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I. تمھید:  
ة فكر الحریة على المشھد سیطرل نظرا نسبیالحمائیة قلیلة موضوع اتطرقت للتي ااالقتصادیة تعد األدبیات 

 غلب تلك الدولأاألمر إال أنھ في واقع  .في ثروة و تطور اقتصادیات الدول ھریاالدولي الذي یعد سببا جو التجاري
ثم عملت فیما بعد على  دیة بفرضھا للضرائب الجمركیة في مرحلة من مراحل تطورھا،  استخدم األسالیب الحمائیة التقلی

 و انشاء اتفاقیات شراكة فیما بینھا، مماالمنظمة العالمیة للتجارة  تخفیض تلك الرسوم الجمركیة بعد انضمامھا إلى
لحمایة منتجاتھا غیر   Non-Tariff measures (NTM) جمركیةالحمائیة غیر السالیب األإلى استحداث اضطرھا 

بتزاید طلب المستھلكین على المعاییر االجتماعیة التي تضمن سالمتھم عن طریق تصحیح اخفاقات  ةمستعین تنافسیةال
 Sanitary and (SPS) تلك األسالیب نجد أن كل من أسالیب حمایة الصحة و السالمة فيو عند النظر  .السوق

phytosanitary measures  جز التقنیة للتجارةو الحوا (TBT)  Technical barriers to trade  و أبرز     من بین أھم
 ماو بناءا على  .النامیةمن صادرات الدول الدول المتقدمة  اتاألسالیب التي تستخدم بطریقة مقنعة لغرض حمایة منتج

  :وف نحاول فیما یلي معالجة االشكالیة التالیة تقدم س
في ظل إتفاقیة  التدفقات التجاریة لصادرات تونس و المغربعلى الحمائیة المقنعة ألسالیب ما مدى تأثیر ا

   ؟الشراكة األورو متوسطیة 
  :و لقد تم اعتماد الفرضیات التالیة كإجابات محتملة لإلشكالیة المطروحة 

  ؛لمنتجات الصناعیة التدفقات التجاریة لالحمائیة المقنعة تأثیر محدود على  لألسالیب -
 . زراعیةلمنتجات الالتدفقات التجاریة لالحمائیة المقنعة تأثیر كبیر على  یبلألسال -

  :نجد بحثنا موضوع تطرقت إلى التي السابقة و من أبرز الدراسات 
  التي ولىتعد ھذه الدراسة من الدراسات التجریبیة األ  : )Otsuki. Wilson &Sewadeh )2001 دراسة

         االتحاد األوربي المطبقة من طرف تأثیر معاییر الصحة و السالمةبحث في من أجل ال نموذج الجاذبیة تاستخدم
أن لى إ لباحثانا ، و توصلمختارة الفریقیة صادرات بعض المنتجات اال على  aflatoxinاألفالتوكسین  المتعلقة ب و 

  .1  %64ؤدي إلى انخفاض الصادرات بحوالي یمما  المعاییرلھذه  معتبرتأثیر  ھناك 
تأثیر األسالیب التقنیة المطبقة على  بحثت ھذه الدراسة في  : ) Chen, Yang  &Findlay  )2008 دراسة  

وذات  لھا تأثیر سلبيغذیة ألعاییر سالمة اأن م إلى  لت، و توصیةالزراعیة الصینیة  باستخدام نموذج الجاذب الصادرات
   2.مطبقةال تعریفة االستیراد من أكبر بكثیرھذا التأثیر و، على الصادرات الصینیة داللة إحصائیة
بتقییم أثر األسالیب غیر  الباحثون في ھذه الدراسة قام : )Sithamaparam  Devadason )2011 &دراسة 

و المتمثلة في  االتحاد  د من األسواق المتباینةدلصادرات المالیزیة لعا علىالقدیم  تصنیف االنكتاد باستخدامجمركیة ال
أن ھناك تأثیر على كل  بینت نتائج الدراسة، و )میانمار  ،نامفیت،  جمھوریة الو، كمبودیا(  4-، األسیاناألوربي، الیابان
  .3أكبربصورة یر علیھا و الزراعیة إال أن ھذه األخیرة یكون التأث الصناعیة من الصادرات 

________________________ 
eMail : (*) Mehazzem.hassina@yahoo.fr 

  
   تونس و المغرب لكل من التدفقات التجاریة  علىتأثیر األسالیب الحمائیة المقنعة یھدف ھذا المقال إلى ابراز   

 عن طریق، 2010-2009خالل سنتي  و متوسطیةالشراكة األوراعتبارھم دول أعضاء في اتفاقیة بو اسبانیا و فرنسا 
و خلصنا إلى وجود . على بعض المنتجات المختارة یة المقنعةتعریفة الحمامعادل تقدیر ، و ذلك باستخدام نموذج الجاذبیة

  .محل الدراسة على صادرات المنتجاتألسالیب الحمائیة المقنعة ل متباین  ر سلبيتأثی
  

 ة ة مقنع الیب حمائی ة ، أس ر جمركی ة غی الیب حمائی ة، أس وذج الجاذبی ة، نم ادل التعریف زم ، مع ح
  .البیانات

  

JELC33  ،F13 ،F14.  
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موم السب الخاصةتأثیر لوائح االتحاد األوربي  بحثت ھذه الدراسة في: )  Xiong and Beghin )2010  دراسة
إلى نتیجة مفادھا أن لوائح لت ، و توص2002خالل سنة  الفول السوداني منفریقیة الفطریة على صادرات الدول اال

ا تفسیرین ممكنین لھذه فریقیة ، و من أجل ذلك وضعر على صادرات الدول االتأثیر كبیاالتحاد االوربي لم یكن لھا 
ھناك  یكون، و الثاني ربما بي لم تمس صادرات الفول السودانيلوائح االتحاد االور أنھ من الممكن أن ولاألالنتیجة، 
إلى أن  انخلص الباحثمن ثم  ، وني إلى دول االتحاد األوربيلھا تأثیر أكبر على صادرات الفول السودا أخرىعوامل 

