـصدرت        ) م٢٠٠٠ (Morrisتقدم موريس     

وحتلل الكاتبة تكلفـة    . املوضوعات البيئية العاملية الصدارة واألولوية يف السياسة اخلارجية       
 Morrisوتقتـرح مـوريس     . ومنفعة القضايا اليت توجه االتفاقيات العاملية ذا الصدد       

ا املنظمات البيئيـة    أن هناك مشكالت كبيــرة يف الطريقة اليت توصلت         ) م٢٠٠٠(
العاملية إىل حتقيق النجاح يف محاية البيئة، وتشرح كيف ميكن حصر االتفاقيـات البيئيـة               

  . العاملية تبعاً للسوق، واعتماداً على مدخل قائم على العلم يف هذا اإلجراء
وقـع التجـارة وسياسـات      : "يف حبثـه  ) م٢٠٠٠ (Bahiigwaأما باهيجو     

قدم حتليالً اقتصادياً لوقع التجارة وسياسات االستثمار وتأثرياـا         في" االستثمار على البيئة  
  .البيئية، باإلضافة إىل العوامل املؤسسية والبيئية يف قطاع صيد األمساك املتدهور بأوغندا

مث يقدم الكاتب بعد ذلك سلسلة من املقترحات الستغالل الـسوق تقـوم علـى               
ايد األمساك، تتضمن مراقبة اجلـودة، وإدارة       اإلدارة املستدامة ملص  : أدوات أساسية، مثل  

  . التلوث، وأدوات للحد من الصيد اجلائر
أن املناظرة بني التجارة والبيئـة الـيت مت         ) م١٩٩٩ (Oxleyجيادل أوكسلي     

عرضها على أا صراع أو نزاع بني منظمة التجارة العاملية واحلركات العاملية حلماية البيئة              
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٢٦ -

وخيمة على السياسة العامة، وضعف يف محاية البيئة وحتديـد غـري            ستقود حتماً إىل نتائج     
وتركز ورقته بالبحث على إعادة تـصوير املنازعـة         .  للتجارة – أو غري الزم     –ضروري  

واجلدل يف ضوء خمِتلف باستخدام أدوات أكثر فاعلية إلدارة البيئة من أجل حل الـرتاع               
  . ية للتوصل إىل نتائج بيئية إجيابيةاملنتظر بني محاة البيئة ومنظمة التجارة العامل

  : قضية البطاقة اإليكولوجية
نضرب مثالً يف هذا املضمار بالبطاقة اإليكولوجية للتأكيد على ضرورة  العمـل               

على التنسيق ما بني السياسات البيئية للدول األعضاء يف منظمة التجارة العامليـة ـدف               
لتجارة الدولية، وذلك فيما يتعلق باملنتجـات حمـل         التوصل إىل توحيد املعايري البيئية يف ا      

التجارة الدولية وال خيتص بطرق اإلنتاج، حبيث يتعني على كافة األطراف املتعاقدة االلتزام            
ومن األمثلة على هذه املعايري البيئية، تلك املتعلقة بالعنونة والتغليف وإعـادة            . ذه املعايري 

رة الفاقد، سواء أكان ذلك بالنسبة للمنتج النهائي، أو         التدوير، أو إعادة االستخدام، وإدا    
  . بالنسبة ملدخالته

وجتدر اإلشارة أن أشهر املعايري البيئية يف جمال التجارة الدولية هي تلك املتعلقـة                
، ويقصد ا العالمات الـيت      Eco-Labelingبالبطاقة اإليكولوجية أو العنونة البيئية      

عـالم املستهلك مبدى مالءمته للبيئـة عـن غـرية مـن            يتم وضعها على املنتج دف إ     
املنتجات األخرى املدرجة على نفس الفئة السلعية، دف محاية البيئة عن طريـق زيـادة               

  . وعي املستهلكني باآلثار البيئية املترتبة على استهالكهم للسعلة
  :تنيوتتكون إجراءات منح العالمة أو البطاقة اإليكولوجية بصفة عامة من مرحل  
  .وتتضمن اختيار الفئات من املنتجات ووضع املعايري املتعلقة مبنح العالمة :األولى
تشمل إجراءات اإلدارة والتحقيق الالزمة ملنح العالمة للمنتجني، وهو ما يـتم             :الثانية

   .عن طريق طرف ثالث غري املنتج واملستهلك
ت اليت ختـص    االهتمامات واملردودا ) م١٩٩٩ (Appletonويتفحص أبلتون     

الدول النامية من جراء برامج البطاقة اإليكولوجية، ملمحاً إىل بعـض األمـور الـسارية     
طرق العلميـات   : واملثرية للجدل اليت ترتبط ذا املوضوع يف منظمة التجارة العاملية، مثل          

تراطات ويقدم املؤلف حتليالً قانونياً لربامج البطاقات اإليكولوجية متشياً مع االش         . واإلنتاج
ويستخلص تأثريات هذه الشروط على الدول النامية من        . الرئيسية ملنظمة التجارة العاملية   
  . املنظور التجاري واالستراتيجي
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٢٧ -

   :نقد الجات والجاتس
هناك من يوجه النقد الشديد للسياسة العامة اليت تنتهجا منظمة التجارة العاملية يف               

نظمة مع الشروط البيئية واملنازعات اخلاصة بالبيئة يف        الشؤون البيئية، ويف كيفية تعامل امل     
  . تلك املنظمة، وعالقة منظمة التجارة العاملية مع االتفاقيات البيئية متعددة األطراف

املوضـوع اخلـاص   ) م١٩٩٨ (Von Moltkeيف حني يناقش فون مولتكي   
أن النظام التجـاري    بطرق العمليات واإلنتاج يف نظام التجارة العاملي، وحياول أن يربهن           

الذي ال مييز بني استدامة املنتج وبقاؤه وحتمله ال يعد مقبوالً من املنظور البيئي، ويـدافع                
الكاتب عن طرق عمليات اإلنتاج البيئية يف أسلوب يقوم على أساس تبين القواعد الـيت               

ـ              ات حـىت   يضعها املهتمون بالبيئة يف املقام األول، وبعدها يتم دمج هذه القواعد يف اجل
  . يتسىن تعزيز البيئة والتجارة وازدهارمها

وهناك إشارة إىل أنه عندما يتم تطبيق مبادئ إتاحة األسواق واملعاملـة الوطنيـة                
اخلاصة باالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات على قطاع معني، فإن اإلجراءات التنظيميـة             

  : إجراءات غير قانونية .ة العامليةالتالية حلماية البيئة قد تعترب من قبل منظمة التجار
 .حتديد عدد علميات استخراج النفط أو الغاز يف سوق أو جمتمع معني -
فرض قيود على حجوم أو أعداد عمليات استغالل أو استخدام امليـاه الـسطحية               -

 . واجلوفية بواسطة القائم خبدمات متوين املياه
يث تفِقد هذه الـشروط     شروط استخدام نسبة معينة من مصدر كهربائي متجدد حب         -

 من عرب احلدود من دولة أخرى ال تستخدم هذا املـصدر            –أحد موردي الكهرباء    
 .  ميزاته التنافسية–املتجدد 

حظر استخدام الطاقة الذرية يف توليد الكهرباء، حيث ينجم عن هذا احلظر أن يفقد               -
 . أحد املنتجني األجانب للطاقة الذرية ميزته التنافسية

 .  على عدد قوارب الغوص اليت يسمح ا على شواطئ الشعب املرجانيةوضع قيود -
منح أولويات أو أفضليات ألعضاء اتمع احمللي أو اتمعات الوطنيـة مـن أجـل           -

 ). مثل صيد األمساك(استخراج رخص استغالل املوارد الطبيعية 
 للتجـارة يف    وهكذا يندرج يف اهتمام الدراسة املقدمة تناول االتفاقيـة العامـة            

وقد أنشئت هذه االتفاقية كجزء من مكونـات منظمـة          ). GATSجاتس  ( اخلدمات  
وحتت شروط اجلاتس فإن الدول األعـضاء جمـربة علـى          . م١٩٩٤التجارة العاملية عام    
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٢٨ -

 االستمرار يف املزيد من حترير اخلدمات، وكان البدء يف مفاوضات لتحقيق هذه الغايـة يف              
 املفاوضات لتصل مبدى شروط هذه االتفاقية حبيث أصبح هلا          واليوم تتوسع . م٢٠٠٠عام  

وهو ما تؤكده جمموعة من الدراسـات       . مردودات جسيمة على البيئة يف كل أرجاء العامل       
تشري توقعاا إىل أن هذه االتفاقية سيكون هلا آثار ضارة وممتدة وواسعة اال على البيئـة        

 واملصادر الطبيعية، والزراعة، والطاقـة، وحقـوق        فيما يتعلق باملصادر واملوارد العاملية،    
  . امللكية الفكرية أيضاً

  :ضرورة تغيير الجات
) م١٩٩٩ (Greenpeaceتصف منظمة السـالم األخضر أو جرين بـيس           

وتضمنها توصيات تتعلق باحلاجة إىل تغـيري       " بالتجارة اآلمنة "اإلطار العام ملذكرا اخلاصة     
ستوعب بطريقة أفضل أساليب محاية البيئة والتنميـة املـستدامة          منظمة التجارة العاملية لت   
وتستغل املذكرة فحص إحدى حاالت املنازعات املرتبطة بالبيئة        . إضافة إىل حتديد التجارة   

يف منظمة التجارة العاملية لتربهن على أن املعاملة احلالية للبيئة يف ظل منظمة التجارة العاملية               
طنني على االستجابة للحاجات اليت تفرضها املخـاطر البيئيـة          دد قدرة احلكومة واملوا   

  . والصحية
االدعاء بأن منظمة التجارة العاملية جيـب أن        ) م٢٠٠١ (Eglinوميحص إجلني     

تسهم يف محاية أفضل للبيئة وتشارك يف دعم املزيد من العدالة االجتماعية من خالل فرض               
م اجلـزاءات أو العقوبـات التجاريـة        العقوبات التجارية، ويدحض بقوة فكرة استخدا     

 –كأدوات سياسية، معرباً عن تأييده القوى لفكرة أن احلاجة إىل نظام جتاري قوى سيعترب               
  .  عالجاً ألكرب أسباب التدهور البيئي وعدم العدالة االجتماعية–يف حد ذاته 

عالقة التجارة والبيئة   ) م٢٠٠٠ (Rogelioوختاماً، تستكشف ورقة روجيليو       
 مضمون اجلولة اجلديدة من املفاوضات التجارية متعددة األطراف من منظور الـدول             يف

وتقدم هذه الورقة ملخصاً خمتصراً يشرح املوضوعات والقضايا واالهتمامات كما          . النامية
ويربهن البحث أنه جيب إضفاء املزيد من االعتبـار علـى           . تتناوهلا منظمة التجارة العاملية   

