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مبادرة التجارة اخلضراء االستراتيجية

يعتبــر األردن واحــداً مــن أكثــر االقتصــادات انفتاحــاً يف املنطقــة مــن خالل توقيعــه علــى عــدد مــن اتفاقيــات التجــارة احلــرة وكمــا هــو ظاهــر مــن خالل مســاهمة 
التجــارة العامليــة يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي للــبالد. وال تــزال قــدرة اململكــة علــى حتفيــز النمــو االقتصــادي مــن خالل االســتفادة مــن مزايــا هــذه االتفاقيــات 
واعــدًة للغايــة، وذلــك علــى الرغــم مــن التحديــات الناجمــة عــن األزمــات السياســية التــي طّوقــت املنطقــة منــذ 2011، وتبعتهــا أزمــة اللجــوء الســوري، وتفشــي 
جائحــة كورونــا، واالرتفــاع احلاصــل مؤخــراً يف أســعار الطاقــة وغيرهــا مــن التبعــات الســلبية بســبب احلــرب يف أوكرانيــا. وقــد أظهــر اقتصــاد اململكــة منعتــه 
وصمــوده يف وجــه هــذه العوامــل االســتثنائية؛ إال أن بعــض التأثيــرات الســلبية كانــت واضحــة وملموســًة، والتــي متثلــت يف العجــز امليــزان التجــاري، ويف تباطــئ 
معــدالت منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي، وارتفــاع معــدالت البطالــة، وبالتحديــد يف صفــوف الشــباب والنســاء. ونتيجــة لذلــك، ال يــزال القطــاع التجــاري األردنــي 

وأداء الصادرات يواجه حتديات هيكلية، وعلى الرغم من ذلك فإن هنالك العديد من الفرص التي يجب استغاللها. 

يعــد تعزيــز الصــادرات مــن بني احملــركات الفاعلــة للنمــو االقتصــادي، حيــث انــه يحفــز االقتصــاد علــى املضــي قدمــاً يف النمــو والتنميــة ويســاعد علــى خلــق املزيــد 
ــى أداء  ــراً ملموســاً عل ــرك أث ــر اعتمــاد وتطبيــق سياســات التجــارة اخلضــراء أحــد أهــم ا�االت األساســية التــي ميكــن أن تت مــن فــرص العمــل تباعــاً. ويعتب
الصــادرات. تتطلــع رؤيــة التحديــث االقتصــادي إلــى حتويــل اململكــة إلــى اقتصــاد معــريف وذو قيمــة مضافــة مرتفعــة، حيــث ميلــك األردن عوامــل النجــاح األساســية 
التــي ميكــن أن تســهل التحــول األخضــر وتطويــر منتجاتــه القابلــة للتــداول عامليــاً، مثــل املوقــع اجلغــرايف، واالنخــراط يف العديــد مــن اتفاقيــات التجــارة احلــرة، 

وتوفر القوى العاملة املاهرة، وتوافر حلول الطاقة النظيفة.  

