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 Green Trade Conference
Background Note



التحول من التجارة العاملية إلى التجارة اخلضراء
إن التجــارة العامليــة وجميــع األنشــطة املرتبطــة بهــا مــا زالــت تدنــو يومــاً 
بعــد يــوم مــن مســتقبل أكثــر اســتدامة، مدفوًعــة بــال شــك بالتغيــر متســارع 
ــة هــذا  ــع أهمي ــي. وتنب ــة يف الســياق البيئ ــرة يف التشــريعات التجاري الوتي
التحــول مــن حقيقــة كــون التجــارة العامليــة مســؤولًة عــن قرابــة %30 مــن 
ــد املُنصــرم.  ــة العق ــاً يف نهاي ــون عاملي ــي أوكســيد الكرب ــات غــاز ثان انبعاث
وبحلول عام 2050، قد ترتفع هذه النسبة لتصل إلى قرابة %160 يف حال لم 
يتــم اتخــاذ حزمــة إجــراءات ذات أثــر جوهــري يف هــذا الصــدد. وبالتالــي، 
ميكــن للتجــارة اخلضــراء املســاهمة بشــكل فّعــال يف خفــض انبعاثــات 
الغــازات الدفيئــة مــن خــالل دعــم التحــول إلــى اقتصــاد أخضــر قليــل 
للتجــارة  البيئيــة  التحديــات  معاجلــة  األردن، ستســهم  االنبعاثــات. ويف 
الدوليــة يف تيســير اندمــاج االقتصــاد األردنــي واملصدريــن فيــه تباعــاً يف 
سالســل التوريــد العامليــة وســتعمل أيضــاً علــى تعزيــز قــدرة االقتصــاد 

الوطني التنافسية وحتسن من هياكل كلف املنتجني فيه. 

ما هو املقصود بالتجارة اخلضراء؟
تضــع الــدول حــول العالــم خططــاً اســتراتيجية تهــدف لضمــان مســتقبل 
أكثــر اســتدامة وإنصافــا القتصاداتهــا. ويف ســياق إضفــاء الطابــع األخضــر 
ــل التجــارة اخلضــراء التفاعــل املســتدام  ــة، متث ــى االقتصــادات الوطني عل
بــني االقتصــادات عبــر تبــادل املنتجــات واخلدمــات الصديقــة للبيئــة. ومــن 
ــر التجــارة اخلضــراء املعلومــات  ــي أن توف ــك، ينبغ أجــل ضمــان جنــاح ذل
واألدوات جلميــع األطــراف املعنيــة للبحــث يف معاييــر وأنظمــة جديــدة 
مختلــف  ويف  األصعــدة  جميــع  علــى  االســتدامة  مــن  املزيــد  لضمــان 
السياســات الوطنيــة والدوليــة. ومــن أجــل حتقيــق هــذا التبــادل املســتدام 
للمنتجــات واخلدمــات الصديقــة للبيئــة، ينبغــي علــى االســتراتيجية املعنيــة 
بالتجــارة اخلضــراء حتديــد احلوافــز والدعــم املطلوبــني لتطويــر املنتجــات 
مختلــف  تخــدم  واضحــة  قواعــد  ووضــع  للبيئــة  الصديقــة  واخلدمــات 

األطراف التجارية وتنظم العمليات بينهم.   