  . 4فریقي تفوق  معاییر االتحاد األوروبيإلتجاریة لمصدري الفول السوداني ااإلمكانات ال
       جمركیةالمدى تأثیر األسالیب الحمائیة غیر التي تتناول  ىولالدراسة األتكمن أھمیة دراستنا ھذه في كونھا و 

المتمثلة في كل من  تمد على الصناعات االنتاجیة التي تعمن الدول العربیة منھا على صادرات عینة  المقنعةو بالضبط 
باستخدام معادلة  وجود األسالیب الحمائیة المقنعة  لىع كما أن من أھمیتھا تقدیم الدلیل التطبیقي .تونس و المغرب

إتفاقیة الشراكة و ذلك في إطار   تلك الدولتانالمنتجات المصدرة من طرف عینة مختارة من للتدفقات التجاریة لالجاذبیة 
           األورو متوسطیة، و من ثم فھذه الدراسة تھدف إلى تقدیم دلیل إضافي على وجود األسالیب الحمائیة غیر الجمركیة

  . ة الدراسة عن طریق حساب معادل التعریفة الجمركیة نرفة مقدار تلك الحمایة المفروضة على عیو مع
  .فیما یلي إلى كل من التعاریف المتعلقة بالحمائیة و أنواعھا  نتطرق سوف:  ةفاھیم حول األسالیب الحمائیم. 1

لمعرفة المفھوم الصحیح و الدقیق للحمائیة المقنعة علینا التطرق إلى بعض : تعریف األسالیب الحمائیة  .1.1
  : بینھا، و من المصطلحات المرتبطة بذلك المفھوم

على أنھا : عرف الحمائیة االقتصادیة ت" Oxford Dictionary" قاموس اكسفورد  بحسب: الحمائیة  تعریف. 1.1.1
، و في عصرنا و الحصص ممارسات تقیید التجارة الدولیة لصالح المنتجین المحلیین، من خالل التعریفات الجمركیة

  . جمركیةالالحدیث صارت تستخدم الحواجز غیر 
و التنمیة   لقد عرفھا  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة : (NTMs) جمركیةاللحمائیة غیر األسالیب اتعریف . 2.1.1
، ھي "Tariff measures-Non" جمركیةالغیر  الحمائیة األسالیب :بأن 2010سنة " UNCTAD" باألونكتادأو ما یعرف 

على التجارة الدولیة في ما  اقتصاديكون لھا تأثیر سیاسات عامة ما عدى التعریفات الجمركیة العادیة التي یمكن أن ی
  . 5"و ذلك بتغییر الكمیات المتداولة  أو أسعارھا أو كلیھما   ،یخص السلع

من الناحیة االقتصادیة الحواجز :  )"NTB"جمركیة الالحواجز غیر (تعریف األسالیب الحمائیة المقنعة . 3.1.1
نونیة ، و لكن من الناحیة القاجمركیةالاألسالیب الحمائیة غیر  لھا نفس تعریف " Non-tariff barriers" جمركیة الغیر 
لقانون المنظمة دوات التي تشكل انتھاكا جمركیة فھي عبارة عن األالغیر جز ، فبالنسبة للحوابین المصطلحین التفریقیتم 

التي تعمل على الحد من التجارة مع عدم  سالیب السیاسیةاأل، على عكس المصطلح الثاني فھو عبارة عن العالمیة للتجارة
بأنھ من الصعب اعطاء تعریف  MAST المتعددة لفریق الدعم وكالةال، و لذلك رأت  6و جود حكم ضمني على شرعیتھا

جمركیة ال یمكن وصفھا الاالسالیب غیر أن جمركیة ، و في الوقت نفسھ وافقت على الدقیق  و متوازن للحواجز غیر 
واجز غیر جمركیة على أساس كل أصنافھا، بل یجب علینا الرجوع إلى تصنیفات األسالیب و النظر في ببساطة بأنھا ح

  . 7  توفیر الحمایة ھاو ما إذا كان القصد منإلدراك كل واحدة على حدى 
 اییراستخدام المع" سلیا دسدیر بتعریف األسالیب الحمائیة المقنعة على أنھا االقتصادیة قامت  بناءا على ذلك و 

   .  8و في نفس الوقت استخدامھا ألغراض حمائیة ، لمعالجة اخفاقات السوق) جمركیةالاألسالیب غیر (
،  جمركیةال غیرو   الجمركیةحمائیة السالیب األسالیب الحمائیة إلى األتقسیم  یمكن:  أنواع األسالیب الحمائیة .2.1

 .الیب الحمائیة المقنعة سوف نجد األس جمركیةالغیر و ضمن األسالیب الحمائیة 
  : " Customs "الجمركیةاألسالیب الحمائیة . 1.2.1

، و ھي عبارة عن ضریبة تفرضھا الدولة على بروزا من أكثر األسالیب الحمائیة التقلیدیة  الجمركیةتعد الرسوم 
و لكن في عصرنا  اریة،ایة التجكوسیلة لتطبیق سیاسة الحمالستخدامھا السلع عند عبورھا الحدود الجمركیة الوطنیة 

الحالي قامت الدول بتخفیضھا أو إلغائھا و ذلك تماشیا مع اتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة و اتفاقیات التجارة الحرة  
   .اإلقلیمیة 

لألسالیب بوضع تصنیف   2009سنة   MASTوكالة لقد قامت : جمركیةالغیر األسالیب الحمائیة . 2.2.1
، و یوفر NTM ـو ذلك بالتشاور مع االنكتاد، بحیث یأخذ بعین االعتبار األھمیة االقتصادیة ل یةجمركالالحمائیة غیر 

یقدم ) 1( و الشكل ،تخدامھا في مجال التجارة الدولیةتعكس ازدیاد اس  NTM ـمعلومات لمستویات مختلفة و بالتفصیل ل
  . 9لنا تلك التصنیفات

