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 تقديــم 
 

 

يركز معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( جهوده البحثية على تحديد األولويات 
البحثية التي تخدم صانعي القرار، وفي الوقت ذاته أن تواكب هذه األبحاث التغيرات في التوجهات 

ته السياساتية االقتصادية. هذا البحث بالتحديد يأتي في إطار متعدد األوجه، من حيث أولوي
وأهميته كنهج لتعزيز الصادرات الفلسطينية وتنميتها، ومن حيث التوجهات العالمية التي تكثفت  
في مجال محاربة التلوث البيئي والتغير المناخي، ومن حيث توجهات السلطة الفلسطينية الرامية  

الدولية  السياسات االقتصادية  بفي السنوات األخيرة    إلى تعزيز اإلنتاج األخضر. زاد االهتمام
بالمناخ والبيئة   العضوية والمنتجات غير    باتجاه المتعلقة  التحول لالقتصاد األخضر والزراعة 

العالم إلى تغيير سياساتها االقتصادية الملوثة   للبيئة. انطوى ذلك على لجوء العديد من دول 
اتب المنتجين  وتشجيع  لحث  جديدة  محفزات  وضع  باتجاه  والقانونية  اإلدارية  نهج وأنظمتها  اع 

تجذب  فارقة  عالمة  أصبحت  التي  الخضراء  بالعالمة  المنتجات  ووسم  األخضر  اإلنتاج 
المستهلكين نتيجة وعيهم بأهمية الحفاظ على البيئة والصحة. هذا الوعي يجبر المنتجين على 

 تلبية احتياجات المستهلكين من خالل إنتاج سلع تحمل العالمة الخضراء.
 

وفي ذات  من األهمية    كبير    قدر  ذو    تعالج موضوعا  إن هذه الدراسة  بناء على ما وضح أعاله، ف
بوصفها رافعة للنمو االقتصادي ومصدرا    الفلسطينية  تعزيز الصادرات السلعية   الوقت يسهم في 

نحو االقتصاد األخضر فرصة  التدريجي  االنتقال  . غني عن القول إن  هاما لتوليد فرص العمل
في الوقت نفسه، سيسهم  .التلوث البيئي وحماية المصادر الطبيعيةلفلسطين في مجال مكافحة 

في تحقيق تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل خضراء في االقتصاد المحلي، وكذلك يسهم في  
توفر المنتجات الخضراء حيث  زيادة الصادرات من خالل سهولة الدخول إلى أسواق جديدة.  

أهمي من  وتقلل  التنافس  في  للمنتجات  على  الفرصة  الطلب  زيادة  بسبب  السعرية  المنافسة  ة 
 لعديد من الدول التي زاد فيها الوعي بشأن القضايا البيئية.في االمنتجات الخضراء 

 
أبرزها، لها، ومن  التي ترمي  األهداف  الدراسة من مجموعة  أهمية هذه  تنبع  أداء    كما  رصد 

يه خالل آخر خمس سنوات،  وتطوراته والتغيرات التي طرأت علبشكل عام  القطاع التصديري  



ii 

في الحالة    الصادرات الخضراءالتحول نحو  مكانية إحداث تغيير باتجاه  إالتعرف على مدى  ثم  
و  الدول  آاستكشاف  الفلسطينية،  تجارب  خالل  من  األخضر  )التصدير(  لإلنتاج  التحول  ليات 

في تخفيف االرتهان في المحصلة تسهم مثل هذه االستراتيجية    عليها.والمعايير الدولية المتعارف  
والتبعية لالقتصاد اإلسرائيلي من خالل تنويع أسواق التصدير والحد من االعتماد على السوق  
اإلسرائيلية. بناء على ذلك نعتقد أن هذه الدراسة األولى في فلسطين والتي عرضت تفاصيل 

مجموعة   واقترحت  األخضر،  االقتصاد  نحو  للتحول  المتبعة  اآلليات  وأوضحت  من  هامة 
التوصيات والتدخالت التي من شأن اعتمادها من الحكومة والقطاع الخاص اإلسهام في إحداث  

 تغيير تدريجي إذا ما تم تنفيذها. 
 

البحث بقيادة األستاذ مسيف جميل، وكذلك   المعهد فريق  باليشكر  ليتقدم  راجع  كل من  شكر 
والبناءة التي أثرت الدراسة. كما نتقدم يجابية  مجموعة الخبراء على المالحظات اإللالدراسة، و 

يمانه  إبجزيل شكرنا للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي على دعمه المتواصل و 
 نتاج هذه الدراسات المميزة. إمر الذي يتيح للمعهد بأهمية العمل الذي يقوم به المعهد، األ

 
 

 رجا الخالدي 
 المدير العام 
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 تنفيذيال ملخصال
 
 

تعالج هذه الدراسة ذات المنهج الوصفي موضوعا  من المفترض أن يمثل قدرا  كبيرا  من األهمية  
بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني، وهو تعزيز الصادرات السلعية بوصفها رافعة للنمو االقتصادي، 

أساسيا  في الحد من االرتهان لالقتصاد اإلسرائيلي. ومصدرا  مهما  لتوليد فرص العمل، ومكونا   
كما تكتسب هذه الدراسة أهمية إضافية تتمثل في: أوال ، أن تنمية الصادرات تترك آثارا  إيجابية 
على المؤشرات االقتصادية كافة. ثانيا ، أنها تركز على قطاع الصادرات الفلسطينية بفروعه،  

ت الخضراء التي لم تتم دراستها بشكل كاف  من قبل. ثالثا ،  وتفصيالته، وبالتركيز على الصادرا
تركيز الدراسة على الصادرات الخضراء يعد بداية يمكن البناء عليها في السعي نحو التوجه إلى  
االقتصاد األخضر، وذلك من خالل استكشاف آليات التحول لإلنتاج )التصدير( األخضر، من  

الدول الدول، والمعايير  لهذا  خالل تجارب  الالزمة  السياسات  عليها، واستخالص  المتعارف  ية 
 التحول. 

 
نظمت الدراسة في خمسة فصول أساسية: الفصل األول يعرض األهمية واألهداف والمنهجية، 
والثاني يعرض جوانب متعددة لتجارب الدول، ويتناول الفصل الثالث أداء الصادرات الفلسطينية 

األداء، والفصل الرابع يركز على فرص وتحديات الصادرات الخضراء وجوانب الضعف في هذا  
 في فلسطين، والفصل األخير يعرض النتائج والتوصيات والتدخالت.

 

وجاء أبرز نتائج الدراسة أن السلع الزراعية كافة يمكن تحويلها إلى إنتاج أخضر، وكذلك جزء  
قرارا   ال يمكن أن يكون قتصاد األخضر  كبير من السلع الصناعية أيضا . لكن االنتقال إلى اال

ارتجاليا، وإنما هو عملية طويلة وشاقة وجهد مكثف لكل األطراف من القمة إلى القاعدة، األمر  
والبيئية.   الصحية  الملوثات  من  وخالية  نظيفة  وزراعية  صناعية  سلع  إنتاج  إلى  يؤدي  الذي 

االقتصادية واالجتماعية كافة،    فاالقتصاد األخضر، وبحسب مفهومه وتعريفه، يطال المجاالت
من تخطيط مدن، وسياحة، ونقل، وطاقة متجددة، وتكنولوجيا، وإدارة النفايات وتدويرها، وحماية 
الغابات، والحفاظ على المياه، والتعدين، والتنقيب، وغير ذلك. وجميع هذه المكونات لها تأثيرات  

 إيجابية كبيرة على االقتصاد والحياة االجتماعية. 
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 أبرز توصيات هذه الدراسة:  

 

اعتماد إطار سياساتي لإلنتاج األخضر، يأخذ بعين االعتبار العديد من النواحي القانونية،    أواًل،
وبناء القدرات المؤسسية، وهذا يتطلب إجراء مسح لألنظمة والقوانين والسياسات لتحديد 

 نقاط الضعف.   معالجةنقاط الضعف والقوة والعمل على  

اعتماد سلة من السياسات الداعمة لإلنتاج األخضر )المشتريات العامة، ضرائب مباشرة،    ثانيًا،
حوافز لألنشطة البيئية، نقل التكنولوجيا، بحث وتطوير، توسيع برامج شهادات الجودة، 
التنسيق بين المؤسسات ذات العالقة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لتنفيذ  

   تلك البرامج(.
وتضمين   لثًا،ثا األخضر،  ولإلنتاج  للتصدير،  الداعمة  االستثمارية  الحوافز  نطاق  توسيع 

بعض الدول  االستفادة من تجربة  االقتصاد األخضر ضمن قانون تشجيع االستثمار. و 
على إنشاء صندوق استثماري خاص باإلنتاج األخضر، تسهم فيه األطراف التي عملت  

 كافة، ومنها البنوك التي خصصت جزءا  من أرباحها لدعم هذا الصندوق. 

التي    والمعيقاتالخاصة بمنتجات أو قطاعات بعينها  لتحديات  ا  تتناول  ة أخرى إجراء دراس   رابعًا،
نها ما له عالقة باالحتالل، وأخرى معيقات وأسبابها، حيث إن هذه المعيقات م   تواجهها

بسبب األنظمة والقوانين، أو بسبب البنية التحتية، أو بسبب سالسل التوريد، أو ضعف  
 . الخبرة والمعرفة بآليات اإلنتاج األخضر

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 ول األ  الفصل
 والمنهجية   المقدمة

 
 

 المقدمة1-1 
 

  على   اإليجابي  االقتصادي  وتأثيرها  الصادرات  تنمية  ضرورة  على   اثنان  يختلف  ال  عام،  بشكل
 سياساتها  في  ، كافة،الدول  تسعى  حيث  ،المدفوعات  وميزان  التجاري   الميزان  على  وبخاصة  ،الدول

  االتفاقيات   إبرام  إلى  تتجه  لذلك  الصادرات،  زيادة  عبر  التجاري   التبادل  تنمية  إلى  االقتصادية
  التعرفة  لتخفيض الدول  بين التفاوض  عبر يتم هذا و  ،الصادرات تنمية بهدف التفضيلية التجارية

  لكن و   سواق، األ  إلى  الصادرات  وصول  تسهيل  بهدف  ،الجمركية  غير   العوائق  وإزالة   ،الجمركية
 الفترة  وفي.  األسواق  إلى  الوصول  في   الموقف  سيدةهي    الجودةو   السعر في    المنافسة  تبقى

 مكانة  واحتلت  ،كبرى   أهميةب  خضراء  بوسائل  المنتجة  والسلع  البيئة  موضوعاتحظيت   ،األخيرة
تفضل   المستهلكين  من  فئة  هناكإن    حيث  السلع،  منافسة  على  تؤثر  التي  العوامل  في  مميزة
 .هاسعر  عن ما( حد إلى) النظر بغض الخضراء السلع

 
  بالمناخ   المتعلقة  الدولية  االقتصادية  السياسات  في  متزايد  اهتمام  هناك  أصبح  ،األخيرة  السنوات  في

 للبيئة،  الملوثة  غير  والمنتجات  ،العضوية  والزراعة  ،األخضر  القتصادى الإ  التحول  باتجاه  والبيئة
  تغير   بسبب  ،المستهلكين  احتياجات  تلبية  حيث  من  جديد  مسار  في  التصديرية  السلع  وضعما  

.  الدول   مواطني  من   العديد  قبل  من  بالبيئة  واالهتمام  ، بالصحة  الوعي   نتيجة  االستهالكي  النمط
  وكذلك  وعالمات، ومعايير ،األخضر  لإلنتاج محفزات وضع إلى  الدول من العديد تألج ،لذلك

  الدول  بعض  صادرات على  أثر  ما  وهذا  ، والصحة  بالبيئة  الضارة  المنتجات  على  قيود  وضع  تم
 قيمة  وتراجعت  ،الخضراء  الصادرات  قيمة  ارتفعت  بحيث  األخضر،  اإلنتاج  معايير تتبع  ال  التي

 . والصحة للبيئة  المصاحبة  غير الصادرات
 

  ويسهل   ،الصادرات  لتطوير  كبيرة  فرصة   يوفر  األخضر  اإلنتاج  نهج  يتبن    ن أ  ،سبق  مما  يستدل
 من   العديد  لدى  االستهالك  أنماط   توجهات  مع  توافقها  بسبب  العالمية  األسواق  إلى  دخولها
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  الصادرات  أداء  تطوير  منطلق  من  وأيضا    المنطلق،  هذا   من  الدول.  مختلف   في  المواطنين
 ومجاالت  إمكانية  رصد   الضروري   من   أصبح  العالمية،   األسواق  في  تنافسيتها  وتعزيز  الفلسطينية

  أو  ،األخضر  االقتصاد  إطار  في   سواء  ؛للتصدير  القابلة   والسلع  االقتصادية   القطاعات  تحسين
 لتنمية  المساندة  المناسبة  والصناعية  التصديرية  السياسات  عبر  وتحسينه  تطويره  يمكن  ما  إطار

 الصادرات. 
 

  مستدامة  عالمة  240  من   أكثر  هناك  الدولي،   الصعيد  على و   ، التوجه  هذا ى  لإ السعي سياق  في
 المنتجات  وتحظى   دولة.  180  في   وتستخدم  ا ، قطاع  80  على   تنطبق  العالم  أنحاء  مختلف  في

 المنتجات  أن  كما  المستدامة.  العالمات  من  حصة  بأكبر  السياحية،  المنتجات  ويليها  الزراعية،
  الدولية   القيمة  وصلت  حيث  البلدان،   مختلف  في   سوق   لها  عضوية  بعالمة  المميزة  الزراعية

  أسواق  في  القيمة  تزايد  فنسبة  (.2016)  أمريكي  دوالر  مليار  89.7  إلى  العضوية  للمنتجات
 وصلت  مستدامة،  عالمات  تحمل  التي  المنتجات  بينما  ،%2  حوالي  العالم  في  التقليدية  المنتجات

 . (2018 تريد، )بال  %41 إلى
 

 األخضر،  اإلنتاج  نطاق   لتوسيع  األساسي  االستراتيجي  الحليف  هم  المستهلكين  أن  هنا  والخالصة
  التوجه   قل    للبيئة،  الخضراء   السلع   أهمية  حول   الدول   في  المستهلكين  لدى   الوعي  ارتفع  كلماف

أذواق   التكيف  علىمجبرون    المنتجين  نأب  يعني  الذي  األمر  العادية،  السلع  الستهالك مع 
  جديدة   أسواق  دخول  عليهم  يسهل  وهذا   ،خضراء  سلع  نتاجإ  نهج  اتباع  خالل  من  ،المستهلكين

 السلع. لهذه المستهلكين قبول بسبب
 
 الدراسة  مبررات 1-2
 

  التلوث   مكافحة   مجال  في   لفلسطين  فرصة  األخضر   االقتصاد  نحو  التدريجي  االنتقال  يوفر
  وخلق  اقتصادية  تنمية تحقيق  في  سيسهم نفسه،  الوقت  وفي الطبيعية،  المصادر وحماية ،البيئي
  سهولة   خالل  من  ،الصادرات  زيادة  في  يسهم  وكذلك  المحلي،  االقتصاد   في  خضراء  عمل  فرص

 أهمية  من  وتقلل  ،لتنافسل  فرصة  الخضراء  المنتجات  توفر  حيث،  جديدة  أسواق  إلى  الدخول
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  فيها   زاد  التي  الدول   من  للعديد  الخضراء  المنتجات  على  الطلب  زيادة  بسبب  ،السعرية  المنافسة
 البيئية. القضايا بشأن الوعي

 
  عام   بشكل  الفلسطينية  الصادرات  أداء  تطوير  في  البحث  سياق  في  الدراسة   هذه  تأتي  ، لذلك

 توفر  مدى  وفحص  ،خاص  بشكل  الخضراء  الصادرات  على  التركيز  مع  ،وتركيبتها  ،أدائها  ورصد
  االقتصاد   إلى  التحول  متطلبات  على  والتعرف  للتصدير،  قابلة  خضراء  سلع  إلنتاج  الفرص

 تنميةهي    الخضراء  الصادرات  فتنمية    الخضراء.  للعالمة  المصاحبة  والشروط  األخضر
  اهتمت  حيث  الجديد، األمر  ب  تليس  الفلسطينية  الصادراتوتنمية     الفلسطينية.  للصادرات
 وسياساتها  الصادرات  استراتيجية  ربط  خالل   من   ،بهذا الموضوع  المتعاقبة  الفلسطينية  الحكومات

  أو   ،قطاعي  مستوى   على  كانت  سواء  ؛التنموية  والخطط  االستراتيجية  الخطط  من  العديد  مع
  ( 2020-2016)عدة    لقطاعات  الشاملة  الفلسطينية  البيئية  االستراتيجية  أفردت  ،فمثال    شمولي،

  في   بما  األخضر،  االقتصاد  جوانب  مختلف  تعزيز  إلى   ودعت  ،ا  همم  ا  جزء  الخضراء  للصادرات
 وضرورة   ،المستدامان  واإلنتاج  االستهالك  للتجارة،  الخضراء   الشهادات  الخضراء،   المباني  ذلك:

 للتصدير. الداعمة الخضراء الوظائف إيجاد وضرورة العضوية،  للزراعة التوجه
 
 وأهدافها الدراسة أهمية  1-3
 

  لالقتصاد  بالنسبة  األهمية  من  كبيرا    قدرا    يمثل  أن   المفترض  من   موضوعا    الدراسة  هذه  تعالج
 لتوليد  هما  م  ومصدرا    ،االقتصادي  للنمو  رافعة   بوصفها  السلعية  الصادرات   تعزيز  وهو  الفلسطيني،

 هذه  تكتسب  كما  اإلسرائيلي.  لالقتصاد  االرتهان  من   الحد  في  أساسيا    ومكونا    ،العمل  فرص
 المؤشرات   على  إيجابيةتترك آثارا     الصادرات  تنمية  أن  ،أوال  :  في  تتمثل  إضافية  أهمية  الدراسة

  وتفصيالته،   بفروعه،  الفلسطينية  الصادرات  قطاع  على   تركز  أنها  ،ثانيا    .كافة   االقتصادية
  الدراسة   تركيز  ،ثالثا    قبل.   من  كاف    بشكل  دراستهاتتم    لم   التي   الخضراء  الصادرات  على  وبالتركيز

الإ  التوجه  نحو  السعي  في  عليها  البناء  يمكنبداية    يعد  الخضراء  الصادرات  على   القتصاد ى 
  االقتصاد  نحو التحول في جديدة سياسات تتبنى التي العالمية التوجهات يواكب وهذا األخضر،
 األخضر. 

 



4 

  التي   والتغيرات  ،وتطوراته  التصديري   القطاع  أداء   رصد  في   الدراسة   لهذه   العام   الهدف   يتمثل
  التصديرية   والقطاعات  السلع   على   التعرف  بهدف  وذلك   سنوات،  خمس  خر آ  خالل  عليه  طرأت

  على   والتعرف  ،وتطويرها  التصدير  قطاعات  لتنشيط  مالئمة  سياساتية  توصيات  واقتراح  ،الواعدة
 أهداف  منهتتفرع    العام  الهدف  هذاو   الخضراء،  الصادرات  باتجاه  تغيير  إلحداث  اإلمكانية  مدى

 أهمها: ،عدة فرعية
 

  االنفكاك   بإمكانية  يسهم  الذي  األمر  ،اإلسرائيلي  لالقتصاد  االقتصادية  التبعية  تخفيف −
 الفلسطينية  الصادرات  نطاق  وتوسيع  تنويع،  خالل  من  ،االحتالل  عن  التدريجي  االقتصادي

 الصادرات  من  األكبر  الحصة   على  تستحوذ  التي  ،إسرائيل  غير  ثالث  طرف   أسواق  إلى
 الفلسطينية.

  والمعايير  الدول   تجارب  خالل  من  ، األخضر  )التصدير(  لإلنتاج  التحول آليات    استكشاف −
 التحول. لهذا  الالزمة السياسات واستخالص ،عليها المتعارف  الدولية

  المحلية   السوقية  الحصة  يعزز  الذي  األخضر   االقتصاد  نحو  التحول  في  التدريجي  البدء −
 الخارجية. لألسواق الصادرات مستوى  من ويرفع ،الفلسطينية للمنتجات

 االقتصاد  سلع  فيها  بما  ،الفلسطينية  الصادرات  مأما  عائقا    تقف  التي  التحديات  رصد −
 . األخضر

  اإلنتاج   نحو  والزراعي  الصناعي   ينالقطاع  تحفيز  خالل  من  جديدة  عمل   فرص  خلق −
 صادراتهما.  وتنمية األخضر

 نحو   والسعي  الصادرات،  نمو  تعزز  أن  شأنها  من  سياساتية  وتدخالت  بتوصيات  الخروج −
 األخضر. اإلنتاج نحو التحول في البدء باتجاه شاملة وطنية سياسة

 

 الدراسة حدود 4-1
 

  تحليلها   سيتم  البيانات  بعضإن    حيث  سنوات،  10  إلى  5  مدة  من  رسمية  بيانات  اعتماد  سيتم
  التحليل،   من   والغرض  الحاجة  حسب  وذلك  سنوات  خمس  على  وأخرى   سنوات،  عشر   مدار  على

  بحسب  وذلك،  المنسق  النظام  من  خانات  4-2  من  مستوى   على  البيانات  عرض  سيتم  وكذلك
  كافة؛   التحليل   مجاالت  في  خانات  6  مستوى   إلى  الذهاب  يمكن  الإنه    حيث  التحليل،  من  الغرض
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 كلية  مؤشرات   تقيس  وإنما  ،السلعة  مستوى   على  البيانات  بتحليل  تذهب  ال  الدراسة  هذه  كون 
 مستوى   على  سيكون   البيانات  هذه  من  ا  جزء  أن  االعتبار  بعين األخذ  مع  ،الصادرات  نمو التجاه
 . المنسق( النظام من خانات 6) لزم حيثما ،السلعة

 

  داء أ  رصد و   للتصدير،   قابلة   خضراء  فلسطينية  سلع  إنتاج  وقابلية  كيفية  على   الدراسة  تركز
 ،2021  عامال  وحتى  2015  عامال  بعد  زمنية  سلسلة  وضمن  فقط،  وتطورها  السلعية  الصادرات

 مع  ،واتجاهها  الفلسطينية  الصادرات  ماهية  على  للتعرف  ،سنوات  خمس  لمدة  كمؤشر  وذلك
 بيانات  وجود  عدم  مالحظة  مع  الدراسة.  سياق  بحسب  المؤشرات  لبعض  سابقة  بسنوات  االستعانة

  صادرات  اآلن  حتى  توجد  ال  ألنه  وربما  الخضراء،  بالصادرات  عالقة  ذات  فلسطينية  تصدير
 خضراء.

 
  ، األخضر  التصدير  أو  اإلنتاج  نحو  التحول  إلمكانية  واستداللية  استكشافية  الدراسة  هذه  تعتبر

  أخرى   لدراساتتؤسس    وهي  السلعة،   ومستوى   الفرعية  القطاعات  مستوى   على  تفصيلية  وليست
وسياساته  األخضر   االقتصاد  إلى  التحول   كيفية  تبين  أنها  بحكم  المعايير  وتبين  ،وإجراءاته 

 وإجراءات   وسياسات  أكثر  تمحيص  إلى   بحاجة  الفرعية  القطاعات  أن  إال  لذلك،  والمواصفات
  بحكم   وذلك  ،والفرع  السلعة  مستوى   على  قطاعية  دراسات  سلسلة  ضمن  يأتي  وهذا  ،تفصيال    أكثر

أي قطاع   عن  األخضر  القتصادى الإ  للتحول   مساره  في  متطلباته  تختلف  إنتاجي  قطاع  كل   أن
 .آخرإنتاجي 

 
 األخضر  اإلنتاج  نهج  اتباع  أهمية  مدى  يبين  كنموذج  الدول  بعض  تجارب  تناولب  الدراسة  اكتفت
  وال  ومتنوعة   كثيرة  الدول   وتجارب  ، األخضر  االقتصاد   أدبياتأن    مالحظة   مع  الصادرات،  لزيادة
 محدودة. بالصادرات األخضر االقتصاد  عالقة أدبيات أن إال حصرها، يمكن

 
 الدراسة  منهجية 1-5
 

 الرسمية   والبيانات   ،األدبيات  وتحليل  استعراض  يتطلب  الذي  الوصفي   المنهج  الدراسة  هذه   تتبع
 التالية: الخطوات اتباع خالل من وذلك  المتاحة، والمباشرة البسيطة
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 . االقتصادية القطاعات على وتأثيرها الصادرات لنمو واألدبي النظري  اإلطار عرض −
 . الدول بعض تجارب عرض مع الخضراء للصادرات واألدبي النظري  اإلطار عرض −

 . الدولية  المقاييس  بحسب  األخضر  التصدير  ومواصفات  التصديرية  السياسات  على  االطالع −

 .الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز من الرسمية البيانات استخدام −

  النظام   من   خانات  6  أو  4  مستوى   على  التصديرية  للقطاعات  وفقا    وتحليلها  البيانات  تبويب −
 المنسق.