الصفقة االوروبية اخلضراء
تتجلــى أهميــة التجــارة اخلضــراء الدوليــة فيمــا ميثلــه االحتــاد األوروبــي 
الصفقــة  صياغــة  متــت  حيــث  لــألردن،  األكبــر  التجــاري  كالشــريك 
االوروبيــة اخلضــراء التــي حتــوي حزمــة مــن السياســات التــي تســتهدف 
حتويــل االحتــاد األوروبــي إلــى اقتصــاد محايــد مناخيــاً يســتخدم مــوارده 
بكفــاءة وفعاليــة بحلــول 2050.  وتغطــي الصفقــة االوروبيــة اخلضــراء 
كافــة القطاعــات االقتصاديــة: مــن الزراعــة إلــى الطاقــة ومــن النقــل إلــى 
اإلنشــاءات وتتضمــن سياســات وتدابيــر رئيســة مثــل اســتراتيجية "مــن 
املزرعــة إلــى الشــوكة" وخطــة عمــل االقتصــاد الدائــري اجلديــدة. كمــا 
النظيفــة،  الطاقــة  مصــادر  علــى  اإلقبــال  زيــادة  إلــى  الصفقــة  تســعى 
ــا. وســتكون  ــة وتأهيله ــة الطبيع ــة املســتدامة، وحماي واملمارســات الزراعي
للصفقــة االوروبيــة اخلضــراء أثــر علــى املســتوردات إلــى االحتــاد األوروبــي 
والتجــارة معــه خــالل الســنوات القادمــة، وهــو مــا يعنــي أن معاييــر البيئــة 

واالستدامة ستصبح أكثر صرامًة.

وال يعــد األردن مبعــزل عــن هــذه التطــورات وســيعتمد حجــم األثــر املترتــب 
علــى طبيعــة املنتجــات باختالفهــا مثــل املنتجــات الزراعيــة، واأللبســة، 
إطــار  ويف  الــخ.  والتغليــف،  للكربــون،  املكثفــة  الرئيســة  واملصــادر 
اســتراتيجية "مــن املزرعــة إلــى الشــوكة"، يهــدف االحتــاد األوروبــي ألن 
يصبــح رائــداً يف وضــع معاييــر غذائيــة عامليــة مســتدامة. وميكــن أن يشــكل 
االلتــزام بهــذه املعاييــر كشــرط للدخــول إلــى الســوق األوروبــي عائقــاً غيــر 
تعــريف إضــايف بالنســبة للصــادرات الزراعيــة األردنيــة لالحتــاد األوروبــي. 
وتســعى خطــة عمــل االقتصــاد الدائــري إلــى خفــض حجــم الهــدر مــن 
ــواد. وبالنســبة لبعــض القطاعــات يف  ــر امل خــالل إعــادة اســتخدام وتدوي
ــدًة. كمــا ميكــن أن  ــًة جدي ــك فرصــاً اقتصادي األردن، ميكــن أن يشــكل ذل
والقيمــة  التوريــد  علــى سالســل  احمللــي  الطابــع  إضفــاء  إعــادة  يعــزز 
الصناعــات  مــن  األردنيــني  للمنتجــني  بالنســبة  الدائــري  لالقتصــاد 
قيمــة  ذات  أنشــطة  باالنخــراط يف  للشــركات  يســمح  التحويليــة، ومبــا 

مضافة مرتفعة.

From Global Trade to Green Trade  
Global trade and the transport of export goods are 
increasingly being regulated by ‘green’ requirements. 
Exported goods were responsible for almost 30% of 
global CO2 emissions at the end of the last decade, and 
by 2050, emissions from all modes of international merchandise 
transport could increase by up to 160% if no action is 
taken. Hence, the trade sector must become a major 
target for the reduction of Green House Gas (GHG) emissions 
to support the transition to a green and low-carbon economy. 
Tackling the environmental challenges of trade enables 
the Jordanian economy and exporting enterprises to be 
integrated into global supply chains and enhances their 
competitiveness and cost-efficiencies.  

What is Green Trade?
Countries are setting goals to transform their economic 
models to build green and just economies. In this context, 
Green Trade is the sustainable interaction between green 
economies through the exchange of green products and 
services. To successfully do so, green trade strategies 
must inform and provide tools to key stakeholders to navigate 
new standards and regulations for more sustainability in 
different national and international settings. To realize the 
sustainable exchange of green products and services, 
Green Trade strategies and policies must define incentives 
and support for green products and services, and set 
clear rules between different trade actors. 