الغازات املنبعثـة أو املتـصاعدة،    : مثل(يت تسبب اهتماماً كبرياً يف البيئة       معاجلة القضايا ال  
  . عند تناول األمور اخلاصة بعالقة التجارة البيئية) وضريبة الكربون يف الدول املتقدمة
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 - ١٢٩ -

  دراسة الوضع البیئي في دولة الكویت

  :تم دراسة الوضع البیئي في دولة الكویت علي النحو التالي

اهليئة العامة للبيئـة،    : ئح والقوانني والقرارات املرتبطة حبماية البيئة من      جتميع اللوا  .١
وحـصر اللـوائح    . وزارة الصحة، وزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويـت       

بني حرية التجـارة ومحايـة      (والقرارات والقوانني اليت ترتبط بالتأثريات املتبادلة       
لدولية واإلقليمية اليت أبرمتها دولـة      ، وحتليل االتفاقيات والربوتوكوالت ا    )البيئة

  .الكويت يف جمال محاية البيئة
استطالع رأي املسئولني عن إعداد السياسات واالستراتيجيات البيئية، وعينة من           .٢

، لتحديد أربعة قطاعـات     )جتارة وصناعة الكويت  من خالل غرفة    (صناع القرار   
 .ليهاتنال األولوية واالهتمام لتركيز الدراسة امليدانية ع

 علـي آالت البحـث   Key Wordsوجبانب املسح املرجعي للكلمات الدالة 
 ، وبفضل دعم إدارة املـصادر التعليميـة   Alltheweb و  Googleالعاملية العامة 

 الـيت   Libranetباهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أمكن االشتراك يف خدمة 
  :أتاحت استخراج البحث من املواقع التالية

EL Compendexliza – Wilson -  Eric – EBSCO.  & CINHAL 
– MEDLINE – ACADEMIC. SEARCH – DISSERTATION 
– ABSTRACRS – ABI/INFORM. 

ودراسات ورسائل  وذا أتيح للفريق البحثي فرصة متابعة ما جيري نشره من حبوث            
  .علمية ترتبط مبوضوع الدراسة

وانني والقرارات املرتبطة حبمايـة البيئـة مـن         من حيث مهمة جتميع اللوائح والق     
 Secondary ومـصادرها الثانويـة   Primary Sourcesمصادرها األوليـة  

Sources   تـشمل عـدد   ) قدر اإلمكان(متكن الفريق البحثي من إعداد قائمة شاملة
  . قانون وقرار واتفاقية كويتية حول االهتمام بالبيئة واحلفاظ عليها) ٨٠(

ملعايري اليت فرضتها إتفاقيات منظمة التجارة العاملية يف ثالثة معـايري           ما مت حصر ا   ك
  :هي

  .للتحقق من اجلودة فقط، الشفافية، املوضوعية
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٣٠ -

 الدولية فقد توفرت دارسة منشورة بـاللغتني        واالتفاقيات للمعاهدات   ةأما بالنسب 
ـ    ومت إستكماهلا وحتـديثها، وأ     ،)٢٨عدد  (العربية واإلجنليزية جممعة هلا      ة عـدت منهجي

  .دراستها

  :ةـیدانیـدراسة المـالراءات إجـ
لتحديد جمتمع البحث للدراسة امليدانية من أجل التعرف على مدى استعداد البيئـة          

وحرصاً على مشولية العينة، وضمان     . الكويتية لتنفيذ بنود اتفاقيات منظمة التجارة العاملية      
 - ثي يف التوصل إىل أي قاعدة بيانـات سالمة االستنتاجات مل تنجح حماوالت الفريق البح      

  :  حول الشركات واملؤسسات املهتمة مبجاالت الدراسة وهي- ودقيقة، وحديثة شاملة،
، التخلص مـن    التوزيع، النقل، السفر والسياحة، البناء،      استخراج الطاقة وإنتاجها  

 .سالسل الفنادقالنفايات وااري، التزويد باملياه، 

  مشكلة مـن اهليئـة    Focus Groupموعة تركيز وبعرض املوضوع على جم
أوصت اموعة بتحليل   ) أعضاء٤(تعليم التطبيقي والتدريب    العامة للبيئة واهليئة العامة لل    

كل الشركات اليت تتمتع بعضوية غرفة جتارة وصناعة الكويت واليت بلغ عـددها حـىت               
لـيت تعمـل يف     واستخراج الشركات واملؤسسات ا   ،   شركة ومؤسسة  ١١ ٨٤٣تارخيه  

ااالت اليت تم ا الدراسة، ومراسلتها باالستبيانات واستطالعات الـرأي، وإعـداد            
  . بطاقات املقابالت لصناع القرار واملسؤولني ذه اهليئات

 ١٢بتجميع وتصنيف حماور الدراسة أمكن تنسيقها يف أربعة حماور رئيسية تـضم             
لبيئية املتوقعة التفاقيات منظمة التجارة العاملية،      حمورا فرعيا ترتبط باستكشاف التأثريات ا     

وبتجميع اآلراء واالقتراحات والتوصيات الكفيلة ببناء االستراتيجيات اخلاصة مبواجهتها         
  .من حيث ما اتفقت جمموعة التركيز على اعتباره من حماور الدراسة

  :  الدراسةعینة
  .اع اخلاصهي النفط والكهرباء واملياه والثروة املائية والقط

  :الدراسة وعینة الدراسةمجتمع 
مت حصر وجتميع الوظائف واملناصب القيادية اليت تستهدفها أدوات مجع البيانات   

، Focus Groupsيف سبع جهات رمسية الختيار أعضاء جمموعات التركيز 
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٣١ -

املستهدفني ببطاقات  ،Discussion Sessionsواملشاركني يف حلقات املناقشة 
  :   من اجلهات التاليةStructured Interviewsاملقابلة 

، غرفة جتارة وصناعة الكويت، وزارة التجارة والـصناعة، وزارة          اهليئة العامة للبيئة  
 . بلدية الكويتكية، وزارة الصحة، اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمالنفط، 

تمع البحث واستناداً إلى طريقة جمع البيانات والمعلومات أمكن تقسيم مج  
  : إلى قسمين
باهليئة (املسؤولني عن إعداد ووضع السياسات واالستراتيجيات البيئية : القسم األول

العامة للبيئة، وزارة  الصحة، وزارة التجارة والصناعة، اهليئة العامة 
  ).للثروة السمكية، وبلدية الكويت

من خالل ) عة، وزارعةصناوجتارة، (صناع القرار يف القطاع اإلنتاجي : القسم الثاني
غرفة جتارة وصناعة الكويت من القطاعات األربعة اليت مت اختيارها بناء 

 متصلة الصناعة وهي قطاعات النفط ومنتجاته، وعلى الدراسة املكتبية،
، الصناعات التحويلية، صناعة الورق ومنتجاته، املناجم واحملاجر: يف

، عات املعدنية األساسيةالصنا، صناعة املنسوجات، الكيماويات صناعات
  .منتجات حملية و معدات، صناعة اخلشب

  : الدراسة المیداینةأدوات 
 من حماور الدراسة مت تـصميم أدوت مجـع          يمبا يناسب كل حمور فرعي ورئيس       

  :البيانات التالية
  . لشركات ومؤسسات القطاع اخلاصQuestionnairesاستطالع رأي  -١
 .Focus Groupهين موعة تركيزحماور استمطار األفكار والعصف الذ -٢
 . Discussion Session مناقشة ةحماور للتداول يف حلق -٣
 .Structured Interviewبلة مقننة حماور مناقشة يف بطاقة مقا -٤

  :  التاليةروبناء على ذلك تم تفصيل أسئلة الدارسة في المحاو
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 - ١٣٢ -

لتجارة على ستشراف تأثري بعض الشروط والقواعد اليت تفرضها اتفاقيات حرية اإ  - أ
كما مت حتديدها من الدراسة املكتبية يف املرحلة (  الكويتلةاألوضاع البيئية يف دو

  ).التمهيدية
 تقييم مدى استعداد البيئة الكويتية ويئتها لتطبيق شروط اتفاقيات منظمة التجارة  -ب

 ).يةمع التركيز على القطاعات األربعة حمل االختيار من املرحلة التمهيد(العاملية 

ستطالع اآلراء يف كيفية التوفيق بني حرية التجارة ومحاية البيئة بتطويع القوانني إ -ج
 أو بتعديل طريق التشغيل والتصنيع أو بتطوير الصناعة ،والقواعد واإلجراءات البيئية

  . والتجارة والزراعة لتتفق مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العاملية
  : تقنین أدوات الدراسة

مت إعداد أدوات االستقصاء من استطالعات رأي أو استبيانات بتعدد يف اختيارات 
 تباع الطرق اخلاص باملتوسطات، ومعامالتااإلجابة تتيح حتليل نتائج االستبيانات ب

، ودرجة الثقة، باإلضافة إىل االحنراف املعياري ومقاييس ، ومربع كاةواملصداقي ،اإلرتباط
  اإلجابات، وجتميع املالحظات الواردة يف األسئلة املفتوحةالتشتت، وذلك بعد ترميز

Open Ended.  
ومت عرض جمموعة من الطرق الختبار االستبيانات من أجل قياس معدالت الثبات 

 Focusتباع أحدث الطرق اإلحصائية التالية على جمموعة التركيز اوالصدق ب
Group:  

  :ات االستبيان وذلك بطريقتين تم حساب معدل ثبقياس معدل ثبات االستبيان -أ
  .Test – Retest Reliability إعادة االختبار -١

حىت ال تتغري (  يوم٣٠وذلك بتقدمي نفس االستبيان لنفس العينة يف خالل 
  ).ثوابت االستبيان

 ،Alternate - From Reliability الثبات يف الصور البديلة -٢
مع ) يف املضمون( سئلة املتشاةوذلك مبضاهاة استجابة عينة اخلرباء على األ

  . اختالف الصياغة يف استطالعات الرأي
  : حساب صدق االستبيان من خالل تم  قياس معدل صدق االستبيان-ب
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٣٣ -

   .Internal Validity الصدق الداخلي -١
  . وذلك بقياس مدى جناح االستبيان يف قياس ما يفترض منه قياسه   

  . Content Validity صدق احملتوى -٢
 وذلك من خالل مدي مشول حمتوي فهامدى جناح االستبيان يف حتقيق أهد    

   .االستبيان ملوضوع البحث ومدي مشول البنود لكل حماور االستبيان
  : حدود البحث

، )ممثلة تمع البحثباالقتصار على عينة (باإلضافة إىل حدود البحث املكانية 
، جتدر اإلشارة إىل احملددات املوضوعية، )لبحثاليت ختضع للخطة الزمنية ل(والزمانية 
صر الدراسة على املواد واالتفاقيات التالية اليت أوضحت الدراسة املكتبية تحيث ستق