من ، نجد بأن كل جمركیةالاألسالیب الحمائیة غیر  إلى تصنیفات ظرعند الن: األسالیب الحمائیة المقنعة . 3.2.1
لتي قد تستخدم ، تعتبر من أھم و أبرز الوسائل ا"TBT"لتجارة ل، و الحواجز التقنیة "SPS"و السالمة  الصحةأسالیب 

  :10 ، و التي یمكن تعریفھا كما یليكأسلوب حمائي مقنع
  الیب  :  أسالیب الصحة و السالمة ي األس ي   ھ اة اإلنسان     الت ة حی ا لحمای تم تطبیقھ وان  ی ن األخطار    أو الحی م
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ببة   الناشئة عن المواد المضافة أو الملوثات أو السموم أو ا ات و ا لكائنات العضویة المس ك من خالل    ذ، و ألمراض لآلف ل
د         ن البل ان م ن منتجات األلب واردات م ل حضر ال ت   مراقبة المنتجات المستوردة عن طریق منع دخولھا مث ي ال تثب ان الت

ل دخول المنتجات      وفرھا على ظروف عمل صحیة و مرضیةت ا قب زام بھ ب االلت ي   و  ، ، أو وضع بعض التدابیر یج الت
د ال       اإلنتاجبالمنتجات بحد ذاتھا أو بطریقة  ترتبطقد  تم تحدی ة ی ي مجال المنتجات الزراعی ي    مفمثال ف دات الحشریة الت بی

تخدامھا   ن اس ا  یمك ات الحص د          و تقنی ى البل ا إل د دخولھ یش عن رق التفت بط ط ى ض افة إل اد باإلض د الحص ا بع د و م
 .المستورد  
   ارة ة للتج ة        : الحواجز التقنی د الفنی دابیر الخاصة بالقواع ارة عن الت ي عب یم ال  ھ وائح   وإجراءات تقی ة لل مطابق

ة اییر التقنی الل  والمع ن خ اة م دابیر المغط تثناء ت یم الفن ، و"SPS" ، باس تج التنظ فات المن ین مواص ة تب و وثیق  أو ي ھ
ال  ت الصلة بھ وأسالیب اإلنتاجالعملیات ذا ا  ، بما في ذلك األحكام اإلداریة المطبقة التي یكون االمتث ي إلیھ د    ،إلزام ا ق كم

ث انطبا  ا  تشمل المصطلحات والرموز الخاصة بالتعبئة والتغلیف ووضع العالمات أو متطلبات وضع العالمات من حی قھ
ل  اج   على أس ة أو اإلنت تج أو العملی ي              .وب المن ح ف ة المل د كمی ات تحدی د متطلب الیب نج ن األس وع م ذا الن ى ھ ال عل و كمث

 .سمنت أو الكبریت في البنزین اإل
 واقع اتفاقیة الشراكة األورو متوسطیة بالنسبة لتونس و المغرب . 2

حیث ، ورو متوسطیة بالعدید من المراحلفاقیة الشراكة األغرب في ظل اتماالتفاقیات المتعلقة بتونس و ال مرتلقد 
نتیجة لمؤتمر وزراء األورو متوسطیة للشؤون  1995في عام   برشلونة مؤتمر انشأت االتفاقیة المعروفة باسم 

 الدول األوروبیة لتوضیح عالقاتھا مع شمال افریقیا من طرفسلسلة من المحاوالت ب الذي یھدف إلى القیام جیةالخار
) 1992-1972(بحر األبیض المتوسط للالسیاسة العالمیة  فیما یخص اتفاقیات  والدول المجاورة في الشرق األوسط

 السیاسیة المشاركة :وھي رئیسیة أجزاء ثالث اإلعالن تضمنو لقد ، )1995-1992(ة المتوسطیة المجددة والسیاس
 یتضمن عمل برنامج إلى باإلضافة واإلنسانیة، والثقافیة جتماعیةاال والمشاركة والمالیة، االقتصادیة المشاركة واألمنیة،

 منطقة إقامة إلى فیھدف الثاني البند یتضمنھ الذي االقتصادي للمجال بالنسبة و .باإلعالن جاء ما ومتابعة تنفیذ كیفیة تحدید
 عام بحلول EURO-MEDITERRANEAN FREE TRADE AREA  )(EU-MEFTAمتوسطیة حوض أوروبیة حرة تجارة
 األوروبي االتحاد عالقات إطار في التجاري التبادل تحریر یتم األولى المرحلة في ،مراحل عدة خالل من ذلك و ،2010

 ،للتجارة العالمیة المنظمة تفرضھا التي لاللتزامات مطابقا یكون التجاریة للمبادالت التحریر ھذا حدى، على شریك كل مع
 تطبیق في الدخول تاریخ من ابتداء الشركاء قبل من الجمركیة التعریفات إلغاء یتم سنة 12 قصاھاأ انتقالیة فترة خالل في و

 اتفاقیات عقد أجل من بینھا، فیما شامل حوار في المتوسطیة الدول بدخول فتھتم الثانیة لمرحلةل بالنسبة أما ،الشراكة اتفاقیة
 : المغرب و تونس من للك بالنسبة ھاعواق نعرض سوف یلي ما في و ،حرة تجارة

 األوروبياالتحاد  مع اتفاقیة الشراكة یوقع على بلد متوسطي أول كانت تونس :تونس تفاقیة بالنسبة لاقع اإلو .1.2
تونس ، مما جعل 2008عام  في على المنتجات الصناعیة التعریفات الجمركیة تفكیك، و انتھت من 1995في جویلیة 

و في خالل ھذه الفترة قامت تونس في  فیفري  ،االتحاد األوربي مع التجارة الحرة في منطقة یدخل د متوسطيبل أول
و من ، 2007تي دخل حیز التنفیذ في مارس والمغرب ومصر و ال مع األردن أغادیر بالتوقیع على اتفاقیة  2004

ة و دول االتحاد األوربي و ذلك من خالل استخدام قواعد السمات الھامة لھذه االتفاقیة تسھیل التكامل بین الدول العربی
دون أن  من أماكن أخرى المكونات المستوردة المصنوعة من مما سمح لتونس بتصدیر السلع  ،المنشأ لالتحاد األوربي