ويقــدم االحتــاد األوروبــي، الشــريك التجــاري األكبــر لألردن، املثــال األوضــح حــول أهميــة التجــارة اخلضــراء. ففــي 2019، قــام االحتــاد األوروبــي بــإطالق 
"الصفقــة األوروبيــة اخلضــراء": وهــي عبــارة عــن حزمــة مــن اإلجــراءات الهادفــة للتقليــل مــن انبعــاث الغــازات واســتخدام املــوارد بشــكل أكثــر اســتدامة، مــع القيــام 
يف الوقــت ذاتــه بتحفيــز منــو اقتصــادي. ويشــير ذلــك إلــى توجــب حتقيــق املنتجــات املباعــة يف األســواق األوروبيــة معاييــر مســتدامة ومتطــورة. ومــع هــذا التغيــر 
الســريع يف السياســات، فــإن مــن الضــروري للغايــة أن تكتســب مواضيــع التجــارة اخلضــراء الزخــم املطلــوب مــن قبــل القطــاعني العــام واخلاص باعتبارهمــا ركيــزًة 
أساســيًة لتطبيــق معاييــر االنتــاج األخضــر والتــي تؤهلهــا ان تكــون قابلــة للتصديــر. ويف ضــوء ذلــك، مــن املتوقــع أيضــاً أن حتظــى اســتدامة سالســل اإلمــداد 
باهتمــام اجلميــع، بينمــا ســتؤمن أســاليب التجــارة اخلضــراء فرصــاً تتجــاوز حــدود اململكــة. وقــد انضمــت شــركة بيــت التصديــر، ومبــا يتماشــى مــع غاياتهــا 
وأهدافهــا فيمــا يخــص تشــجيع الصــادرات، إلــى اجلهــود املبذولــة مــن قبــل مشــروع التجــارة ألجــل التشــغيل، والــذي تنفــذه ((GIZ بالنيابــة عــن الــوزارة االحتاديــة 
ــام  ــيني املرمــوقني والشــركاء مــن القطــاعني الع ــراء الدول ــة والهادفــة جلمــع عــدد مــن اخلب ــة (BMZ) واحلكومــة الهولندي ــاون االقتصــادي والتنمي ــة للتع االملاني
ــة وزارة  ــذي ســيعقد حتــت رعاي ــث يســعى مؤمتــر التجــارة اخلضــراء، وال ــة بالتجــارة اخلضــراء. حي ــات والفــرص املتعلق ــى التحدي ــاء الضــوء عل واخلاص إللق
الصناعــة والتجــارة والتمويــن، إلــى نشــر الوعــي حــول احلاجــة إلدمــاج ممارســات التجــارة اخلضــراء يف العمليــات التجاريــة للمؤسســات األردنيــة مــع العمــل علــى 
بنــاء املعرفــة حــول النهــج املطلــوب لرفــع تنافســية القطاعــات التصديريــة يف األردن علــى الصعيــد العاملــي. ومــن هــذا املنطلــق، يشــكل هــذا املؤمتــر قاعــدة انــطالق 

نحو اعطاء هذا املوضوع أولوية تخدم استراتيجيات رؤية التحديث االقتصادي فضًال عن أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة. 

األهداف  

• نشر الوعي حول مواضيع التجارة اخلضراء لدى جميع األطراف املعنية من القطاعني العام واخلاص يف األردن. 
• تيسير نقل املعرفة الفنية وإرساء األسس للتغيير واإلبداع واالبتكار. 

• إلقاء الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الشركات يف سياق التجارة العاملية املستدامة. 
• إبراز الفرص التي ستتاح عند تبني أساليب التجارة اخلضراء. 

• إطالق حوار بني القطاعني العام واخلاص وإيجاد نقاط التوافق والتواصل والتعاون عبر القطاعات. 
ــث  ــة التحدي ــي، بحســب مــا ورد يف رؤي ــاً يف االقتصــاد األردن ــل التجــارة اخلضــراء موضوعــاً مركزي ــد اخلطــوات الالزمــة جلع ــام بشــكل مشــترك بتحدي • القي

االقتصادي. 

األسئلة الرئيسية 

• كيف ميكن تعميم وترجمة التجارة اخلضراء يف االستراتيجيات الوطنية؟ 
• كيف ميكن إيجاد بيئة مواتية للتجارة اخلضراء؟ 

• كيف ميكن تشجيع حتسني التجارة اخلضراء لدى أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص؟ 
• كيف ميكن للخدمات التجارية دعم الشركات يف التحول إلى شركات خضراء؟ 