  :  كما سبق الذكر–ارتباطها مبوضوع الدراسة 
  : تفاقية الجاتإ) أ

  . عدم التمييز يف معاملة الدولة األوىل بالرعاية :١المادة
   .ة  القوميةاملعامل :٣المادة 
   .االستثناءات العامة :٢٠المادة

  :TBT االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات) ب
  . حمددات اهودات احلكومية الداخلية التنظيمية :٦مادة 
  . االستثناءات العامة واتفاقية احلواجز الفنية للتجارة :١٤مادة 

   :SPS تفاقية اإلجراءات الصحية والصحة النباتيةإ) ج
  :الفكرية -تفاقية الجوانب المرتبطة بالتجارة من حقوق الملكيةإ) د

  . ٢٧/٣و ،٢٧/٢ املواد : القسم اخلامس    
  .االتفاقية الزراعية) هـ

  :  الـمیدانیـــةدراسةــائج الــنت
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 - ١٣٤ -

  : ولقد متثلت الدراسة امليدانية يف اإلجابة عن أسئلة البحث وذلك علي النحو التايل

ت البيئية المتوقعة التفاقيات منظمة التجارة العالمية، واقتراح ما هي التأثيرا -١
  استراتيجيات مواجهتها؟ 

فعندما يتم تطبيق مبادئ إتاحة األسواق واملعاملة الوطنية اخلاصة باالتفاقية العامة 
للتجارة يف اخلدمات على قطاع معني تطبيقا لالشتراطات تعترب من قبل منظمة التجارة 

  : ات غري قانونيةالعاملية إجراء
  . حتديد عدد عمليات استخراج النفط أو الغاز يف سوق أو جمتمع معني  •
فرض قيود على حجوم أو أعداد عمليات استغالل أو استخراج املياه السطحية   •

 . واجلوفية بواسطة القائم خبدمات التموين أو التزويد باملياه

 حبث تفقد هذه الشروط م نسبة معينة من مصدر كهربائي متجدد،اشروط استخد  •
 من عرب احلدود من دولة أخرى ال تستخدم هذا املصدر –أحد موردي الكهرباء 

 .  ميزاته التنافسية- املتجدد

حظر استخدام الطاقة الذرية يف توليد الكهرباء، عندما ينجم عن هذا احلظر أن   •
 . يفقد أحد املنتجني ميزته التنافسية

ص اليت يسمح ا على شواطئ الشعب وضع قيود على عدد قوارب الغو  •
 . املرجانية

منح أولويات أو أفضليات ألعضاء اتمع احمللي أو اتمعات الوطنية من أجل   •
 ).مثل صيد األمساك( استخراج رخص استغالل املوارد الطبيعية

 
هل سيكون للتجارة العالمية األكثر حرية في البضائع والخدمات وقعاً أو تأثيراً  -٢

على حماية وإدارة البيئة في دولة الكويت، وما هي السيناريوهات المحتملة 
   إن وجدت؟- للوقع المنتظر، أو كيف يمكن التخطيط لتالفي آثاره السلبية

أو إعادة  تلك املتعلقة بالعنونة والتغليف، وإعادة التدوير :ومن أمثلة املعايري البيئية
 .هخالتأو بالنسبة ملدذلك بالنسبة للمنتج النهائي أكان  سواء االستخدام، وإدارة الفاقد
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 - ١٣٥ -

مة دف إىل إعالم املستهلك مبدى مالءاليت " البطاقة اإليكولوجية"ومن أبرز هذه املعايري
املنتج للبيئة عن غريه من املنتجات األخرى املدرجة على نفس الفئة السلعية دف محاية 

  . ر البيئية املترتبة على استهالكهم للسلعةالبيئة عن طريق زيادة وعي املستهلكني باآلثا

 هل هناك حاجة لمراجعة القوانين والتنظيمات البيئية الكويتية إلثبات أنها -٣
إجراءات غير تحكمية وغير تمييزية استجابة لشروط اتفاقيات  منظمة التجارة 

  العالمية؟ 

واليت " عايري الفنيةامل"من االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات ) ١٤( حتصر املادة
 أي قانون أو تنظيم من القوانني والتنظيمات البيئية، وأا  ـً تقريبا ـ ميكن أن تتضمن

ال تشكل عبئاً  "كما جيب أن ،"تقوم على معايير موضوعية وشفافة" جيب أن
  ."يزيد عن الحاجة للتحقق من جودة الخدمة

  تفاقيات منظمة التجارة العالمية؟  ما مدى استعداد البيئة الكويتية لتنفيذ بنود ا-٤
من حيث مستوى تكنولوجيا اإلنتاج املستخدمة، وحجم لتمويل، وماذا ميكن أن حيدث 
 من إزالة كافة احلواجز التعريفية وغري التعريفية للبضائع واخلدمات البيئية

ستخراج الطاقة وإنتاجها، والنقل والسفر والسياحة، إ: يف جماالت) ٣١/٣مادة(
والتخلص من النفايات، وااري، والتزويد باملياه، وسالسل  ء، والتوزيع،والبنا

   . على الواقع البيئي يف دولة الكويتهمردودات الفنادق، وما هي

 ما هو األثر الذي يمكن أن تحدثه اإلجراءات المتعلقة بحماية البيئة في دولة -٥
  الكويت على أوضاع التجارة الخارجية فيها؟ 

يق بني حترير وفومقترحات أساليب الت، "نفقات الخضوع للبيئة" :من حيث    
التجارة اخلارجية ومحاية البيئة، وتوقعات استخدام املعايري البيئية لفرض قيود على 

   .دخول منتجات الكويت إىل أسواق الدول الصناعية املتقدمة
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 - ١٣٦ -

استجابات  ورد يفطبقاً ملا نتائج الدراسة ل ليل التفصيلي التحالتايلعرض القسم يو
إتباع آلية تقييم القوانني واملراسيم واملعاهدات والربوتوكوالت حسب ب(عينة الدراسة 

املعايري اليت فرضتها اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، وبتقسيم هذه األدوات القانونية 
حسب قابليتها للتعديل أو اإللغاء أو االستكمال بناء على معايري املوضوعية والشفافية 

 دراسة وحتليل القوانني والتشريعات من حيث ، أظهرت نتائج)والتحقق من اجلودة
 إدارة تشريعية بني قانون، ومرسوم، وقرار بقانون ٥٢املوضوعية والشفافية، وبعد حتليل 

م، يتضح أن بعض املراسيم ٢٠٠٢م حىت ١٩٦٤صدرت خالل الفترة من ديسمرب 
   : الترتيبوالقوانني اليت حتتاج إيل تعديل وهي علي

 الكويت ،م، يف شأن محاية الثروة السمكية١٩٨٠ لسنة٤٦مرسوم بالقانون رقم §
 ٧، وذلك بإمجايل ١٣، السنة السادسة والعشرون، ص١٣٠٩اليوم، العدد 

  .نقاط من أفراد العينة
، بشأن تنظيم عمليات صيد األمساك، وذلك م١٩٨٦ لسنة ٤٦القانون رقم  §

   . نقاط٦بإمجايل 
م، يف شأن الئحة املذابح، الكويت اليوم، ١٩٨١ لسنة٣٣٧٣لكويت رقم قرار بلدية ا §

  . نقاط٥، وذلك بإمجايل ٢١، السنة السابعة و العشرون، ص١٣٨٥العدد 

  من قرار رئيس البلدية ) ٦(  بتعديل املادة٧٠/٨٣قرار بلدية الكويت رقم  §
صة ا، الكويت م، يف شأن الئحة بيع األغذية وختزينها واحملالت اخلا٣٣٦٨/١٩٨١ رقم

  . نقاط٥، وذلك بإمجايل ٧، السنة التاسعة والعشرون، ص١٤٩٨اليوم، العدد

م، يف شأن احملافظة على مصادر الثروة البترولية، الكويت ١٩٧٣ لسنة ١٩ قانون رقم §
   . نقاط٥، وذلك بإمجايل ١٣ ، السنة التاسعة عشرة، ص٩٣٧اليوم، العدد 

أن لوائح تنفيذ قانون احملافظة على م، بش١٩٧٥ لسنة ٧٢ قرار وزاري رقم §
، السنة الثانية و العشرون، ١٠٦٤الثروة البترولية، الكويت اليوم، العدد 

  . نقاط٥، وذلك بإمجايل ١٤ص
معهد الكويت لألحباث ) إنشاء(م، بشأن ١٩٧٣ يوليو ٧املرسوم الصادر يف  §

ذلك ، و١٣ ، السنة التاسعة عشرة، ص٩٣٩ العلمية، الكويت اليوم، العدد
  . نقطة٤,٥بإمجايل 
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 - ١٣٧ -

م، يف شأن الئحة بيع األغذية وختزينها ١٩٨١ لسنة ٣٣٦٨قرار بلدية الكويت  §
، السنة السابعة والعشرون، ١٣٨٥ واحملاالت اخلاصة ا، الكويت اليوم، العدد

  .، وذلك إمجايل سبع نقاط٧ ص
 م، بشأن القواعد والشروط الواجب مراعاا لرعي١٩٨٩ لسنة ٢٤٣ قرار رقم §

، ١٦ ، السنة اخلامسة والثالثون، ص١٨٢٠املاشية، الكويت اليوم، العدد 
   .وذلك إمجايل أربع نقاط

م، بشأن حتديد األماكن العامة اليت حيظر ١٩٩٥ لسنة ٢٢٣قرار وزاري رقم  §
، ٥ ، السنة احلادية واألربعون، ص٢١٩التدخني فيها، الكويت اليوم، العدد 

  .وذلك إمجايل أربع نقاط
م، يف شأن منح موظفي الدولة سلطة ضبط ٢١/١٩٩٦داري رقم قرار إ §

م، يف شأن حظر ٩/١٩٨٩املخالفات املنصوص عليها يف املرسوم بالقانون رقم 
،  ٢٧٠بعض األفعال املضرة بالنظافة العامة واملزروعات، الكويت اليوم، العدد

   .، وذلك إمجايل أربع نقاط٣ السنة الثانية و األربعون، ص
رجة ارتباط كل قانون بالبيئة ومنح درجات على سلم قياسات من سبع وبتحليل د
تضح تفاوت درجة االرتباط ا ٣+ إىل ١+من وصفر  ١-و  ٢-مث  ٣-درجات تبدأ بـ 

 كان هلا ارتباط بالبيئة بشكل  إال أا مجيعا،بني األدوات التشريعية اليت خضعت للدراسة
 ٤٦ وانفراد القانون .اختيارها الرتباطها بالبيئة إذ أن العينة مت ...، وهي نتيجة متوقعةما

   .م حباجته إيل التعديل من حيث املوضوعية١٩٨٦لسنة 
أوضحت الدراسة حاجة القوانني واملراسيم التالية إىل التعديل من حيث اجلودة و