مع  ائیةوقع االتحاد األوروبي بروتوكول الثن 2009في دیسمبر  ، وإلى أسواق االتحاد األوروبي الوصول التفضیلي تفقد
 . 11تونس بشأن إنشاء آلیة لتسویة المنازعات

في عام  ملیار أورو20,6إجمالي التجارة بلغت حوالي باالتحاد األوروبي الشریك التجاري األول لتونس و یعد 
دات ، ویھیمن على استیراد االتحاد األوروبي من تونس اآلالت ومع٪ من التجارة التونسیة55.9یمثل  ، وھو ما2012

ز كفترتوالمنسوجات والمالبس  والوقود ومنتجات التعدین، أما بالنسبة لصادرات االتحاد األوروبي إلى تونس   النقل
تلیھا المواد الكیمیائیة  والمنتجات  ،المالبس والمنسوجات و  على اآلالت ومعدات النقل والوقود ومنتجات التعدین

  .اردات تونس مع دول االتحاد األوربي  الخاصة بصادرات و و ین لنا النسبیب) 1( ، و الجدول 12الزراعیة
 1 في    دخلت اتفاقیة الشراكة بین االتحاد األوروبي والمغرب حیز التنفیذ :لمغرب تفاقیة بالنسبة لواقع اإل .2.2

نسبة ، وتنص على اقامة منطقة تجارة حرة، كما تم اجراء اتفاق بین االتحاد األوروبي والمغرب بال2000مارس 
، و حلیا  تم توقیع بروتوكول 2012أكتوبر  1ذي دخل حیز النفاذ الزراعیة المصنعة والسمكیة و ال والمنتجاتلزراعیة 

 "Deep andأطلقت المفاوضات من أجل تعمیق و شمولیة منطقة التجارة الحرة كما ، لمنازعاتبشأن آلیة تسویة ا
Comprehensive Free Trade Area" )DCFTA ( الجولة األولى 2013مارس  1األوروبي والمغرب في االتحاد بین ،

، لمشتریات الحكومیة، وااط و ھي تشمل التجارة في الخدماتفي الرب 2013أفریل  22من المفاوضات بدأت في 
 السوق الموحدة وحمایة االستثمارات و التكامل التدریجي لالقتصاد المغربي في ،والمنافسة، وحقوق الملكیة الفكریة

، كما أن الغرب یعد عضو في اتفاقیة أغادیر و ھو أو تدابیر الصحة والصحة النباتیة، و القواعد الفنیة لالتحاد األوروبي
وبي الشریك ، و یعد االتحاد األور 13أول بلد متوسطي یعتمد نظام األورو متوسطیة الجدید الذي یخص قواعد المنشأ

والمنتجات الزراعیة واآلالت  ات المغرب إلى االتحاد األوروبي المالبسصادر  ، و یھیمن على التجاري األول للمغرب
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واردات المغرب من االتحاد األوروبي فتتمثل في اآلالت ومعدات النقل والسلع تصنیع ، أما بالنسبة لومعدات النقل
  .ول االتحاد  األوربيو واردات المغرب مع د یبین لنا النسب الخاصة بصادرات) 1(و الجدول ، 14والكیماویات والوقود

II.  الطریقة:  
یب الحمائیة المقنعة سوف نستعین بنموذج الجاذبیة لتقدیر تأثیر األسال :في الدراسة المستخدم  النموذج. 1

 - المتعلقین بمعاییر الصحة و السالمة و المعاییر التقنیة جمركیة الغیر  الحمائیةمن األسالیب  Bو  Aالصنف  -  
اإلجراء العادي لتقدیر معادلة الجاذبیة ھو أخذ اللوغاریتم الطبیعي لجمیع المتغیرات لكي نحصل على و  ،على التجارة

  : و المتمثلة في  15معادلة خطیة 
 

 

  : بحیث
  ؛ t  (US$ 1000)في الفترة   jإلى الدولة   iلصادرات الدولة  الطبیعياللوغاریتم :   -
  ؛ (US$ billion)لناتج المحلي االجمالي للدولة المستوردة  الطبیعياللوغاریتم :    -
  ؛ (US$ billion)لناتج المحلي االجمالي للدولة المصدرة  الطبیعياللوغاریتم :   -
 مضاف إلیھا            لمفروضة من طرف الدولة المستوردةلضریبة الواردات ا الطبیعياللوغاریتم :   -

  ؛بغرض تفادي الوقوع في إشكالیة حذف ھذا المتغیر عند التقدیر في حالة ما إذا كانت الضریبة معدومة  1العدد 
  ؛للمسافة بین الدولة المصدرة و الدولة المستوردة  الطبیعياللوغاریتم :   -
ة في حال 1القیمة تقیس تكالیف التجارة تأخذ  متغیرات وھمیة:   -

في الحدود المشتركة، اللغة، المستعمرة، أحد البلدین  التواليعلى و تتمثل . في حالة عدم حدوثھا  0حدوثھا أو القیمة 
  ؛على األقل ساحلي، وجود اتفاقیة تجارة حرة بین البلدین 

  ؛على المنتج  متغیر و ھمي یبن ما إذا تم تطبیق :   -
  .المتغیرات العشوائیة  :  -

، فإننا نحتاج إلى تضمین متغیر وھمي خاص بھا، بحیث یأخذ ھذا على التجارة من أجل تقدیر تأثیر 
، ثم نقوم باشتقاق معادل التعریفة الجمركیة في حالة عدم تطبیقھا 0أو القیمة  في حالة تطبیق  1المتغیر القیمة 

  :كما یلي  المقابل ل 
  
  

  :في المعادلة سوف نحصل على ما یلي   قیمة  تعویضعند 
 

  
  

، و ذلك في حالة و جود تعریفة مطبقة   یمكن أن تأدیتھا في حالة حساب تأثیر معدل التعریف الحساباتنفس 
  .على الواردات أو في حالة عدم وجودھا 

  

  
  

ھي عبارة عن التعریفة الجمركیة التي لھا نفس التأثیر على التجارة ،  و یمكن  ـ لمعادلة لالتعریفة ا
، حینھا نحصل على المعادلة )  4(و ) 3(الحصول علیھا عند مساواة بین الجانبین األسریین لكل من المعادلة رقم 

  :التالیة 
  

  :ومنھ التعریفة المعادلة یمكن حسابھا كما یلي 
  

  .ھذه العملیة الحسابیة بعد تقدیر معادلة الجاذبیة  إجراءو یتم 

)1(.......  

