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Résumé
La conformité avec les exigences et les normes environnementales dans
le commerce international, conduise à engendrer des impacts sur la
compétitivité des secteurs économiques nationaux dans les pays arabes
de l'Organisation de la CESAO. la hausse des coûts en raison de
l'augmentation des dépenses de la protection environnementale vise à
affaiblir cette compétitivité, ou Peut affecter Inversement sur la
croissance de la compétitivité  à travers le développement des nouvelles
technologies pour protéger l'environnement, qui peuvent atteindre
aussi une technologie supérieure et acquérir des vastes marchés. Dans le
contexte de la concurrence internationale, l'exportation des produits
locaux dans ces pays peut être affectée ou encombrer , par des coûts
plus élevé de la protection de l'environnement au niveau national et
international. La hausse des coûts et des prix Peut conduire à une baisse
potentiel d'exportation sur le marché mondial pour ces pays, mais il
reste le coût élevé qui joue un rôle important sur les impactes de la
compétitivité des exportations dans pays membres de la CESAO sur le
marché international.



أ.أوصالح عبد الحليم...المعايير البيئية والقدرة التنافسية

2014جانفي –)05(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )244( للدراسات القانونية واالقتصادية

Mots clés: Les normes environnementales, la compétitivité des
exportations, les états arabes de l'Organisation de la CESAO.
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للعمالت األجنبية، مما انعكس على 
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صناعة المنسوجات
حظر استعمال بعض المواد 

األولية المستخدمة في التصنيع 
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دول االسكوا.

        
11 

8
        




         
         

        
         

        



)267(

)05(العدد- االجتهـــاد االقتصادية                     قسم الدراسات 

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 

        
         
       

      
 

           
       



        


        


         
     






    
 





 

 



أ.أوصالح عبد الحليم...المعايير البيئية والقدرة التنافسية

2014جانفي –)05(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )268( للدراسات القانونية واالقتصادية

 
1

          
20022003135 

2          
20082009211 

3       
        

20053 
4Hervé Devillé ,Economie et politiques de l’environnement, principe de

précaution,critères de soutenabilité,l’Harmattan,paris,2010, p :167.
4           

199468 
5  


030520063 

74 
8         

          
101120105 

9           


20075 
10180 

11Hervé  devillé ,économie et politiques de l’environnement,principe de
précaution,critéres de soutenabilité,op-cit,p :168.

12
2003134 

1340 
14

         1011
20109،8 

15           
 

http://www.escwa.un.org/arabic/about/main.asp



)269(

)05(العدد- االجتهـــاد االقتصادية                     قسم الدراسات 

الجزائر-ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق ؛االجتهــــادمجلة 

30102013 
16  2012 

2012165 
172012

2012220 
18169 
19 

20138 
20171 
21

20 
2223 
23

         2007
31 

24          
200711