 . وقطاعي  كلي   تحليل  –المستخدمة  البيانات  فترة  بحسب  التصدير  مؤشرات  في   التغير  تحليل −

 .منها الحد وسبل والمعيقات التحديات أهم حصر −

 . الصادرات لتنمية اتباعها الواجب السياساتو  بالتوصيات الخروج −
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 الثاني الفصل
 األدبيات النظرية والتطبيقية 

 
 

  فهم   بهدف  ،مختصر  بشكل  الدولية   التجارة  نظريات()  تأدبيا  عرض   سيتم  ، الفصل  هذا  في
  التاريخي  المسار  تتبع  بهدف  وذلك   أخرى،  إلى  دولة   من  السلع  انتقال  إلى   تؤدي  التي  األسباب

 التطبيقية   األدبيات  عرض  ذلك  يلي  األدبيات.  هذه  من  العبر  واستخالص  الدولية،  التجارة  لحركة
  أهمية  على   للتعرف  ،منها  مختصرة  لعينة  االقتصادية(   النمذجة   –   اإلحصائية  التجريبية  )الدراسات
  وشروطه،   األخضر   االقتصاد  أدبيات  عرض   ثم   ومن  ،االقتصادي  النمو  على   وتأثيرها  ،الصادرات
  أحد   األخضر   االقتصاد   موضوع  كون   وذلك  ، لالدو   بعض  وتجارب  ، وأسسه  معالمه  واستكشاف

 للتصدير.   قابلة خضراء سلع إنتاج إلى  الوصول  كيفية في والمتمثل  ،الدراسة هذه أهداف أهم
 
 النظرية  األدبيات حول ملخص 2-1
 

  ورأس   ،)العمالة  اإلنتاج  عوامل  من  الناتجة   خدماتالو   سلعال  تبادل  نتيجة  الدولية   التجارة  تتشكل
  مكاسب   يشكل  ما  ،الحدود  عبر  الدول  بين  تنتقل  الملموسة  فالسلع  ،(والتكنولوجيا  ،واألرض  ،المال

  ، المحلية  البدائل  من   أرخص  أو  ،محليا    متوفرة  غير  سلعا    الدولة   تستورد  بحيث  ، الدول  بين  مشتركة
 صادرات  بين  تبادلية  عالقة  هناك  نأ  كما  .أخرى   دولة  في  ثمنا    أغلى  أو  متوفرة  غير  سلعا    وتصدر

 وهنا   ،التصدير  ألغراض  التصنيع  بهدف  يكون   الواردات  من  ا  جزء  ن أ  بحيث  ،ووارداتها  الدولة
  الطلب   من  الصادرات  تزيد  بحيث  صادراتها،  بسوق   مرتبط  الدولة  واردات  سوق   من  ا  جزء  أن  يتبين
  ، الخام  والمواد  ،)االستثمار(  المال  ورأس  ،العمالة  مثل  ؛إنتاجها  في   المستخدمة  العوامل  على

 االستيراد  بدائل  إلنتاج  المستخدمة  العوامل  على   الطلب  من  الواردات  تقلل  بينما  ، الوسيطة  والسلع 
 التجارة  آلية  خالل  من  والخارج  الداخل  في  اإلنتاج  عوامل  أسواق  ترتبط  وهكذا  ،المحلي(  نتاج)اإل
 . (Anderson, 2008)  الدول بين

 
  ،ة الماضي  ن و القر   خالل  ،الدولية  التجارة  نظرية  من  ا  جزء  تمثل  التي  ،الصادرات  نظرية  تطورت
  النظرية   الحديثة،  النظرية  ،الكالسيكية  النظرية  ،التجاري   المذهب  نظرية)  فئات  بأربع  مصنفة
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  أسباب ،كذلكمبينة ، و  ،الدول بين التجاري  التبادل  حجم زيادة أسباب  وموضحة محللة (جديدةال
 النظريات   هذهيلقي الضوء على    التالي  والعرض  االقتصاديات.  بين   ما  التجارية  المكاسب  اختالف

 مقتضب.  بشكل
 

خالل    التجاري   المذهب  نظرية  تطورت  التجاري.  المذهب  نظرية  وهي  النظريات  هذه  بأولى  نبدأ
  خالل   من  لدولةا  ثروة  النظرية  حددت  حيث  ،ينميالديال  عشر  والثامن  عشر  السادس  ينالقرن

  التجارية   النظرية  تركز  بحيث  الثمينة،  المعادن   من   أخرى   ا  أنواع  و أ  ،والفضة الذهب    حيازتها  مقدار
 حيازتها  زيادة  بالتالي  ،الواردات  وتثبيط  الصادرات  تشجيع  خالل  من  التجاري   الفائض  تحقيق  على
 شأن  من  ،إيجابي  تجاري   ميزانفي تحقيق    لدولةا  تقدم  زيادة  على  ذلكبه    يعود  وما  الذهب  من
 ;Carbaugh, 2014)  والعمالة  المحلي  اإلنتاج  وزيادة  اإلنفاق  زيادة   في  تساهم   أن  اإليرادات  هذه

Hunt & Lantzebheiser, 2011) . 
 

  جديدة   قومية  دول  ظهور  بسبب  الميالدي  عشر  السادس  القرن   خالل  التجاري   المذهب  ازدهر
 .والتجارة  الصادرات  زيادة  خالل  من   الدول  رأسمال  زيادة  من  تمكنوا  وقد  دولهم،  تقوية  حكامها  أراد

  خالل   من  للتجارة،  الحكومي  بالتدخل  تمثلت  التجاري   والميزان  لصادراتل  المعززة  الطرق   إحدى
  لدولهما   هائلة  ثروة  لخلق  استعمارية  إمبراطوريات  إقامةب  تجارية  احتكارات  وخلق  الحمائية،  القيود

 ,Hunt & Lantzebheiser)  .المستعمرة  للدول   الخام   المواد   استغالل  يتم  وبالتالي   الحاكمة،

 الدول   بعض  من  هذا  يومنا  حتى   يمارس  زالال ي  الذي  التجاري   للمذهب  التوجه  هذا  .(2011
  أن   حين  في   المحلية،  للعمالة  وظائف  منح  إلى  يتؤد  لكونها  مفيدة  الصادرات  أنمبدأ    من  انطلق

 . (Carbaugh, 2014; Das, 2008) منهم الوظائف لسلبها سيئة الواردات

 
  ، جديدةال  كالسيكيةالو   كالسيكيةال  نظرياتال  لتشمل  ،بعد  فيما  ، الدولية  التجارة  نظريات  تطورت

  وبحسب   .سميث  آلدم  المطلقة  الميزة  نظريةو   ،لريكاردو  النسبية  ميزةال  نظرية  إطار  في  جاءت  التي
  المطلق   الدولة  تميز  وعلى   ،والتخصص  العمل  تقسيم  علىتعتمد    اإلنتاج  كفاءة  زيادةفإن    سميث،

 . (Das, 2008)  للسلع مطلقة ميزة بامتالكها
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  إمكانية   باستمرار  جادل  قد  اقتصادي  خبير  أول  ريكاردو  يعتبرو   سميث،  نظرية  ريكاردو  انتقد
  أي   إنتاج  في   مطلقة  ميزة  إلى  بلد   أي  يحتاج  ال  بحيث  ،الحرة  لدولية ا   التجارة  من   بلدين  استفادة

 ادةاالستف لدولتين  يمكنف للطرفين، مفيدة أخرى   دولة وبين هابين الدولية  التجارة تكون  حتى  سلعة
  بالميزة   المقصود  .إنتاجها  في  نسبية زةمي   لها  يكون   سلعة  في  منهما  كل  تخصص  إذا  التجارة  من

  تكلفة   قياس  يتم  بحيث  ،بلدين  بين  سلعتين  في  المستخدمة  العمالة  نسبة  اختالف  هو  النسبية
 ، مهمة  غير  فهي  ،المطلقة  اإلنتاجية  مستويات  أما  ،والجهد  العمل  وقت  حيث  من  ،عادة  ،اإلنتاج
 ;Bertrand, n.d)  العمالة  بسبب  نسبية  ميزة  لها  األقل  على  واحدة  سلعة  بلد  لكل  يكون   بالتالي

Hunt & Lantzebheiser, 2011).  ما   بلد  قدرة  عدم  عند  النسبية  الميزة  تنشأ  ريكاردو،  حسبب  
 إلنتاج   الالزمة  الموارد  لديها  يكون   نفسه،  الوقت  وفي  آخر،  بلد  من  أكبر  بكفاءة  سلعة  إنتاج  على
  الخاصة  النسبية  النظرية  تركز  بالتالي  لديها،  التي  األخرى   السلع  من  أكبر  بكفاءة  السلعة  تلك

  المطلقة   القيم  على  المطلقة  الميزة  تركز  حين  في  اإلنتاجية،  في  النسبية  الفروق   على  بريكاردو
 . (Das, 2008) نتاجيةإلل
 

  اإليحاء   خالل  من  تكنولوجيا    متطورةال  غير  للبلدان  األمل  (النسبية  الميزة)  ريكاردو  نظرية  تخلق
  كل  في العمالة إنتاجية  أن من الرغم  على ،ميالعال التجارة نظام من جزءا   تكون  أن يمكن بأنها
 النسبية   الميزة  نموذج  يحتوي   لكن  المتقدمة،  البلدان  في  الموجودة  تلك  من  أقل  تكون   قد  سلعة
 العديد  من  يتكون   الواقعي  العالم  أن  حقيقة  تتجاهل  ،الواقعية  غير  االفتراضات  من  عديدال  على
 ،النظرية  تفترض  كما  اإلنتاج.  عوامل  من   لعديدا  باستخدام  كثيرة   ا  سلع  تنتج  التي  لبلدانا  من

 تمتلك  التي  الصناعات  من  العديد   هناك  أن   حين  في  ،مثاليا    ا  افسمن  سوق   كل  يكون   أن   ،أيضا  
  وأن   ،ابتةث  العمل  إنتاجية  تكون   أن  المفترض  من ف  ،ذلك  إلى   إضافة    سوقية.  قوة  الشركات  فيها

  الموجودة   الوحيدة  اتاالختالف  هي  التكنولوجية  االختالفات  تكون   أنو   مضمونة،  الكاملة  العمالة
 أول  يعتبر  ريكاردو  إنف  النظرية،  تعيب  التي  الواقعية  غير  االفتراضات  هذه  عن  عدا  البلدان،   بين

  التجارة  نظرية  أساس  تعتبر  التي  ،البديلة  الفرصة  وتكلفة  التخصص  بين  ما   يربط  اقتصادي
 . ((Das, 2008) الحديثة

 
  التي   المنتجات  معرفة  في  الدول  وريكاردو  سميثب  الخاصة  الدولية  التجارة  نظريات  تساعد  لم

  تحديد إلى الدول سيقود الحر السوق  أن النظريتين كلتا افترضت بحيث أفضل، عوائد ستمنحها
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 وبرتيل هيكشر )إيلي االقتصاديين من اثنان ركز لذلك أكبر، بكفاءة   إنتاجها يمكنهم التي السلع
  سلع   إنتاج  خالل  من  ،النسبية  للميزة  الدول   اكتساب  يةكيف  على   العشرين  القرن   أوائل   في  أولين(

  في   ،المال   ورأس  ،الةوالعم  ،باألرض  المتمثلة  ،الدولة  في  بكثرة  متوفرة  إنتاج  عوامل  باستخدام
 .إنتاج كعامل ةلالعما فقط ووريكارد سميث اعتبار مقابل

 
  السلع   بتصدير  الدول  قيام  تعني  التي  "اإلنتاج  عوامل  نسب"  بنظرية  أولين-هيكشر  نظرية  عرفت

 تستورد  وأن  ،أقل  تكلفة  ذات  وبالتالي  ،بكثرة  محليا    متوفرة  إنتاج  عناصر  باستخدام  إنتاجها  يتم  تيال
 . (Appleyard, 2008)  الدولة في نسبيا   نادرة إنتاج عناصر باستخدام إنتاجها يتم التي السلع

 
 المتحدة،   الواليات  اقتصاد  على  بناء    العوامل  نسب  نظرية  إلثبات  فعلية  أرقام  بدراسة  ليونتيف  جاء

 رأس  في  وفيرة  لكونها  العمالة  كثيفة  سلعا    المتحدة  الواليات  تستورد  أن  المفترض  من  كان  بحيث
  من  بدال    لكن  المال،   رأس  كثيفة  ا  سلع  تصدر  أن  عليها  العوامل   نسب  لنظرية  وفقا    وبالتالي   ،المال
 مع  لوحظ  بحيث  ليونتيف،  بمفارقة  يعرف  تحليله  أصبح.  العمالة  كثيفة  ا  سلع  تصدر  كانت  ذلك

  الدول   من  أكبر  بإنتاجيةو   ،ثابت   بعرض  متاحة  كانت  المتحدة  الواليات  في  العمالة  أن  الوقت
  الدولية   التجارة  أن  الوقت  مع  أثبت  العمالة.  كثيفة  سلع  تصدير  المنطقي من  كان   لذلك  األخرى،

  بدقة   التجارة  تفسير  يمكن  ال  بالتاليو   األحيان،  من  كثير  في  ومتغيرة  عديدة  بعوامل  وتتأثر  معقدة
 . (Saylor, 2012b) واحدة نظرية خالل من

 
  ، أخرى   ودولة   دولة   بين  تجاري   دلاتب  أساس   على   ، الذكر  سابقة  ، الدولية  التجارة  نظريات  أقيمت

  عوامل   تشملل  ،لشركة  شركة  أساس  على  النظريات  تطورت  ،الجنسيات  متعددة  الشركات  نمو  معو 
  نظرية   من   تعزز   وقد   ،التجارية  التدفقات  لفهم   وغيرها  والجودة  كالتكنولوجيا   أخرى   وعوامل   المنتج

  ةالنظري  تشمل  .أخرى   دول   في  صناعية  مصدرة  شركات  إلى   العالمي  السوق   توجه   زيادة  التصدير
 الحديثة  التجارية  النظريات  يشمل  بما  ،النطاق  واسع  اإلنتاج  اقتصاديات  نظريات  الجديدة  التجارية

  الميزة   نظريةو   العالمي،  االستراتيجي  التنافس  نظريةو   الدول،  بين  التشابه  نظريةب  تتمثل  التي
 : فمثال   .المنتج حياة دورة نظرية إلى  إضافة الوطنية، التنافسية
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  التجارة   مفهوم تشرح  التي  الدول،  بين  التشابه  نظرية  الماضي  القرن   ستينات  في  ليندر  طور −
  على   القائمة  والدول  الشركات  بين  التجارية  السلع  تبادل  تحديدا    تمثلو   الصناعة،  داخل
 . (Saylor, 2012b) وسمعتها، التجارية األسماء أساس

 العالمي،   االستراتيجي  التنافس  نظرية  الماضي  القرن   اتيثمانين  في  والنكستر  كروجمان  طور −
 الشركات  ضد   تنافسية  مزايا  تطويرومحاولتها    ،اتالجنسي  متعددة  الشركات  على  القائمة
 خالل  من  التنافسية  المزايا  على  الحصول  يتم  المماثلة.  الصناعات   ذات  األخرى   يةالعالم

  ملكيةو   والتطوير،  البحث  تشملو   السوق،   أو   الصناعة   تلك   إلى   الدخول   حواجز   مواجهة
  للتطور   يمكن  كما  . (Saylor, 2012b)  الموارد   على  السيطرة  وكيفية  الفردية،  الملكية  حقوق 

  المستمر  للتغير  تتعرض  أنها  مزاياها  أهموإحدى    منافسة،  تجارية  مزايا  توفير  التكنولوجي
 . (Bertrand, n.d) تقدما   األكثر الدول دائرة في دول  دخول يمكن بحيث ،والسريع

(. بورتر  )ماسة  الوطنية  التنافسية  الميزة  نظرية  1990  عامال  في  بورتر  مايكل  طور  ،وأخيرا   −
  على   الصناعة  قدرة  على  تعتمد  ،ما  صناعة  في  دولة  ألي  التنافسية  القدرة  أن  النظريةترى  

  في  للدول  التنافسية  القدرة اختالف  سبب  تحديد  على   النظرية  ركزت  كما.  والتطور  االبتكار
  السوق   مواردفي:    تمثلت  نظريته،  لتفسير  محددات  أربع  رتبور   حددو   معينة.  صناعات

المحليون    المحلي،   السوق   طلب  ظروف   ،وقدراته  المحلي   الداعمة   والصناعات الموردون 
 . (James, 2020)  المحلية الشركة  خصائص العالقة،  وذات

 
  محددة  اتوميز   تشابه،  نقاط  وأيضا    الدول،  بين  تمايز  نقاط  هناك  أن  النظريات،  هذه  من  الخالصة 

  الدولية   التجارة  قيام  أسباب  يفسر  ذلك  كل  الدول،   بين  مختلفة  تكنولوجية  وأنماط  أخرى،   عن   لدولة 
 ،ونضيف  واحدة.   بنظرية  الدول  بين  التجارة  تفسير  يمكن  الأنه    يعني  وهذا  المكاسب،  وتحقيق

  في  ا  ومهم  ا  جديد  عامال    يكون   قد  ،االستهالكية  األنماط  وتغيير  المستهلكين  توجهات  أن  ،هنا
  على   والحفاظ  البيئة،  حماية  باتجاه  المستهلكين  وعي  أن  هنا  ونفصد  المنتجة،  السلع  على  الطلب

  ما  وهذا   االستهالكية،  األنماط هذه  في  ا  مهم  عامال    يكون   قد  والنباتية والحيوانية  البشرية  الصحة 
 على   كبير  أثر  له  يكون   قدما    ،اإلنسان  وصحة  للبيئة  مصاحبة  خضراء  سلع  إنتاج  في  ينعكس
  السلع   على  اإلقبال  )زيادة  التوجه  وهذا  ،ومنافس  كبير  بشكل  الخضراء   السلع  واستيراد  تصدير

  التي   الدول  بين  التجارة  قيام  ألسباب   المفسرة  الدولية  التجارة  نظريات  في  يظهر  لم  الخضراء(
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  وهذا   ، الدول بين  السلع  تبادل  حركة   على  كبير  أثر  الخضراء  للسلع   يكون   وربما  ،أعاله  عرضت
  في  وأهميته ،األخضر االقتصاد وماهية ،الدول تجارب خالل من ،الدراسة هذه في الحقا   يتبين

 الدولية.  التجارة
 
 التطبيقية  األدبيات لبعض عرض 2-2
 

 أثر   بحثت  التي  االقتصادية  النمذجة و   الزمنية  السالسل  باستخدام  التطبيقية  األبحاث  تعددت
 بين  ما  إيجابية  عالقة  وجود  على  األبحاث  أجمعت  حيث  االقتصاد،  نمو  على  الصادرات
 بينت  فقد  النامية،  الدول  في  األبحاث  هذه  نتائج  تباين  مالحظة  مع  اإلنتاج،  ونمو  الصادرات

  ( مدغشقر  غانا،  )كينيا،  نامية  دول  اقتصاديات  نمو  على  الصادرات  تأثير  حول  دراسات  في  النتائج
  المدى   على   وجوده  عدم   مع  ،الطويل  المدى   على   إيجابي  أثر  له   سيكون   لصادرات ا   تأثير  أن

 اإليجابي  التأثير  كان   الدول  فبعض  صحيح،  والعكس ،((Wamalwa& Were, 2019  القصير
 . (,Etahisoa 2020) الطويل المدى على ملحوظ تأثير دون  القصير المدى على

 
  الدعم  أهمية  على  والتقارير  الدراسات  توصيات  أجمعت  فقد   األخضر،  االقتصاد   يخص  فيما  أما

 فمثال    الخضراء.  األعمال  مناطق  لدعم  الوطنية  لسياساتا  وتغيير  ،الناشئة  والصناعات  للشركات
 في   نجاح  قصص  عدة،  دراسات  إلى  المستند  (2010)  للبيئة  المتحدة   األمم  لبرنامج  تقرير  يبين
  الصين،   في  المتجددة  الطاقة   مواضيع  يشمل   األخضر،  االقتصاد  نماذج  تطبيق  فيعدة    دول

  الحضري   التخطيطو   أوغندا،  في  العضوية  والزراعة   كينيا،  في  التغذية   على  الجمركية  التعريفاتو 
  خدمات و   ال،بين   في  الغابات  إدارةو   الهند،  في  الريفية  البيئية  التحتية  البنيةو   البرازيل،  في  المستدام

 (. UNEP, 2010) تونس في الشمسية والطاقة اإلكوادور، في البيئي النظام
 

  في   والنمو  الصادرات  بين  ما العالقة  (Wamalwa & Were, 2019) لوا وويروما  دراسة   حللت
  التجارة  تحرير  لسياسات  كينيا  تبني  من  مالرغ  علىو   الزمنية.  السالسل  بيانات  باستخدام  كينيا

  النمو   في  ومساهمتها  بطيئا    كان  الكينية  الصادرات  نمو  إنف  وتنويعها،  الصادرات  وتشجيع
  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  تشير  .األولية  الزراعية  السلع  نحو  باألكثر  وتوجهها  ة،محدود  االقتصادي

 عدم  مع  لكن  واإلنتاج،  الصادرات  بين  ما  األمد  طويلة  االقتصادي(  النمو  )تحفز  إيجابية  عالقة
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  نمو   معدل  من  يزيد  اإلنتاج  نمو  أن  يظهر  المقابل،  في  القصير، المدى  على   العالقة   هذه  وجود
  المصنعة و   الزراعية  الصادرات  بين   ما  عالقة   وجود  التحليل   يظهر  ذلك،  إلى   إضافة   الصادرات، 

 اإلنتاج  نمو  على   أكبر  إيجابي  تأثير  اآلالت  لواردات  يزال  ال  ذلك،  مع  قتصادي،اال  النمو  مع
  الذي  النمو تجديدل حاجةال إلى الدراسة نتائج تشير كما والصناعية. الزراعية بالصادرات مقارنة
  في   المحلية   المضافة  القيمة  نسبة  وزيادة  ،التنافسية  القدرة  تعزيز  خالل  من  الصادرات  تقوده

  التقنيات   واستخدام  ،والعالمية  ،اإلقليمية و   ،المحلية  القيمة  سالسل  من  االستفادة  خالل  من  ،اإلنتاج
  والمصنعة   الزراعية  للصادرات  المضافة   القيمة  يرفع  الذي  األمر  ،اإلنتاج  في   الجديدة

(Wamalwa & Were, 2019) . 
 