 
 

 
)2(..........

. 

)3( .....  
 

 
……………………………(4) 

 

)…………………….(5) 
 

Tariff equivalent = … ..... ……(6) 
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الحمائیة المقنعة  لقد تم اختیار كل من تونس و المغرب لدراسة مدى تأثیر األسالیب : و البیاناتعینة الدراسة . 2
ول االتحاد األوربي من فرنسا و اسبانیا من بین د  كما تم اختیار كل، باعتبارھما دولتان عربیتان على صادراتھما

یمكن أن یكون  إلى وجود عالقة استعماریة بینھم باإلضافةو المغرب كبیرة التجاریة بینھما و بین تونس  المبادالتباعتبار أن 
 الخضارالكھرو منزلیة و التاآل، أما بالنسبة للمنتجات فتم اختیار كل من األلبسة و لھا تأثیر على التدفقات التجاریة

ة بین دول العینة، أما بالنسبة للمجال الزمني المختار فیتمثل في سنتي دھم المنتجات المصدرة  و المستورأ ااعتبارھب
و قمنا باختیار ھذه الفترة لتوفر البیانات الخاصة باألسالیب الحمائیة المقنعة خاللھا بالنسبة لدول  2010و   2009
  .األوربي  داالتحا

االعتماد على مجموعة من قواعد البیانات، بحیث تحصلنا على بیانات تم قصد الحصول على بیانات الدراسة  و
 حول كل شروحاأیضا  الموقعوفر یو  ،CEPIIقاعدة البیانات موقع من التجارة الثنائیة مثل المسافة و اللغة  و المستعمرة 

 و الصادرات) 2( الشكلل و الموضحة من خالضرائب الخاصة بكل منتج بال للبیانات المتعلقة أما بالنسبة،  16متغیر
 من قاعدة البیاناتفقد تم استخراجھا و األسالیب الحمائیة المقنعة ) 3( الشكلو الموضحة من خالل   الخاصة بكل منتج

من اإلحصائیات فقد تم جمعھا أما البیانات التي تخص الناتج المحلي اإلجمالي ، UNCTADالخاصة بإحصائیات 
  ) .2(و ھي موضحة في الجدول  الخاصة بالبنك الدولي

III. ومناقشتھا النتائج : 
متعلق " cross-section"   بعد زمني و بعد مقطعي : یحتوي على بیانات لھا بعدین الدراسة بما أن نموذج 

لقد  و  " panal data) " البیانات المدمجة ( فھذا یتطلب استخدام التقدیر بطریقة حزم البیانات  بالتدفقات التجاریة،
  ) .3(نتائج التقدیر یمكن توضیحھا من خالل الجدول ، و Stata SE 10"17"استعنا في عملیة التقدیر  ببرنامج

  :  ا كما یليمواستخالص النتائج منھمعادالت التقدیر الخاصة بكل منتج  إنشاءمن خالل جدول التقدیر بإمكاننا و 
  جات المرتبطة بھا و االستنتامعادلة تقدیر التدفقات التجاریة لأللبسة : 

-85, 54   + 2.096 1.141 -1.241  

0.466  -2.022 0.729 + 15.12  

  مثلما  %1داللة إحصائیة عند مستوى أن نموذج تقدیر التدفقات التجاریة لأللبسة ذو یتبین من جدول التقدیر
مما یدل على  %93فقد كانت مرتفعة في حدود  "Adj-R2 "التحدید المعدل  أما قیمة معامل. إختبار فیشریشیر إلى ذلك 

  ؛ المتغیرات المستقلةھا من خالل ریتفسلأللبسة یمكن  من التدفقات التجاریة %93أن 
 المستھلكین یفضلون كانت موجبة، مما یدل على أن   و المصدر مستوردللبلد الالناتج المحلي اإلجمالي  معامالت

  ؛ شرائھم لمنتجات األلبسة كلما زادت دخولھمزیادة 
 ستنتاج بأنھ كلما زادت المسافة بین الدول االوجدنا بأن معاملھا سالب و ھذا ما یؤدي بنا إلى  للمسافة بالنسبة

 ؛ربما یعود إلى زیادة تكالیف النقل تفسیر ذلك اء األلبسة و وردة أدى ذلك إلى إنخفاض شرالمصدرة و المست
  ع الواقع ألنھ من و ھذا ما یتنافى مسالبة فوجدت معامالت الخاصة بالحدود المشتركة و اللغة للأما بالنسبة

ن نأخذ بعین ك عالقة إیجابیة ما بین ھذین المتغیرین و زیادة التدفقات التجاریة بین البلدان و لذلك لالمفروض أن ھنا
 ؛ ذات داللة إحصائیةبالخصوص أن تلك المتغیرات لیست االعتبار ھذه النتیجة 

  و معنوي و من ثمة الزیادة في التعریفة الجمركیة لن إلى معامل التعریفة الجمركیة نجده موجب  النظرعند
  ؛ؤدي إلى تخفیض استیراد األلبسة ت

لتلك سوف نقوم بحساب التعریفة المعادلة المقنعة على قطاع األلبسة  تأثیر األسالیب الحمائیةمعرفة مقدار  أجلمن 
 :كما یلي ) 6(على المعادلة  تمادعباالو ذلك األسالیب 

   
  

  

ھذا ما یؤدي و ، %  19 ـھذه المعادلة نجد بأن التعریفة المعادلة لتطبیق األسالیب الحمائیة المقنعة تقدر ب خاللمن 
  : بنا إلى استخالص ما یلي 