شكل املؤمتر 

ســيتم عقــد املؤمتــر علــى مــدار يــومني، وســيتمحور حــول موضــوع التجــارة اخلضــراء. وســيتم توجيــه أعمــال املؤمتــر مــن خالل جلســتي عمــل حــول عــدة مفاهيــم 
تتعلــق بطــرق اإلشــراك والتعميــم وخدمــات التجــارة واملتطلبــات اخلضــراء. ومــن خالل أســاليب مثــل احللقــات النقاشــية، ومــداخالت اخلبــراء حــول مواضيــع 
ــم التجــارة اخلضــراء، واالجتاهــات واجلوانــب املتعلقــة بتســهيل التجــارة واخلدمــات  ــى مفاهي محــددة، ومجموعــات عمــل، ســيتعرف املشــاركون يف املؤمتــر عل
التجاريــة، وتنفيــذ منهجيــات عمليــة للتعامــل مــع املتطلبــات اخلضــراء مــن وجهــة نظــر القطــاع اخلاص. ســترتكز املنهجيــة املتبعــة خالل املؤمتــر علــى نهــج تفاعلــي 

ملناقشة التجارب واملمارسات الُفضلى، والتحديات واحللول التي ستسهم يف تعزيز بيئة مواتية للتجارة اخلضراء يف األردن.   



األجندة - اليوم األول 

التسجيل والقهوة 10:00-9:00

استراحة قهوة 11:30-11:00

 (Check in)  الغداء و تسليم الغرف
Gilgamesh :الصالة

3:00-1:30

التلخيص ونتائج مجموعة التركيز
Adelphi) ،السيد م�كو زوركر - مدير أول لريادة األع�ل الخرضاء

5:30-5:00

العشاء  الرسمي
Gilgamesh  :الصالة

 8:00 - مفتوح

11:00-10:00

الكلمة الترحيبية
معالي الدكتور وسام الربضي- رئيس مجلس اإلدارة، بيت التصدير

الفقرة االفتتاحية
املهندس عمر القريوتي- املدير التنفيذي، بيت التصدير

(GIZ) ،السيد شريف يونس- مدير مشروع التجارة ألجل التشغيل
السيد كوين فان كيسيل - السكرتير الثاني للشؤون االقتصادية، سفارة اململكة الهولندية يف األردن

عطوفة السيدة دانا الزعبي- األمني العام، وزارة الصناعة والتجارة والتموين

1:30-12:00

حلقة نقاشية: كيفية إيجاد بيئة مواتية لدعم التجارة اخلضراء يف األردن؟
 

سيدير اجللسة السيد محمد السرابي- أخصائي األبحاث السوقية يف بيت التصدير
املهندسة ياسمني خريسات – مساعدة األمني العام، وزارة الصناعة والتجارة والتموين

(JREEEF ) الدكتور رسمي حمزة - الرئيس التنفيذي، صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة
الدكتور ماهر محروق - مدير عام، جمعية البنوك يف األردن

السيد راجش أجاروال- املدير، قسم تنمية األسواق يف مركز التجارة الدولي

12:00-11:30

ملاذا يعتبر التحول إلى التجارة اخلضراء من األساسيات االستراتيجية؟

مقتطفات حول التجارة اخلضراء 
السيد راجش أجاروال- املدير، قسم تنمية األسواق يف مركز التجارة الدولي

3:30-3:00
مقدمة حول التجارة اخلضراء

(Adelphi) ،السيد ميركو زوركر - مدير أول لريادة األعمال اخلضراء

مجموعة العمل 1: املعايير واإلجراءات
ســيدير النقــاش الســيد كورنيليــس فــان إلســت - كبيــر مستشــاري األغذيــة، ( QAssurance) مبســاندة مــن الســيد محمــد 

السرابي- أخصائي األبحاث السوقية يف بيت التصدير
Dilmun I :الصالة

مجموعة العمل 2: الرقمنة، وتيسير التجارة اخلضراء
ســيدير النقــاش الســيدة رغــد التلــي (مركــز التجــارة الدولــي) (مبســاندة مــن الســيدة مــي بقلــة، مشــروع التجــارة ألجــل 

التشغيل)
وجهــة نظــر اخلبــراء: تيســير التجــارة الذكيــة مناخيــاً، الســيدة ســيلني باكــروت - مســؤولة الشــؤون االقتصاديــة، مؤمتــر 