   :لتتفق مع شروط واشتراطات اتفاقيات منظمة التجارة العاملية
   يف شأن محاية الثروة السمكية الكويت ،م١٩٨٠ لسنة٤٦مرسوم بالقانون رقم -أ

  . ١٣، السنة السادسة والعشرون، ص١٣٠٩اليوم، العدد        
م، باملستوى اإلشعاعي املقبول يف املواد االستهالكية ٥/١٩٨٩ وزاري رقمقرار  -ب

 ص ، السنة اخلامسة والثالثون،١٨٠٧بدولة الكويت، الكويت اليوم، العدد 
  .  أو اإلفصاح، أو إلغاء بعض البنود واملواد،لوذلك بالتعدي. ٢٦

 أن متوسط درجة عالقة األدوات التشريعية اليت متت دراستها بالبيئة كان وأتضح   
 بينما كان املتوسط العام لدرجة حاجتها للتعديل من حيث املوضوعية ،٠,٦٦ ±٢,٦٢
 ومن حيث اجلودة ،٠,٦٤ ±٠,٤٦ث الشفافية ، ومن حي٠,٨١ ±٠,٧٥
، وحبساب درجة تأثري هذا التعديل على ٢,٠٢ ± ٢,٠٧ وباإلمجال ،٠,٩٠±٠,٨٦

  . ٠,٨٩ ± ٠,٩٠البيئة أتضح أن 
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 - ١٣٨ -

الطمئنان أن بعض التعديالت الطفيفة يف لتفاؤل وتدعو لوهي صورة تبعث على ا
بعض ااالت لن تؤثر كثريا على البيئة لو أدخلت على األدوات التشريعية اليت تنظم 

  .محاية البيئة يف دولة الكويت
وباستقراء ترتيب حاجة القوانني والتشريعات واملراسيم الكويتية إىل التعديل يتضح 

املقاييس، واملدد الزمنية، وتعديل مبالغ الغرامات أن اجلودة وتوضيح املعايري، وحتديد 
 مع زيادة األسعار واخنفاض القدرة الشرائية للنقود تأيت يف املقام األول لتتماشىوالرسوم 
وتأيت املوضوعية يف املقام الثاين .٥١ يةر ح على درجة،٦,٨٣ t واختبار،٠,٨٦مبتوسط 
  .٥١ية حر على درجة ،٦,٦٥ t واختبار ،٠,٧٥مبتوسط 

ومن اجلدير باإلشارة أن هناك عدد ال بأس به من القوانني والقرارات مل تكن حباجة 
  . قانون ومرسوم١٧ إىل أي تعديالت بلغ عددها

نتائج دراسة وحتليل املعاهدات واالتفاقيات الدولية، وبرسم نتائج هذا وتشري 
ومقارنته مبا سبق ، ئة درجة عالقة املعاهدة بالبيئة ودرجة تأثريها على البيلالتحليل حلو

 والقرارات يتضح وجود عدة  اختالفات جوهرية ، واملراسيم بقوانني،من حتليل القوانني
  : أمهها

 معاهدة واتفاقية دائما وثيقة الصلة ٢٩درجة عالقة املعاهدات اليت بلغ عددها  -١
  . بالبيئة، وهي نتيجة متوقعة ألن العينة مت اختيارها انتقائياً لصلتها بالبيئة

املعاهدات واالتفاقيات الدولية ختضع ألحكام القانون الدويل وأطرافها ال ختضع  -٢
ذه  أو إلغاء ألن هرلذا مل توصي الدراسة بتعديل أو حتوي. لتوصيات حملية الحقة

  .ن جمال السلطات منفردةالتغيريات خترج ع
 ،توسط يف امل٢,٦٢درجة تأثري املعاهدات واالتفاقيات الدولية على البيئة كان  -٣

، ٢,٤ ومعامل ثقة ،٠,١٠ ومتوسط خطأ معياري،٠,٥٦ باحنراف معياري
ويرجع هذا إىل أن بعض املعاهدات و االتفاقيات الدولية تناول جبانب ما تناوله 

  .أمورا ال ترتبط بالبيئة وال تؤثر عليها
ن  أن درجة عالقة املعاهدات بالبيئة كبرية إال أ،ويف اخلالصة ميكن القول باطمئنان

م ال يحدث جديداً يف ٢٠٠٢وحىت ) بداية التحليل واحلصر(  م١٩٦٥استقرارها منذ 
  .جمال البيئة وال يتوقع أن تكون له تأثريات مستحدثة مستجدة أو طارئة

تشري الدراسة يف القسم اخلاص خبطة العمل مت اختيار جماالت نشاط الشركات و
ليت هلا صلة أو ارتباط بأي أو بعض واهليئات واملؤسسات العاملة يف دولة الكويت وا

  . احملاور اخلاصة بالدراسة
وهي % ٥٢,٩٢  وبلغت نسبة االسترداد، استطالع رأي١٤٧٤وقد مت توزيع 

 وسرعة احلراك والتغري يف ،نسبة ال تعد متدنية حبكم عدم دقة قاعدة بيانات االتصاالت
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 - ١٣٩ -

وتعد هذه عينة  .استبانه ٧٨٠وصل جمموع االستبيانات املستردة إىل وقد . سوق العمل
  .ممثلة تمع الدراسة

يف حمور امللوثات الغازية % ٣٣ميكن القول أن معدالت االسترداد تراوحت بني و
يف حمور احلواجز التعريفية للخدمات وهي بادرة طيبة لإلحساس % ٧٣ووصلت إىل 

  .٤ بالوعي البيئي وأمهية الدراسة، وهو ما يتضح بيانه يف الشكل رقم
 ٩ رقم جدول

 )حسب مقياس ليكرت(والتغليف   Ecolabeling التحليل اإلحصائي لنتائج إستطالع الرأي حول العنونة البيئية بالبطاقة اإليكولوجية 

 العبارة
 البنود املشار -

إليها واضحة 
 . ومعلومة لدينا

 البنود املشار -
 باالتفاقيةإليها 

 .حمددة

 البنود املذكورة -
 انعكاساتليس هلا 

 .بيئية

 شركتنا لديها -
 الالزمة االستعدادات

 .  لتطبيق تلك البنود

 تتوقع شركتنا -
بعض التأثريات 

السلبية من جراء 
 . تطبيق هذه البنود

 مجلة

 موافق متاماً 405 180 70 40 65 50 الوزن
% %15 %19 %16 %21 %39 %23 

موافق إىل  448 196 100 52 56 44 الوزن
 26% 43% 29% 20% 16% 13% % حد ما

 موافق 474 54 84 48 138 150 الوزن
% %45 %40 %19 %25 %12 %27 

 غري موافق 318 22 66 66 78 86 الوزن
% %26 %23 %26 %19 %5 %18 

غري موافق  95 7 21 51 9 7 الوزن
 5% 2% 6% 20% 3% 2% % متاماً

 ال رأي يل 0 0 0 0 0 0 الوزن
% %0 %0 %0 %0 %0 %0 

 لةمج 1740 459 341 257 346 337 الوزن
% %19 %20 %15 %20 %26 %100 

  1 3 5 2 4 الترتيب
  3.79 2.82 2.12 2.86 2.79 املتوسط

 حتليل نتائج االستبيانات الواردة حول احملور الفرعي اخلاص ٨يوضح اجلدول رقم 
   .والتغليف Ecolabelingبالعنونة بالبطاقة اإليكولوجية 

الدراسة هذين البندين ألما ال ميكن فصلهما يف الشروط املفروضة من وقد ربطت 
  نتج اجلدول رقمتوبعد حساب األوزان حسب مقياس ليكر.قبل منظمة  التجارة العاملية

٩.  
 استبانه كانت أعلى نسبة يف الرأي ١٢١ومن مجلة االستبيانات اليت بلغ عددها 

، ٥٠ عدد(  منظمة التجارة العاملية باملوافقةحول وضوح البنود املشار إليها يف اتفاقية
  %). ٣٦ بنسبة،  ٤٣ عدد( تليها نسبة عدم املوافقة%) ٤١ بنسبة

28/08/2012 09:14:05 AM 

Page 21 of 44 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٤٠ -

كانت  "البنود المشار إليها باالتفاقية محددة" :وبالنسبة للعبارة اليت نصها
 عدد( وكانت عدم املوافقة أقل يف الدرجة ،%)٤٨  بنسبة٤٦ عدد( أعلى نسبة باملوافقة

  %).٣٢ بنسبة،  ٣٩
" البنود المذكورة لها انعكاسات بيئية" وكان من رأي جمتمع البحث أن   

  مفردة٥١ فلم يتفق بشدة عدد" ليس هلا"وجاء ذلك باالعتراض على صيغة النفي
% ٢٧ بنسبة(  مفردة٣٣عدد) بالنفي( ، ومل يتفق مع هذه العبارة السلبية%)٤٢بنسبة(

نسبة للعبارة اليت تستفسر عن توفري استعدادات  هذا وبال.) مفردة١٢١من إمجايل ، 
الشركة الالزمة لتطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العاملية حول العنونة بالبطاقة 

 مبا ، مفردة٥٤ومل يوافق ،% ٣٣ ه مفردة مبا جمموع٣٩ وافق هذه العبارة ،اإليكولوجية
  .تمن جمموع االستبيانا% ٤٤ نسبته

لشركة لبعض التأثريات السلبية من جراء تطبيق هذه البنود وفيما يتعلق بتوقعات ا
 ٨٥عدد ( %٧٠اخلاصة بالعنونة بالبطاقة اإليكولوجية كانت األغلبية يف نسبة املوافقة 

   .إىل حد كبري مقارنة بباقي العبارات  هي نسبة مرتفعة،)مفردة
ل الدراسة  ميكن ترتيب موافقة العينة حم،فبناء على هذا اجلدول ونتائج التحليل

  : على معايري القياس حسب التسلسل التايل
تتوقع شركتنا بعض  :%٢٦ بنسبة ٤٥٩يف املرتبة األوىل حسب أوزان ليكرت     

  . التأثريات السلبية من جراء تطبيق هذه البنود
 وعلى .البنود املشار إليها باالتفاقية حمددة%): ٢٠ بنسبة(ويف املرتبة الثانية     

ادة بأن ا لشركة لديها االستعدادات الالزمة لتطبيق تلك نفس الدرجة اإلف
  . البنود

 البنود ا ملشار إليها واضحة ومعلومة :وبدرجة أقل قليال يف املرتبة الرابعة تأيت عبارة
 البنود املذكورة ليس : تأيت عبارة،فقط% ١٥ ويف املرتبة األخرية بنسبة .%) ١٩( لدينا

  . هلا انعكاسات بيئية
 ومن املتوقع أن ،ويف اخلالصة يتضح أن العنونة بالبطاقة البيئية هلا انعكاسات بيئية