 أثر سلبي على قطاع األسالیب الحمائیة المقنعة موجب و بالتالي استخدام تلك األسالیب لن یكون لھ  معامل
 .لبسة األ

 بر عینة من دول االتحاد تالتي تع( فرنسا و اسبانیا الجمركیة المفروضة على قطاع األلبسة من طرف  التعریفات
كما ھو على التوالي   % 36و  % 35و تونس التي تعادل المغرب أقل من نظریتھا في كل من  %12ـالمتمثلة ب) األوربي

ي ذلك إلى دسوف یؤ  فرنسا و اسبانیاعند استخدام األسالیب الحمائیة المقنعة من طرف و لكن ،  )2(الشكل   موضح في

Tariff equivalent =  =  



 ______________________ _________-)2010-2009(ب حالة تونس و المغر دراسة -تقدیر تأثیر األسالیب الحمائیة المقنعة في ظل اتفاقیة الشراكة األورو متوسطیة

 
- 298 - 

یب الحمائیة المقنعة بإضافة مقدار التعریفة المعادلة لتطبیق األسال %31 إلى %12من  إرتفاع التعریفة الجمركیة 
 .تونس وعادل نوعا ما التعریفة المطبقة من طرف المغرب مما ی ، )19%(

  و االستنتاجات المرتبطة بھا الكھرو منزلیة  تلآلالمعادلة تقدیر التدفقات التجاریة: 
2.245  - 0.509 +139.9   

                         +12.38  
  

  1بالرجوع إلى جدول التقدیر یالحظ أن نموذج تقدیر التدفقات التجاریة لآلالت الكھرو منزلیة معنوي بنسبة% 
-Adj "كما أن ھذا النموذج یعتبر قوي جدا و ھذا ما تؤكده قیمة معامل التحدید المعدل . مثلما یشیر إلى ذلك إختبار فیشر

R2" یمكن تفسیرھا من خالل المتغیرات  لآلالت الكھرو منزلیةمن التدفقات التجاریة  % 89التي تدل على أن ة المرتفع
 ؛التقدیري  لنموذجلالمستقلة 
  لدولة المستوردة موجب و من ثم كلما زاد دخول األفراد في تلك لالمعامل الخاص بالناتج المحلي اإلجمالي

على عكس الدولة المصدرة كلما زادت دخول األفراد أدى ذلك إلى  ت الكھرو منزلیةأدى ذلك إلى زیادة شراء اآلال ةالدول
 ؛ إنخفاض شراء اآلالت الكھرو منزلیة و ھذا ما یفسره المعامل السالب للناتج المحلي اإلجمالي للدولة المصدرة 

 ك وھذا ما یدل علیھ كلما بعدت المسافة بین البلد المصدر و البلد المستورد أدى ذلك إلى إنخفاض االستھال
 ؛المعامل السالب لمتغیر المسافة 

 و ھذا ما یدل على وجود عالقة طردیة ما  %10عند الحدود المشتركة و المستعمرة موجبة و معنویة  معامالت
 ؛بین ھذین المتغیرین و زیادة التدفقات التجاریة لآلالت الكھرو منزلیة 

 و ربما یعود ذلك إلى  منزلیةن لھ أثر سلبي على قطاع اآلالت الكھرو في قیمة التعریفة الجمركیة لن یكو الزیادة
 ؛وجود عوامل أخرى أكثر تأثیرا على التدفقات التجاریة لھذا القطاع 

  ب سوف نقوم بحساعلى التدفقات التجاریة لآلالت الكھرو منزلیة االسالیب الحمائیة المقنعة  مدى تأثیرمن أجل معرفة
  :كما یلي ) 6(تماد على المعادلة عو ذلك باالا لھالتعریفة المعادلة 

  
  

  

 ھذا ما یؤديو  %  23ن خالل ھذه المعادلة نجد بأن التعریفة المعادلة لتطبیق األسالیب الحمائیة المقنعة تقدر ب م
  :ص ما یلي ستخالبنا إلى ا
  سالیب لن ي مقدار تلك األ، إذا الزیادة ف %10بما أن معامل األسالیب الحمائیة المقنعة موجب و معنوي بنسبة

 .الكھرو منزلیة  اآلالتالتدفقات التجاریة لقطاع  على یكون لھ أثر عكسي
 22ـالتعریفات الجمركیة المفروضة على قطاع اآلالت الكھرو منزلیة من طرف فرنسا و اسبانیا و المقدرة  ب% 

، )2(التوالي  كما ھو موضح في الشكل  على  % 36و   % 35أقل من نظریتھا في كل من المغرب و تونس التي تعادل 
سوف یؤدي ذلك إلى إرتفاع التعریفة الجمركیة  فرنسا و اسبانیاعند استخدام األسالیب الحمائیة المقنعة من طرف و لكن 

و النسبة الجدیدة   )%23(و ذلك بإضافة مقدار التعریفة المعادلة لتطبیق األسالیب الحمائیة المقنعة  %45إلى  %22من 
 .على التوالي   %35و  %36 ـالمعادلة لالمطبقة من طرف تونس و المغرب  تفوق التعریفة متحصل علیھا ال

  معادلة تقدیر التدفقات التجاریة للخضار و االستنتاجات المرتبطة بھا: 
442.1-8.071  

+5.068 27.28  
 

 مثلما یشیر إلى ذلك إختبار فیشر %10ذو داللة إحصائیة عند مستوى  للخضارتقدیر التدفقات التجاریة  نموذج .
یمكن  للخضارمن التدفقات التجاریة  % 75على أن  و التي تعبر مرتفعة "Adj-R2 "قیمة معامل التحدید المعدل  أن اكم

  ؛ تفسیرھا من خالل المتغیرات المستقلة
 و ھذا ما یدل على أن إستھالك  1%بنسبة  لي اإلجمالي للبلد المستورد سالب و معنوي معامل الناتج المح