األمم املتحدة للتجارة والتنمية
الصالة:  Sacrament / القاعة الرئيسية

مجموعة العمل 3: احلوكمة والتعاون بني أصحاب املصلحة
ســيدير النقــاش الســيد راجــش أجــاروال- املديــر، قســم تنميــة األســواق يف مركــز التجــارة الــدول، والســيد ميركــو زوركــر 

(adelphi) ،مدير أول لريادة األعمال اخلضراء -
Larsa I  :الصالة

5:00-3:30



األجندة - اليوم الثاني 

التسجيل 9:00-8:30

 (Check out)  استراحة قهوة  و تسليم الغرف 11:30-11:00

استراحة

املغادرة إلى عّمان

2:00-1:00

الغداء
Gilgamesh :الصالة

10:00-9:00

نقاشات وأسئلة وأجوبة مع اخلبراء

(ProFound) ،خدمات التجارة اخلضراء، السيدة جيرتي أوتن - الرئيس التنفيذي للعمليات
 PUM) ،ــرن - املنســق الُقطــري لألردن ــات اخلضــراء للشــركات دور مــزودي اخلدمــات، الســيد فني فــان هالتي املتطلب

(PUM Netherlands Senior Experts ) ،والسيد ألبرت دي هوالندر – خبير ، (Netherlands Senior Experts

(QAssurance) ،املعايير واإلجراءات اخلضراء، السيد كورنيليس فان إلست - كبير مستشاري األغذية

2:30-2:00

التلخيص املشترك للنتائج والتوصيات الرئيسية
(adelphi) ،النقاش السيد ميركو زوركر - مدير أول لريادة األعمال اخلضراء

البيان اخلتامي
GIZ ،بيت التصدير ومشروع التجارة ألجل التشغيل

11:00-10:00

جلســة نقاشــية - التجــارب والتحديــات للشــركات األردنيــة التــي تتحــول إلــى شــركات خضــراء- توقعــات الشــركات 
جتاه خدمات التجارة

(JCI) سيدير النقاش السيد معن عياصرة - رئيس وحدة الطاقة واالستدامة البيئية، غرفة صناعة األردن
(RSS) السيدة جيهان حداد - مديرة الدراسات اجلوية باجلمعية العلمية امللكية

(Decapolis) ،السيد عمرو ا�الي - مدير املبيعات وتطوير األعمال
(RZ) السيد زيد الصاحب - نائب الرئيس التنفيذي، شركة الهدف الدولية لالستيراد والصناعة

السيد فراس اخلطيب - مدير املبيعات التصديرية، شركة سنيورة للصناعات الغذائية
السيد زيد البس - مدير اجلودة، شركة القوافل.

املهندس طارق ابو اخلير- مدير الدائرة الهندسية، شركة دار الدواء

1:00-11:30

مجموعة العمل 1: التشارك يف املعلومات والوعي والتنسيق
ســيدير النقــاش الســيدة جيرتــي أوتــن - الرئيــس التنفيــذي للعمليــات، (ProFound) مبســاندة مــن الســيد أحمــد 

الهنداوي- أخصائي الدراسات السوقية والبحوث الدولية، بيت التصدير
Larsa I :الصالة

مجموعة العمل 3: متطلبات سالسل اإلمداد والتحول األخضر
ــرن - املنســق الُقطــري لألردن، (PUM Netherlands Senior Experts)، والســيد  ســيدير النقــاش الســيد فني فــان هالتي

. (PUM Netherlands Senior Experts) ،ألبرت دي هوالندر – خبير
Dilmun I :الصالة

مجموعة العمل 2: تنمية األسواق والوصول إلى التمويل
ســيدير النقــاش الســيد ميركــو زوركــر - مديــر أول لريــادة األعمــال اخلضــراء، (Adelphi) مبســاندة مــن الســيد محمــد 
الســرابي- أخصائــي األبحــاث الســوقية يف بيــت التصديــر ومبشــاركة مــن الســيدة إيريــس ماكولــي - مســؤولة الشــؤون 

االقتصادية، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.
الصالة: Sacrament / القاعة الرئيسية

3:30-2:30