   .تكون هلا بعض التأثريات السلبية على الشركات اليت ستلتزم ا
  : ومن إجابات األسئلة المفتوحة انحصرت اإلجابات في توضيح اآلثار السلبية التالية

  . فاع األسعار وما يترتب عليها من ارت،زيادة التكلفة -١
 وما يترتب عليه من احلاجة إىل املزيد من العمالة ،سترياد تكنولوجيا جديدةإ -٢

 . الوافدة
 . التدخل يف تذوق املستهلك والعميل بتغيري شكل وتصميم األغلفة

 

 ١١جدول رقم 
حسب مقياس (ويل   اإلنتاج املستخدمة وحجم التمتكنولوجياالتحليل اإلحصائي لنتائج إستطالع الرأي حول مستوي 

 )ليكرت
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٤١ -

 العبارة
 البنود املشار -

إليها واضحة 
 . ومعلومة لدينا

 البنود املشار -
 باالتفاقيةإليها 

 .حمددة

 البنود املذكورة -
 انعكاساتليس هلا 

 .بيئية

 شركتنا لديها -
 الالزمة االستعدادات

 .  لتطبيق تلك البنود

 تتوقع شركتنا -
بعض التأثريات 

اء السلبية من جر
 . تطبيق هذه البنود

 مجلة

 موافق متاماً 190 130 25 15 5 15 الوزن
% %7 %3 %6 %14 %40 %17 

 288 136 24 48 44 36 الوزن
 موافق إىل حد ما

% %18 %23 %19 %14 %42 %25 
 موافق 324 30 45 150 51 48 الوزن
% %24 %27 %60 %26 %9 %28 

 غري موافق 258 20 44 32 68  94 الوزن
% %46 %36 %13 %25 %6 %23 

غري موافق  78 5 37 4 22 10 الوزن
 7% 2% 21% 2% 12% 5% % متاماً

 ال رأي يل 0 0 0 0 0 0 الوزن
% %0 %0 %0 %0 %0 %0 

 مجلة 1138 321 175 249 190 203 الوزن
% %12 %11 %14 %10 %18 %65 

  1 5 2 4 3 الترتيب
  3.78 2.06 2.93 2.24 2.39 املتوسط

بتحليل نتائج االستبيانات حول البند اخلاص مبستوى التكنولوجيا املستخدمة 
  .وحجم التمويل ومطابقته ملا ورد يف بنود ومواد ومالحق اتفاقيات منظمة التجارة العاملية

 كما يرسم ، نتائج التحليل اإلحصائي للجدول السابق١١ويوضح اجلدول رقم 
   .ئج يف صورة تشكيلية أبرز هذه النتا٦الشكل رقم 

يتضح أن هناك تأثريات سلبية متوقعة من جراء تطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة 
  .فقط% ٦٨ إال أن نسبة املوافقة كانت .العاملية

وكانت أعلى نسبة للموافقة على أن هذه البنود هلا انعكاسات بيئية إذ مل يعترض 
 ،من االستجابات %٨٦ملوافقة لنسبة  وبالتايل تكون ا،%١٤على هذه العبارة سوى 

  .وهي أعلى نسبة مت تسجيلها
 ، وضوح البنود:يلي ذلك وبدرجات متقاربة من املوافقة على ترتيب الذكر

 ،١١بنسب تراوحت من ( واستعدادات الشركة الالزمة لتطبيق هذه البنود ،وحتديدها
  ).على الترتيب% ١٠ و ١٢

28/08/2012 09:14:06 AM 

Page 23 of 44 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٤٢ -

 وكان أعلى معيار للتأثريات .ىل التوسطكرت مالت إلجابات إيوبتحليل مقياس ل
  وأدناها استعدادات الشركة لتطبيق هذه البنود،)٣,٧٨( السلبية على الشركة املنتجة

)٢,٠٦ .(  
من هنا يتضح أن االستعدادات الالزمة لتطبيق البنود هي أهم بند جيب أن تتجه 

 وهو ،تاج وحجم التمويلإليه اهودات يف الشركات اليت ستلتزم مبعايري تكنولوجيا اإلن
   .ما متت اإلشارة إليه يف االستبيان الذي مت توزيعه

 ١٣جدول رقم 
حسب مقياس ( الرأي حول  تبعات إزالة احلواجز التعريفية وغري التعريفية للبضائع  استطالعالتحليل اإلحصائي لنتائج 

 )ليكرت

 العبارة

 البنود -
المشار إلیھا 

واضحة 
 . ومعلومة لدینا

لبنود المشار  ا-
 باالتفاقیةإلیھا 

 .محددة

 البنود -
المذكورة لیس 

 انعكاساتلھا 
 .بیئیة

 شركتنا لدیھا -
 االستعدادات

الالزمة لتطبیق 
 .  تلك البنود

 تتوقع شركتنا -
بعض التأثیرات 

السلبیة من جراء 
 . تطبیق ھذه البنود

 جملة

موافق  445 130 35 60 120 100 الوزن
 35% 43% 19% 27% 43% 37% % تمامًا

موافق إلى  364 108 32 64 80 80 الوزن
 29% 36% 17% 29% 29% 30% % حد ما

 20% 17% 29% 22% 16% 21% % موافق 255 51 54 48 45 57 الوزن
غیر  128 12 44 24 22 26 الوزن

 10% 4% 23% 11% 8% 10% % موافق
غیر  66 3 24 23 9 7 الوزن

موافق 
 5% 1% 13% 11% 3% 3% % تمامًا

 ال رأي لي 0 0 0 0 0 0 الوزن
% %0 %0 %0 %0 %0 %0 

 72% 17% 11% 13% 16% 16% % جملة 1258 304 189 219 276 270 الوزن
  1 5 4 2 3 الترتیب
  3.85 2.39 2.77 3.49 3.42 المتوسط

إزالة  شركة يتفق جمال نشاطها مع احتماالت التأثر بتبعات ١١٢وباستطالع رأي 
 جمال من حصر األنشطة طبقا ١٤احلواجز التعريفية و غري التعريفية للبضائع وعددها 

للبيانات الواردة يف تصنيف غرفة جتارة وصناعة الكويت للشركة ذات العضوية بالغرفة 
 ١٣اجلدول رقم يوضح  ، استبانه واستكمال حتليل اإلجابات الواردة ا٧٩وبعد استرداد

ي لنتائج استطالعات الرأي حول تبعات إزالة احلواجز التعريفية وغري بالتحليل اإلحصائ
  . التعريفية للبضائع حسب مقياس ليكرت
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٤٣ -

 أن معدالت املوافقة على العبارات الواردة ،ويتضح من دراسة هذه اجلداول
   .باالستبيان كانت عالية

 ،عامليةفمن حيث وضوح البنود املشار إليها من نص اتفاقيات منظمة التجارة ال
 على ما ورد يف عبارة أن البنود املشار إليها باتفاقيات منظمة امبوافقته% ٧٤ أقرت نسبة

مبوافقتها % ٥٩ كما أفادت نسبة .التجارة العاملية كانت واضحة ومعلومة لدى الشركة
  . على عبارة أن البنود املشار إليها باالتفاقية كانت حمددة

لبنود املذكورة ليس هلا انعكاسات بيئية، على عبارة أن ا% ٣٥واعترضت نسبة 
على عبارة أن الشركة لديها االستعدادات الالزمة % ٥٨وقاربت نسبة االعتراض 

فقط من % ٤٢ومن هنا يتضح أن . لتطبيق بنود االتفاقية يف املوضوع املشار إليه
تفاقيات الشركات اليت مت استطالع رأيها ليس لديها االستعدادات الالزمة لتطبيق بنود ا

إضافة إىل ، بالرغم من أا تعلمها وتدركها وتراها حمددة وواضحة. التجارة العاملية منظمة
  . أا تتوقع بعض التأثريات السلبية من جراء تطبيق هذه البنود

واتفقت حتليالت امليزان اخلاص بليكرت لإلجابات إذ بلغ أقصى معدل إمجايل لعدد 
ارة اليت تشري إىل أن الشركة تتوقع بعض التأثريات  استجابة يف اإلجابة عن العب٧٩

السلبية من جراء تطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة الدولية حول إزالة احلواجز 
   .اجلمركية وغري اجلمركية عن البضائع

تبعات إزالة احلواجز التعريفية وغري التعريفية عن البضائع إىل أن أعلى نسبة إن 
 اليت كانت كلها باإلجياب عدا العبارة اخلاصة ،ت اخلمسللموافقة على العبارا
قد وردت بالنفي جلذب انتباه القائم باإلجابة عن االستبيان عن فباالنعكاسات البيئية 

، تلي ذلك موافقة أغلب )من واقع االعتراض(من املوافقة % ٨٧  وهي اليت نالت،قصد
 و ،)للتأثريات السلبية (  %١٧مفردات العينة على بقية العبارات بنسب تراوحت من 

   .الستعدادات الشركة لتنفيذ بنود االتفاقية% ١١
 أو حوهلا يف أغلب ٣وعلى سلم معايرة ليكرت كان متوسط املوافقة أكثر من 

  .  فقط تقريبا٢,٤احلاالت، إال يف االستعدادات فقد كان 
االتفاقية عمال ومن هنا يتضح احلاجة إىل التوعية والبدء باالستعداد لتنفيذ بنود 

  وخباصة إذا كانت ،Predictive Planningعلى التخطيط التنبؤي أو التحسيب 
   .هذه الشركات تعتمد على األسواق اخلارجية  يف نشاطها
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٤٤ -

 ١٥جدول رقم 

 ) ليكرتحسب مقياس( الرأي حول  تبعات إزالة احلواجز التعريفية وغري التعريفية للخدمات  استطالعالتحليل اإلحصائي لنتائج 

 العبارة

 البنود -
املشار إليها 
واضحة 
ومعلومة 

 . لدينا

 البنود -
املشار إليها 

 باالتفاقية
 .حمددة

 البنود املذكورة -
 انعكاساتليس هلا 

 .بيئية

 شركتنا لديها -
 الالزمة االستعدادات

 .  لتطبيق تلك البنود

 تتوقع شركتنا بعض -
التأثريات السلبية من 

جراء تطبيق هذه 
 . بنودال

 مجلة

 موافق متاماً 220 40 80 35 10 55 الوزن
% %36 %7 %25 %51 %29 %30 

موافق إىل  228 32 32 32 76 56 الوزن
 31% 23% 20% 23% 52% 36% % حد ما

 موافق 177 30 27 54 45 21 الوزن
% %14 %31 %39 %17 %22 %24 

 غري موافق 92 32 16 14 12 18 الوزن
% %12 %8 %10 %10 %23 %13 

غري موافق  17 3 3 5 2 4 الوزن
 2% 2% 2% 4% 1% 3% % متاماً

 ال رأي يل 0 0 0 0 0 0 الوزن
% %0 %0 %0 %0 %0 %0 

 مجلة 734 137 158 140 145 154 الوزن
% %9 %8 %8 %9 %8 %42 

  5 1 4 3 2 الترتيب
  2.98 3.43 3.04 3.15 3.35 املتوسط

تالفا بينا يف حتليل االستبيانات اخلاصة باملعيار الرئيسي الرابع، واختلفت الصورة اخ
 ٦٣واملعيار النوعي احلادي عشر الذي تناول النشاط يف سبعة جماالت بعينة قوامها 