التي ترى بأنھ كلما ) قانون أنجل ( األفراد للخضار ینخفض مع زیادة دخولھم و ھذا ما یتوافق مع النظریة االقتصادیة 
، ادة إستھالكھم للمنتجات الكمالیةیة و زیزادت دخول األفراد أدى بھم إلى تقلیص استھالكم من ناحیة المنتجات األساس

 ؛المحلي اإلجمالي للبلد المصدر إال أن المعامل الخاص بھ لم یكن معنوي بالنسبة للناتج  تحصلنا علیھعلى عكس ما 
  ذو داللة إحصائیة و ھو یدل على أنھ كلما زادت المسافة ما بین الدول سالب و المعامل المتعلق بالمسافة كان

 ؛لى انخفاض التدفقات التجاریة فیما بینھا أدى ذلك إ

-4.812 + 1.712 +27.73  

Tariff equivalent =  =  
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   تعتبر كل من الحدود المشتركة و  اللغة من العوامل التي تساھم في زیادة التدفقات التجاریة للخضار       و في
 ؛نموذجنا ھذا نجد بأن لھى داللة إحصائیة 

 و من ثم كل زیادة في التعریفة  سالب و ذو داللة إحصائیة نسبة لعامل التعریفة الجمركیة أتى في النموذجبال
 ؛الجمركیة سوف تؤدي إلى تخفیض التدفقات التجاریة للخضار 

  سوف نقوم بحساب التعریفة  ارضللخ تأثیر االسالیب الحمائیة المقنعة على التدفقات التجاریةو من أجل معرفة مقدار
  :كما یلي ) 6(تماد على المعادلة عو ذلك بااللھا المعادلة 

  
  

  

و ھذا ما یؤدي   %  99ل ھذه المعادلة نجد بأن التعریفة المعادلة لتطبیق األسالیب الحمائیة المقنعة تقدر ب من خال
  :بنا إلى استخالص ما یلي 

 و من  ،       بالتعریفة الجمركیة على عكس المعامل المتعلقو لكن غیر معنوي األسالیب الحمائیة المقنعة موجب  معامل
یؤدي أن رض تیكون لھا أثر سلبي على التدفقات التجاریة للخضار ألنھ من المفسبأن الزیادة في تلك األسالیب  ستنتاجاإلثم ال یمكن 

لكن عدم وجود الداللة . لى زیادة التعریفة الجمركیة التي وجد بأن معاملھا سالب و معنويإاستخدام األسالیب الحمائیة المقنعة 
اجھا في لم یتم إدرو  أخرى تؤثر على ھذا القطاعمقنعة ربما یعود سببھ إلى وجود عوامل لمعامل األسالیب الحمائیة الاالحصائیة 

 .سة اضیق فترة الدرلأو ربما   ،بناء النموذج التقدیري
  نسبة الضئیلة للتعریفة الو بذلك ف كبیرة جدا   %  99قیمة التعریفة المعادلة لألسالیب الحمائیة المقنعة المقدرة ب

تطبیق دول  تحریر التجاري لھذا القطاع فبمجرداللن تساھم في  %5.8و المتمثلة ب     یفرضھا االتحاد األوربيالتي  الجمركیة
و ھذا ما سیؤدي إلى عرقلة صادرات   %104.8سوف ترتفع تلك التعریفة لتصل لألسالیب الحمائیة المقنعة  االتحاد األوربي 

 . الخضار التونسیة و المغربیة 

IV.  الخالصة:  
ھم صادرات تونس و المغرب، و ذلك في األسالیب الحمائیة المقنعة على أ حاولنا من خالل ھذه الدراسة ابراز أثر

 :اطار انضمامھما التفاقیة الشراكة األورو متوسطیة و لقد توصلنا إلى النتائج التالیة 
  ؛تخفیض الرسوم الجمركیة ال یعني تخلي الدول عن حمایة صناعاتھا  -
 ؛اییر حمایة الصحة و السالمة و االنظمة التقنیة كأسالیب حمائیة مقنعة تستخدم  مع -
 ؛لألسالیب الحمائیة تأثیر سلبي على التدفقات التجاریة لكل من المنتجات الصناعیة و الزراعیة  -
ففي نعة األسالیب الحمائیة المق ماستخداجراء المنتجات الزراعیة تتأثر بشكل أكبر مقارنة بالمنتجات الصناعیة  من  -

أما  %   99ة المقنعة بالنسبة للخضار تقدر ببحثنا ھذا و جدنا بأن التعریفة المعادلة لتطبیق األسالیب الحمائی
و  %19بالنسبة لتعریفة المعادلة لتطبیق تلك األسالیب بالنسبة لكل من األلبسة و اآلالت الكھرو منزلیة تقدرب 

 .على التوالي  23%
  : ارتأینا وضع التوصیات التالیة  و بناءا على ھذه النتائج

ر األسالیب الحمائیة المقنعة على یتأثبعین اإلعتبار على كل من تونس و المغرب و كل الدول العربیة األخذ  -
أو باقي الدول  عتماد على الدراسات المنجزة في ھذا المجال عند التفاوض مع الدول األوربیة علیھا االصادراتھا، و 

 ؛المتقدمة 
 ؛دول العربیة الضغط على الدول االوربیة التي تقوم بحمایة منتجاتھا الزراعیة بشكل مقنع على ال -
 ؛على الدول العربیة التحالف فیما بینھا من أجل زیادة قدراتھا التفاوضیة  -
فاقیات اتفاقیات التجارة المشتركة فیما بینھا لتوسیع سوقھا بدال من اللجوء إلى ات تفعیل ولةاعلى الدول العربیة مح -

 . ھاشراكة مع الدول المتقدمة التي تستخدم أسالیب ملتویة ضمن اتفاقیاتھا مع
 

   : ملحق الجداول واألشكال البیانیة  -
  

  2012با خالل سنة وأورو المغرب  ،التجارة السلعیة ما بین تونس ) : 1(الجدول 
  المغرب  تونس