The European Green Deal  
An illustrative example for the relevance of green trade is 
given by the EU, which is Jordan’s largest trade partner. 
The EU Green Deal comprises of a set of policies with the 
aim to transform the EU into a climate-neutral and 
resource-efficient economy by 2050. The EU Green Deal  
covers all sectors of the economy: from agriculture to 
energy and from transport to construction; this includes 
key policies and measures such as the Farm-to-Fork Strategy 
and the New Circular Economy Action Plan. It aims at an 
uptake of green and affordable energy applications, 
sustainable agriculture practices, and nature conservation 
and rehabilitation. Over the coming years, the EU Green 
Deal will significantly impact trade and imports to the EU, 
making environmental and sustainability standards stricter.  

The European Green Deal impact on Jordan will vary 
according to specific products such as agricultural products, 
textiles, carbon intense primary resources and packag-
ing, etc. As part of the Farm-to-Fork Strategy, the EU 
aims to become a leader in setting sustainable global 
food standards. Compliance with these standards as a 
condition for accessing the European markets could con-
stitute additional non-tariff barriers for Jordan’s agriculture 
exports to the EU. Additionally, the Circular Economy 
Action Plan (CEAP) aims to reduce resource use by reus-
ing and recycling materials. For some sectors in Jordan, 
this can present new economic opportunities. Re-localis-
ing part of the circular economy value chain to Jordanian 
producers could strengthen manufacturing, allowing busi-
nesses to engage in higher-value activities.  



فرص التجارة اخلضراء يف األردن   
باســتطاعة التجــارة اخلضــراء فتــح املجــال أمــام اإلنتــاج احمللــي األردنــي 
للوصــول إلــى أســواق عامليــة جديــدة بالنســبة للســلع واخلدمــات املســتدامة 
يف  دوليــة  الســتثمارات  األســاس  يوفــر  حتــى  أو  يشــجع  ممــا  بيئيــاً، 
الصناعــات اخلضــراء. وميكــن أن تشــكل هــذه االســتثمارات، ومــا يرافقهــا 
مــن سياســات بيئيــة مناســبة وشــراكات دوليــة للتجــارة اخلضــراء، محــركاً 
رئيســاً لالقتصــاد األردنــي نحــو املزيــد مــن االســتدامة والنمــو. كمــا متلــك 
التجــارة اخلضــراء القــدرة علــى املســاعدة يف حتقيــق التنميــة االقتصاديــة 
يف األردن مــن خــالل اســتحداث وظائــف خضــراء ومــن خــالل الدفــع نحــو 

تطوير الصناعات اخلضراء. 

يكتســب هــذا التطويــر أهميــًة خاصــًة يف الصناعــات ذات القيمــة املرتفعــة 
رؤيــة  لتنفيــذ  رئيســة  كمحــركات  األردنيــة  احلكومــة  حددتهــا  والتــي 
ســنوي  منــو  معــدالت  لتحقيــق  األردن  ويطمــح  االقتصــادي.  التحديــث 
ملموســة يف قطــاع األلبســة، وقطــاع الزراعــة واألمــن الغذائــي، وقطــاع 
النقــل واللوجســتيات. وبغــرض تعميــم االســتدامة يف تنميــة اقتصــاده، 
يســتطيع األردن االســتفادة مــن التجــارة اخلضــراء يف هــذه القطاعــات 
الرئيســة مــن خــالل متتــني عالقاتــه التجاريــة مــع شــركائه الرئيســيني مثــل 

االحتاد األوروبي.
 

ميكــن  كيــف  التجاريــة:  اخلدمــات  ومــزودو  التمكينيــة  العوامــل 
االستفادة من هذه الفرص؟   

إن العوامــل التمكينيــة الســتة التاليــة ميكــن أن تســاعد يف االســتفادة مــن 
فــرص التجــارة اخلضــراء. حيــث يلعــب مــزودو اخلدمــات التجاريــة دوراً 
حيويــاً يف االســتفادة مــن هــذه العوامــل التمكينيــة الســتة، ومبــا يعــزز 
التجــارة اخلضــراء مــن خــالل مــا يعرضونــه مــن خدمــات. بالتالــي، تشــكل 
هــذه العوامــل التمكينيــة اإلطــار الشــامل واملواضيــع لنقاشــات مجموعــات 

العمل أثناء املؤمتر.   