  الناتج   نمو  على  والواردات  الصادرات  آثار   استكشاف  على  غانا  اقتصاد   حول   أخرى   دراسة  ركزت
  التحليل   كشف  .2019-1990  من  الزمنية  السالسل  بيانات  تحليل  خالل   من  اإلجمالي،   المحلي

  الدول   أن  نوبي    ،لغانا  اإلجمالي  المحلي   الناتج  على   والواردات  للصادرات  اإليجابي  التأثير  عن
  وتزيد   ،التنافسية  القدرةو   ات،االبتكار   فيها  وتزيد  أسرع،   بشكل  تنمو   التجارة  على  انفتاحا    األكثر

  والخدمات،  السلع   إلى  الوصول  سهولة  بسبب  ،المنخفض  الدخل  ذات  لألسر  الدخل   فرص  فيها
  تضعف  ما  غالبا    الخارجية  التجارة  أن   إلى   الدراسة  نوهت  كما  .للمواطنين  الشرائية  القوة  وترتفع

  البلدان   من  العديد  أن  الدراسة  وبينت.  الخارج  من  القادمة  المنافسة  بسبب  المحلية  االحتكارات
  الدخل   حالة  من  لالنتقال  النشطة  والعالمية  اإلقليمية  التجارة  على  ،كبير  بشكل  ،تعتمد  الناشئة

 . (Miezah, 2021) والعليا المتوسط الدخل فئة  إلى المنخفض
 

 باالعتماد  ،مدغشقر  في  االقتصادي  النمو  على   والتصدير  االستيراد  تأثير  تناولت  أخرى   دراسة
 المشترك،  املللتك  جوهانسن   اختبار   الدراسة   هذه  اتبعت.  التجارة  تقوده  الذي  النمو  نظرية  على 

  خالل   السنوية  الزمنية  السالسل  بيانات  وباستخدام  ،(VAR)  المتجه  التلقائي  االنحدار  ونموذج
 االستيراد  بين  المدى   طويلة  عالقة   وجود   عدم إلى    التحليل   نتائج  أشارت   .2017-1975  الفترة

 تأثير  لهما  والتصدير   االستيراد  فإن  ،السببية  لنمط  وفقا    ذلك  ومع  االقتصادي،  والنمو  والتصدير
إحدى    الدراسة.  فترة  خالل   االقتصادي  النمو  على   المدى   قصير  االتجاه  أحادي  إيجابي  سببي

  للحد   الصادرات  وتعزيز  التجارية  السياسات  لتخطيط  ةالحكوم  مراجعة   هو  الدراسة   توصيات  أهم
 . (Etahisoa, 2020)  للبالد التجاري  الميزان عجز من



14 

 الفلبيني  الهند  جوز  زيت  قيمة  سلسلة  في   المشاركين  استجابة  كيفية  1الفلبين  في  دراسة  نتيب
  التي   المستدامة  الممارسات  لتبني  المصلحة  وأصحاب  للمستهلكين  المتزايد  للطلب  أفضل  بشكل
 الهند  جوز  زيت  كون   ؛واضحة  الدراسة  هذه  أهمية  الخضراء.  والصادرات  السوق   فرص  تعزز

  جميع  قيمة  من  %23  بنسبة  2015  عامال  في  ساهم  ما  ،للفلبين  الزراعية  الصادرات  يترأس
 .الزراعية الصادرات

 

 الدراسة  وبينت  ،الزراعة   يمارسون   أنهم  إلى  االستطالع  شملهم  الذين  المزارعين  من  %85  أشار
  مستوى   من  ترفع  التي  وهي  ،طلبا    األكثر  هي  جيدةال  للبيئة  وأمانا    صحة  األكثر  المنتجات  أن

 أن  يعتقد  منهم  فالكثير  تواجههم،  التي  للتحديات  بالنسبة  أما  السوق.  فرص  وتحسن  الدخل، 
 يعتقدون   المزارعين  من  %50  من  يقرب  ما  حيث  ،المنتج  أسعار  ترفع  ألنها  ،عيوب  فيها  الشهادات

 لالمتثال،  العملو   المجهود  من  والمزيد  اإلنتاج،  تكاليف  ارتفاع  إلى  يؤدي  الشهادات  إصدار  أن
بأن    اأقرو   نفسه،  الوقت  في  أنهم  إال  ،والتدقيق  االعتماد  إعادة  عن  الناتجة  اإلضافية  والتكاليف

 وذلك  التكاليف،  ارتفاع  من  الرغم  على  التقليدية  الزراعة  من  أكبر  العضوية  الزراعة  من  الربحية
 إجراءات   رسوم  وخفض  ،الحكومة  من  المقدمة  المساعدة  لكنو   ت،المنتجا  هذه  أسعار  ارتفاع  بسبب

 المزارعين. ربحية في ساهم  ذلك وغير ،المختبرات مصاريف ودعم ،العالمة على   الحصول
 

  اإلنتاج،   وتكاليف  المعتمدة،  المنتجات  أسعار  تشمل  االقتصادية  اآلثار  أن   الدراسة  بينت  كما
 وربحية  العضوية،  المنتجات  وصورة  التسويق،  وأساليب  المدخالت،  موردي  على  واالعتماد

  المتوقعة  التغيرات  االقتصادية  غير  اآلثار  تشمل  بينما  .المالي  الدعم   وأهمية  العضوية،  الزراعة 
  لوال   أنه   والخالصة   . العضوية  األسواق   وموثوقية  والبيئية،  الصحية  واآلثار  الشهادات،   إصدار   من

 السلبية.  االقتصادية وغير االقتصادية اآلثار على التغلب تم لما الحكومي الدعم 
 

 والتطبيقات  المفاهيم– األخضر االقتصاد أدبيات 2-3
 

 مبادئه،   استكشاف  وهي  ،األخضر  باالقتصاد  عالقة  ذات  أساسية  محاور  ثالثة  الجزء  هذا  يعرض
  النامية   الدول  وتجارب  السياسات،  هذه  من  االستفادة  وتوقعات  للتطبيق   القابل  السياساتي  واإلطار

 .األخضر االقتصاد  إلى للتحول سعيها في
 

1  https://unctad.org/system/files/official-document/ditctabinf2020d1_en.pdf 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditctabinf2020d1_en.pdf
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 األخضر  االقتصاد مبادئ استكشاف 1- 2-3
 

 وتبنته  للبيئة،  المتحدة  األمم  برنامج  خالل  2008  عامال  في  األخضر  االقتصاد  مصطلح  ظهر
  األمم  مؤتمر  بعقد  قرارها  إصدار  خالل   من  ، 2009  عامال  بداية  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية
  أنت هل  األخضر "االقتصاد  عنوان تحت ،2012 عامال 20ريو+ في المستدامة للتنمية المتحدة

  ، القرار  وصانعي  ،االقتصاديين  باهتمام  األخضر   االقتصاد   حظي  ،الوقت  ذلك  ومنذ  .مشارك؟"
 واإلعالميين. ،والبيئيين

 
  االجتماعات  من  العديد  في  المستدامة  التنمية  لتحقيق  مهمة  كأداة   األخضر  باالقتصاد  االعتراف  تم

  وذلك   ، 2012  عامال  (+Rio 20)  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  مؤتمر  منها  ، الدولية  والوثائق
  الدولي   االهتمام  تزايد  وبسبب   .2008  عامال  نشأت  التي  المالية  األزمة  آثار  معالجة  سياق  في

 إرشادية  كتيبات  تصدر   كما  ، على االقتصاد األخضر  20ريو+  مؤتمر  ركز  األخضر،  باالقتصاد
.  األخضر  االقتصاد   مفهوم  حول  المستدامة   للتنمية  المتحدة  األمم  قبل  من  منشورة  الحقة عدة  

  على   ،أيضا    ،والتوافق  ،األخضر  لالقتصاد  موحد  تعريف  على  دوليا    التوافق   تم   أنه  والخالصة
  والفوائد   والتكاليف  والمخاطر  التحديات  وبقيت  األخضر،  لالقتصاد  معتمدة  عالمية  مبادئ

 في  وجديتها  إمكانياتها  وبحسب  ،دولة  بكل  منوطة  األخضر   االقتصاد  سياسات  لتنفيذ  المحتملة
 (. UNDESA, 2012) السياسات تنفيذ

 
  والغذائية،   المالية  األزمات  على  التغلب  إلى  تهدف  ، البداية  في  ،األخضر  االقتصاد  نشأة  كانت

 تنمية  ليشمل  تطور  قد  مفهومه  أنإال    الكربونية،  االنبعاثات  من  والحد  المناخية،  والتغيرات
 ذلك  وربط  المختلفة،  البيئية  القطاعات  في  واالستثمار  لالقتصاد  الدعم  توجيه  خالل  من  مستدامة

  رفاه   تحسين  إلى   يؤدي  الذي  واالقتصادي   االجتماعي  البعد  وهو  ،المستدامة  للتنمية  جديد  بمفهوم
  اإلجماع  تم وبذلك نظيفة، عمل فرص  وخلق الفقر، من  والحد  المساواة، عدم  من  والحد اإلنسان

اإلعانات    أولها  كان   واضحة  سياسات  على   العبء   وتخفيف  بالبيئة،  المضرة  لألنشطةإلغاء 
 لإلنتاج  المصاحبة  والشروط  واألنظمة  المعايير  ووضع  للبيئة،  الداعمة  األنشطة  عن   الضريبي
 الشح  تخفيض:  مثل  مختلفة  منافع  إلى  تؤدي  التي  المشجعة  السياسات  من  ذلك  وغير  ،األخضر

  التصحر،   من  الحد   الريفية،  المناطق  تنمية  العام،  النقل  تحسين  الغذائي،  األمن  تحسين  المائي،
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  في   التوسع  العادمة،  المياه  تدوير  إعادة   الصلبة،   النفايات  إدارة  الكربون،  انبعاثات  من  الحد 
  من   عمل  فرص  وخلق  النمو  تحفيز  بهدف  ذلك   وكل  ،التلوث  من   الحد  البديلة،   الطاقة  استخدام

 . (2011 ،اإلسكوا) واالستهالك اإلنتاج أنماط تغيير خالل

 
 البيئية،  )االجتماعية،  المستدامة  للتنمية  الثالثة  األبعاد  جميع  األخضر  االقتصاد  مفهوم  شمل

 المستدامة".   التنمية  لتحقيق  "وسيلة  يعتبر  األخضر  االقتصاد   أن  على   اإلجماع  وتم  ،االقتصادية(
  والسياسات   المبادئ  حول  كتيبات  من  نشره  تم   وما  ،20ريو+  مؤتمر  وثائق  من  المفهوم  هذا  انبثق

  المصلحة،   أصحاب  ومنتدى  األخضر،  االقتصاد  تحالف  مجموعاتو   المتحدة،  األمم  قبل  من
 التابع  البيئة  إدارةو   (،ITUC)   العمال  لنقابات  الدولي  واالتحاد  (، ICC)  الدولية  التجارة  وغرفة
 في  الحكومات  قبل  من  عليها  االتفاق   تم  التي  األصلية  ريو  ومبادئ  (،UNEMG)  المتحدة  لألمم

 التي  ،20ريو+  لمؤتمر  الختامية  الوثيقة  في  انعكست  التوجيهية  المبادئ  هذه  غالبية  .1992  عامال
  بين   من  شيوعا    األكثر  األخضر  االقتصاد  مبادئ  همأ   تلخيص  ويمكن.  تطبيقها  على  الدول  تحث
 :يلي بما أعاله المذكورة العالقة  ذات الجهات من منشورة وثائق يثمان

 
  األخضر،   االقتصاد  مبادئ  على  تعتمد  التي  الخضراء  السلع  إنتاج  أن  على  الوثائق  تلك  أجمعت

  االقتصادية   التنمية  تحقيق  متطلبات  بين   الربط  خالل   من   ،االقتصادية  التنمية  تكاملية  في  تسهم
  يعرف  وبذلك  ،واالجتماعي  االقتصادي  الرفاه  تحقيقل   وذلك  البيئة،  وحماية  والبشرية  واالجتماعية

  العدالة   وتحقيق  اإلنسان  رفاهية  تحسين  عليه   يترتب  الذي  االقتصاد"  أنه   على   األخضر   االقتصاد
 األيكولوجية   الموارد  استنزاف  من   والحد  البيئية  المخاطر  من  كبير  بشكل  الحد  مع  االجتماعية،

  والحيوان   اإلنسان  على   سلبا    تؤثر  التي  والملوثات  االنبعاثات  تخفيض  في   يسهم  هذاو   ،"النادرة
  ويسعى   2البيئية.  والخدمات  الحيوي   التنوع  ويحمي  الموارد،  استخدام  كفاءة  ويعزز  والنبات،

  المخاطر   من  للحد   أنشطة  تطبيق  عبر  ،األمد  طويلة  مجتمعية  فوائد  تحقيق  إلى  األخضر   االقتصاد
 3البيئية.

 

 
 . 2011برنامج األمم المتحدة للبيئة،   2
 . 2011 للتجارة والتنمية،  مؤتمر األمم المتحدة  3
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 ، كافة،األممية  المنظمات  قبل  من  الدولية  األنشطة  من  العديد  برزت  ،المفهوم  هذا  من  انطالقا  
  التعريف   على  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  ركز  حيث  األخضر،  االقتصاد  ثقافة  وتوسيع  لنشر
  االقتصاد   في   الالئق  العمل  مفهوم  على  بالتركيز  الدولية   العمل  منظمة  وقامت  االقتصاد،  بهذا

  قطاعات  ةأربع  في   الخضراء  الوظائف  تقييم  على  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  وعمل  األخضر،
 )منظمة  اليونيدو  منظمة  نشطت  كذلك  النفايات.  وإدارة  والزراعة،  والبناء،  الطاقة،   شملت  لبنان  في

  ، اإلسكوا)  األخضر   لالقتصاد  الداعمة   البرامج  من   العديد  في   الصناعية(   للتنمية  المتحدة  األمم
2011). 

 

 األخضر  لالقتصاد  السياساتي اإلطار 2- 2-3
 

 ،مستدام  بشكل  الطبيعية  الموارد  إدارة  على  القدرة  عززت  أن   األخضر  االقتصاد  لسياسات  ينبغي
 السياساتي  اإلطار  ضمن  وذلك  الهدر،  وتقليل  ،الموارد  كفاءة  وزيادة  أقل،  سلبية  بيئية  وبتأثيرات

 التالي:  والتوجيهي

 

 الدولي. القانون  مع متسقة تكون  أن −

  وأهدافه   الوطنية  ظروفه  مراعاة  مع  ،الطبيعية  موارده   على   بلد   لكل  الوطنية  السيادة   احترام −
 المستدامة. للتنمية الثالثة باألبعاد يتعلق  فيما ومسؤولياته

 مع  ،المستويات  جميع  على  جيد  بشكل  تعمل  ومؤسسات  تمكينية  ببيئة  مدعومة  تكون   أن −
 المجتمع  ذلك  في  بما  المعنيين،  المصلحة  أصحاب  جميع  وبمشاركة  ،للحكومات  قيادي  دور

 المدني.

 الشعوب. رفاهية وتعزيز ،والشامل المستدام االقتصادي النمو تعزيز −

 خاصة.  أوضاعا   تواجه التي تلك سيما وال  النامية، البلدان احتياجات مراعاة −

  إلى   التكنولوجيا  ونقل  القدرات  وبناء  المالية   الموارد  توفير  ذلك  في   بما  الدولي،   التعاون   تعزيز −
 النامية.  البلدان 

  التحديات   مع  التعامل  في  الفردية  اإلجراءات  تتجنب  بحيث  ،الدولي  اإلجماعإلى    ستناداال −
 المشاكل   البيئية  التدابير  تعالج  أن  وضمان  المستورد،  للبلد  القضائية  الوالية  خارج  البيئية
 اإلمكان.  قدر  دولي إجماع إلى ومستندة ، العالمية أو للحدود العابرة البيئية
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 االعتماد  وتقليل  ،النامية  والبلدان   المتقدمة  البلدان  بين  التكنولوجية  الفجوات  سد   في  المساهمة −
  من   للسعي  الجهود  ومواصلة  ،المناسبة  التدابير  جميع  باستخدام  النامية  للبلدان  التكنولوجي

 المساواة. وعدم  الفقر على للتغلب ومنصف شامل إنمائي نهج اتباع أجل

 األسماك  وصيادي  اإلعاقة  ذوي   واألشخاص  والشباب  واألطفال  النساء  رفاهية  تعزيز −
  عيش  سبل  تحسين  إلى  إضافة   وغيرهم،  الحجم   والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  في  والعاملين

 النامية. البلدان في سيما وال ، الضعيفة والفئات الفقراء وتمكين

  المنتجات   استهالك  تشجيع  على  والمبني  المستدامة  واإلنتاج  االستهالك  أنماط  تعزيز −
 الخضراء. 

 

 مضافة  قيمة األخضر االقتصاد فيها يقدم أن المتوقع المجاالتو  الشروط 3- 2-3

 

ا  االقتصاد   سياسات  تنفيذ  أهمية  على،  20ريو+  لمؤتمر  الختامية  الوثيقة  تؤكد  سبق،  ما  إلى  استناد 
  بهدف   ، قصوى   أولوية   ذات   عدة   مجاالت  في  الحقا    الحكومات  قبل  من  تبنيها  تم   وقد  ،األخضر

 هي:  الشروط  وهذه لالقتصاد،  جديدة مضافة قيمة خلق
 

 الخضراء. والوظائف الالئق العمل خلق −

 . الهدر  عن واالبتعاد والطاقة  الموارد كفاءة تعزيز −

 اإلجمالي.  المحلي الناتج تتجاوز التي والمؤشرات المقاييس باستخدام التقدم قياس −

 الثقافي. والتراث البيئية الندرة أو  الحدود احترام −

 . المهارات وتنمية التعليم تسهيلو  ،االبتكار دفع −

 .االنبعاث ومنخفضة الكربون  منخفضة المنتجات تكون  أن −

 البديلة.  الطاقة  استخدام  −

 .الضارة والمبيدات البيئية الملوثات عن االبتعاد −

 
 قطاعات   عشرة  من   مكونة  فهي  ، األخضر  االقتصاد   عليها  يركز  التي  والجهات  المجاالت  أما

 (: 2017،وآخرون  السعد )أبو يلي كما عرضها يمكن ،تقريبا  
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 المتجددة  الطاقة
 

 إن   حيث  ،المناخ  على  األحفوري   الوقود  مخاطر  منتقلل    المتجددة  الطاقة   من  المعروض  زيادة
ومسؤوال     ،المناخ  تغير  أسبابأكبر    من  يعد  ،األحفوري   الوقود  على  يقوم  الذي  الحالي   الطاقة  نظام
  المتجددة   الطاقةوإن    ،الحراري   لالحتباس  المسببة  والغازات  الكربونية  االنبعاثات  نسبة  زيادة   عن

  الطاقة   مصادر   في  االستثمارات  استبدال   القطاع  هذا  ويتطلب  رئيسية،  اقتصادية   فرصة  تمثل
  الرياح،   طاقةو   الشمسية،  الطاقة  مثل  النظيفة  الطاقة  في  باستثمارات  ،الكربون   علىبشدة    المعتمدة

 . الجوفية األرض حرارة وطاقة المائية، الطاقةو 

 

 الخضراء  األبنية

 

  مواد  استخدام في تتمثل التي الخضراء العمارة على التركيزأخضر  اقتصاد إلى التحول يتطلب
  الطاقة   استهالك  من  وتقلل   المائية،  الموارد  محدودية  ضوء   في   المياه  على  وتحافظ  ،للبيئة  صديقة

  حيث  من  مهمة  واجتماعية  اقتصادية  قضية  البناء  لقطاع  األخضر  التحول  ويعتبر  ،الكهربائية
 جديدة. وصناعات وظائف إنشاء

 

 المستدام النقل

 

  عدم   خالل  من  وذلك  ،آمن  بشكل   والمجتمعات  لألفراد  األساسية  الحاجات  المستدام  النقل  يوفر
  سواء   ؛تلويثا  أقل    يكون   وأن  القادمة،  األجيال  ومصالح  البيئي  النظام  أو  بالصحة  ضرر  إحداث
  معتمدة  نقل وسائل استخدام عبر ذلك يتم للضجيج، إصدارا   واألقل التربة، أو ،الماء أو ،للهواء
 المتجددة.  الطاقة مصادر على

 
 المياه إدارة

 

  في   رئيسيا    دورا    األيكولوجية  للنظموإن    المستدامة،  التنمية  عناصر  من   جوهريا    عنصرا    المياه  تعد
  ، والصحة  ،الشرب  مياه  روتوف    ،بالري   ترتبط  المياه  إدارةوإن    ،ونوعا  كما     المياه  على  الحفاظ

 إلدارة  المؤسسي  الهيكل  تغيير  في   المياه  هدر  لعدم   الحلول  بعض  وتكمن   الصحية.  والمرافق
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 وإعادة األمطار مياه جمعإلى  األخضر االقتصاد ويهدف المياه. إمداد شبكات وتحسين المياه،
 المستخدمة  المياه  استخدامإعادة    وأيضا    المياه،  من  طاقة  وتوليد  البحار،  مياهوتحلية    استخدامها،

 .المائي المخزون  على حفاظا  
 

 وتدويرها  المخلفات إدارة
 

  ، األصلي   المنتج  من  جودةأقل    أخرى   منتجات  إلنتاج  المخلفات  تدوير  إعادة  عنوهي عبارة  
  إعادة  وكذلك  ،الزجاجو   ،المعدنية  المخلفات  ،والبالستيك  ،الورق   تدوير  -المثال  سبيل  على-  ومنها
  ومعالجة ،  الالهوائي  والتخمر  الهوائي   بالتخمر  المعالجة  طريق  عن  الحيوية  المخلفات  تدوير

  فرص  وتوفير  ،وظائف  إنشاء  على  تعمل  للمخلفات  الخضراء  اإلدارة   إن  حيث  ،السامة  النفايات
 المخلفات  من  االستفادةتتم    كما.   العضوي   السماد  وإنتاج  التدوير  إعادة  في  فريدة  استثمارية
  أسمدة   إلى   تحويلها  عبر   ،الزراعي  اإلنتاج  منظومة  داخل   ثانوية  منتجات  هي   التي  الزراعية
 للحيوان.   غذاء  أو ،أعالف أو ،عضوية

 
 المستدامة والزراعة األراضي  إدارة

 

 اآلثار   من  ويخفف  ،الفقر  منويحد     ،الريف  في  المعيشة  سبل  يدعم  األخضر  الزراعي  اإلنتاج
  ، التربة  خصوبة  وتعزيز  استعادة  عبر   يتم  وهذا  التصحر،   من  ويحد    ،المناخ  تغير  عن  الناجمة

  ، والحيوانية  النباتية  المنتجة  المغذيات  من  ومستدامة  طبيعية  مدخالت  استخدام  زيادة  طريق  عن
 المبيدات  استخدام   من   يقلل  وكذلك   والنباتية،  الحيوانية  الثروة  بين  اإلمدادات  تكامل  إلى  ويؤدي

 الكيماوية. 
 

  اإلنتاج   يستهدفها  التي  المجاالت  ضمن  السياحة  وقطاع  األسماك،  وصيد  الغابات  قطاع  وأخيرا  
 البيئة.  على  والحفاظ المستدامة التنمية إطار  في األخضر
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 األخضر  لالقتصاد  داعمة  معايير 4- 2-3

 

  بشكل و   المنتج،  بطبيعة  عالقة  ذات  المتخصصة  والفنية  المتنوعة  المعايير  من  مجموعة  هناك
  ، طوعية  غالبيتها  في  المعايير  وهذه  عليها،  ومتفق  متعارف  وقواعد   أساسية  معايير  توجد   عام

 االمتثال  درجة  تحدد   التي  المنتج،  سالمة  معايير  مثل  ؛اإللزامية  المعايير  بعض  هناك  ولكن
 : ، وهياألخضر لإلنتاج

 

 تنطبق  وهي  ،المستهلكين  وسالمة  المنتج  بجودة  عالقة  لها   وهذه  والمقاييس،  المواصفات .1
  خضراء   منتجات  إنتاج  يصح  ال  ولكن   ال،  أم  خضراء  كانتأ  سواء  كافة،  المنتجات  على

  تم   لو  حتى  ،اإلنتاج  في  ا  أساسي  ا  خدش  يعتبر  فذلك  العامة،  والسالمة  الجودة  نقص  يعتريها
 .أخضر بشكل  كامال   إنتاجها

 أو  اإلنتاج  لضمان  تستخدم  ومعايير  قواعد  هيو   4،(VSS)  الطوعية  االستدامة  معايير .2
  ، األساسية  اإلنسان  وحقوق   ،البيئي  التأثير  مثل  معينة،  استدامة  لمقاييس  وفقا    نقله   أو  معالجته
  متزايدة   أهمية  الطوعية  االستدامة  معايير  سبتتكوا  .الجنسين  بين  والمساواة   العمل  ومعايير

  في   قبوال    وزادت  ،االستدامة  تحديات  مواجهة  أجل  من  والنامية  المتقدمة  الدول  من  كل  في
  باتجاه   والتغير  ياألخالق  السلوك  في  للرغبة  استجابة  واألجنبية  المحلية  األسواق  من  كل

  من   واحدة  أداة   هي  العضوية  الشهادةبأن    التنويه  يجدر  وهنا   الصحي.  االستهالك  أنماط
 والمستهلكين  االستدامة  معايير  لدعم  الشركات  تستخدمها  التي(  VSS)  أدوات   من  العديد
 األكثر  هي  العضوية  الشهادات  أن  اعتبار  على  وذلك  ،األخالقية  الشراء  قرارات  التخاذ

  2.7  استخدم  2016  عامال   في  أنه  ذلك  يؤكد  وما  .الزراعية  الصناعة  مجال  في  استخداما  
 . (,UNCTAD 2020) العضوية  الزراعة أساليب  دولة 178 في مزارع مليون 

 
4  Voluntary Sustainability Standards –VSS   معيار اليوم على الصادرات الرئيسية للعديد من البلدان    500. ينطبق حوالي

التجارة  ( VSS) واألغذية الزراعية العضوية. تشمل ،والقطن ،واألخشاب ،وزيت النخيل ،والكاكاو ،والموز ،والشاي ،النامية، مثل القهوة
، وتحالف الغابات المطيرة  Marine Stewardship Council  ، ومجلس اإلشراف البحري Fairtrade Internationalالعادلة الدولية  

Rainforest Alliance و ،Better Cotton Imitativeو ،UTZ.فيمكن أن توفر   ، وغيرها الكثيرVSS   كات لتبني حوافز للشر
 عمليات اإلنتاج بما يتماشى مع األهداف البيئية واالجتماعية واالقتصادية المحددة مباشرة ألهداف التنمية المستدامة. 
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  نظام  وتنفيذ لتصميم األساسية والمتطلبات المبادئ 22005 اآليزو يحدد 5اآليزو: شهادات .3
 على  المنظمات  مساعدة خالله  من  يمكن  تقنية  أداة   التتبع  ونظام  ،واألعالف  األغذية  لتتبع

  لذلك   مكوناته،  أو  المنتج  موقع  أو  تاريخ  لتحديد  وكذلك  ،المعايير  مع  أهدافها  تتوافق  أن
 من  ،الخضراء  بالمنتجات  التجارى الإ  تسعى  التي  المستوردة  الشركات  قبل  من  تزايد  هناك
  وتطبق   ،األخضر  اإلنتاج  تتبنى  التي  األخرى   الدول  في  الشركات  وتتبع  البحث  خالل

 الزراعة.   أو الصناعة في تدخل التي المواد  إنتاج في البيئية المعايير

  دولة   171  في   مؤسسة  300,000  من  أكثر  .النطاق  واسع   تبنيا    14000آيزو    معايير  حققت  .4
 .األخيرة  السنوات  في  كبير  ارتفاع  وهذا  ،ISO 14001  من  معتمدة  بيئية  إدارة  معايير  لديها
  التزامها   إلظهار  النامية  الدول  في  للشركات  مهمة  وسيلة  ISO 14001  شهادة  تكون   أن  يمكن

 لمعيار   االمتثال  شهادة  تؤدي  أن  يمكن    .التصديرية  إمكاناتها   تعزيز  وبالتالي  ،بالبيئة
ISO14001،  ولهذا     .األسواق  إلى  الوصول  فرص  زيادة  إلى  ،البيئية  اإلدارة  نظام  وهو  

  ترغب  التي الشركات ،المثال سبيل على   ،المصرية  والصناعة التجارة وزارة دعمت ،السبب
  إصدار   تكلفة  من  %85  بحوالي   ISO 14001  لمعيار  االمتثال  شهادة  على   الحصول  في

 الشهادات.
 