أتضح اهتمام هذه % ٧٣ شركة، بنسبة استرداد ٤٦شركة، وبتلقي االستجابات من 
  . ية وخطورة القضيةالشركات مبوضوع الدراسة، وإحساسها حباجة املسؤول

 Closed لألسئلة مغلقة النهايات )١٥( جدول رقم بتحليل نتائج االستبياناتو
Ended  ذات االختيار املتعدد  Multiple Choices  شركات من ٥  اعترضت 

البنود المشار إليها في اتفاقيات منظمة التجارة " : شركة على عبارة٤٦بني 
ركية التعريفية وغير التعريفية للخدمات العالمية حول إزالة الحواجز الجم

وامتنعت شركة واحدة % ٢٩ ومثلت املعارضة". واضحة ومعلومة لدى الشركة
 ونظرا ألنه مت توضيح البنود يف مقابلة ، عن إبداء الرأي يف االستبانه برمتها%)٢(

وهي  .ؤول التجارة اخلارجية يف هذه الشركة مل يتم استبعادها من التحليلسشخصية مع م
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٤٥ -

ذا تعرب عن موقف بعض الشركات من االتفاقيات اليت قد تؤثر على ممارستها للنشاط 
   .التجاري احمللي واخلارجي على السواء

وحول عبارة أن ا لبنود املشار إليها يف االتفاقيات كانت حمددة وافقت األغلبية 
 ،%٤ بشدة وتراوحت إجابام بني املوافقة .على هذه العبارة% ٧٨ بنسبة ٣٦عدد

 وهو ما جعلها حتتل الترتيب الثالث يف .%٣٣ واملوافقة فقط ،%٤١ وإىل حد ما
  . ٨ املوافقة بني االستجابات كما يوضح الشكل رقم

  

 ١٧جدول رقم 
 الرأي حول فرض قيود على دخول منتجات الكويت استطالعالتحليل اإلحصائي لنتائج 

نفقات اخلضوع للبيئة على جتارة الكويت اخلارجية إىل أسواق الدول الصناعية املتقدمة وتأثري 
 )حسب مقياس ليكرت( وخباصة فيما يتعلق بالغازات امللوثة للبيئة

 العبارة
 البنود -

المشار إلیھا 
واضحة 

 . ومعلومة لدینا

 البنود -
المشار إلیھا 
 باالتفاقیة
 .محددة

 البنود -
المذكورة لیس 

 انعكاساتلھا 
 .بیئیة

 شركتنا لدیھا -
 االستعدادات

الالزمة لتطبیق 
 .  تلك البنود

 تتوقع شركتنا -
بعض التأثیرات 

السلبیة من جراء 
 . تطبیق ھذه البنود

 جملة

موافق  660 225 5 25 205 200 الوزن
 37% 50% 2% 10% 48% 44% % تمامًا

موافق  448 132 12 28 120 156 الوزن
إلى حد 

 25% 29% 5% 12% 28% 35% % ما

 موافق 360 66 90 69 66 69 الوزن
% %15 %15 %29 %39 %15 %20 

غیر  218 20 80 68 30 20 الوزن
 12% 4% 35% 28% 7% 4% % موافق

غیر  117 8 44 49 10 6 الوزن
موافق 
  6% 2% 19% 21% 2% 1% % تمامًا

ال رأي  0 0 0 0 0 0 الوزن
 0% 0% 0% 0% 0% 0% % لي

 104% 26% 13% 14% 25% 26% % جملة 1803 451 231 239 431 451 الوزن
  2 5 4 3 1 الترتیب
  3.82 1.96 2.03 3.65 3.82 المتوسط

 شركة يدخل جمال نشاطها يف احملور ١١٨ استبانه مستردة من ١١٨وبتحليل 
 قيود ض حول ما ورد يف اتفاقيات منظمة التجارة العاملية خبصوص فر،الفرعي الثاين عشر
 وتأثري اخلضوع للبيئة ،ات الكويت إىل أسواق الدول الصناعية املتقدمةعلى دخول منتج
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٤٦ -

 نتجت اجلدول ، وخباصة فيما يتعلق بالغازات امللوثة للبيئة،على جتارة الكويت اخلارجية
   .٩ ومت عرض نتائجهما يف الشكل رقم ١٧ و١٦رقم 

غلب  جند أن أ،رتكوتلخيص اإلجابات على سلم معيار ليوباستقراء اجلداول 
 إذ نتج ،اإلجابات خبصوص وضوح البنود املشار إليها يف االتفاقية كانت متيل إىل املوافقة

 ،)٤(وموافق إىل حد ما ) ٣(  وهكذا يقع بني موافق٣,٨٢متوسط ليكرت لكل اجلدول 
   .مع ميله إىل املوافقة إىل حد بعيد

 توقع الشركة وبنفس النسبة للمعدل كانت املوافقة على العبارة اليت تشري إىل
لبعض التأثريات السلبية من جراء تطبيق بنود اتفاقية منظمة التجارة العاملية لفرض قيود 
على دخول منتجات الكويت إىل أسواق الدول الصناعية املتقدمة وتأثري نفقات اخلضوع 

  . للبيئة على جتارة الكويت اخلارجية، وخباصة فيما يتعلق بالغازات امللوثة للبيئة

 عن أن البنود املشار إليها ٣,٦٥بت نسبة  املوافقة على معيار ليكرت وتقار
  .  أي كانت بني املوافقة واملوافقة إىل حد ما أيضا،باالتفاقية حمددة

 ٢,٠٣وخبصوص االنعكاسات البيئية جاء متوسط معيار ليكرت لكل اجلدول 
ى العبارة اليت تشري  عل،)١,٩٦(وكانت نفس اإلجابة تقريبا  ).٢( ويترجم بعدم املوافقة

  .إىل أن الشركة لديها االستعدادات الالزمة لتطبيق تلك البنود

إال أن تفسري اإلجابة عن االنعكاسات البيئية جيب أن حيلل على أساس املخالفة إذ 
وذا ، "البنود المذكورة ليس لها انعكاسات بيئية" :جاءت العبارة بالنفي مبا نصه
 وأن الشركات يف أغلبها ليس لديها ،ا انعكاسات بيئيةيكون التحليل أن البنود هل

وهو ما يدق جرس االنتباه لالستعداد والتهيؤ . االستعدادات الالزمة لتطبيق تلك البنود
  . والتحضري
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٤٧ -

 

 ١٩جدول رقم 
 الرأي حول فرض قيود على دخول منتجات الكويت إىل استطالعالتحليل اإلحصائي لنتائج 

ة املتقدمة وتأثري نفقات اخلضوع للبيئة على جتارة الكويت اخلارجية أسواق الدول الصناعي
 )حسب مقياس ليكرت(ضريبة الكربون بوخباصة فيما يتعلق 

 العبارة
 البنود المشار -

إلیھا واضحة 
 . ومعلومة لدینا

 البنود المشار -
 باالتفاقیةإلیھا 

 .محددة

 البنود -
المذكورة لیس 

 انعكاساتلھا 
 .بیئیة

نا لدیھا  شركت-
 االستعدادات

الالزمة لتطبیق 
 .  تلك البنود

 تتوقع شركتنا -
بعض التأثیرات 
السلبیة من جراء 
 . تطبیق ھذه البنود

 جملة

موافق  825 40 70 50 360 305 الوزن
 25% 8% 13% 9% 41% 37% % تمامًا

موافق  792 88 64 112 268 260 الوزن
إلى حد 

 24% 17% 12% 21% 31% 32% % ما

 موافق 888 186 180 159 195 168 الوزن
% %21 %22 %30 %34 %36 %27 

غیر  506 128 146 128 40 64 الوزن
 15% 25% 27% 24% 5% 8% % موافق

غیر  258 78 71 79 10 20 الوزن
موافق 
 8% 15% 13% 15% 1% 2% % تمامًا

ال رأي  0 0 0 0 0 0 الوزن
 0% 0% 0% 0% 0% 0% % لي

 ةجمل 3269 520 531 528 873 817 الوزن
% %47 %50 %30 %31 %30 %188 

  5 3 4 1 2 الترتیب
  2.22 2.27 2.26 3.73 3.49 المتوسط

 شركة تعمل ٢٣٤ومل ختتلف الصورة كثريا يف حتليل نتائج استطالعات الرأي من 
دول يف جمال نشاط له عالقة بفرض قيود على دخول منتجات الكويت إىل أسواق ال

 وخباصة ، وتأثري نفقات اخلضوع للبيئة على  جتارة الكويت اخلارجية،الصناعية املتقدمة
  . فيما يتعلق بضريبة الكربون

 املكانة األخرية فيما يتعلق – حمل االستطالع –ففي حني نالت استعدادات الشركة 
الث كما يوضح اجلدول بالغازات امللوثة للبيئة، تقدم هذا املعيار إىل املكانة يف الترتيب الث

  .  أيضا١٠ ويتضح من الشكل رقم ،١٩و ١٨رقم 
ميكن )  استبانه مستردة٢٣٤( ونظراً لكرب حجم العينة يف هذا املعيار الفرعي

  . االعتماد يف التعليق على اجلدول على األرقام املطلقة ونسبها املئوية
قيات منظمة أن البنود املشار إليها يف اتفا% ٧٨بنسبة ( شركة ١٨٢وافقت 

ددة ه النسبة مع املوافقة على أا حم وتقاربت هذ،التجارة العاملية واضحة ومعلومة لديهم
   .)%٨٨  بنسبة-١٧٤عدد (أيضا 
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٤٨ -

، أن ا لبنود املذكورة هلا انعكاسات بيئية) %٦١بنسبة ( شركة ١٣٤وأفادت 
يس لها البنود المذكورة ل" :ها وعدم موافقتها على عبارةوذلك من خالل اعتراض

  ".انعكاسات بيئية
يتضح أن هذه النسبة فقط هي اليت تعتقد ) %٣٩بنسبة ( شركة ٩٠ومن إجابة 

   .أن لديها االستعدادات الالزمة لتطبيق البنود املشار إليها بعالية
بأن هذه الشركات تتوقع ) %٣٨ بنسبة ، شركة٩٢(وتقاربت إجابة نفس العينة 
   .بيق هذه البنودبعض التأثريات السلبية من جراء تط