املعاييــر واإلجــراءات: أثنــاء االســتعداد للتجــارة اخلضــراء، يتوجــب علــى 
شــركاء التجــارة اخلضــراء تلبيــة املتطلبــات القانونيــة اخلضــراء ومعاييــر 
املنتجــات لألســواق. حيــث يتوقــع املشــترون احلصــول علــى منتجــات آمنــة، 
وقابلــة للتعقــب، ومســتدامة، وموثقــة بشــكل جيــد. ومــن أجــل تلبيــة هــذه 
التوقعــات، يعتبــر التــزام املنتجــني باملعاييــر وامللصقــات بالــغ األهميــة. 
وتتمثــل احــد األجــزاء األساســية مــن املعاييــر يف إدارة وتوثيــق اجلــودة، 

والتي تعد ضروريًة للحصول على الشهادات اخلضراء.   

الرقمنــة يف تســهيل التجــارة: تعتبــر رقمنــة اخلدمــات املمكنــة للتجــارة 
أمــراً أساســياً للقيــام بالتجــارة اخلضــراء. وميكــن للرقمنــة أن تعــزز مــن 
مــن خــالل حتســني  الســوقية  مــن احلصــة  وتزيــد  العامليــة  التنافســية 
ــات  ــى خفــض االنبعاث ــل عل ــع العم ــت م ــة والوق ــث التكلف ــن حي ــاءة م الكف
املرتبطــة بالطباعــة، واالنتظــار، واإلجــراءات املعقــدة يف التجــارة. بالتالــي، 
قــد يكــون لتســهيل التجــارة أثــر إيجابــي مباشــر علــى خفــض االنبعاثــات 

مع العمل على زيادة التنافسية العاملية.  

تعزيــز  يــؤدي  أن  ميكــن  املصلحــة:  أصحــاب  بــني  والتعــاون  احلوكمــة 
التنســيق بــني اجلهــات احلكوميــة إلــى حتقيــق التناغــم والكفــاءة يف دعــم 
اجلهــات  بــني  التنســيق  يعتبــر  كمــا  عــام.  بشــكل  اخلضــراء  التجــارة 
احلكوميــة أمــراً بالــغ األهميــة إليجــاد بيئــة مواتيــة وحتســني التعــاون 
وحشــد املــوارد والدعــم املوســع لتنشــيط التجــارة اخلضــراء علــى املســتوى 

الوطني. 

Green Trade Opportunities for Jordan  
Green Trade has the potential to open Jordanian domestic 
production to new and larger global markets for 
environmentally sustainable goods and services, thereby 
encouraging or even providing the basis for international 
investments in green industries. These investments, 
accompanied by appropriate environmental policies and 
international green trade partnerships, can be a key driver 
for Jordan’s economy towards more sustainability and 
growth – especially through the creation of green jobs and by 
driving advancement and innovation in green industries. 
  
These advancements are of particular importance in the 
high value industries that the Government of Jordan has 
outlined as key drivers to implement the Jordan Economic 
Modernization Vision. Jordan has set ambitious growth 
targets in these sectors, aiming for significant growth rates 
in the textile, agriculture and food security, and transport and 
logistics industries. Aiming to mainstream sustainability 
throughout its economic development, Jordan can benefit 
from Green Trade in these key sectors by strengthening 
its trade relations with key partners such as the EU. 

Enablers and Trade Service Providers: How can 
these opportunities be realised?    
The following main six enablers can help create green 
trade opportunities. Trade service providers play a critical 
role in leveraging these six enablers strengthening green 
trade overall with their service offers. Hence, these 
enablers provide the overarching framework and themes 
for the conference working group discussions.  

Standards and Procedures: In getting ready for 
green trade, trade partners need to meet legal sustainability 
requirements and product standards of recipient markets. 
Buyers expect safe, traceable, sustainable, and well-labelled 
products. To meet these expectations, compliance with 
procedures and standards is vital. An essential part of 
standards is quality management and documentation, 
which is necessary to obtain green certificates.  