 على  والقادرة  ،الكبيرة  المنشآت  سوى   عليها  يقوى   الفإنه    ،طوعية  معظمها  في  المعايير  هذه  كون و 
  إلى   بحاجةآخر    وجزء  ،اإلنتاج  تكلفة  من  ترفع  ألنها  المعايير،  لهذه  االمتثال  مستحقات  دفع

 ومتوسطي  صغار  أمام  اإلمكانيات  ضعف  معضلة  تبرز  لذلك  جديدة،  وأدواتآالت    في  االستثمار
  معايير ل  االمتثال  في  صعوبات  محدودةال  ماليةال  مواردالذوو    المنتجين  صغار  يواجه  إذ  ،المنتجين

 وفيزيائية  كيميائية  اختبارات  إجراء   منهم  يطلب  حيث  ،كبير  بشكل  والعالمية  الوطنية  اإلنتاج
 يمكن  ،القائمة  المختبرات  مع  التعاون   زيادة  فإن  ذلك،  ومع  المعايير،  تحت  منتجاتهم  قبول  لضمان

  من  مهم  جزء  والتغليف  التعبئة  أن  وبما  ذلك،  على  وعالوة  .الجودة  مراقبة  عملية  يحسن  أن
  إلى   للوصول  طوعية  وبيئية  اجتماعية  شهادات  تحصيل  إلى  حاجة   هناك  نفإ  للمنتج،  الترويج

 
5   ISO    كانت تعمل في سلسلة األعالف واألغذية. الهدف من هذه المعايير هو السماح   نإ تستطيع أي مؤسسة تطبيق هذه المعايير

المتطلبات مع إرشادات   ISO 14001وهو نظام مرن سهل االعتبار.. ويوفر    ،لمنظمات األعالف واألغذية بتحقيق أهدافها حسب النظام
ج محددة مثل عمليات التدقيق واالتصاالت ووضع العالمات  لالستخدام تتعلق باألنظمة البيئية. وتركز معايير أخرى في العائلة على نه

الحياة دورة  المناخ  life cycle analysis) (وتحليل  تغير  مثل  البيئية  https://www.iso.org/iso-14001-:  والتحديات 

l.htmmanagement-environmental 

https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
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  مساعدة   عبر  فقط  يتحقق  غالبا    وهذا  ،المضافة   القيمة ذات  الخضراء  للمنتجات التصدير أسواق
 .(UNIDO, 2017) دولية جهات من  أو العام القطاع من

 
 األخضر  االقتصاد إلى التحول مواكبة في الدول تجارب 2-4
 

عدة،    نامية  دول  في   نجاح  قصص  إلى   الماضيين   العقدين  في   األخضر  االقتصاد  تجارب  تطورت
  رفاهية   من  يحسن  اقتصادا    األخضر   االقتصاد  يمثل  .ما  حد  إلى  المتقدمة  الدول  يحاكي  بما

  االقتصادية   القطاعات  في  متزايدة  استثمارات  على  بالتركيز  وذلك  االجتماعية،  والعدالة  اإلنسان
 بشكل  ومخاطرها  البيئية  الندرة  من   تقلل  أو   ،وتعززه  لألرض  الطبيعي  المال  رأس  على   تعتمد  التي
  األسماك،  مصايد  العذبة،  المياه  توفير  المستدامة،  الزراعة  المتجددة،  الطاقة  تشمل  )قطاعات  كبير
  حكومية   بإصالحات  مدعومة  تكون   بحيث  وغيرها(،...    للطاقة،  الموفرة  المباني  النفايات،  إدارة

 قصص  ثمانيل  (2010)  للبيئة  المتحدة  األمم  عن  صادر  تقرير  يؤكده  ما  وهذا  ،الوطنية  للسياسات
  التحول  نحول  السعي   في   التنفيذوآليات    السياسات  يبين  ،العالم  أنحاء  جميع  من  مختلفة  نجاح

 (. UNEP, 2010) األخضر  القتصادل
 

 الذي  األمر  ،الخضراء  صادراتها  تطويرل  وسياسات  استراتيجيات  بتبني  الدول   من  العديد  قامت
  المتعلقة   والسياسات  االستراتيجيات  وسعت.  األسواق  من  أكبر  حصة   اقتناص  فرص   من  زاد

 المنتجات  من   محدد  عدد   على  التركيز  إلى   ،العالم  أنحاء  مختلف  في  ،الخضراء  المنتجات  بتصدير
 تركز  التصدير  استراتيجيات  معظم  أصبحت  ، أيضا    ،النامية  الدول   وفي.  المترابطة  والخدمات

 6بينهما   فيما  والروابط  السياحة،و   الزراعية،  المنتجات  في   خاصةبو   ،الخضراء  المنتجات  على

 (. 2017 )المالكي،
 
 
 
 

 
؛ األردن ومصر: السياحة المستدامة؛  السياحة البيئية  ،تونس: الزراعة العضوية؛  السياحة  ،على سبيل المثال: اإلكوادور: الكاكاو، السمك  6

 المغرب: األعشاب الطبية والزيتون. ؛ أوغندا: الزراعة العضوية
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 الدول:  بعض في تطبيقها تم عملية تجارب يلي  فيما نعرض
 

 أوغندا
 

 مهمة  خطوات   أوغندا   اتخذت  حيث  المضمار،   هذا   في  الكبير  النجاح  إلى  أوغندا   تجربة  تشير
  الدول   أكثر  من  أوغندا  تعتبرو   .العضوية  للزراعة  نظام  إلى  التقليدي  الزراعي  اإلنتاج  تحويل  في

  على  تركز واسع نطاق على سياسات  تبنت وقد العضوية، للزراعة مساحة تمتلك التي األفريقية
  لإلنتاج   العضوية  األشكال  لمتابعة  حقيقية  كفرصة  الصناعية  األسمدة  من  األدنى  الحد  استخدام
 صادراتها  في  كبير  بشكل  وسعت  بحيث  وبيئتها،  اقتصادها  على  كبيرة  بفوائد  انعكس  ، الزراعي

  التصديرية   أسواقها  عن  بعيدا    نموا    الدول  أقل  كونها  من  الرغم  على  العضوية  المنتجات  من
 بحيث  ،2005/2006  في  الصادرات  عائدات  من  %80  يمثل  الزراعي  اإلنتاج  كان  الرئيسية.

  6.2  إلى  2003/2004  في  أمريكي  دوالر  مليون   3.7  من  المعتمدة  العضوية  الصادرات  زادت
  في   أمريكي  دوالر  مليون   22.8  إلى  تقفز  أن  قبل  ،2004/2005  في  أمريكي  دوالر  مليون 

  خاصة بو   ،األرياف  في  العيش  سبل   تحسين  من   السياسات  هذه  نتمك    وقد   .2007/2008
 سنوات   خمس  لخال  مرات  أربع  بينهم  العضوية  الشهادات  حاملي  عدد  تضاعف  الذين  للمزارعين

 .(2017المالكي، ؛2011، اإلسكوا)
 

 كينيا 
 

  الطاقة   مصادرل  ومشجعة  خاصة  تعريفة  2008  مارسآذار/  في  الكينية  الطاقة  وزارة  تبنت
  المائية   والطاقة  والرياح  الشمسية  الطاقة  يشمل  بما  العمل  وفرص  الدخل  توليد  إلى  أدت  ،المتجددة

 الكهرباء.   توليد  مصادر  وتنويع  توفير  في  المساهمة  إلى  إضافة   البلدية،  والنفايات  الحيوي   والغاز
 

 أخرى  دول
 

  أولوية   ذات  قطاعات  وهذه  السمكية  للسلع  كبير  ومصدر  للكاكاو  مصدر  أكبر  هي  األكوادور
 المستدامة  المنتجات  لتصدير  وطنية  استراتيجية  كوادوراأل  وضع  لذلك   واجتماعية،  اقتصادية
 وتوليد  ،البيئة  على   الحفاظ  مع  التصدير  عائدات  زيادة  بهدف  ؛ 2019-2015  للفترة  والخضراء 

  أكثر   األسماك  وصيد  والشوكوالتة  الكاكاو  صناعات  جعلأجل    ومن  .العمل  فرص  من  المزيد
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  حماية   صندوق   بإنشاء  ،حكومية  غير  منظمة  مع  بالشراكة  ،اإلكوادور  حكومة  قامت  ،اخضرارا  
 في   المياه  مستخدمو  فيه  يساهمأخضر    مانيئتا  كصندوق   ،2000  عامال  في  (FONAG)  المياه

 حيازة  ذلك  في  بما  البيئي،  النظام   خدمات  تمويل  في  العائدات  الستخدام  اإلكوادور  عاصمة
 الرئيسية. الهيدرولوجية للوظائف األراضي

 
  لعام ل  الوطني  الريفية  العمالة  ضمانبرنامج    بتنفيذ  الريفية  التنمية  وزارة  قامت  ،مثال    ،الهند  في

2005  (NREGA  .)المناطق  في  شةالمهم    لألسر  المعيشي  األمن  تعزيز  إلى  البرنامج  يهدف 
ويساهم في   الفقراء،  حياة  مباشر  بشكل.  كما يمس البرنامج  مضمون   بأجر  وتوظيف  ،الريفية
 مدينة  نجحتفقد    البرازيل،  في  أما    البيئية.  التحتية  البنية  وصيانة  ترميمو   الشامل،  النموتعزيز  

  أنظمة  تنفيذ  خالل  من  السكان  عدد  زيادة  عن  الناجمة  الحضرية  التحديات  مواجهة  في  كوريتيبا
 والتخطيط  بالحافالت،  السريع  النقل  بنظام  تتميز  بحيث  الماضية،  العقود  مدى  على  مبتكرة

ن  الذي  المستدام  والصناعي  الحضري    فرص   وخلق  ،الجديدة  الصناعات  مواقع  تحديد  من  مك 
  من   الدولة  صادرات  من  %20ويأتي    الملوثة،  الصناعات  تمنع  صارمة  بيئية  لوائح  ذات  العمل

  حصة   2010-2006  ألعوام  خطتهافخصصت    الصين أما    (.UNEP, 2010)  الصناعات  هذه
 حيث  الطاقة،  وكفاءة  المتجددة  الطاقة   على  بالتركيز  الخضراء،  للقطاعات  االستثمارات  من  كبيرة

  عام ال  في  %20  بنسبة  اإلجمالي  المحلي  للناتج  النظيفة  غير  الطاقة   استهالك  معدل  انخفض
  أولوية   كافة،  االستراتيجية  خططها  في  الصين  ووضعت  ،2005  عامال  في  كان  عما  2010
 . (UNEP, 2010) األخضر  واالقتصاد  للبيئة قصوى 

 

 العربية  الدول
 

  وبالتالي   األخضر،  االقتصاد  نحو  للتحول   معززة  إصالحات  تطبيق  نحو  عدة  عربية  دول  اتجهت
 الكربون   انبعاث  وتقليل  الموارد  استغالل  كفاءة  زيادة  إلى  إضافة  العمل،  فرص  من  المزيد  خلق

 البيئي. والتلوث
 

 عديدة،  عمل  وفرص  كبيرة  عائدات  األخضر  االقتصاد  نحو  التحول  في  تونس  تجربة  حققت
  بفضل   الطاقة  فواتير  من  التقليل  وبالتالي  المستوردة،  الطاقة  على   االعتماد  تقليل  إلى  إضافة 
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 نتيجة وذلك ،2008-2000 الفترة خالل دوالر مليار 1.1 من  يقارب لما النظيفة الطاقة خطط
  ، النجاح  لهذا   ونتيجة.  2008- 2005  للفترة  أمريكي  دوالر  مليون   200  تهقيم  الطاقة   في  استثمار

  الصندوق   من   كل  هلو  م    االستثمار  وهذا   المتجددة،  الطاقة   في  دوالرمليار    2.5  استثمار  تقرر
  في   ا  مشروع  40  تخصيص  تم  حيث  الدولي،  والتعاون   الخاص،  والقطاع  العام،  والقطاع  الوطني،

 إنشاء  تم   أنه  ذلك  على  مثال  وخير   واسعة،  تشغيل  عملية   إلى   ذلك   وأدى ،  المتجددة  الطاقة  مجال
 . ( 2011 )االسكوا، المجال  هذا في  شركة 1000 حوالي

 
 تطويرو   والمياه،  الهواء  جودةو   الحراري،  االحتباس  مجاالت  فيعدة    إنجازات  المغرب  حقق  كما

 تشريعية/   مؤسسية/  إصالحات  تطبيق  إلى  إضافة  الطاقة،  فواتير  تقليلو   المتجددة،  الطاقة
  )المالكي،   2020  عامال  حتى  جديدة  عمل  فرص  خلق  سبيل  في   عال  مستوى   على  استراتيجية

 توليد معامل بناء مجال  في أمريكي  دوالرمليارات  9 استثمار  علىالمغرب  عمل(. كما 2017
 شمسية.  طاقة

 

 اإلمارات،  دولة  هي  العربية  الدول  في  األخضر  االقتصاد  نحو  التحول  في  األخرى   التجاربإحدى  
  إنشاء   إلى  إضافة  ،طواميغا  500  بطاقة  العالم  في  حراري   شمسي  مشروع  أكبر   تحمل  بحيث
 الكهرباءتكون    أن  على  )مصدر(  والطاقة  للمياه  االستهالك  منخفضة  مستدامة  نموذجية  مدينة
  شبكة   ووجود   المتجددة،  الطاقة  استغالل  تم  كما  الكربوني،  االنبعاث  من   خالية  مصادر  من   والنقل

  من   العديد  في  السعودية  قامت  كما  والبيئية.  الصناعية  بالتطورات  وتأثرها  الهواء  جودة  لمراقبة
 بتقنية  شمسية  خاليا  تطوير  شملت  البيئة،  وحماية   األخضر  االقتصاد  نحو  الموجهة  اإلصالحات

 أطلقت  حيث  لألردن،  بالنسبة  األمر  كذلك  .واستغاللها  النفايات   معالجةو   المياه،  لمعالجة  النانو
 المتزايد  الطلب  لتلبية  ،2016  عامال  في  األخضر  للنمو  داعمة  وطنية  ا  خطط  األردنية  الحكومة

  الطاقة   وكفاءة  المياه  لقطاع  شاملة  بمشاريع  تحديدا    السكان،   نمو  زيادة  مع   ،والطاقة  المياه  على 
  من   بدعم  األخضر  لالقتصاد  شامل  برنامج  أول  إطالق  تم  كما  المتجددة،  والطاقة  ومواردها،

 مليون   25  عن  يقل  ال  لما  الحراري   واالحتباس  الغاز  انبعاث  تخفيض  بهدف  األوروبي،  البنك
 .(2017 )المالكي،   2026 عامال حتى طن
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 تؤدي  التي   القانونية  األطر   وضع  خالل   من   ، األخضر  االقتصاد  إلى   التحولب  مصر  اهتمت  كما
  جديد   قانون   بوضع  وذلك   ،األخضر  واإلنتاج  البيئية،  االستدامة  تخدم  وسياسات  ممارسات  إلى

– الرسمية  )الجريدة  "2020  لعامل   202  رقم   الصناعية  المخلفات  وإدارة  تنظيم  "قانون   2020  عامال
  والشروط   الضوابط  وضع  وتم  العالقة،   ذات  المواد  من   مجموعة  القانون   هذا  أقر  حيث  ،مصر(

 للمنتجات  الخضراء  العالمة  بمنح  يختص  للقانون   ملحق  نظام  إصدار  إلى  إضافة   بذلك،   الخاصة
  "السند   يسمى  أساسي  برنامج  وضع   على   وعملت  االستهالك،  بعد  تدويرها  يعاد  التي  الصناعية
 للمنتجات  ا  ترويجي  ا  ودعم  مجانية،  واستشارات  ا  فني  ا  ودعم  رمزية،   ا  قروض  يقدم  ،"األخضر
إليها    الوصول   المستثمرون   يستطيع  األراضي  من  مربع  كم  7647  مصر  وخصصت.  الخضراء

  في   ترغب  التي  الشركات  ،المثال  سبيل  على  ،المصرية  والصناعة  التجارة  وزارة  دعمتو   ،مجانا  
 االستشارات  تكلفة  من  %85  حوالي   ودفعت  ،ISO 14001  لمعيار  االمتثال  شهادة  على   الحصول

 . (UNIDO, 2017) والشهادات
 

  تم   الذي  7،(NGER)  الخضراء  الوطنية  الصادرات  سياسات  مراجعة  مشروع  عمل   تم   ،لبنان  في
 التي  اإلنتاجية  الفرص  أبرز  على  زا  مرك    ،(UNCTAD)  نكتادو واأل   اللبنانية  الحكومة  بين  بتعاون 

 نتجو   الطبيعي.  الصابون   صناعة   قطاع  ضمنها  من  وكان  ،خضراء"  "صادرات  إلى  تحويلها  يمكن
  المصنوعة   اللبنانية  الطبيعي  الصابون   منتجات  لتطوير  عمل  خطة(  NGER)  المراجعة  هذه  عن 
 عدة،  مجاالت   االستراتيجية وغطت  الغذائي.  لالستهالك الصالح   غير  والزيت ،الزيتون   زيت من

  على   تساعد  خطط  إلى   إضافة   ،القدرات  وبناء  ،المنتجات  على  العالمات  ووضع  ،التسويق  مثل
 للتنفيذ. الالزم التمويل تأمين

 
  ما  التقليدية  المعاصر  تتطلب  حيث  للتلوث،  ا  كبير   ا  مصدر   تشكل  الزيتون   زيت  استخراج  عملية
  ال   الذي  الوقت  في  الحديثة  اآلالت  تستخدم  التي  بتلك  مقارنة  ، المياه  كمية  أضعاف  ثالثة  يقرب

 يضر ما ،صحيح بشكل معالجة غير مياه وهي ،اإلنتاج لعملية الثانوي  الناتج من التخلص يتم
الناتج عن    البيئي  للتدهور   اإلجمالية  التكلفة  تقدرفي لبنان،  )  الدقيقة  الحية   والكائنات  بالنباتات

 
7  NGER – National Green Exports Review of Lebanon: Natural Soap and Ecotourism 

(http://www.databank.com.lb/docs/National%20Green%20Export%20Review%20of%20Lebanon%2

0Natural%20Soup%20and%20Ecotourism%202019%20UNICTAD.pdf 

http://www.databank.com.lb/docs/National%20Green%20Export%20Review%20of%20Lebanon%20Natural%20Soup%20and%20Ecotourism%202019%20UNICTAD.pdf
http://www.databank.com.lb/docs/National%20Green%20Export%20Review%20of%20Lebanon%20Natural%20Soup%20and%20Ecotourism%202019%20UNICTAD.pdf
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  النفايات   استخدام  يمكن  ولكن ،موسم(  كل  في  دوالر  مليون   13.27  بنحو  الزيتون   زيتاستخراج  
 إلنتاج  أولية  كمادة  أو  ،عضوي   سماد  أو   ، الحيوية  للكتلة   كوقود  الزيتون   زيت  تصنيع  عن   الناتجة

  في   موضح  هو  كما  الحيوي،  الغاز  ووقود  ،واإلنزيمات  األكسدة  مضادات  مثل  مهمة  منتجات
  بتطبيق   والبدء  ،لبنان  في  اختيارها  تم  معاصر  10  في  نظفأ  إنتاج  على   ساعد  حديث  مشروع
  الطبيعي   الصابون   منتجي  دعم   شملت  عمل  وخطة  ،المياه  لمعالجة  8(OMW)  مثل  معايير

 صناعية  عناقيد  وتطوير  الصابون،  إلنتاج  التحتية  البنية  وتعزيز  الدولية،  للمعايير  لالمتثال
 والتعبئة   العالمات  وضع  أهمية  على  والتركيز  األوروبية،  االستيراد  معايير  على  التدريبو   ،للقطاع

  مثل   ممكنةإلزامية    معايير  في   النظر  تم  فقد  ،ذلك  على   عالوة  .المنتجات  لتسويق  والتغليف
(ISO22005  )منتجات  على  الطلب  زيادة  لبنان  في  النتيجة  كانت  الدولية.  األسواق  إلى   للوصول 

 المنتجات هذه بيع تحديد تم أن بعد ،الزيتون  زيت من المستخرجة التجميل ومنتجات ،الصابون 
  المحلية   غير  السوق   في  الوطني  الصابون   إنتاج  من  %80  بيع  تم  حيث  ،والشركات  وللفنادق  دوليا  

(NGER). 
 

 هنا الخالصة
 

  أحد هي  ،األخضر االقتصاد نحو التوجه سياسات أنب التطبيقية، والدراسات الدول بتجار  تفيد
 للمنتجات  السوقية  الحصة  زيادة  أسباب  أحد  وكذلك  الدول،  بين  التجارة  لزيادة  المفسرة  األسباب
 حساب  على  للبيئة  صديقة   سلع  استهالك  باتجاه  االستهالك  أنماط  تغيير  بسبب  وذلك  المحلية،

 غير  بشكل  تنتج  التي  السلع  من  أعلى  الخضراء  المنتجات  سعر  كان  لو  حتى. و العادية  السلع
 الخضراء. السلع يفضلون  ما غالبا  فإن المستهلكين  ،للبيئة مصاحب

 
  أكبر   وزنا    تمثل  التي  السلع   على  الخضراء  سياساتها  ركزت  الدول  هذه  أنب  التجارب  تلك  تفيد  كما
  الدول   هذه  صادرات  نمو  إلى  أدى  الذي  األمر  ،إنتاجها  في   نسبية  بميزة  وتتمتع  ،الصادرات  في
 استهدافها.  تم التي  السلع من

  

 
8  OMW – Olive Mill Wastewater 
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 الثالث  الفصل
 نظرة تحليلية للصادرات 

 

 

 وتركيبتها الفلسطينية الصادرات ماهية 3-1
 

 الفلسطينية  الصادرات  تركيبة  تبين  التي  المحاور  أهم  ،مقتضب  وبشكل  ،الفصل  هذا  يتناول
.   األساسية  التصدير  وقاعدة  ،الكلية  ومؤشراتها  الفلسطينية  الصادرات  أداء  يتناول  كما وتحدياتها،

  ، قطاعي  مستوى   على  بل  السلعة،  مستوى   على  ليس  أي  ،مفصل  غير  بشكل  ذلك  تناول  وسيتم
 الصادرات  اتجاهات  لفهم  المنسق  النظام  من  الثاني  الحد  مستوى   على  السلعية  والمجموعات

  مفصل   وتحليل  ، منفصلة  دراسة  إلى   بحاجة   السلعة   مستوى   على  فيه   الخوض   أن   ذلكوأدائها؛  
 مختلفة. منهجية  واتباع الكتابة من كبيرة مساحة إلى وبحاجة ،السلع لطبيعة

 
 وغزة   الضفة بين الصادرات وفجوة الفلسطينية الصادرات عن لمحة 1- 3-1
 

  % 18 حوالي والرخام الحجر  يشكل حين في ،%24 حوالي والغذائية الزراعية الصادرات تشكل
  الصادرات   إجمالي   من  %5  فيشكل  الزيتون،  لزيت  بالنسبة  أما  الفلسطينية.  الصادرات  من

 بالنسبة   النمو  معدالت  بأعلى  المنتجان  هذان  يتمتع  حيث  ،%2  بنسبة  التمور  يليه  الفلسطينية،
  بنسبة  ،2019  وحتى  2012  من  الفترة  في   الزيتون،  زيت  صادرات   ارتفعتفقد    للصادرات،

 9.%89 بنسبة فارتفعت التمور أما ،130%
 

  أن  يتبين  الغربية،غزة مع نظيراتها في الضفة   لقطاع  االقتصادية  األنشطة  مساهمة  مقارنة  عند
  للضفة   المحلي  الناتج  في  الصناعة  مساهمة  فمثال    األخيرة،  السنوات  في  تنامت كبيرة  فجوة  هناك

  غزة   قطاع  في  بينما  ،2020  عامال  في  %12.2  إلى  2015  عامال  %9.2  من  ارتفعت   الغربية
  الصناعة   مساهمة  في  التراجع  وهذا  ،2020  عامال  %5.6  إلى  وتراجعت  2015  عامال  %9.8  كانت

 ،الفلسطيني  لالقتصاد  التصديرية  القدرة  إضعاف  إلى   أدى   ،غزة  لقطاع   اإلجمالي  المحلي  الناتج  في
 دوالر  مليون   300  تتجاوز  السلعية  غزة   قطاع  صادرات  كانت   حيث   غزة،  لقطاع   خاص  وبشكل

 
 األساسية التابعة لألمم المتحدة.حسابات أجراها مركز التجارة الدولي باالستناد إلى إحصاءات تجارة السلع   9
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  دوالر   ألف  30  تتجاوز  ال  معدومة  شبه  الصناعية  الصادرات  وأصبحت  ،2006  عامال  حتى  سنويا  
 االقتصادية التقلبات من مزيد  إلىو  وغزة، الضفة بين الفجوة تعميق إلى أدى الذي األمر ،حاليا  

 تمثل   كانت  أنها  تبين  الفلسطينية،  التجارة  في  غزة  قطاع  صادرات  مساهمة  تتبع  عند   السلبية.
  تراجعت   أنها  إال  ،2000  عامال  بعد  األولى  السنوات  في  الفلسطينية  الصادرات  إجمالي   من  20%
 نسبة  وصلت   حتى   التراجع  هذا   واستمر  كمعدل،  فقط   %10  أصبحت   حيث  ، 2006  عامال  منذ

  في   أنه  هنا،  المفارقة  المعدل.  هذا  حول  تتراوح  وبقيت  ،2020  عامال  %1.34  إلى  مساهمتها
  1054  إلى  2006  عامال  دوالر  مليون   568  من  الفلسطينية  الصادرات  قيمة  ارتفعت  الذي  الوقت
  ، أدناه  1  الشكل  )انظر  الحاد  بالتراجع  أخذت  غزة  قطاع  صادرات  فإن  ،2020  عامال  دوالر  مليون 

 الجداول(.  ملحق في  1 والجدول
 

 : نسبة صادرات الضفة الغربية وقطاع غزة من إجمالي الصادرات الفلسطينية 1شكل 

 

 
 المرصودة  الخارجية  التجارة  إحصاءات  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي   الجهاز  بيانات  على   بناء    الباحث  حسابات   المصدر: 

(2021 .) 
 