  %ات  الوارد  %الصادرات    %الواردات    %الصادرات    السلع
 1.7 5.3 0.8 1,2  المنتجات الحیوانیة و الحیوانیة الحیة 

 3.2  10.5 1.5  1.4  المنتجات النباتیة 
 1.1  0.7 0.8  2.0  الدھون الحیوانیة و النباتیة و الزیوت
 1.7  5.8 1.6  0.5  المواد الغذائیة و المشروبات و التبغ

 14.7  6.7 11.8  16.8  المنتجات المعدنیة
 7.8  6.7 7.9  3.3  ناعة الكیمیائیة منتجات الص

Tariff equivalent =  =  
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 5.1  0.7 5.4  2.0  المطاط و منتوجاتھ
 0.5  0.8 1.8  1.0  الجلود الخام و المصنعة و السروج

 1.7  0.3 1.4  0.1  الخشب و الفحم النباتي و الفلبین 
 2.3  0.2 2.6  0.3  عجینة الخشب و الورق و الورق المقوى

 8.4  24.2 13.0  25.2  المنسوجات 
 0.4  3.1 0.9  4.6  یة و القبعات و أغطیة الرأس األخرىاألحذ

 1.4  0.5 0.9  0.4  مصنوعات من الحجر و الزجاج و السیرامیك
 0.6  0.4 0.4  0.1  المعادن و المواد الثمینة

 10.1  2.2 8.5  3.2  مصنوعات المعادن 
 21.5  19.3 27.0  29.7  األالت و األجھزة

 13.7  8.9 9.6  4.2  معدات النقل
 1.5  0.3 2.4  2.5  زة البصرة و التصویر و الفوتو غرافیة األجھ

 1.6  0.9 1.0  1.1  المواد المصنعة المتنوعة
 0.9  2.3 0.5  0.3  منتجات غیر مصنفة 

 % 100 %100 % 100 %100  االجمالي
Source : Eurostat Comext - Statistical regime 4 

 
  الناتج المحلي االجمالي لعینة الدراسة بالقیمة الحالیة لدوالر األمریكي) : 2(الجدول 

القیمة ( االجمالي جمالي الناتج المحلي
  2010 2009  )الحالیة بالدوالر األمریكي

 90770671432 90908402631 المغرب
 44377742071 43607568688  تونس
 2548315784737 26196865149762  فرنسا
 13758157894737 1454336570613.3  اسبانیا

 البنك الدولي :المصدر
 

  نتائج تقدیر عینة الدراسة) : 3(الجدول 
  االالت الكھرو منزلیة  الخضار األلبسة  التابعةالمتغیرات 

  المعامالت  المتغیرات المستقلة
(Constant) -85.54 

(-1.16) 
442.1** 
(4.11) 

-62.56 
(-0.89) 

LN tariff 86.80* 

(2.73) 
-6.618* 

(-2.12) 
139.9 
(1.23) 

Ntm 15.12 
(0.76) 

27.28 
(1.62) 

27.73* 

(2.95) 

LNGDPi 2.096 
(1.60) 

-8.071*** 
(-5.25) 

2.245 
(1.79) 

LNGDPj 1.141 
(1.68) 

0.0334 
(2.90) 

-0.509 
(-0.79) 

LNDij -1.241 
(-1.43) 

-38.30* 
(-2.85) 

-0.968 
(-1.17) 

Bordij -0.466 
(-0.09) 

6.060** 
(4.62) 

12.38* 
(2.51) 

Langij -2.022 
(-0.80) 

5.068* 
(2.99) 

-4.812 
(-1.99) 

Colij 0.729 
(0.97) 

0 
. 

1.712* 
(2.39) 

Landlij 0 0 0 
RTAij 0 0 0 
Adj-R2 0.93 0.75  0.89  

F 41.54*** **7.44 25.58***  

NTM Tariff Equivalent 19% 99% 23% 
N 24 16 24  
t statistics in parentheses   : * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

   stata SE 10 من نتائج برنامج :المصدر
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  جمركیة الاألسالیب و الفصول الواردة في تصنیف األسالیب الحمائیة غیر ) : 1( الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source: UNCTAD. 

 

 التعریفات الجمریة المفروضة على منتجات عینة الدراسة) : 2( الشكل
 

 
  UN COMTRADE االعتماد على قاعدة البیاناتب باحثةمن اعداد ال :المصدر 

 
 
 

  
  

( A )    و السالمة  أسالیب الصحة ( SPS )  
 ( B )  الحواجز التقنیة أمام التجارة(TBT) 

  ( C)   التفتیش قبل الشحن وغیرھا من الشكلیات
  

( D )  أسالیب الرقابة على السعر  
 ( E )   أسالیب التراخیص و الحصص و الحظر و غیرھا من األسالیب

 تقنیة الالسیطرة الكمیة غیر  
( F )     اقبة السعریة                    أسالیب المر 
( G )  األسالیب المالیة 
( H )  المانعة للمنافسةاألسالیب 
( I )    االستثمار المتصلة بالتجارةأسالیب 
( J )   قیود التوزیع 

( K )     القیود المفروضة على خدمات ما بعد البیع 
( L )    باستثناء إعانات التصدیر ( االعانات ( 
( M )  قیود المشتریات الحكومیة 
( N )  الملكیة الفكریة 
( O )   قواعد المنشأ 

 

 الفصول

( P )   التدابیر المتعلقة بالتصدیر  

األسالیب 
 التقننیة

األسالیب 
الغیر 
 تقنیة

أسالیب 
تالصادرا  

ات
رد

وا
 ال

یب
سال

 أ
 



 ______________________ _________-)2010-2009(ب حالة تونس و المغر دراسة -تقدیر تأثیر األسالیب الحمائیة المقنعة في ظل اتفاقیة الشراكة األورو متوسطیة

 
- 302 - 

  التدفقات التجاریة لصادرات عینة الدراسة) : 3( الشكل
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  UN COMTRADE باالعتماد على قاعدة البیانات باحثةمن اعداد ال :مصدر ال
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