من هنا يثار السؤال حول املوانع اليت تعيق الشركات اليت أفادت بأا تعرف بنود 
 ترى أن هلا – أي الشركات – وأا واضحة لديها، وحمددة متاما، وأا ،االتفاقية

مردودات وانعكاسات بيئية وهي تتوقع بعض التأثريات السلبية، وتعترف يف النهاية أا 
ولعل دراسة مستقبلية أكثر ختصصا تتناول هذه الشركات . ى استعداد لتطبيقهاليست عل

ومساعدا فنيا وتقنيا وعلميا لكي تتهيأ لتطبيق الشروط الواردة يف  بالدراسة والتحليل،
   .اتفاقيات منظمة التجارة العاملية حول ضريبة الكربون

 ٢١جدول رقم 
 )حسب مقياس ليكرت(حول  إعادة التدوير وإعادة اإلستخدام وإدارة الفاقد  التحليل اإلحصائي لنتائج إستطالع الرأي 

 العبارة
 البنود -

المشار إلیھا 
واضحة 

 . ومعلومة لدینا

 البنود المشار -
 باالتفاقیةإلیھا 

 .محددة

 البنود -
المذكورة لیس 

 انعكاساتلھا 
 .بیئیة

 شركتنا لدیھا -
 االستعدادات

الالزمة لتطبیق 
 .  تلك البنود

 تتوقع شركتنا -
بعض التأثیرات 

السلبیة من جراء 
 . تطبیق ھذه البنود

 جملة

موافق  435 25 35 30 190 155 الوزن
 30% 11% 16% 14% 49% 41% % تمامًا

موافق  376 60 32 40 108 136 الوزن
إلى حد 

 26% 26% 14% 18% 28% 36% % ما

 24% 30% 32% 22% 20% 20% % موافق 342 69 72 48 78 75 الوزن
غیر  192 44 50 76 10 12 الوزن

 13% 19% 23% 34% 3% 3% % موافق
غیر  94 32 33 27 1 1 الوزن

موافق 
 7% 14% 15% 12% 0%  0% % تمامًا

ال رأي  0 0 0 0 0 0 الوزن
 0% 0% 0% 0% 0% 0% % لي

 83% 13% 13% 13% 22% 22% % جملة 1439 230 222 221 387 379 الوزن
  3 4 5 1 2 الترتیب
  2.37 2.29 2.28 3.99 3.91 المتوسط
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٤٩ -

 الفرعي الرابع عشر باحملورتدنت نسبة االسترداد يف استطالعات الرأي اخلاصة 
   .الذي تناول موضوع إعادة التدوير وإعادة االستخدام وإدارة الفاقد

ة التدوير أو ومل تكن هناك دواعي مقنعة لفصل اإلجراءات الثالثة من حيث إعاد
 وتقارب مفاهيم ، وتداخل مسمياا، أو إدارة الفاقد لتشابه عملياا،عادة االستخدامإ

   .املصطلحات فيها
 استبانه على الشركات اليت يدخل جمال نشاطها ضمن هذا ١٤٠وبعد توزيع 

   .%٦٩ استبانه بنسبة ٩٧املعيار مت استرداد 
جدول (حصائيا حلساب معدالت ليكرت ومن حتليل نتائج االستبيان، ومعاجلتها إ

  ). أ و ب على الترتيب (  ١١ مت عرض البيانات تشكيليا يف الشكل رقم ،)٢١رقم 
واحتلت اإلجابة عن توقعات الشركة لبعض التأثريات السلبية من جراء تطبيق هذه 

 ٢,٣٧البنود املرتبة الثالثة على معيار ليكرت القارن، وكان متوسط ليكرت للجدول 
  ). ٢(قع أقرب إىل عدم املوافقة وي

للعبارة اليت تشري أن الشركة لديها ) ٢,٢٩(وزادت معدالت عدم املوافقة 
  . االستعدادات الالزمة لتطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العاملية

 وهو ما عربت عنه ،هذا مع التأكيد  على أن البنود املذكورة هلا انعكاسات بيئية   
أن البنود المذكورة ليس لها انعكاسات " على عبارة النفي) ٢,٢٨(عدم املوافقة 

    ".بيئية
ويتكرر التساؤل الذي ورد يف املعيار الفرعي الثالث عشر حول ما تنتظره هذه 

فالبنود لديها واضحة و معلومة وحمددة، وهلا انعكاسات بيئية وتأثريات سلبية، . الشركات
   . وهو ما جنحت الدراسة يف توجيه النظر إليه،اوالشركة ليس لديها استعدادات لتنفيذه

 ٢٢جدول رقم 
 التحلیل المقارن لنتائج استطالعات الرأي

  

 المعیار

البطاقة 
 اإلیكدلوجیة

حجم 
 التمویل

حواجز 
تعریفة 
 للبضائع

حواجز 
تعریفیة 
 للخدمات

ملوثات 
غازیة 
 للبیئة

ضریبة 
 الكربون

إدارة 
االنحراف  المتوسط الفاقد

 المعیاري
سط متو

الخطأ 
 المعیاري

 0.21 0.55 3.31 3.91 3.49 3.82 3.35 3.42 2.39 2.79 الوضوح

 0.23 0.60 3.30 3.99 3.73 3.65 3.15 3.49 2.24 2.86 التحدید
االنعكاسات 

 0.16 0.41 2.49 2.28 2.26 2.03 3.04 2.77 2.93 2.12 البیئیة

 0.19 0.51 2.46 2.29 2.27 1.96 3.43 2.39 2.06 2.82 االستعدادات
التأثیرات 
 0.27 0.73 3.26 2.37 2.22 3.82 2.98 3.85 3.78 3.79 السلبیة
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 م٢٠١٢ینایر ) ٣١(  العدد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 - ١٥٠ -

  :خالصة النتائج والتصور املقترح للتقليل من آثار التجارة العاملية علي البيئة الكويتية
. إذا تؤثر كل منهما يف األخري. هناك تأثري متبادل ما بني التجارة واعتبارات البيئة

ات البيئة تؤثر يف التجارة الدولية، وباملقابل تؤثر تلك التجارة يف هذه فاالعتبار
  :الذي ميكن تلخيصه فيما يلي. االعتبارات

  :تأثير اعتبارات البيئة في التجارة الدولية :أوالً
يالحظ أن التدابري اليت البد من مراعاا دف محاية البيئة مبختلف وجوهها أو  

نتاج، إمنا تنصرف إىل عمليات اإلنتاج بصفة عامة، وليس فقط جوانبها عند القيام باإل
ومع هذا فإن عدم مراعاة . تلك اخلاصة باملنتجات اليت ستكون حمال للتجارة الدولية

اعتبارات البيئة عند إنتاج سلعة تدخل يف التجارة كصادرات من الدولة إىل دولة أخرى 
رات، سيكون من شأنه إعطاء ميزة للدولة تنتج سلعاً مماثلة مبراعاة كاملة هلذه االعتبا

  .املصدرة على حساب الدولة املستوردة
فمراعاة هذه االعتبارات يكلف الدولة األخرية نفقات تضاف إىل التكلفة اإلمجالية 
للسلعة، وترفع من مثنها يف السوق احمللية، باملقارنة بثمن السلعة املستوردة اليت ال يتكلف 

ويف مثل هذا الوضع حتاول الدولة . قات اخلاصة باحملافظة على البيئةمنتجوها مبثل هذه النف
 كتعويض عن امليزة االقتصادية غري العادلة اليت حصلت عليها الدولة املصدرة –املستوردة 

 أن تفرض ما يسمى بالتدابري املضادة لإلغراق البيئي –بإهدارها العتبارات البيئة 
Environmental Dumpingق االيكولوجي ، أو اإلغراEco – Dumping .

وقد يدفع هذا بالدول املستوردة إىل إقامة وحداا اإلنتاجية يف الدول اليت ال تتبع املعايري البيئية 
الصحيحة، وذلك سعياً وراء ختفيض نفقات إنتاجها، وهنا تصبح هذه الدول األخرية مالذاً 

  .، هذا من ناحية أوىلPollution Heavenللتلوث البيئي 
ومن ناحية ثانية، فإن اهليئات املسئولة عن تطبيق السياسات العاملية حلماية، البيئة 
مطالبة بواسطة إعالن ريو وكذلك باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية، بتنسيق جهودها 
يف اجتاه البحث عن أفضل األساليب لتحقيق األهداف البيئية دون التسبب يف عرقلة 

هلذا فإن هذه األساليب تتحصل يف كثري من . ة الدولية بال ضرورةاملبادالت التجاري
احلاالت يف تدابري غري جتارية، إما يف جمال الطرق املستخدمة لعملية اإلنتاج، وإما يف جمال 

  .املواصفات الضرورية للمنتجات دف محاية املستهلك
من قبل بعض الدول ستخدم االعتبارات البيئية ومن ناحية ثالثة، فهناك احتمال أن ت

ويتعرض . املتقدمة كستار إلقامة حواجز جتارية غري تعريفية يف وجه منتجات البالد النامية
 يف التجارة الزراعية، وبالذات بالنسبة – يف املقام األول –هذا اإلحتمال ألن يتحقق 

  .للمنتجات احليوانية واخلضروات والفاكهة
ار محاية البيئة، أو البيئيون ومن ناحية رابعة وأخرية، فقد طالب أنص

Environmentalists، الصندوق العاملي للطبيعة" واملتجمعون يفWorld 
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 - ١٥١ -

Wide Fund for Nature (WWF) بتضمني االعتبارات البيئية يف تعرف ، 
  .الذي يعترب بالغ األمهية يف التحقق من وقوع اإلغراق" املنتج املماثل"

-Tradeدابري البيئة املتصلة بالتجارة، كما طالب الصندوق بدراسة ما مساه ت
Related Environmental Measures وذلك لتمكني منظمة التجارة ،

  .العاملية من مراعاة اعتبارات البيئة بطريقة أكثر فعالية وقابلية للتنفيذ
  : تأثير التجارة الدولية في اعتبارات البيئة:ثانياً

 الصدد رأيان  هذاإذ يوجد يف،  البيئةعام حول تأثري التجارة يفليس هناك اتفاق  
 ويذهب األول منهما إىل أن ما يسبق التجارة حتماً من عمليات إنتاج للسلع: متعارضان

، إليكولوجي لألرض اليت نعيش عليهااملتاجر فيها إمنا تتسبب بطبيعتها يف تدمري النظام ا
إلقتصاد القومي يدفع إىل يف حني يذهب الثاين إىل أن التجارة وما ينتج عنها من تنمية ل

 مما يعين التقليل من التلوث الذي كان حيدث قبل أن يرتفع ،زيادة اإلنفاق على محاية البيئة
 يف الدخل القومي والواقع أنه ميكن ملا يتحقق من زيادة. مستوى النمو االقتصادي يف البلد