  منذ   غزة  قطاع  على   اإلسرائيلية  للقيود  الكبير  التأثير  نتيجة  كان  غزة  قطاع  صادرات   في   التراجع
  المفروضة   القيود  إلى   إضافة   والبضائع،  األفراد   طالت   القيود  وهذه  هذا،  يومنا  وحتى  2006  عامال

 قبل   من  حددت  التي  االستعمال  مزدوجة  السلع  استيراد  منع  وكذلك  الخام،  المواد  استيراد  على
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  القدرة  وضعف  التصدير،  عدم  بسبب  للمصنعين  السيولة  توفر  أضعف  ،بدوره  ،وهذا  إسرائيل،
  التجارة  نشاط  أصبح  وبالتالي  للتصنيع،  الالزمة  الخام  المواد  استيراد  عدم  عن  الناجمة  اإلنتاجية
 ،األونكتاد)  للتصدير   القابلة   السلع   إنتاج  على  سلبي  بشكل  وأثر  ،كبير  بشكل  ا  مقيد  الخارجية

2021.) 
 
 التصديرية  تهاوقاعد الفلسطينية  الصادرات أداء 2- 3-1

 

  الصادرات   تنوع  ضعف  ،األول؛  جانبين  في  الفلسطينية  للصادرات  الرئيسي  التحدي  يتمثل  .أوال  
.  المصدرةوالمنشآت    المصدرين  عدد  حيث  من   التصديرية  القاعدة  ضيق  والثاني،  الفلسطينية،

 تكلفة  وارتفاع  للتصدير،  القابلة  السلع   محدودية  أهمها،  عدة   عوامل  إلى  ذلك  في  السبب  ويعزى 
 الخارجية.   األسواق في الفلسطينية السلع تنافسية يضعف الذي األمر فلسطين في اإلنتاج

 
  تراجع   مع  نموها  وعدم   ،التصديرية  القاعدة  ضيق  مدى   1-1  جدول   في   الواردة  البيانات  توضح

  حوالي   السابقة   السنوات   عن   سنتين  آخر   خالل   المصدرين   عدد  تراجع   حيث  ،المصدرين  أعداد   في
  السلع   مصدري   عدد  تراجع  وكذلك  ،التصدير  سوق   من  خرج  قد  العدد   هذا   أن  بمعنى  ،ا  مصدر   40

  إلى   باالستناد  ،2012-2011  نعاميال  مع   العدد  هذا  وبمقارنة  .نفسها  بالوتيرة  تصديرها  المعاد
  وصل   حيث  ذلك،  من  أكبر  التراجع  أن   يتبين  ،(ITC, 2015)  ي العالم  التجارة  مركز  أجراه   مسح
(.  السوق   من  خرجوا  ا  ر مصد     50  )حوالي  ا  ر مصد     370  إلى  العامين  لهذين  المصدرين  عدد

 المنتجة  المصدرة  السلع   عدد  ، أيضا    يبينه،  الذي  التصدير  قاعدة  تراجع  وضوح  هنا  والخالصة
  قيمة   من %80  تشكل منها  سلعة   30)  ،السنوات  أفضل  في  سلعة  620يتجاوز    لمالذي    ،محليا  

 ،األخيرة  الست  السنوات  خالل  السلع  هذه  عدد  في  الواضح  التذبذب  مالحظة  مع  الصادرات(
  للصادرات   بالنسبة  التصدير  أسواق  استقرار  وعدم  ،التصدير  عشوائية  يعكس  الذي  األمر

 تراجع  قد  التصدير  صفقات  عدد   أن  ،أيضا    ،يتبين  .(Luis and Misyef, 2022)  الفلسطينية
 السابقة. السنوات مع بالمقارنة %35 إلى تصل كبيرة بنسبة سنتينآخر 
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  السلع وأعداد دوالر( 1000) تصديرها والمعاد الصادرات قيمة :1-1 جدول

 المصدرين وأعداد المصدرة

 
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنة 

 - 767612.6 806470.9 740207 791379.3 691606.3 704941.8 الصادرات  مجموع

 - 287008.3 297337.5 415427 273504.8 234892.7 252869.1 المعادة  الصادرات  مجموع

  التصدير بيانات  عدد
 )الصفقات(

- 4485 5710 5627 5384 3654 3235 

 - 620 600 370 687 685 581 المصدرة   السلع عدد

 - 1013 986 1088 1000 966 876 تصديرها   المعاد  السلع عدد

 264 284 304 310 297 285 275 المصدرين عدد

  المعاد السلع مصدري  عدد
 تصديرها 

67 72 37 32 41 27 53 

 317 311 345 342 334 357 342 للمصدرين  الكلي العدد

  سجالت   واقع  من  –  الفلسطينية  المالية  وزارة  –  الفلسطينية  الجمارك  بياناتو   الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي   الجهاز  المصدر:
 .التصدير بيان

 

المعاد تصديرها، حيث تشكل أدناه    1-1وجدول    2كما يبين شكل   للصادرات  الكبيرة  النسبة 
حوالي ثلث الصادرات الفلسطينية، وهذا يبين أن هذه الصادرات ليست فلسطينية المنشأ، األمر 
الفلسطينية واعتمادها بنسبة كبيرة على السلع المستوردة  الذي يوضح ضعف تنوع الصادرات 

سلعة، وهذا الرقم يتجاوز السلع المنتجة   100ن  إلعادة تصديرها، التي وصل عددها إلى أكثر م
سلعة؛ أي إن عدد السلع المعاد تصديرها يفوق بكثير عدد السلع   400محليا  والمصدرة بحوالي 

 المصدرة الوطنية المنشأ. )القسم الخامس من هذا الفصل يوضح أكثر عن الصادرات المعادة( 
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 القيمة(  حيث )من للسلع الكلية الصادرات من تصديرها المعاد الصادرات  نسبة :2 شكل

 

 
 

  حيث  ،%83على    تزيد  بنسبة  )إسرائيل(  واحد  سوق   في  وتركزها  التصدير  أسواق  محدودية.  ثانيا  
 في  يباع  الغربية  الضفة  إنتاج  من  %83  أن  (Nunes and Aburaida 2018)  الدراسات  تبين

ى لإ  تصديره  يتم  %14.7  المتبقي  أن  يعني  وهذا  غزة،  قطاع  في   يباع  %2.3و  الغربية،  الضفة
  األردن. إلى    ثم  ومن  ،األكبر  النسبة   على   تستحوذ  التي  إسرائيل  إلى   خاص   وبشكل  ،لخارجا
  مبين  هو  كما  الفلسطينية  الصادرات  إجمالي   من   %83  حوالي على    الدوام   على  إسرائيل  تستحوذو 

  خالل   إسرائيل  إلى   الصادرات  نسبة  أنالجداول    ملحق  في   5  جدولال  يبين  كما  .1-2  جدولال  في
 تركز  على  واضح  دليل  وهذا  ،%87  إلى  %81  من  ويتراوح  ،ثابتا    بقي  2020-2010  الفترة

 إسرائيل.  وهي واحدة سوق  في الفلسطينية الصادرات
 

الميزا في  المزمن  السلعي  العجز  الجهاز    نثالثا .  الصادة من  الرسمية  البيانات  تفيد  التجاري: 
في ملحق الجداول( بأن عجز الميزان التجاري  2المركزي لإلحصاء الفلسطيني )انظر الجدول 

% من الناتج المحلي اإلجمالي  30مستفحل وثابت على مدار العقدين الماضيين، ويتراوح بمعدل  
رنة مع الدول األخرى، مع مالحظة أن هذا العجز،  الفلسطيني، وهذا يعتبر مرتفعا  جدا  بالمقا

تاريخيا ، يمول من صافي التحويالت الخارجية، وبخاصة العاملين في إسرائيل، والفلسطينيين 
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في اإلنفاق   -إلى حد ما-العاملين في الدول األخرى، إضافة إلى المعونات الخارجية التي تسهم  
 العام والخاص. 

 

 دوالر( 1000) إسرائيل إلى الفلسطينية الصادرات  ونسبة قيمة :2-1 جدول

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنة 
 886050 897563 967462 878617 770812 803626 إسرائيل  إلى  الصادرات 

 1054621 1103808 1155634 1064884 926499 957811 الفلسطينية   الصادرات  إجمالي
 0.84 0.81 0.84 0.83 0.83 0.84 إسرائيل   إلى  الصادرات نسبة 

 .الخارجية التجارة  إحصاءات الفلسطيني، لإلحصاء  المركزي   الجهاز  المصدر:
 

 حول   وتتراوح  ،هذا  ايومن  وحتى  1996  عامال  منذثابتة    شبه  للواردات   الصادرات  نسبة  أن  كما
  إلى   تشير  التي  وهي  ،(الجداول  ملحقفي    3  جدولانظر ال)  جدا    متدنية  النسبة  وهذه  ،16%

 نسبة   ثبات  بسبب  ثابت  شبه  عجز  من  ،أيضا    ،يعاني  الذي  التجاري   الميزان  في  العجز  اتجاهات
 .(3 الشكل نظرا) للواردات الصادرات

 

 التجاري   والميزان الواردات من لكل الصادرات  نسبة :3 شكل

 

 
 الجداول.  ملحق في  3  جدولال  المصدر:
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 اإلجمالي  المحلي الناتج   إلى الصادرات نسبة. رابعا  
 

  الفلسطينية  الصادرات  نسبة  بأن   4و  3  ينوالشكل  ، الجداول  ملحق  في  5  جدولال  من  البيانات  تفيد
 بين  ما  ثابتة  شبه  بقيت   (2020-2010)  العشر  السنوات  خالل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى

  المحلي   الناتج  في  الفلسطينية  الصادرات  مساهمة  ضعف  على يدل  الذي  األمر  ،%7  إلى  6%
  هذا   في   مساهمته  رفع   على  الصادرات   قدرة  عدم  في   تمثل  الضعف  وهذا   الفلسطيني،  اإلجمالي

 تغيير   إحداثفي    الصادرات  قدرة   عدم  على  الضعف  هذا  انعكس  ،أيضا    الفترة.  تلك  خالل  الناتج
 إلى  %20  بين  ما  وتتراوح  ،أيضا    ،منخفضة  نسبتها  بقيت  بحيث  ،التجاري   الميزان  في  ملموس

 التجاري. الميزان صافي  من 22%
 

  وكذلك   ،اإلجمالي  المحلي   الناتج  في  نسبتها  على  يؤثر  لم  للصادرات  المطلقة  القيمة  في  االرتفاع
  ونموه،   اإلجمالي  المحلي  الناتج  قيمة  من  كل  ارتفاع  بسبب  وذلك  التجاري،  الميزان  صافي   في

 الصادرات.  في النمو  من أكبر نمو ونسبة بقيمة ونموها الفلسطينية  الواردات وقيمة
 

 اإلجمالي المحلي الناتج إلى السلعية الصادرات  نسبة :4 شكل
 

 
 .الجداول ملحقفي  5 جدولال المصدر:
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  الزراعية   الصادرات  أداء   تراجعو   اآلخر  البعض  وتراجع  السلع  بعض  صادرات  ارتفاع  .خامسا  
 والصناعية 

 

  يتناسب  وال  ،القيمة  حيث  من  كاف    وغير  بطيء  الفلسطينية  الصادرات  نمو  اتجاه  ن إف  عام،  بشكل
  التأكيد   ويمكن  الصادرات،  في  النمو   من  أكبر  الواردات  نمو  إن  حيث  الواردات،  في  النمو  مع

 الرسمية  البيانات  تفيد  حيث  أخرى،  سلع  في  تراجع  يصاحبه  معينة  لسلع   الصادرات  نمو  أن  على
  هناك   أن  المنسق،  النظام  من  خانتين  مستوى   على  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   للجهاز

 2016  عامال  بين  ما  بالمقارنة  صادراتها.  نمت  وأخرى   ،صادراتها  تراجعت  سلعية  مجموعات
  . 2020  عامال  دوالر  مليون   128  حوالي  ارتفعت  قد  الفلسطينية  الصادراتفإن    ،2020  عامالو 

 مليون   213  بقيمة  ارتفعت  سلعية  مجموعات  خمس  أن  يتبين  ،التفصيلية  البيانات  إلى  بالنظر
  المعادن و   دوالر،   مليون   68  حوالي   البناء،  ومواد  امومصنوعاته  والحديد  األلمنيوم:  وهي  ،دوالر

  والفواكه   دوالر،  مليون   23  واللدائن،  دوالر،  مليون   30  واألثاث،  دوالر،  مليون   42  ،ومصنوعاتها
  إلى   وصلت  قيمتها  تراجعت  التي   السلعفإن    ،بالمقابل  دوالر.  مليون   20  الخضروات،  وبعض

 والتبغ  دوالر،   مليون   25  والحجر  دوالر،   مليون   48  بقيمة  الخضار  وهي،  ، دوالر  مليون   123
 .دوالر مليون  12 النباتية والزيوت الحبوبو  دوالر، مليون  13 واألحذية دوالر، مليون  25

 
  ، منخفضة  قيم  ذات  ولكن  ،نمت  التي  والسلع   تراجعت  التي  السلع  من  كبير  عدد  وجود  مالحظة  مع

  المنسق( النظام من خانتين مستوى  )على فصال   97 عددها  لغاوالب التعرفة  فصول  إلى وبالنظر
 وثالثة  ،فصال    85  مثلت  قدف  نمتأما التي    ،فصال    36  مثلت  قد  تراجعت  التي  السلع  أن  يتبين

 وثباتها  الفلسطينية  الصادرات  تركز  3-1  الجدول  يبين  كما  صادرات.  فيها  تكن  لم  أخرى   فصول
  حوالي   تشكل  التي  الجمركية(  التعرفة  فصول  من  فصال    16)   السلع  من  محددة  مجموعة  في
 نعاميال  بين  ماثابتة    شبه  ،ملجالم  في  ،النسبة  وهذه  الفلسطينية،  الصادرات  إجمالي  من  77%

  مجموعة   في  وتركزها  الفلسطينية  التصدير  قاعدة  ضيق  يعكس  الذي  األمر  ،2020و  2016
  ، 2016  عام ال  %19.1  من  الحجر  وهي  تصديرية  سلعة  أهم  مساهمة  تراجع  مالحظة  مع  محددة،

 . 2020 عامال  %14.4 إلى
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  ذلك   في  السبب  ويعزى   ،رواتالخض  صادرات  في  (%1)  قليل  نمو  إلى  ،أيضا    ،البياناتتشير  
 السياسات  بسبب  مياه(  إلى   تحتاج  التي   الخضروات  خاصة وب)  الزراعي   اإلنتاج  ضعف  إلى

 وأسباب  ،الزراعي  الدعم   وغياب(،  ج)  مناطق  وعلى  المياه،  موارد   على  المسيطرة  اإلسرائيلية
 الزراعة.  في االستثمار بجدوى  عالقة لها أخرى 

 

 خانتين  مستوى  على المنسق النظام فصول حسب التصديرية السلع أهم :3-1جدول:

 

 2020 2016 السنة 

 الفصل  وصف
 قيمة 

 نسبة  دوالر( 1000) 
 قيمة 

 نسبة  دوالر( 1000) 

 %14.4 151488 %19.1 176789 صخري   حرير أو  أسمنت أو  جص  أو  حجر  من مصنوعات
 %12.5 131969 %11.0 101659 إنارة  أجهزة  أثاث؛ 
 %9.7 102102 %8.5 78457 ومصنوعاته  مطاط  ومصنوعاتها؛  لدائن

 %6.7 70623 %6.6 60768 لألكل  صالحة  ودرنات، وجذور ونباتات خضر
 %4.2 44593 %5.2 47980 نباتي  أو  حيواني أصل  من نباتية، زيوت   أو وزيوت   ودهون  شحوم

 %4.2 44114 %3.7 34477 مصنعة  تبغ  وأبدال تبغ 
 %3.9 41573 %3.6 33054 األصناف  هذه أجزاء  شابهها؛ وما أحذية 
 %3.3 34717 %3.2 29632 خشبي  فحم   ومصنوعاته؛  خشب
 %3.1 33004 %3.0 27881 ومصنوعاتها  عادية معادن
 %3.0 31804 %2.6 24326 وبطيخ  وشمام  حمضيات  لألكل؛  صالحة قشرية   وأثمار فواكه

 %2.2 22960 %2.6 23659 ومصنوعاتـه  ألمنيوم 
 %1.9 20006 %2.0 18643 )فوالذ( صلب   أو  حديد أو  صب حديد   من مصنوعات

 %1.9 19933 %1.9 17870 خزف  من منتجات 
 %1.9 19608 %1.7 15678 الورق  عجائن من مصنوعات  مقوى؛  وورق  ورق 

 %1.8 19355 %1.5 14018 صيدلة  منتجات 
 %1.8 19283 %1.4 13187 ومصنـوعـاتـه  نحاس 

 %76.5 807133 %77.5 718076 الفرعي  المجموع 
 %100 1054621 %100 926499 الكلية  السلعية الصادرات  مجموع
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له عالقة بالمنافسة الخارجية وارتفاع    10تراجع منتجات الحجر وبعض منتجات األحذية الجلدية، 
تكاليف اإلنتاج في فلسطين، وبخاصة العمالة، والتكاليف الجارية األخرى. ويبدو أن هذا التأثير 
ينسحب على غالبية المنتجات الصناعية. كما يالحظ أن نمو الصادرات يتمثل في مجال صناعة  

)ال تحتاج إلى مياه أي إنتاج بعلي( وذلك  األثاث والصناعات المعدنية، وكذلك صادرات الفواكه  
الصناعات، وهذا ما يجب تعزيزه   في هذه  الفلسطيني  الخاص  القطاع  يعبر عن مدى تطور 
والبناء عليه. كما يجب إعادة النظر في أسباب تراجع صادرات الحجر الفلسطيني التي تعتبر 

 السلع األكثر تصديرا  من حيث القيمة.
 

  من   كل  وتطور  أداء   عن   تفصيال    أكثر  فكرة  التالي   الجزء  يوضح  ،لتفاصيلوا   التحليل   من  وللمزيد
 الصناعية. والصادرات الزراعية الصادرات

 

 الزراعية  الصادرات أداء4-1-3 
 

  للصادرات   السنوي   النمو  معدل  أنإلى    الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي   الجهاز  بيانات  تشير
  القيمة   من   % 8  فقط  تصدير  ويتم  الماضية،  العشر   السنوات  مدى   على   %1.14  هو   الزراعية

  على   قادرة  غير  الزراعية  الصناعة  أن  إلى  ذلك  في  السبب  ويعزى   الزراعي،  لإلنتاج  اإلجمالية
  التي   اإلجمالية  واإلنتاجية  العمل  مستويات  تدني  من   واضح  وهذا  ،الخارجية  األسواق  في   المنافسة

  األراضي   على   الحصول   يشكل  (. 2019  ، الفاو)  واألردن   إسرائيل  في  معدالتها  من  بكثير  أقل   هي
 في   المتوفرة  الزراعية  األراضي  مساحة  تتناقص  حيث  ،الفلسطينية  للزراعة  كبيرين  تحديين  والمياه
  تحت   االحتالل  سلطات  بها  تقوم  التي  المصادرة  عمليات  بسبب  رممست  بشكل  الغربية  الضفة

  التي   ،)ج(  المنطقة  في  األراضي  استخدام  على  المفروضة  القيود  إلى  إضافة  ،مختلفة  ذرائع
  الجدار   أدى  كما  .رعيا    وأفضلها  خصوبة   األكثر  وهي   ،الزراعية  األراضي   من %  62.9  تضمن

  انخفضت   المحصلة   وفي   ،الفلسطينيين  المزارعين  أراضي  من  كبير  جزء  قضم  إلى   الفاصل 
 ،األونكتاد)  الثلث  حوالي  الماضية  القليلة  العقود  مدى  على  الغربية  الضفة  في  الزراعية  المساحة
2015). 