Digitalisation in Trade Facilitation: The digitalisation 
of trade-enabling services is key to facilitate green trade. 
Digitalisation can boost global competitiveness and 
increase market share through improved cost and time 
efficiencies while reducing emissions associated with 
printing, waiting and complex procedures in trade. Thus, 
the digitalization of trade facilitation can have a direct positive 
impact on reducing emissions.

Governance and Stakeholder Cooperation: 
Promoting coordination among government agencies can 
ensure coherence and efficiency supporting green trade 
overall. Intergovernmental cooperation is critical to create 
an enabling environment and to act as facilitators for 
better collaboration, resource mobilization, and scaled up 
support to accelerate the implementation of green trade at 
the national level.    



خدمــات التجــارة اخلضــراء: تعتمــد درجــة النجــاح يف االســتفادة مــن 
فــرص التجــارة اخلضــراء علــى اخلدمــات املناســبة واملوجهــة نحــو تشــجيع 
الصــادرات ودعــم التســويق. ويعــد توفــر خدمــات كافيــة للتجــارة وتشــجيع 
الصــادرات أمــراً أساســياً ذلــك أنهــا تعــد اخلطــوة األخيــرة واألكثــر أهميــًة 

نحو الوصول إلى األسواق من قبل املنتجني املُصدرين.

تطويــر األســواق والوصــول إلــى التمويــل: يعتبــر تقــدمي الدعم للقطاعات 
املعنيــة بالتصديــر والتــي متلــك القــدرة علــى خفــض انبعاثــات الغــازات 
التجــارة  يف  هامــاً  جــزءاً  للبيئــة  منتجــات صديقــة  تطويــر  أو  الدفيئــة 
للتجــارة مهمــة و اساســية  تعــد اخلدمــات املســاندة  اخلضــراء. حيــث 
لتعزيــز إمكانــات التجــارة اخلضــراء مــن مرحلــة اإلنتــاج ولغايــة الوصــول 
ــل األســواق، وبرامــج  ــل حتلي ــى األســواق. وتعــد اخلدمــات املســاندة مث إل
الدعــم التمويلــي، وخدمــات تطويــر األســواق ذات أهميــة خاصــة لتعزيــز 

التجارة اخلضراء.       

متطلبــات سالســل اإلمــداد: يواجــه املــوردون يف األردن غالبــاً حتديــات 
ــدى  ــة املســتدامة. كمــا ال يوجــد ل ــات اإلنتاجي ــة متطلب ــة تلبي ــق بكيفي تتعل
ــة،  ــة للبيئ ــر املنتجــات الصديق ــم اســتراتيجية واضحــة حــول تطوي بعضه
بينمــا يفتقــد آخــرون للقــدرة علــى تنفيــذ هــذه االســتراتيجية. ويعــد دور 
مــزودي اخلدمــات التجاريــة يف دعــم الشــركات علــى حتقيــق املعاييــر 

واملتطلبات الصديقة للبيئة عبر تنمية املهارات أمراً يف غاية األهمية.

Green Trade Services: The degree of success in 
realising green trade opportunities depends on relevant and 
focused export promotion and marketing support services. 
The adequate availability of trade and export promotion 
services is key as they are often the last and most important 
task for companies aspiring to secure greater access to 
global markets.  

Market Development and Access to Finance: 
Supporting export-oriented sectors with potential to 
reduce GHG emissions or to develop green products is a 
fundamental pillar in green trade. Trade support services 
for sectors and products with green trade potential from 
production to market is essential. Support services like 
market analysis, financial support schemes, and market 
development services are of particular relevance to boost 
green trade.    
  
Supply Chain Requirements: Suppliers in Jordan 
often face challenges in meeting green requirements. 
Some do not have a clear strategy on green product 
development, while others are missing capacities to 
implement this strategy. The role of trade service providers 
is to support companies in achieving green standards and 
requirements through skills development services.