وبالتايل يف حتقيق فوائد ، أن يتسبب يف زيادة الوعي باحملافظة على البيئة، للبالد الفقرية
 منة ذات أشكال متعددة؛ وذلك ملا هو معروف من أن الطلب على نوعية أفضل بيئي

قل بعد بلوغ  مرتفعة، على األ– أي بالنسبة للدخل –احلياة البيئية يعترب ذا مرونة داخلية 
  .هذا من ناحية أوىل. الدخل مستوى معيناً

تقدمة، وبالذات الواليات املتحدة، استخدام ومن ناحية ثانية، حتاول بعض الدول امل
. االشتراطات البيئية املطبقة فيهاالقيود التجارية لضمان امتثال املنتجات املستوردة ملعايري و

وقد حدث هذا بالذات بالنسبة  لوارداا من مسك التونة وذلك بسبب طريقة صيده 
صوص على فرق عات يف هذا اخل وقد عرضت مناز.املخالفة لإلشتراطات البيئية األمريكية

، وصدرت األحكام ضد الواليات املتحدة يف نزاع كل من ٤٧التحكيم يف اجلات 
وقد كان من ضمن ما استند إليه احلكم يف . وكندا وهولندا معها يف هذا الصدداملكسيك 

 م أن حماولة فرض احلماية البيئية أو احلفاظ على املوارد١٩٩١الرتاع مع املكسيك يف عام 
الطبيعية خارج نطاق االختصاص القانوين الوطين للدولة البد وأن يتم من خالل تعاون 

  .دويل واتفاقات متعددة األطراف، وليس بصفة فردية
ومن ناحية ثالثة، فقد تستخدم الدولة القيود التجارية لضمان فعالية سياستها البيئية 

تباع طرق يف التربية املاشية فيها  مريب انتطلب الدولة م ومثال هذا أن .الداخلية ذاا
 مما يسهم يف معاجلة ظاهرة ،Methan Emissionsتقلل من إنبعاث غاز امليثان 

 واملسبب لتآكل طبقة األوزون Greenhouse Effectاالحتباس احلراري لألرض 
Depletion of the Ozone Layer. وبالطبع فإنه يترتب على هذه املتطلبات 

تاج اللحوم الوطنية يف الدولة، مما يؤدي إىل زيادة الواردات من السلع ارتفاع يف نفقات إن
ايل ال توجد فيها متطلبات املماثلة من دول أخرى ال تعنيها تلك الظاهرة أصالً، وبالت
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 فهنا تضطر هذه .، مما خيفض من نفقات إنتاج اللحوم فيها باملقارنة بالدولة األوىلمماثلة
  . التجارية على النحو املشار إليهالدولة إىل إستخدام القيود

 فقد وجد أنصار البيئة يف سياسة التجارة اخلارجية وسيلة ،ومن ناحية رابعة وأخرية
مناسبة للغاية لتحقيق هدفهم النهائي يف تطبيق معايري محاية البيئة مبختلف جوانبها تطبيقاً 

 كافة لإلنضمام إىل كامالً سواء يف داخل الدولة أو يف خارجها، وكذلك يف دفع الدول
 وتتلخص اآللية .اإلتفاقات الدولية اخلاصة ذه احلماية، وبالتايل اإللتزام القانوين بأحكامها

 تقوم :اليت يستخدموا للتوصل بواسطة السياسة التجارية لتحقيق ذلك اهلدف فيما يلي
فية ملراعاا الدولة بتعويض املشروعات الوطنية العاملة فيها عما تتحمله من نفقات إضا

للمعاير البيئية املتقدمة وهي تقوم مبختلف عمليات اإلنتاج، وذلك يف وجه عدم قيام بعض 
 ويف .املشروعات األجنبية املشاة بتحمل مثل هذه النفقات لعدم مراعاا ملثل هذه املعايري

لتعويض وألنه ميكن هلذا ا.  الوطنية على اتباع هذه املعايريهذا تشجيع كاف للمشروعات
اثلة من تلك املشروعات أن يتم بكل بساطة يف صورة فرض قيود جتارية على الواردات امل

مجركية تعوض االخنفاض النسيب يف أمثان هذه الواردات  ، مثالً يف شكل ضرائباألجنبية
ستكون هلذه القيود ذاا نتيجة أخرى إىل جانب  باملقارنة بأمثان املنتجات الوطنية، فإنه

ملشروعات الوطنية على اتباع املعايري البيئية املتقدمة، أال وهي حفز املشروعات تشجيع ا
ويف هذه النتيجة . األجنبية املذكورة وكذلك حكوماا على اتباع مثل هذه املعايري

  .املزدوجة للسياسة التجارية، تكمن جاذبيتها يف نظر البيئتني
حليل نتـائج الدراسـة     وبعد هذا العرض الموجز لخالصة موضوع البحث، وبت       

   :يمكن استنباط التوصيات التالية
أن تتويل اهليئة العامة للبيئة توفري املعلومات واملوقف واملستجدات يف جمـال التجـارة              . ١

الدولية وذلك للشركات واملؤسسات واهليئات العاملة يف جماالت نشاط عرضه للتأثر           
  .باتفاقيات اجلات

ديل القوانني والتشريعات واللوائح اليت تؤثر يف كـل         بتع االختصاص جهات   أن تقوم . ٢
  .واحد منها حسب نتائج هذه الدارسة

تتبىن اهليئة العامة للبيئة باملشاركة مع اهليئة العامـة للـصناعة مـشروعات تـوطني               . ٣
  .التكنولوجيا فيما خيص البطاقة اإليكولوجية

كويت يف دراسة أسـاليب دعـم       تشارك اهليئة العامة للبيئة مع غرفة جتارة وصناعة ال        . ٤
  .الت األنشطة اليت حددا الدراسةحجم التمويل وتكنولوجيا اإلنتاج يف جما

 واملايل لتطبيق شروط اتفاقيات التجارة العاملية يف ظل         االقتصادي للوقع   تقييميهدراسة  . ٥
  . املالية القائمة للسوق العاملياألوضاع
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 - ١٥٣ -

  :المراجع والمصادر
   :لعربیةالمراجع والمصادر ا

، ) اجلـات  اوشهر(اتفاقات التجارة العاملية    ،  م٢٠٠١ :).د(أمحد جامع   : معجا -١
  .اجلزء األول والثاين، دار النهضة العربية، مصر

التحديدات أمام الـدول    : جولة أروجواي  م،   ١٩٩٤ :.)د(عمرو حلمي   : حلمي -٢
  .١٦٦النامية، العدد 

 سلسلة  :البيئة ومشكالا  ،م١٩٧٩: رشيد احلمد، وحممد سعيد صباريين     :الحمد -٣
  .برعامل املعرفة، الكويت، أكتو

احللم حبرية التجـارة ومـا بعـد جولـة          ،  م١٩٩٦ :).د(أمحد دويدار   : دويدار -٤
  .أورجواي، القاهرة

آثار دورة اورجواي على البالد العربية،  منشور        ،  م١٩٧٧: مجال زروق : زروق -٥
ى الـدول العربيـة،      إتفاقية اجلات وآثارها عل    :)حمرر(سعيد النجار    :يف

  .الكويت، صندوق النقد العريب
النظام القانوين ملنظمة التجارة العامليـة، الـدار        ،  م٢٠٠١ :مجعة سعيد سرير  : سرير -٦

  .اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن، اجلماهريية العربية الليبية، الطبعة األوىل
ـ ١٤٢٤: طالل بن عبدالعزيز آل سعود    : سعود -٧ منظمـة  آثـار اتفاقيـات     ،   ه

التجارة العاملية على الدول العربية ودول جملس التعاون اخلليجي، املكتبـة     
  .السعودية، الطبعة األوىلاخلاصة لطالل بن عبدالعزيز، 

إتفاقيـة اجلـات واملكاسـب     ،  م١٩٩٤ :.)د(علي عبدالعزيز سليمان     :سليمان -٨
  .، إبريل١١٦ العدد ،ياسة الدولية الس:واملخاوف

 املضمون ومنـهاج    – م   ١٩٩٤جات  ،  م١٩٩٤ :در السيد سيد عبدالقا  :السيد -٩
  .ن، إبريل.التوظيف حلماية الصناعة الوطنية يف مصر والدول النامية، د

اجلات والعامل الثالث، جمموعـة النيـل       ،  م٢٠٠٢ :.)د(عاطف السيد    :السيد -١٠
  .العربية، القاهرة

 مؤمتر أثـر اتفاقيـة اجلـات علـى    ، م١٩٩٦ :صالح عبدالبديع شليب   :شلبي -١١
  . مايو٢٣ – ٢١ الدول اإلسالمية، القاهرة، اقتصاديات

إتفاقيات التجـارة العامليـة يف      م،  ٢٠٠٤ :.)د(يحه  مصطفى رشدي ش   :شيحة -١٢
  .عصر العوملة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية
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 - ١٥٤ -

معاجلة آثار اجلات ومنظمة التجارة العاملية      ،  م١٩٩٩ :حسني عبداهللا . د :عبداهللا -١٣
الغاز يف دول جملس التعـاون اخلليجـي، حبـوث          املنعكسة على النفط و   

  .اقتصادية عربية، السنة الثامنة، العدد الثامن عشر، شتاء
جولة األرجواي وآثارها االقتصادية على دول جملس       ،  م١٠٠٤ :علي العطر  :العطر -١٤

  .، الرياض٩١، السنة ٣التعاون لدول اخلليج العربية، جملة التعاون، العدد 
حترير التجارة العامليـة    ،  م١٩٩٩ :سالم عوض اهللا  صفوت عبدال  :اهللا عوض -١٥

وآثارها احملتملة على البيئة  دراسة يف بعض أوجه التأثري املتبادل بني حترير             
التجارة الدولية والبيئية، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق،         

  . السنة احلادية واألربعون، ينايرجامعة عني مشس، العدد األول،
  . مكتبة مدبويل،اآلثار احملتملة ملنظمة التجارة العاملية،  م٢٠٠٠ :فضل على مثىن :ىمثن -١٦
اجلات، مصر والبلدان العربية من هافانا      م،  ١٩٩٦ :أسامة ادوب  :المجدوب -١٧

  .إىل مراكش، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية
ك إىل  مزايا وتبعات انضمام دول األوب    ،  م٢٠٠٤ :.)د( عباس ارن  :المجرن -١٨

الـدول  : عضوية منظمة التجارة العاملية، ورقة نقاشية مقدمـة إىل مـؤمتر    
 الواقع والتحـديات املـستقبلية،    :WTOالنامية ومنظمة التجارة العاملية     
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  .للبحوث والتدريب والنشر
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، مؤمتر اجلوانب القانونية واالقتصادية يف اتفاقات التجارة العاملية، مركز          االقتصادية
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 .وصناعة قطر، يونيو
  :المصادر والمراجع األجنبیة
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