 
خانات من النظام   6تشير إلى زيادة صادرات األحذية بشكل عام، ولكن البيانات التفصيلية على مستوى    3-1البيانات في جدول    10

ماليين دوالر العام   10المنسق، تبين مجموعة متنوعة من منتجات األحذية، وتبين أن صادرات األحذية إلى إسرائيل قد تراجعت بحوالي  
 ، ولكن الزيادة في صادرات األحذية المتنوعة قد أخفى فرق تراجع صادرات األحذية إلى إسرائيل. 2016بالمقارنة مع العام  2020
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  2020و  2015  ينعامال  بين  ما   الزراعية  للصادرات  الملحوظ   التراجع  مدى   4-1  جدول ال  يبين  كما
 الوحيدة  السلعهي    والحمضيات  الفواكه   أن  مالحظة  مع  دوالر(  مليون   63  إلى  94  من  )تراجع

 وكانت  األخرى،   الزراعية  السلع  صادرات  تراجع  على  يتغلب  لم  االرتفاع  هذا   ولكن   ارتفعت،  التي
  2020 عامال تقريبا   دوالر مليون  31 إلى وصلت بقيمة الزراعية الصادرات تراجع الكلية النتيجة

 .2015 عامال مع بالمقارنة
 

 : الصادرات الزراعية المحلية حسب فصول النظام المنسق4-1جدول 

 أمريكي( دوالر  1000)

 

 الوصف  2015 2016 2017 2018 2019 2020

 حية  حيوانات     39.51  

 لألكل  وأحشاء  ولحوم  صالحة أطراف  72.02 416.85 778.69 876.08 906.27 362.64

  27.55    
  الفقاريات من وغيرها  رخويات  ، وقشريات  أسماك

 مائية ال

5002.31 4371.72 4095.4 3812.12 3759.73 3744.81 

  طيور؛  بيض ؛األلبان صناعة   ومنتجات ألبان
  أصل  من لألكل صالحة  منتجات طبيعي؛ عسل

 آخر مكان  في والداخلة  مذكورة  غير حيواني، 

 النباتات  من  وغيرها الحية  األشجار 1946.07 2080.35 1878.97 1816.65 1480.47 2947.36

 لألكل  صالحة  ودرنات، وجذور ونباتات خضر 67530.6 59189.12 61850.4 55367.95 29811.78 9007.77

42382.99 40917.34 32338.32 32704.68 21004.27 14667.62 
 قشور ؛لألكل  صالحة قشرية   وأثمار فواكه

 شمام  أو  بطيخ وقشور   ، حمضيات 

 وتوابل  وبهارات وشاي  بن 6466.18 3396.76 5151.195 4292.92 2459.33 3642.8

 حبوب  0.91 50.91 64.8  52.07 3.39

 المجموع  94428.25 89898.03 106240.9 98854.42 79999.02 63349.29

 . الخارجية التجارة إحصاءات -الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز
 

لغير إسرائيل هو األكبر من حيث عدد معامالت    تجدر اإلشارة إلى أن النشاط الزراعي التصديري 
  2021التصدير، فمثال  بلغ عدد شهادات المنشأ المعتمدة من وزارة االقتصاد الفلسطيني العام  

% منها للصادرات الزراعية الموجهة غالبا  إلى األردن، األمر  38شهادة منشأ،    2826  حوالي
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ة ونشاطا  مكثفا  ولكنه منخفض القيمة، وهذا  الذي يعني أن هناك تنوعا  في الصادرات الزراعي
يعني، أيضا ، أن هناك إمكانية لرفع قيمة الصادرات الزراعية إذا ما تم تكثيف اإلنتاج العضوي 

 (. 2021والمنتجات الزراعية الخضراء )وزارة االقتصاد الوطني، 
 
 الصناعية  الصادرات أداء 5- 3-1

 

  التصنيع   هيكلية  من  نابع  الماضية  العقود  خالل  ثباتها  شبه  أو   الصناعية  الصادرات  أداء  نمو  عدم
  في  الصناعية اإلنتاجية الشركات غالبية  أن األول،؛ سببين إلى األداء ذلك  ويعود فلسطين، في

 لرأس  ا  منخفض  ا  تراكم  تواجه   الشركات  وهذه   ،(%91.8)  صغيرة  شركات  هي  الفلسطيني  االقتصاد
ى  لإ  الدخول  على  قدرتها  من  يحد  الذي  األمر  ،التكنولوجيا  الستيعاب   متدنية  وقدرات  المال،

 توظف  11، شركة  2156  عددها  البالغ  الشركات  من  فقط  %8.2أن    يالحظ  كما  ،العالمية  ألسواقا
 الشركات  عدد  ثبات  الثاني،  .شخصا    50  من  أكثر  توظف  شركات  107و  ، أشخاص  10  من  أكثر

  من  % 80  حوالي   تصدر هي  و   ،فقط  سلعة  30  بحوالي   الماضية  الثالثة   العقود   خالل   المصدرة
  الصناعة   في   الكامن  والضعف  الهيكلي  التغير  عدم  عن   يكشف  وهذا   الفلسطينية،  الصادرات

 رأس   كثافة   مثل  تقدم  دون   الهيكلي  التغير  مؤشرات  على  الوضع  هذا   أبقى  لذلك   الفلسطينية،
      الجدول   انظر)  تصديرها  يتم  سلعة  30  في  فقط  تركزت  التي  التكنولوجياو   واإلنتاجية،  ،المال

1-5) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 2021المصدر: وزارة االقتصاد الوطني،   11
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  الفصل حسب فلسطين في المحلية الصناعية الصادرات :5-1 جدول
 (دوالر 1000) المنتجات( )أهم

 

 .الخارجية التجارة  إحصاءات ،الفلسطيني لإلحصاء  المركزي   الجهاز  المصدر:

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 المنتجات  أهم الفصل 
 41240 44613 39417 45581 54305 41375 الزيتون  زيت 15
 8346 6565 8000 7180 7123 6488 نقانق  16
 1479 1683 1603 1228 1082 5073 سكاكر 17
 817 735 1119 1108 1235 8331 شوكوالتة  18
 1244 1503 989 1062 1737 2377 ومقرمشات  كسكس 19
 6458 6180 6677 6250 7539 8135 المصنعة  والخضروات الزيتون  20
 10299 10906 11780 13714 16295 16371 الطعام  تحضير  21
 2562 3337 3738 3179 7447 13549 مياه  22
 7351 6432 6469 5559 8141 8585 سجائر  24
 11091 11888 19645 35069 35647 40502 الحصى  25
 7110 4845 4562 3903 5300 4161 أدوية  30
 2086 2426 2243 1171 1963 2230 تنشيط  عوامل 34
 66657 71297 71042 69350 86530 95398 منوعة 39
 17191 18817 20598 15968 20468 19857 المنصات  42
 12671 13228 15547 17153 15051 15491 التواليت  ورق  48
 1024 1098 1301 1483 848 1346 منوعة 61
 3835 3321 4975 1386 3077 3172 منوعة 62
 38220 32144 36571 34772 29702 19690 أحذية  64
 168917 173100 207669 189239 180669 146549 حجر 68
 1292 1283 1619 729 2108 2349 ومصنوعاته  زجاج 70
 25765 18242 34691 46758 46773 52037 منوعة 72
 10363 12133 13620 16968 24994 20588 منوعة 73
 14226 12476 12638 10 13689 11429 أبواب  76
 2663 2702 2592 974 2371 3236 منوعة 84
 5744 7598 6122 5 3489 5719 منوعة 87
 98444 99526 110156 108685 121889 128254 منزل  أثاث  94
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 تصديرها  المعاد الصادرات 3-2
 

  قاعدة  وضيق   ضعف  على  يدلل   تصديرها  المعاد  الصادرات  نسبة  ارتفاعفإن    ،سابقا    ذكر  كما
  العجز   تقليل  في  االقتصادية  أهميتها  من  الرغم  على  وذلك  المحلية،  المنتجات  من  التصدير
 التجاري.

 
 بالمقارنة   %30  بحوالي  سنتينآخر    في  قيمتها  تراجعت  قد  الصادرات  هذه  أن  6-1  الجدول  يبين
 فترةل  %27 إلى  % 36 من الكلية الصادرات في مساهمتها نسبة تراجعت كما ، 2018 عامال مع

  األردن   من  كل  إلى  المعادة  الصادرات  نسبة  تراجع  إلى  ذلك  في  السبب  ويعزى   ،نفسها  المقارنة
 بعد  ، 2020  عامال  % 99على    تزيد  نسبة  على  تستحوذ  إسرائيل  أن  مالحظة  مع،  الخليج  ودول

 ودول  األردن  بين  موزع  والباقي  الصادرات،  هذه  من  2018  عامال  %97.4  النسبة  هذه  كانت  أن
 تصديرها  المعاد  السلع  هذه  طبيعة  يبين  الذيالجداول    ملحق  في  4  الجدولانظر    ،للمزيد)  الخليج

 . ونوعيتها(
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 2020-2018 للفترة المقصد وبلد تصديرها المعاد والصادرات الفلسطينية الصادرات إجمالي :6-1 جدول
 

 2018 2019 2020 

 المجموع  تصديره  معاد وطني  صادر  المجموع  تصديره  معاد وطني  صادر  المجموع  تصديره  معاد وطني  صادر  دوالر باأللف   القيمة 

 740207 415427 1155634 806471 297337 1103808 767613 287008 1054621 

 %100 %27 %73 %100 %27 %73 %100 %36 %64 الكلي  من  النسبة 

 886050 286072 599978 897563 295585 601977 967462 404793 562669 إسرائيل 

 %84.0 %99.7 %78.2 %81.3 %99.4 %74.6 %83.7 %97.4 %76.0 الكلي  من  النسبة 

 57058 926 56131 71430 1122 70308 73953 6894 67058 األردن 

 %5.4 %0.3 %7.3 %6.5 %0.4 %8.7 %6.4 %1.7 %9.1 الكلي  من  النسبة 

 46436 7 46429 70596 10 70586 63999 925 63074 الخليج  دول

 
8.52% 0.22% 5.54% 8.75% 0.00% 6.40% 6.05% 0.00% 4.40% 

 . الخارجية التجارة  إحصاءات ،الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز المصدر:    
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 خالصة
 

  والجواب   الفلسطينية؟  الصادرات  على  طرأت  التي  التغيرات  هي  ما:  سؤالعن    يجيب  سبق  ما
 : التاليةالنقاط  في

 

  ، اآلن حتى خضراء صادرات ليست هي الفلسطينية الصادرات أنإلى  التنويه يجب ،بداية -
  صادرات  إلى  تتحولألن    قابلة  ،الزراعية  خاصةبو   ،تصديرا    األكثر  السلع  اعتبار  يمكن  ولكن

 خضراء. لصادرات لتحويلها الجهود من مزيد إلى بحاجة  الصناعية والسلع خضراء،
  الصادرات   أداء  على  ملموسة  تغيراتتوجد    ال  أنهالسابق،    والتحليل  البيانات  من  يستفاد -

  بشكل   ،يؤثر  لم  ،سنوات  خمسآخر    خالل   %11  نسبةب  ارتفاعهاإن    حيث  ككل،  الفلسطينية
  125)  قليلة   الزيادة  لهذه  المطلقة  القيمةألن    وذلك  التجاري،  الميزان  عجز   على   ،واضح
  الصادرات   نسبةأن    يفسر  ما  وهذا  الواردات.  حجم  في  الزيادة  مع  بالمقارنة  دوالر(  مليون 

 هذا. ايومن وحتى 1996 عامال منذ %16 بحدود ثابتة بقيت للواردات

 تتجاوز  ال  محددة  سلعية  مجموعة  عن  نجمت  الصادرات  في  الزيادة  فانآخر،    جانب  من -
 الزراعية  السلع  وبخاصة  ،هاصادرات  تراجعت أساسية سلع  ،أيضا    ،هاتقابل ولكن سلع، عشر

 والحجر. 

  واحدة   سوق   في  الصادرات  من   %80  من  أكثر  وانحسار  التصدير،  قاعدة  ضيق  أن  كما -
  الذي   األمر  ثبات،  حالة  في  وتنويعتها  الفلسطينية  الصادرات  تركيبة  على   يبقي  ،)إسرائيل(

 من  %14.7  أن  يفسر  ما  وهذا  الخارجية،  األسواق  إلى  الفلسطينية  الصادرات  نمو  من  حد
 .اإلسرائيلية للسوق  وغالبيته ،للتصدير يخصص فقط الفلسطيني اإلنتاج

  السلع  هذه نسبة وأن تصديرها، المعاد  السلع من %99 من أكثر على حوذتتس إسرائيلإن  -
 واعتمادها   التصدير  قاعدة  ضعف  إلى  يشير  الذي  األمر  ،الفلسطينية  الصادرات  ثلث  حوالي

  السلع   عدد  بكثير  يفوق   تصديرها  المعاد  السلع  عدد  أن  كما  .الصنع  محلية  غير  سلع   على
 القابلة   الفلسطينية  اإلنتاجية  القاعدة  ضعف  إلى  يشير  الذي  األمر  ،محليا    والمنتجة  المصدرة

 للتصدير. 
  إلى   يرتق    ولم  ،وضعيفا    محدودا    زالي  ال  الفلسطينية  الصادرات  أداء   أن   النهائية،  والنتيجة -

  اإلنتاج   مساهمة  من  يغير  لم  وكذلك  الخارجية،  التجارة  مؤشرات   من  يغير  الذي  المستوى 
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  الصناعي  اإلنتاجإن    حيث  ،مرض    بشكل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  والزراعي الصناعي
 المنتجين  كثافة   على   يعتمد  والزراعي   المنتجين،  ومتوسطي  صغار  على  يعتمد  هيكليته  في

  إجمالي   من   % 80  حوالي  تشكل  سلعة   30  فقطإنه    حيث  قليلة،   بكميات  ولكن  ، الصغار
 االعتبار  في  األخذ  مع  ، جدا    ا  محدود  الصادرات  في  التنوع  زالي  فال  الفلسطينية،  الصادرات

 المؤشرات. هذه على الكبير غزة قطاع غياب تأثير
 السبيل  أن ويبدو الصادرات، هذه لتنمية والبدائل السبل أفضل عن البحث من بد ال ،لذلك -

 اعتقادنا  حسب  إذ   الخضراء،  الصادرات  باتجاه  الحثيث  والسعي  التوجه  هو   لذلك  قابلية  األكثر
  96  عامال  منذ  السلعية  الفلسطينية  للصادرات  التاريخية  البيانات  مؤشرات  ثبات  على  المبني
 هو  حاليا    الوحيد  المالذ  فان   الصادرات،  على  جوهري   تغيير  إحداث  وعدم  ،اليوم  وحتى

 التالي.  الفصل   في نعرضهس ما وهذا األخضر. )التصدير( اإلنتاج
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 الرابع الفصل
 الصادرات الفلسطينية الخضراء

 
 

 فلسطينية خضراء  صادرات إنتاج وفرصإمكانات  4-1
 

  أن   يمكن  التي  السلع   أو  القطاعات  خالل   من  ،الخضراء  الصادرات  فرص   الفصل  هذايستعرض  
 التصدير  نحو  التحول  يعني  األخضر  اإلنتاج  نحول  التحول  أنب  التنويه  ويجدر  خضراء،  تكون 

 األخضر  اإلنتاج  مرحلة   في  تمر  أن  دون   خضراء  سلع  تصدير  يمكن  فال  تلقائي،  بشكل  األخضر
  مصطلح   مع  تماما    ومتسق  مرادف  األخضر  اإلنتاج  مصطلح  إن  القول  يمكن  ،هنا  ومن  .وإجراءاته

 الخضراء.  الصادرات
 

 يعني   ال  وهذا  للتحول،  قابلية  األكثر  القطاعات  على  سيتم  الضوء  تسليطفإن    ،خرآ  جانب  من
  قطاع   كل  مستوى   على  مفصلة  دراسة  إلى  يحتاج  ذلك  ولكن  قابلة،   غير  األخرى   القطاعات  أن

 اتجاهات   تحدد  استكشافية  استطالعية  دراسة  كونها  ؛ذلك  تغطي  ال  الدراسة  وهذه  سلعة،  وكل
 السعي  في  المبذولة  الفلسطينية  الجهود  مسار  وتتبع  ،ومعاييره  األخضر  االقتصاد  نحو  التحول

 .األخضر التصدير أو اإلنتاج نحو
 
 الخضراء  فيها بما الصادرات  تنمية في المبذولة الفلسطينية الجهودو  السياسات 1- 4-1

 

  بطرق   الفلسطينية  الصادرات  تنمية  ىعل  عديدة  سنوات  منذ  المسؤولة  الفلسطينية  الجهات  ركزت
هي    والسياسات  الخطوات  هذه  أولى  توكان   تنميتها،  بهدف  سياسات  ووضععدة،    وخطوات

 تنمية  مهمةبه    أنيط  الذي  ،1998  عامال  في  تريد"  "بال  للتجارة  الفلسطيني  المركز  تأسيس
 االقتصاد  وزارة  وبإشراف  ،المختلفة  الجهات  مع  والتعاون   بالتنسيق  وترويجها  الفلسطينية  الصادرات

ذراعان أساسيتان    له  أصبح  الفلسطينية  الصادرات  تنمية  ملف  إن  القول  يمكن  وبذلك  الوطني،
 عضويته   في   م ضي  الذي  ،تريد"  "بال   في  المتمثل  الخاص  والقطاع  الوطني  االقتصاد  وزارة  هما

 الخاص.  القطاع عن ممثلين
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ُيواجه    هاتطبيق  ولكن  ،1999  عامال  منذ  البيئي  األثر  تقييم  سياسة  الفلسطينية  الحكومة  أصدرت
 ترسيخ  يتم  لم  اآلن  حتى  لذلك  التقييم،  تمويل  ضعف  أهمها  من  اآلن،  حتى  المشاكل  من  العديد
  السياحية،   والمشاريع  للمرافق  االستراتيجي   البيئي  التقييم  ذلك   ويشمل  ،البيئي  األثر  تقييم  سياسة
 ئي يالب  األثر  وتقييم  البيئية  الموافقة  شروط  إنفاذ  الضروري  من  ؛فمثال    ذلك.  تعديل  يتم  أن  ويجب

  التراخيص   متطلبات  كافة  تنفيذ  وكذلك  ، أو فتحها  المحاجر   بإغالق  األمر  يتعلق  حين  ونتائجه
د   داخلي  نظام  لبناء  ملحة  الحاجة  زالت  فال  والرخام،  الحجر  لقطاع  بالنسبة  المتطلبات  يحد 

 المتعلقة   اإللزامية  الفنية  المواصفات  وتشمل  ،والكسارات  بالمحاجر  الخاصة   البيئية  واإلجراءات
  باالعتبار   واألخذ  ،المهنية  والسالمة  الصحة  قضايا  إلى  إضافة  منها،   كل  عن  الناشئة  باالنبعاثات

  المتعلقة   اإللزامية  النواحي  األنظمة  هذه  تتضمن  أن  ويجب  .السكانية  التجمعات  على   ذلك   أثر
 .(2018 ،تريد )بال زراعية  أراض   إلى وتحويلها ،إغالقها بعد المحاجر بتأهيل

 
  قبل  من تنفيذها تم  التي 12والمشاريع الجهودالتي تخللتها  عديدة  سنوات مرور وبعد ، لذلك الحقا  
  وضع   أبرزها  كان  للسياسات،  داعمة  همةم  تطويرية  خطوت  إلى  التوصل  تم  ،تريد  وبال  الوزارة

  قرار   من  بدأت  ،سنوات  لخمس  الفلسطينية  الصادرات  لتطوير  ورؤية  تفصيلية  طريق  خارطة
  لجنة   وتشكيل  ، ا  عضو   27  من  مكون   وطني  فريق  تشكيل  14/3/2012  بتاريخ  الوزراء   مجلس

  تم  وبذلك   ،للتصدير  الوطنية  االستراتيجية  لوضع   ،الوطني  االقتصاد  وزير  برئاسة  عليا  توجيهية
  الفلسطيني   المجلس  تأسيس  عنها   بثقنا  التي  ،2018-2014  للتصدير  استراتيجية  أول  وضع

 القطاع  من  نممثلي  وعضوية  ،تريد"  "بال  وسكرتارية  ،االقتصاد  وزارة   برئاسة  الفلسطينية  للصادرات
 . (2015-2014 للتصدير الوطنية االستراتيجية)  الخاص

 
  الفلسطينية  الصادرات  قيمة  رفعل  ومشاريع  وتدخالت  سياسات  وضع  إلى  االستراتيجية  هذه  هدفت
  توفر  بشرط ذلك ولكن ،%13 يبلغ سنوي  نمو بمعدل أي ؛الخمس السنوات خالل %67 بنسبة
 اإلسرائيلية  والسياسات  الموارد  شح  بسببإال أنه    االستراتيجية،  هذه  بنود  لتنفيذ  دوالر  مليون   130

 
اعي العضوي من قبل وزارة االقتصاد الوطني الزر  اإلنتاجشركات فلسطينية شهادة جلوبال جاب، وشهادة  8على سبيل المثال، تم منح   12

".  األخضربعنوان "خلق بيئة ممكنة ألعمال االقتصاد    األوروبي، وذلك ضمن مشروع ممول من االتحاد  27/1/2021بتاريخ    "،بال تريد"و
 على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج ذات العالقة. "بال تريد"كما عمل 
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  القدرة   وعدم   والزراعية،  الصناعية  السياسات  ضعف   إلى   باإلضافة   الهدف،   هذا   يتحقق  لم  المقيدة
 "ج". المسماة المنطقة في الفلسطينية  الموارد استغالل على

 
  بأهداف  2022-2017  الوطنية  السياسات  أجندة   أهداف   ودمج  ربط  السياسات  هذه  إلى  يضاف

  عشر،   والثاني  والتاسع،  الثامن،  الهدف  ضمنها  من  التي  ،2030-2015  المستدامة  التنمية  خطة
 والمناخ  البيئة  على  تركيزها  خالل   من  ، المستدامة  الخطة   في  عشر   والخامس  عشر،  والثالث

  الصادرات   وتنمية  المستدام،  والتصنيع  المستدامة  البيئية  الزراعة  وتحفيز  ،األخضر  واالقتصاد
 الفلسطينية.

 
  هذا   وفي  ،الصادرات  تطوير  إلى   الرامية  والجهود  المساعي   تتوقف  لم   ، ذلك  من   الرغم  على

 للتصدير   الوطنية  االستراتيجية  مراجعة،  2022  عامال  الوطني  االقتصاد  وزارة  قررت  الخصوص
  دراسة   ،(Abugattas and Misyef, 2022  التحديث  هذا   حول  الدراسة   تأشار   حيث  ،وتحديثها

  التزام   وعدم   ،الموارد  شح  إلى  يعزى   االستراتيجية  بنود  تنفيذ  عدم   سبب  أن   إلى  ة(منشور   غير
 للمشاريع  والتدريب  القدرات  في  ضعف  مواطن  وجود  بسبب  وكذلك  التجارية،  بالتسهيالت  إسرائيل
  الفلسطينية  للمنتجات   والبيئية  الصحية  المعايير  تنفيذ  على  القدرة  وعدم  13،والمتوسطة  ةالصغير 

  التوصل   تم  كله  لذلك  ،التجاريين  الشركاء  مع  المفاوضات  قوة  من   ويزيد  ،أفضلية  يعطيها  بشكل
  لم   والتي  ، السابقة  الخطة  بها  مرت  التي   الصعبة  التجربة  تجنب  ضرورة  إلى   المراجعة  هذه   من

  اللوائح   على  واالتفاق  للتنفيذ  المؤسسي  اإلطار  إنشاء  خالل   من   وذلك  المنشود،  التقدم   تحرز
 تصب التي األنشطة من همةم مجموعة على التركيز مع ،كافة األطراف بين الداخلية التنفيذية

 الخضراء. الصادرات فيها بما ،الفلسطينية الصادرات تعزيز خدمة في
 

  في   العمل  وتيرة  ارتفعت  فقد  األخضر،   االقتصاد  نحو  بالتحول  المتعلقة  الجهود  يخص  وفيما
 العالمية  لتوجهاتل  فلسطين مواكبةسياق  في يأتي وهذا الخضراء، الصادرات تنمية نحو السعي

 
ألهمية   خاصا   على مستوى الشركات، والتدريب على تدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث ستولي االستراتيجية الوطنية اهتماما   13

رزت استراتيجيات التصدير الخاصة بكل قطاع )زيت  المهارات المهنية واإلدارية داخل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبالمثل، أب
أمام بناء إمكانات التصدير للمشاريع   باعتبارها عائقا    ،والسياحة( مواطن الضعف في المهارات  ،والمالبس  ،والحجر والرخام  ،الزيتون 

 الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتضمنت خطة لتنمية المهارات في هذه القطاعات.
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  اللجنة   عملت  فقد  ،وسياساته  األخضر  االقتصاد  ممارسات  توطين  نحو  العمل  تكثيف  إلى  الرامية
  إضافة   ،األخضر   االقتصاد  ومشاريع  مفاهيم  تعزيز  على  "تريد  بال "  مع  بالتعاون   العليا  التوجيهية

  يبين  األخضر  االقتصاد لسياسات إطار  وضع  وتم هم، مال التحول لهذا  الالزمة   البيئة تعزيز إلى
 االتجاه. هذا في ىالفضل  والممارسات التحول كيفية

 
  وعملت   فلسطين.  في  األخضر  باالقتصاد  المرتبطة  المختلفة   الجوانب  تطور  في   تقدم   إحراز  تم

  القانون   مثل:  االقتصادية،  التنمية  في  البيئية  القضايا  دمج  على  واألنظمة  القوانين  من  العديد
 للحكومة   يتيح  االستثمار  قانون   بأن  علما  ،  االستثمار  قانون   ،البيئي  التقييم  سياسة  األساسي،  البيئي
  للطاقة  حوافز مجموعة تطوير تم كما. البيئي األداء وتحقق تستوفي التي للمشاريع حوافز تقديم

  القطاعية   الفلسطينية  الوطنية  االستراتيجيات   بمختلف  المستدامة  التنمية  أهداف   ربط  وتم  ،المتجددة
  االستراتيجيات   هذه  تنص  حيث  األخضر،   القتصاد ى الإ  التحول  فيها  بماعدة،    لقطاعات  والشاملة 

  السلع   توفير  على  الحفاظو   ،)النظيفة(  المستدامة  الطاقة  واستخدام  التلوث،  من  الحد   على
  الزراعة و   الغذائي،  األمنو   المستدامة،  الزراعة  من  لكل  األيكولوجية  بالنظم  الخاصة  والخدمات

 واإلدارة  ،للموارد  المستدام  االستخدامو   الموارد،  حفظو   المناخ،  تغير  مع  التكيف  على  القادرة
 .المائية  للموارد المتكاملة

 
 مؤسسة   قامت  فقد  الفلسطينية،  14والمقاييس  المواصفات  مجال  في   المبذولة  الجهود  صعيد  وعلى 

  بمخلفات   المتعلقة  المعايير  وتشمل:  ، الصلة  ذات  المعايير  من  العديد  بنشر  الفلسطينية  المواصفات
 البيئة،   في  الكيماوية  المواد  بتحلل    المتعلقة  والمواصفات  الزراعية،  للمنتجات  الكيماوية  المواد

 ُيسمح  التي  الصناعية  العادمة بالمياه  المتعلقة  والمواصفات  الصناعات،  عن  الناشئة  واالنبعاثات
  يسمح   التي  الُمعالجة  العادمة  والمياه  للبلدية،  التابعة  العادمة  المياه   معالجة  محطات  إلى  بنقلها

 بتسخين  المتعلقة  والمواصفات  التربة،  بجودة  المتعلقة  والمواصفات  الزراعة،  في  استخدامها  بإعادة
 التنفيذ(،  )قيد  االجتماعية  المسؤولية  ومعيار  المياه،  جودة  ومعايير  الشمسية،  بالطاقة  المياه

  لمخلفات   السالمة  منتجات  ومعايير  (،ISO 14001)  البيئية  اإلدارة  نظام  ومعيار  الطاقة،  وعالمة
 

شهادة الجودة  :  من الشهادات ذات العالقة بالجودة، وهي  أنواعخمسة    إصداريمكن  فإنه  ،  2019عام  الالجودة الصادر    لنظام عالمة  وفقا    14
المنتجات    واإلشرافالفلسطينية،   وشهادة  الجيدة،  الزراعية  والممارسات  والحالل،  -Psi.pna.ps/quality-and.  اآلمنةالفلسطينية، 

certificate 
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  الجودة  ميثاق  إعداد  على   حاليا    العمل  يجري   كما  الزيتون،  لزيت  الجودة  وميثاق  الكيماوية،  المواد 
  (، ISO 50001)  الطاقة  وإدارة  (، ISO 14046)  المائية  والبصمة  اليدوية،  الحرف  لصناعات

 (.PAL GAP) الجيدة الزراعية للممارسات الفلسطيني والنظام
 

  ، (ISO)  من  شهادات  على  حصلت  فلسطينية  شركات  8  حوالي  عن  اإلعالن  تم  ،2021  العام  في
  مكونات  أحد  هو  اإلجراء  هذا  .العضوي   الزراعي  واإلنتاج  ،الجيدة  العالمية  الزراعية  والممارسات

  خالل   ومن  .األخضر  االقتصاد  إلى   فلسطين   انتقال  لدعم  األوروبي  االتحاد  تمويل  يستخدم  برنامج
  دولية،   شهادات  على   لحصولى الإ   السعي  في  الشركات  ةومساعد  خضراء،  إنتاج  أساليب  ابتكار

  للشركات   الفني  الدعم  المبادرة  قدمت  األخضر،  االقتصاد  فكرة  حول  الفلسطينيين  السكان  وتثقيف
  التنمية  وأهداف  الوطنية  التنمية  لخطة  وفقا    وذلك  ر،األخض  التصنيع  مجال  في  القدرات  وبناء

  من   الشركات  الشهادات   هذه  تمكن  .الخضراء  التصدير   لسياسة  إطارا    وضعت  التي  المستدامة
  المحلي  التصنيع  ويعزز  المحلية   الصادرات  ينوع  ما  ،العالمية   األسواق  في  المنافسة

(PORTLAND TRUST, 2021). 
 

 والعالمات   المواصفات  نطاق  توسيع  إلى  حاجة  هنالك  تزال  الإنه  ف  كله،  ذلك  من  الرغم  على
 أنها   على   العالمية  األسواق  ضمن  المنتجات  وتسويق  العالمية  المنافسة  أجل  من   وذلك  ،الخضراء
 أكثر   من  العضوية  المنتجات  شهادة  تعتبر  الزراعي،  القطاع  ضمن  للبيئة.  وصديقة  خضراء

 بشهادات   مقترنة  الشهادة  هذه  تكون   الحاالت،  بعض  وفي   واستخداما ،  شيوعا    الخضراء  الشهادات
  شهادات   العالمية  األسواق  تتطلب  ذلك،  إلى   إضافة   الحياة.  أجل  من  العدالة   أو   العادلة   التجارة

 تطوير  إن  وبالتالي،  للتصدير.  إلزامي  كمتطلب  الجيدة  الزراعية  الممارسات  شهادة  مثل  إضافية
  لألسواق  التصدير على  للحفاظ  همةمال  النواحي   من  يعتبر  ،الجيدة  الزراعية  الممارسات  شهادات

 ملصقات   لتطوير  فرصة  هنالك  فلسطينية،  عضوية   ملصقات  تطوير  إلى   إضافةو   الصلة.  ذات
 مؤخرا    تطويرها  تم  التي  المعايير  مع  تتماشى  بحيث  ،المستدامة  الزراعية  للممارسات  فلسطينية

 هولندا.  في

 
 



52 

 خضراء  صادرات إنتاج نحو للتحول والتحديات  المتاحة الفرص 4-2
 

 والغذائية  الزراعية المنتجات مجال في 1- 4-2
 

 المنتجات   بعض  وتمتلك  الزراعي،  اإلنتاجي  التنوع  في  ميزة  فلسطين  يعطي  ،والمناخ  الجغرافيا  تنوع
  بدون   تستهلك  التي  الغذائية  النباتية  والمنتجات  الطبية  األعشاب  مجموعة  ضمن  صحية  ا  قيم

  ، الزيتون و   الزعتر،و   ،الطبية  األعشاب   من  وغيرها  الميرمية  مثل  عليها،  تصنيع  عملية  إجراء
  بين   ما  صادراتها  ارتفعت  حيث  ،عالية  قيمة  ذات   أيضا    البعلية  الفواكه  أن  تبين  كما  ،والتمور

 مةالالع  تحمل  ال  المنتجات  هذه   ةغالبيو   دوالر،  مليون   20  ي لحوا  2020و  2016  ينعامال
 زيتون   هو  الغربية  الضفة  في  المتواجد  الزيتون   معظم  ؛فمثال  .  الدولية  المعايير  بحسب  الخضراء
  الطرق   أفضل  يكون   قد  الخضراء  للصادرات  فالتوجه  .معتمد  غير   أنه  من على الرغم    ،عضوي 

  الصادرات   مستوى   على  ملموس  تقدم  إحراز   يتم  لم   أنه   خاصة بو   الفلسطينية،  الصادرات  لتنمية
 الخضراء(.   )غير العادية

 
  الزراعة   وزارة  تقوم  ،سابقا    والموضحة  المبذولة  الفلسطينية  الجهود  إلى  وإضافة  ،السياق  هذا  في

  األراضي   في  العضوية  الزراعة  تطوير  على  ،واألهلية  الوطنية  المؤسسات  مع  بالتعاون   ،الفلسطينية
 المهندسين  وجمعية  ،الزراعية  اإلغاثة  المؤسسات  هذه  رأس  على   ويـأتي.  المحتلة  الفلسطينية
  وجمعية   ، العضوية  للزراعة   الفلسطينية  كالشركة  المؤسسات،  بعض  تقوم  العرب.  الزراعيين
 ومنح  ومراقبته،  العضوي   اإلنتاج  بمتابعة  العادلة،  جارةتلل  كنعان  وشركة   ، العادلة  للتجارة  فلسطين
 .واألمريكية األوروبية المواصفات على  بناء بذلك الخاصة والشهادات الالزم االعتماد

 

 تعمل  ، الخضراء  العالمة  أو  العضوية  شهادات  تعطي  التي  الفلسطينية  المؤسسات  من  جزء
 مثل:؛ خارجية جهات من بتصديق أو باإلنابة

 

  لغايات   ثالث  طرف  من  شهادات  على  حاصلة  شركةوهي    :العادلة  للتجارة  كنعان  شركة −
  نوترالند  وجمعية  ي،األلمان  والمعهد  ،السويسري   المعهد  من  كل   قبل  من  واالعتماد  التفتيش
 .ألمانيا في  العضوية للزراعة 
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  النوعي،   الزراعي  التدريب  مجال  في  تعمل  :(COAP)  العضوية  للزراعة  الفلسطينية  الشركة −
 الزراعية  المنتجات  وترخيص  ،المزارع  على  واإلشراف  العضوية،  الزراعة  شهادات  ومنح

  اعتماداتها   وتأخذ  ،الفلسطينية الوطنية  السلطة  من  مرخصة  الشركة وهذه  ،التصدير  لغايات
 أوروبية. جهات من

 
  التزمت  إذا  خضراء  أو  عضوية  تصنف  أن  المؤهلة  للمعاصر  الشهادات  تمنح  ،المثال  سبيل  على

  للصدأ   مقاومة  أحواض  استخدام  مع  ،جديدة  إنتاج  خطوط  أهمها؛  الصارمة  المعايير  من  بالعديد
(Stainless Steel) ،  الناتج   الزيت  احتساب  وعدم   معينة،  أوقات  خالل   العصر   عملية  تتم   وأن  

  تغييرها،   واستمرارية  ،المعصرة  في  المستخدمة  المياه  وطبيعة  عضوي،  زيتون   كزيت  عجنة  أول  من
 الكيماويات.  استعمال وعدم فيها، الحرارة ودرجة  العامة، والنظافة اإلضاءة، وشدة

 

 دائرة   هي  الخضراء  الشهادات  إلعطاء  فلسطينيا    المخولة  اتالجهإحدى    أنب  التنويه  يجدر
  وفقا  اآليزو    شهادة  بإعطاء  الحق  لديها  التي   والمؤسسات  الفلسطينية،  والمقاييس  المواصفات

  مقنعة   تكون   أن  بالضرورة  ليس  ،فلسطينية  خضراء  شهادة   على  الحصول   ولكن  الدولية،  للمعايير
  عمل   يتم  أنو   15، األسواق  هذه  دول  وأنظمة  معايير  مع  تتماشى  تكن  لم  ما  ،الخارجية  لألسواق
  تلك   في  خضراء  كسلع  المنتجات  بتسويق  السماح   يتم  حتى  خارجية  شركات  مع  مسبقة  اتفاقيات

 األسواق.
 

  المعايير   على  وليس  ،المستوردة  البلدان  سوق   على  تعتمد  للتصدير  الالزمة  والمعايير  المواصفات
 العالمات  موافقات  علىو   ،الشهادات  هذه  على  الحصول  المصدرون   يحاول  ولذلك  ،الفلسطينية

  إلى   فالتوجه   .منتجاتهم  تسويق  المصدرين  على   بيصع    الذي  األمر  ،األخرى   البلدان   من   الالزمة
 

  ،حيث أوضح،  2022/ 12/10بتاريخ  ،  ، ومدير اتحاد قطاع الحجر حاليا  سابقا    "بال تريد"مقابلة مع شادي شاهين، مدير البرامج في    15
المتعلقة بسلسلة    اإلجراءاتصعوبة تنفيذ  إلى  هناك مشكلة في مدى جاهزية وقبول الشركات لالمتثال للمعايير الدولية، إضافة    ، أنأيضا  

تنفيذها في منتجات الزيتون أسهل من تنفيذها في منتجات التمور، وأكثر صعوبة في   ، فمثال  إلى آخرتختلف من قطاع  نهاإ إذالقيمة، 
يورو    400، تصل إلى  وكذلك تكلفة الرسوم المدفوعة، حيث يتم دفع رسوم وتكاليف اعتمادات منح الشهادات، فمثال      منتجات الحجر.

. وفي حالة رغبة الشركة في تصدير زيت الزيتون العضوي إلى سويسرا، فإنه يلزمها  (NOB)دوالر لألمريكان    400و  ،للسويسريين
شهادات  على  قدرها  (Bio Suisse)  الحصول  إضافية  تراخيص  تكاليف  ذلك  ويتطلب  ذلك  4,000،  وينطبق  على    ،أيضا    ،يورو. 

دوالر   4,000دفع تكاليف إضافية قدرها ( NOP) التصدير للواليات المتحدة األمريكية، حيث تلزمها تراخيص الحصول على شهادات
 للمعاصر، وغير ذلك من التكاليف.  دوالر سنويا   1000أمريكي، ورسوم 
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  ا  أمر   يعتبر  ،الفلسطينية  والعالمات  للمواصفات  واعتمادات  فقاتا مو   على  ولصللح  األخرى   البلدان
  االعتراف   على  حصلت  التي  تونس  تجربة  غرار  على  وذلك  الترخيص،  تكاليف  ويقلل  ا ،ضروري

  الحصول مهمة    ولتسهيل  .(2018  تريد،  )بال  األوروبية  المفوضية  قبل  من  التونسي  بالمعيار
 قوانين  تطوير  تم  )حيث  العضوية  للمنتجات  قانون   بوضع  الدول  بعض  قامت  ،االعتراف  على

ودول    مصر، و   إسرائيل،و   تونس،و   األردن،  بينها  ومن  البلدان،   مختلف  في   العضوية  المنتجات
 إلخ(. ... كنداو  ،يوروباالتحاد األ

 
  ؛الخضراء  العالمة  نحو  السعي  في  األولى  الخطوة  هي  العضوية  المنتجات  شهادةأن    الذكر  يجدر

 ،دوليا    عليها  ومتعارف  والصحة(  البيئة  )تراعي  جيدة  زراعية  ممارسات أن تصاحبها    يجبإذ  
  كشهادة   األخرى   بالشهادات  مقارنة  أمريكي(  دوالر  500)  نسبيا  مكلفة  غير  العضوية  فالشهادة

  الحصول   الزراعي  المنتج  تخول  التي  أمريكي(  دوالر  1500)  العالمية  الجيدة  الزراعية  الممارسات
  فقط   العضوية  الزراعة  بشهادة  االحتفاظ  يتم  أنه  فلسطين  في  ولوحظ  .الخضراء  العالمة  على

  انخفاض   وهناك  ثمنها.  بدفع  التصدير  شركات  تقوم  عندما  أو  ،بمشاريع  مدعومة  تكون   عندما
  حيث  الزيتون،  لزيت  العضوية  الزراعة  شهادة  تملك  التي  التعاونية  المؤسسات  عدد  في  ملموس
  عدم   إلى  ذلك  ويعزى   ،2018  عامال  في   5  من   أقل  إلى  2013  عامال  في   27  من   عددها  انخفض
 هي ت تن  ،المشروع  انتهاء  بمجردإنه    حيث  المشاريع،  ديمومة  وعدم   اإلمكانات،  وشح  المتابعة

 .شاهين( شادي مع )مقابلة (2018 تريد، )بال الزراعية الشهادات على  ل الحصو  إجراءات
 

 الزراعية  للمنتجات  الخضراء  عالمتهافي    تطوير  تم  الدولمن    قليل  عدد  هناك  ،عام  بشكل
  ، الموز  الحمضيات،  األفوكادو،  العنب،  الكاكاو،  القهوة،  :مثل  سوق،  لها   ويتواجد  ، لألغذيةو 

 االستخدام،  قيد اهماتوكل عام،  بشكل الزراعية للمنتجات خضراوان  عالمتان فقط هناكو  ،الشاي
 تنطبق  التي  17الهولندية  البيئية  الجودة  وعالمة  16،للزراعة  المطيرة  الغابات  تحالف  شهادة  وهما:
  العالمة   هذه   تطوير  تم  حيث  ميليكيور"،"  بـ  الشهادة  هذه  وتسمى  والزراعية،   الغذائية   المنتجات  على 

 
16  https://www.rainforest-alliance.org/business/wp-content/uploads/2017/11/03_rainforest-alliance-

sustainable-agriculture-standard_en.pdf 
17  https://www.planetproof-international.eu/535/m/planetproofcertificeren/index.html?product=832  

https://www.planetproof-international.eu/535/m/planetproofcertificeren/index.html?product=713 
https://www.planetproof-international.eu/Public/PlanetProof_documenten/ENG_Factsheet_Wettelijk-

PlanetProofiologisch_2018_engels.pdf 

https://www.planetproof-international.eu/535/m/planetproofcertificeren/index.html?product=832
https://www.planetproof-international.eu/535/m/planetproofcertificeren/index.html?product=832
https://www.planetproof-international.eu/535/m/planetproofcertificeren/index.html?product=713
https://www.planetproof-international.eu/535/m/planetproofcertificeren/index.html?product=713
https://www.planetproof-international.eu/Public/PlanetProof_documenten/ENG_Factsheet_Wettelijk-PlanetProofiologisch_2018_engels.pdf
https://www.planetproof-international.eu/Public/PlanetProof_documenten/ENG_Factsheet_Wettelijk-PlanetProofiologisch_2018_engels.pdf
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 سوقا    تشكل  هولندا  أن  وبما  أفريقيا.  وجنوب  أوروبا  في  حاليا    استخدامها  ويجري   ،2019  عامال  في
 هذه  تكون   أن  يمكن  فبالتالي،  أوروبا،  إلى  للمنتجات  كممر  وتعمل  ،مباشر  بشكل  لفلسطين  رئيسيا  

  الممكن  ومن   العضوية.  غيرو   العضوية   الفلسطينية  الزراعية  المنتجات  على  للتطبيق  قابلة   العالمة
على    ،الزراعية  النباتات  لمنتجات  به  معترف  ،أخضر  فلسطيني  معيار  ووضع  تطوير  يعمل  أن

 . (2019 تريد، )بال الفلسطينية الزراعية المنتجات لتصدير تسويقية ميزةمنح 
 
  واألدوية   األسمدة  بإمدادات  وتحكمه  ،االحتالل  في  المتمثلة  والتحديات  المعيقات  من  الرغم   على و 

 فلسطينية  معايير  لتطوير  متاحة  الفرص  إنف  الزراعي،  باإلنتاج  الخاصة  المواد  وبعض  ،البيطرية
  إعادة   اآلفات،  مبيدات  مواصفات  ومنها  الزراعة،  في  اإلنتاج  أنماط  تغيير  في  تسهم  أن  يمكن

 المنتجات  العضوي،  السماد  نوعية  المياه،  نوعية   التربة،  نوعية  الزراعة،  في  العادمة  المياه  استخدام
 العنب  وبخاصة  البعلية،  والفواكه  ،والبندورة  ،الباذنجان  مثل  المحاصيل  لبعض  االستخدام  آمنة

  العالمة   على  الحصولتسهل    التي  الجيدة  الزراعية  الممارسات  سياق  في  كله  وهذا  ،واللوزيات
 الخضراء. 

 
  ، للتصدير   القابلة  عضوية  غيرأم    18عضوية  كانتأ  سواء  ؛الزراعية  الفلسطينية  المنتجات  وأهم
 العضوي،  واألسود  األخضرالنبالي    الزيتون   هي:  خضراء  عالمة  على   تحصل   أن  يمكن  التي

  من   المصنوعة  البلدية  والطحينة  البرية،  األزهار  من  البلدي  والعسل  المجففة،  العضوية  والبندورة
  بالحلوى،   المغطى  الجاف  واللوز  العضوي،   الجاف  واللوز   بالشمس،  المجفف  العضوي   السمسم

  الطبي   والصابون   العضوي،  البلدي  والزعتر  العضوي،  القمح  من  المصنوع  البلدي  والمفتول
 العطرية  واألعشاب  ، بألوانه  الحلو  والفلفل   ، بأنواعها  والتمور  ،العضوي   الزيتون   زيت  من  المصنوع

 مواصفات  تنفيذ  تم  ماإذا    ،أخضر    ا  إنتاج  يكون   أن  يمكن  زراعي  منتج   أيأن    مالحظة  مع،  والطبية
 الخضراء. العالمة وشروط

 
 

 
متعددة ومتنوعة ولها عالقة بالممارسات   األخضر  اإلنتاجشروط  ألن  وذلك    ،الحظ أن المنتج العضوي أقل درجة من المنتج األخضر  18

 . كما تبين سابقا   ومواصفاته األخضر اإلنتاجوشروط  ،الزراعية الجيدة
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 الصناعية  المنتجات مجال في 2- 4-2
 

 ا مأنه  اعتبار  على  ،الجلدية  والمنتجات  والرخام  الحجر  هما  قطاعين  على  ،هنا  ،التركيز  سيتم
  القطاعات   أن  يعني  ال  وهذا  الفلسطينية،  الصادرات  في  كبير  نسبي   وزن   لها  التي  قطاعاتمن ال

  شاملة   وطنية  اسة يس  وضع  نحو  السعي  يكون   أن   يجبإنه    إذ  ،إهمالها  يجب  األخرى   الصناعية
 . كافة والزراعية الصناعية القطاعات تشمل األخضر لإلنتاج

 
 والرخام  الحجر منتجات 4-2-2-1

 

 القانونية   البيئة  تهيئة  إلى  بحاجة  ولكن  الصعب،  باألمر  ليس  األخضر  اإلنتاج  إلى  التحول
 غالبية  تحويل  يمكن  هنا  ومن  الدولية،  والشروط  المعايير  مع  والتعامل  ،والسياساتية  واإلجرائية
 والتراخيص   والشروط   والعالمات  المعايير  مراعاةو   البيئة  هذه   توفير  تم   ماإذا    الصناعية  المنتجات
 من   والحد  اإلنتاج  في  النظيفة  الطاقة  استخدام حال  في  أخضر  اإلنتاج  يعتبر  ،فمثال  .  الخاصة
 النظيفة،  المياه  عن  واالبتعاد  ،المكررة  أو  العادمة  المياه  واستخدام  والكهرباء،  الوقود  استخدام
 وبخاصة   ،المخلفات  تدوير  وإعادة  الصناعة،  رخص  عليها  تنص  التي  البيئية  بالشروط  وااللتزام
  معايير  باعوات    والدخان،  الغبار  من  والحد  ،الهواء  تلوث  تمنع   التي  الفالتر  ووضع  منها،  الصلبة
  وغير   ، المجاورين  والسكان  والنبات،  بالحيوان   الضررإلحاق    وعدم  المهنية،  والسالمة   الصحة 

  ؤديت   والتعليمات  الشروط  هذه  جميع. فصناعة  كل  طبيعة  بحسب  الخاصة  المواصفات  من  ذلك
 خضراء.  سلع إنتاج إلى

 
  والرخام  الحجر إنتاج قطاع حالة عرض يمكن 19،تريد بال تجربة خالل ومن ،ذلك ضوء على

 يلي: كما توضيحي كمثال فلسطين في
 

  هذه   من  تحد    قد  التي  اإلجراءات  تنفيذ  أن  كما  بيئية،  نظر  وجهة  من  سلبية  الصناعة  هذهتعتبر  
 ويبلغ  مواقع.  عشرة  في  والكسارات  المحاجر  تتمركز  فلسطين.  في  كاف    غير  يعتبر  التأثيرات

 
19   https://www.paltrade.org/uploads/1608048895879360691.pdf 
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 اإلجمالي  العدد  ويبلغ  20.التوالي  على  (60و)  (242)  والكسارات  للمحاجر  اإلجمالي  العدد
  ويشمل   (2017  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي   )الجهاز  (1276)  األحجار  قطع  لصناعات
  يبلغ   فلسطين، في  والرخام   الحجر صناعة اتحاد  إلى   استنادا    األحجار.  لقطع  الصغيرة المشاغل

 صناعة.  600 الصغيرة( المشاغل )باستثناء األحجار قطع  صناعات عدد إجمالي
 

 21. فلسطين  في  إنتاجها  يتم  التي  األحجار  إجمالي  من  فقط  %15  حوالي  المحلي  السوق   يستهلك

 حول  دراسات  أي  توجد  وال  ،للفلسطينيين  المتوفر  االحتياطي  إجمالي  المعروف  من  وليس
  ُموجها    ليس  األحجار  استخراج  فإن  وبالتالي،  المستقبلية.  لألجيال  األحجار  من  االحتياجات

 اإلسرائيلية  السوق   عتبرت  والمستقبلية.  الحالية   األجيال  احتياجات  تلبية   تضمن  أن   يمكن  بسياسة
 ،تصديرها  يتم  التي  األحجار  إجمالي  من  %76تستهلك    اإنه  حيث  ،التصدير  في  األولى  هي

 ، %10  تستهلك  التي  يةاألردنالسوق    ا وتليه  ،النقل  تكلفة  وانخفاض  التجارة  تسهيالت  بسبب  وذلك
  إلى   ،أساسي  بشكل  ،تصديرها  فيتم  ،المتبقية  % 10  الـ  أما  ،%4  تستهلك  التي  اإلمارات  وتليها

 قليال    انخفضت  قد  تصديرها  يتم  التي  لألحجار  اإلجمالية  القيمة  أن  كما  22. األخرى   الخليج  دول
  ، 2016  عام ال  في   دوالر  مليون   176.7  إلى  أمريكي  دوالر  مليون   182  من   2014  عامال  منذ

 . 2020 عامال دوالر مليون  155و
 

  أنظمة  وجود  عدم  مع  ،التنمية  على  القائمة  التحديات  بعض  والرخام  الحجر  قطاع  يواجه  بالمقابل،
 بالمعالجة  يتعلق  فيما  كبيرة  فجوة   من  والرخام   الحجر  صناعة   شركات   تعاني  كما  النفايات،  إدارة

 على  كبير  تأثير  له   العاملة  القوى   وصحة   البيئة  على   فالحفظ  ، الصحي  الصرف  لمياه  الفعالة
 البيئي.  بالتأثير  مرتبطة  صارمة  قواعد   يفرض  الذي  األوروبي   االتحاد  وبخاصة  الخارجية،  األسواق

 

  عن   ينتج  وهذا  عام،  كل  المياه  من  مكعب  متر  مليون   0.5  حوالي  استهالك  يتم  أنهب  البيانات  تفيد
 المادة  نفايات  وتقدر  طينية،  مادةو   غبار   أيضا    وينتج  ،الصحي  الصرفب  يضر  مياهي  خليط

 
. تجدر اإلشارة إلى أن هذه األرقام تختلف قليال  عن األرقام المزودة  2017عام ال. تعداد 2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    20

 . 72وعدد الكسارات يبلغ  ،252عدد المحاجر يبلغ إلى أن حيث أشار  من قبل االتحاد العام للصناعات الفلسطينية
 . (2019الرخام في فلسطين )شباط، مقابلة مع اتحاد صناعة الحجر و   21
 .مركز التجارة الدولي بناء على إحصائيات قاعدة بيانات األمم المتحدة لتجارة السلع األساسية إحصاءات  22
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  المواد،   هذه   بعض  تدوير  إعادة  عن  النظر  وبغض  ،سنويا    طن  مليون   1  إلى   0.7  من  الطينية
 الثانوية  النفايات  مع  للتعامل  الالزمة  الخبرة  يفتقر  الفلسطينية  الشركات  من  األكبر  الجزء  فإن

 .مستدام بشكل
 

 وطنية  مختبرات  وإنشاء  الصناعة،  لهذه  األخضر  االقتصاد  نحو   تحول  نهج  تبنيفإن    ،لذلك
  حاجة   هي  ،دوليا    بها  ومعترف  ،وموثوقة  ،التكلفة  حيث  من   فعالة  اختبارات  إجراء  لتمكين  معتمدة
 .والرخام الحجر لمنتجات أساسية

 
  إلدارة   األساسية  هياكلها   تحسين  من  الحجر  قطاع  مؤسسات  تمكن   أن  االستراتيجية  لهذه  يمكن

  ا  طلب  هناك  أن   خاصة بو   ،ةمختلف  أسواق  لدخول  مستعدة  تكون   أن  على  البشرية  وقدرتها  الجودة
 الخضراء   المباني  إنشاء  مع  بالتزامن  تحديدا    مستدامة،  بطريقة  األحجار  إنتاج  على  ا  متزايد

  معيار  )أ(  مثل:  األحجار  لمنتجات  للبيئة(  )صديقة  خضراء  ملصقات  توجد  حيث  ،للبيئة  الصديقة
 )ب( 23.الطبيعية األحجار مجلس قبل من 2014 عامال في الصادر الطبيعية األحجار استدامة
  األوروبية،   األسواق  في  األوروبية  البيئية  العالمة  ُتستخدم  .(EU, 2009)  األوروبية  البيئية  العالمة

 يتم   التي  الخليج،دول    فيها  بما  متنوعة،  أسواق  في  المستدامة  األحجار  ملصقات  ُتستخدم  بينما
  المبادئ  على  الطبيعية  األحجار  استدامة  معايير  وتعتمد  إليها.  الفلسطينية  األحجار  تصدير
  تعود  التي  للمياه  العالية  الجودة  وضمان  معالجة  في  العذبة  للمياه  القليل  االستخدام  (1)  التالية:

 كفاءة  (3).  منخفضة  الكربون   انبعاثات  تكون   بحيث  ، الطاقة  استغالل  كفاءة  (2).  البيئة  إلى
 ابتداء    المعتمدة  المؤسسات  من   متصلة   سلسلة  وجود  (4).  األحجار  مع  والتعامل  النقل  وسائل

 ،العمليات  ضمن  الكيماوية  للمواد  اآلمنة  اإلدارة  (5).  النهائي  المستخدم  إلى  ووصوال    المحجر  من
  الصلبة  والنفايات المعالجة  المواد كميات تقليل (6). الكيماوية  للمواد حمراء قائمة وجود وتجنب

.  القطاع  في  المستمر  والتغيير  التحسين  تشجيع  (7).  النفايات  مكبات  في   تصب    التي  الفائضة
 (9).  مسؤول  بشكل  البيئية  اآلثار  إدارة  لضمان  موقع  بكل  الخاصة  القياس  خطط  إعداد   (8)

  خطط   إعداد  (10).  العمليات  انتهاء  فور   ومستدام  مسؤول  بشكل  المحاجر  مواقع  استصالح

 
 https://naturalstonecouncil.org/sustainability:  373 -المعهد القومي األمريكي للقياس/مجلس األحجار الطبيعية  23

-%20373:%20https:/naturalstonecouncil.org/sustainability
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  أنظمة   خالل  من  االجتماعية  المسؤولية  (11).  للعمال  وصحية  آمنة  عمل  بيئة  توفير  لضمان
 .(2020 تريد، )بال المجتمعو  بالموظفين المتعلقة والبرامج العمل مكان

 
 واألحذية  الجلود منتجات 4-2-2-2
 

  والمحلية  الدولية  البيئية  للمعايير  االمتثال  وعدم   كبير،  سلبي  بيئي  تأثير  لها   الجلود  دباغة  عملية
  عدم   يؤدي  ما  غالبا  ف.  ةالمستهدف  الدولية  األسواق   دخولها  في  سلبا    ويؤثرتأثيرها السلبي،    من  يزيد

  األحذية   ومصانع  المدابغ   في  الخطرة  النفايات  من   للتخلص  المناسبة  واإلجراءات  المرافق  وجود
 أحذية  قطاع  تطوير  يتم  أن  ،للتصدير  الوطنية  االستراتيجية  حددت  ،لذلك  وتلوث.   بيئي  تلف  إلى

 االتحاد  أسواق  في  الفلسطينية  األحذية  منتجاتحصة    لتطوير  مهمة  كفرصة  للبيئة  صديق
  ذي   منتج  إلى  ، الحالية  التصنيع  عمليات  في   المستخدمة  الجلود  بقايا  تحويل  يمكن  إذ   24،األوروبي

  ومواد  األحذية  نعال حيث يمكن استخدام ،النفايات معالجة  عملية خالل  من  عالية  مضافة  قيمة
 ، النباتية  واألصباغ  ،تدويره  المعاد  الخشب  مثل  للبيئة  الصديقة  األخرى   المنتجات  مع  الغراء

،  الخضراء  مةالعال  ويحمل  ،للبيئة  صديق  أحذية  منتج  تطوير  يتم  وبالتالي  ،المصبوغة  والجلود
  بشكل   ،امتثاله  لضمان   (ISO 14000)  البيئية  اإلدارة  شهادة  مثل  إجراءات  اتباع  خالل   من   وذلك

 . (Pal Trade, 2018) والدولية الفلسطينية الجودة ولوائح لمعايير ، أفضل
 

 هنا الخالصة
 

 والبيئة  ،أعاله  المذكورة  المعيارية  المتطلبات  بين  المقارنة  خالل  ومن  الفلسطينية،  الحالة  في
  من   الرغم   على و   الواقع.  أرض على  بينهما  كبيرة  فجوة  هنالك  أن  نجد   الصناعي،  للقطاع الحالية

  األثر   تقييم  سياسات  و/أو   ،الفلسطينية  القوانين  في  قانونيا    ُملزمة  تعتبر  المتطلبات  هذه   بعض  أن
  الوقت   في  ،جدا    ضعيفة  والتطبيق  التنفيذآليات    زالتما    نهإف  الترخيص،  اتفاقيات  و/أو  ،البيئي
  على   الداخلية  الرقابة  وتعزيز  والمحفزات،  والسياسات  القرارات  من  بمجموعة  تحسينها  يمكن  الذي

 اإلنتاج. 

 
 

24  https://www.paltrade.org/uploads/1608048919489057525.pdf 

https://www.paltrade.org/uploads/1608048919489057525.pd
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  تخدم   التي  السياسات  ووضع  ،والتحديات  القضايا  من   العديد  بمعالجة  القيام  يستدعي  الوضع  هذا
  تقاريره   في  رصدت  تريد  بال  فان  ذلك،  على  وتأكيدا  .  خضراء  سلع  إلنتاج   المناسبة  البيئة  تهيئة

  إصدار   نظام  غياب  وأهمها  ،معالجة  إلىتحتاج    التي  والتحديات  القضايا  مجمل  ودراساته
 ،التمويل  ضعفو   األخضر،  اإلنتاج   تشجع  التي  والسياسات  الحوافز  وضعف  الخضراء،  العالمات

 التحديات. هذه على الضوء يلقي التالي  والجزء البيئي.  الوعي وعدم 

 
الإ  التحول  ومعيقات  الفلسطينية  الصادرات  نمو  عدم   في   تساعد  التي  التحديات −  إلنتاجى 

 األخضر
  وتنويع   الفلسطينية  الصادرات  تفعيل   ضرورة  علىكافة،    االقتصاد  وزارة  استراتيجياتنصت  

  إلى   يؤد     لم   ،الصادرات  بتنمية  المتزايد  االهتمام  هذا  لكن  جديدة.  أسواق   عن  والبحث  ،مصادرها
  الجهود   مع  بالمقارنة  ا  متواضع  الفلسطينية  الصادرات  أداء  زالي فال  كامل، بشكل  المنشودة  الغاية

  من   مجموعة  إلى  ذلك  في  السبب  ويعزى   واالستراتيجيات،  الخطط  في  وضعت  التي  واألهداف
  األخرى   التحديات  بينما  تذليلها،  يصعبو   ،باالحتالل  عالقة   ذات  الخارجية  والمعيقات  التحديات

 هي: التحديات وأهم .منها األكبر الجزء وتذليل معها  التعامل يمكنو  ، داخلية هي
 

 الزراعية. السياسات وضعف الصناعية  السياسات وضوح عدم .1

 تطويرها. وكيفية الفلسطينية التصدير فرص حول التفصيلية بالمعلومات المعرفة عدم .2

 الصادرات. تفعيل وكيفية  الفلسطينية للمنتجات المنافسة ضعف أسباب تحديد صعوبة .3

آليات    حول   المعرفة   ونقص  جديدة،  أسواق   لفتح  الفلسطينية  للمنتجات  الترويج   ضعف .4
  ، الشهادات  إصدار  رسوم  تكلفة  ارتفاع  وكذلك  الخضراء،  العالمات  على  الحصول  وإجراءات

 . األخرى  الدولية  والمعايير ،اآليزو بمعايير وااللتزام

 

 الطريق  زالتفما    اليسير،  باألمر  ليس  األخضر  االقتصاد  إلى  والتحول  الخضراء  الصادرات  تعزيز
 حيث يشير إلى  األخضر،  االقتصاد  حول  البيئية  جودة  لسلطة تقرير  أكده  ما  وهذا  ،البدايات  في

  صناع  من   عال  مستوى   على المشاركة   من   المزيد  يتطلب  األخضر  االقتصاد  مفاهيم  "تعزيزأن  
 وقد  ."الخاص  القطاع  استثمار  يشجع  مؤسسي  إطار  جانب  إلى  السياسات،  من  والمزيد  القرار،
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  جودة  )سلطة   منها  األخضر،  االقتصاد  نهج  وتبني  اعتماد   تواجه  معينة  عقبات  التقرير  حدد
 :(2017 البيئة،

 

  االقتصاد   على   االعتمادو   والحدود،   الموارد   على  السيطرة  وانعدام   اإلسرائيلي  االحتالل −
  منها   أساسية،  تحديات  فلسطين  تواجه  الشأن  هذا  في  الفصل.  وجدار  الضمو   اإلسرائيلي،

  ، المحلي  المستوى   على  العضوي   الزراعي  اإلنتاج  في  المستخدمة  المواد  كافة  توافر  عدم
 البيولوجية بالمكافحة المرتبطة اإلمداداتو  العضوية، اآلفات ومبيدات ،الحشرية كالمبيدات
  المواد   بعض  إلى  إضافة   العضوية،   الزراعة  في  المستخدمة  الزراعية  الزيوتو   للحشرات،
 لالستخدام  نتيجة  محظورة  ولكنها  ،العضوية  الزراعة  في  باستخدامها   يسمح  التي  الكيميائية

 غزة،   قطاع  في  وبخاصة  ،اإلنتاجية  القاعدة  تآكل  الكبريت(.  ذلك  على  األمثلة  )ومن  المزدوج
 منذ  قطاعال  على  خانقا    حصارا    يفرض  الذي  ،اإلسرائيلي  باالحتالل   مباشرة  عالقة  له  وهذا
 . 2006 العام

 المصلحة.  أصحاب مختلف بين الوعي وقلة األخضر، االقتصاد   بفوائد المحدودة المعرفة −

  معالجة   على  العمل  أجل  من  ،البيئية  المؤسسات  في  والبشرية  المالية  الموارد  كفاية  عدم −
 منهجية. بصورة القضية

 بين  التنسيق  محدوديةو   األخضر،  باالقتصاد  المتعلقة  واألنظمة  القوانين  كفاية  عدم −
 األخضر.   لالقتصاد المؤسسي اإلطار وضعف المؤسسات،

  القيمة   سلسلة   مع  يتماشى  وبما  ،األخضر  باإلنتاج  تتعلق  التي  التنظيمية  اللوائح   نقص −
 سياسة   تقييم  لقوانين  والمتابعة  التطبيقآليات    ضعف  مثل  ، والصناعية  الزراعية  للمنتجات

 الترخيص. اتفاقيات أو ،البيئي األثر

 .الكيماوية المواد منتجات لمخلفات اآلمنة واإلدارة النفايات إدارة أنظمة ضعف −

 الشركات  تشجع  التي  المخصصة  والسياسات  االستثمارية  والحوافز  اإلمكانات  ضعف −
 اإلنتاج  وأساليب  ،الزراعي  العضوي   واإلنتاج  للبيئة  مصاحبة  تقنيات  تبني  على  والمزارعين
  هو   مما  أكبر  بشكل  اإلنتاج  في  المتجددة  الطاقة  استخدام مثل  للبيئة،  المصاحب  الصناعي

  إلى   تحتاج  التي  ،للبيئة  والضارة  الصلبة   النفايات  مع  التعامل  صعوبة  وكذلك   ،حاليا    مستخدم
 كبيرة.  آليات وإمكانيات
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  ، المتجددة  الطاقة   مشاريع  وبخاصة   ، الصناعية  للمشاريع  األولية  االستثمار  تكلفة  ارتفاع −
 المياه.  تحلية ومشاريع

 
  ، كبيرة  سياسية  جهود  إلى  بحاجة  وأخرى   داخلية،  عقبات  كونها  عليها  التغلب  يمكن  عقبات  هناك

 "ج".  مناطق إلى النفاذ  وعدم اإلسرائيلي، باالحتالل يتعلق ما وبخاصة
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 الخامس  الفصل
 وتوصيات خالصة 

 
 

 أساسية ومفاهيم استنتاجات 5-1
 

 األنماط  وتغيير  المستهلكين  توجهاتبأن    الدول  وتجارب  والتطبيقية  النظرية  األدبيات  تفيد −
  السلع،  تلك  على  الطلب  في  ا  ومهم  ا  جديد  عامال    يعتبر  الخضراء  السلع  باتجاه  االستهالكية

  ، لذلك  ومنافس.  كبير  بشكل  الخضراء  السلع  واستيراد  تصدير  على  كبير  أثر  له   يكون   قدما  
  اإلنتاج   وشروط  السياساتي  باإلطار  التقيد  أهمية  على   والتقارير  الدراسات  توصيات  جمعتأ

  ، الناشئة  والصناعية  الزراعية  المنشآت  وتحفيز  دعم   ،أيضا    ،يتطلب  وهذا  ،ومعاييره  األخضر
 . النامية الدول   في وبخاصة وتحفيزه، األخضر اإلنتاج  لدعم الوطنية السياسات وتغيير

 يتماشى  سياساتي  إطار  ضمن   األخضر  اإلنتاج  لتحفيز  الدولية  والسياسات  األنشطة  تنوعت −
  ، العضوية  والزراعة   المتجددة  الطاقة  مواضيع  على   الصين  ركزت  فمثال    ،الدولية  المعايير  مع

  أوغندا،   في  العضوية  والزراعة  التغذية،  على  الجمركية  التعريفات   على  كينيافيما ركزت  
 إدارةو   الهند،  في   الريفية  البيئية  التحتية  البنيةو   البرازيل،  في   المستدام  الحضري   التخطيطو 

  الطاقة   على  التركيزو   اإلكوادور،  في  البيئي  النظام  خدمات  وتعزيز  نيبال،  في  الغابات
  لالقتصاد   داعمة  وطنية  ا  خطط  األردن  وأطلق  ،تونس  في   العضوية  والزيوت  الشمسية
  نسبة   من  توزاد  ومميزة  ناجحة  أخضر  صابون   إنتاج  في  لبنان  تجربة  وكانت  ،األخضر

 الصابون. لمنتجات المحلية السوقية والحصة الصادرات

 على  المعتمدة  المستدامة  بالتنمية  للنهوض  العربية  الدول  في  ا  جدي  ا  سعي  هناك  أن  تبين −
 ودرجة  اإلمكانيات  بحسب  أخرى  إلى  دولة  من  المساعي   هذه  وتتفاوت  ،األخضر   االقتصاد

 الحكومة.   من  المقدم  الدعم  مستوى   وكذلك  ، عالقة  ذات  سياسات  وضع  في  والجدية   القناعة

 أساسية قواعد تعتبر ،الطوعية االستدامة ومعايير ،اآليزو وشهادات والمقاييس المواصفات −
  تطبيق   في  الكبير  والتحدي  المشكلة  تكمن  ، ولكن  .األخضر  لإلنتاج  االمتثال  درجة  تحدد
 الشهادات،  تكلفة تحمل يستطيعون  ال الذين المنتجين ومتوسطي صغار لدى المعايير هذه

  خاصة بو   ،النامية  الدول  في  المنتجين  من  العديد  منه  يعاني  ما  وهذا  ،المختبرات  وتكاليف 
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  نقص   ذلك  إلى   يضاف   ملزمة،   وغير   طوعية  شهادات  هي  األخضر  اإلنتاج  شهادات  أن
 الزراعي.  القطاع في العاملين وبخاصة ،المنتجين  صغار لدى والمعرفة الخبرة

 التحديات  من  العديد  إلى  يعزى   تنوعها  وعدم   نموها  وعدم  الفلسطينية  الصادرات  ثبات −
 تنتج  كانت  التي  صادراتها  ثلث   فلسطين فقدان  وبخاصة   ،الفلسطينية  االقتصادية   والظروف 

  وتركز   ،التصدير  قاعدة  وضيق  ،اإلنتاجية  القاعدة  ضعف  إلى  إضافة  غزة،  قطاع  في
 الصادرات. إجمالي من %80 تشكل فقط سلعة 30  حوالي في الفلسطينية الصادرات

  25. 2020  عامال  أمريكي  دوالر  مليار  من  أكثر  إلى  الفلسطينية  المنتجات  صادرات  وصلت −
  إجمالي   من  %24  حوالي  الغذائية  الصناعات  ومنتجات  الزراعية  الصادرات  تشكل

  أما   الفلسطينية.  الصادرات  من   % 18  حوالي  والرخام  الحجر  يشكل   حين  في   الصادرات، 
 بنسبة   التمور  ويليها  الفلسطينية،  الصادرات  إجمالي   من  %5  فيشكل  الزيتون،  لزيت  بالنسبة

  ارتفعت  حيث  للصادرات،  بالنسبة  نمو  معدالت  بأعلى   المنتجان  هذان  يتمتع  حيث  ،2%
  % 125  وحوالي  ،%139  بنسبة  ،2016  وحتى  2012  من  الفترة  في  الزيتون،  زيت  صادرات

 26. 2016 عامال مع بالمقارنة 2020 عامال %80 بنسبة فارتفعت  التمور  أما ،2020 عامال

  من   % 83  حوالي  على  وتستحوذ  ،الفلسطينية  للصادرات  األكبر  السوق   هي  إسرائيل  زالتما   −
 ثلث  حوالي   تشكل  التي  تصديرها  المعاد  الصادرات  من  %99  من  وأكثر  الصادرات،  إجمالي
 القاعدة  مع  بالعالقة  الفلسطينية  الصادرات  أداء  ضعف  على  يدلل  وهذا  الصادرات،  إجمالي

  على   تعتمد  التي  التصنيع  بهيكلية  يتعلق  ما   وبخاصة  ،للتصدير  القابلة  الفلسطينية  اإلنتاجية
 للتصدير.   القابلة  اإلنتاجية  القدرة  على  سلبا    يؤثر  الذي  األمر  المصنعين،  ومتوسطي  صغار

 األخيرة   الخمس   السنوات  في  كمعدل  %5  حوالي   البكر  الزيتون   زيت  شكل  ذلك،   إلى   إضافة  −
  والواليات  أوروبا  إلى  الزيتون   زيت  صادرات  وتشكل  الفلسطينية،  الصادرات  إجمالي  من

ل  حيث  الزيتون،  زيت  صادرات  من  التوالي   على  %10و  %18  األمريكية  المتحدة  هذه  تفض 
 إنتاج  أن   االعتقاد  يسودإذ    ، العضوية  الزراعة  على كبيرة    بصورة  المعتمدة  المنتجات  األسواق
 فلسطين.  في  عضوي  الزيتون 

 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. القيمة اإلجمالية للواردات والصادرات من السلع والخدمات الفلسطينية المسجلة، صافي الرصيد   25

 :2017والمعامالت التجارية، 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Annual%20Statistics%20Goods_E%202017.htm 

 لألمم المتحدة.حسابات أجراها مركز التجارة الدولي باالستناد إلى إحصاءات تجارة السلع األساسية التابعة   26

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Annual%20Statistics%20Goods_E%202017.htm


65 

 الخارجية   األسواق  اختراق  وهو  ،التصدير  في  جديد  نهج  سلك  علينا  وتحتم  تدعو  النتائج  هذه −
يكن    التاريخية  التصدير  بياناتأوضحت    حيث  خضراء،  فلسطينية  منتجات  عبر لم  أنه 

  السنوات  خالل  والسياسية  االقتصادية   الظروف   ظل  في  الصادرات  لتنمية  مجالهناك  
 خضراء. سلع إنتاج مع التكيف هو  الوحيد المالذ أن ويبدو السابقة،

توجد    ال  اآلن  حتى  ولكن  تصديرها،  يتم  التي  الفلسطينية  العضوية  المنتجات  بعض  هناك −
 العالمة  وتحمل  ،األخضر  لإلنتاج   الحقيقي   بالمعنى  ملحوظة  فلسطينية  خضراء  صادرات
  غالبية   تكون   أن  يمكن  ، عام  بشكلو   ولكن،  رسمية،  بيانات  أية   تتوفر  لم  إذ   ،الخضراء
 األخضر   اإلنتاج  شروط  مراعاة  تتم  ما  إذا  خضراء  والصناعية  الزراعية  المنتجات

  إطار   في  يأتي  التوجه  هذا  .سابقا    المذكورة  األخرى   للشروطو   والصحة  للبيئة  المصاحب
  ربط   أصبح  ثيبح  27،البيئية"  االجتماعية  االقتصادية  "التنمية يسمى بما  العالمية  التوجهات

 االقتصاد   ومقومات  أهداف  أحد  يعتبر  وهذا  المستدامة،  الشاملة  بالتنمية  البيئة  موضوعات
 واحد. آن  في االجتماعي والرفاه   ،والصحة ،بالبيئة خاص بشكل المرتبط األخضر

  الزراعية   الصادراتفإن    الخضراء،  للصادرات  الحالي  الوضع  وتحليل  معطيات   على  بناء −
 يتواجد  أنه  وحيث  الخضراء.  األسواق  ولدخول  أخضر  إلنتاج  للتحول  جاهزية  األكثر  هي

 المالئمة  البيئة  تهيئة  إلى  التوجه  فيجب  ،والخضراء  العضوية  للمنتجات  قوي   عالمي  سوق 
 للتصدير.  والخضراء العضوية الزراعة لتكثيف

  في  وتحديدا    ،وصناعاتها  المختلفة  الزراعية  الصادرات  في  أخضر  إنتاج  نحو  التحول  إن  −
  من   اإلنتاجية  العمليات  في   نوعية   نقلة  يشكل  سوف   الزيتون،  وزيت  ، واألعشاب  التمور،

 مثال   وخير   .(2018  تريد،  )بال   القطاعات  لهذه  جديدة  تصديرية  آفاقا    ويفتح  ،بيئية  ناحية
  التونسية   والتجربة  الزيتون،  زيت  من   الصابون   تصنيع  مجال  في   اللبنانية التجربة  ذلك  على

 الدراسة.  في المذكورة األخرى  الدول تجارب وكذلك ،عضوي  زيتون  زيت إنتاج في
  والرخام   الحجر  ومنتجات  المصنعة  والغذائية  الصناعية  المنتجات  أن  من  الرغم  على −

  المدى  على   خضراء  منتجات  بوصفها  للتصدير  استعداد  على   تكون   لن   الجلدية   والمنتجات
 والمتطلبات  اإلجراءات  اتخاذ  خالل  من  القطاعات   تلك  بتجهيز  البدء  من   بد   الإنه  ف  القريب،

 
(، وهو المنبر األممي الرئيسي لتعزيز النقاش  ECOSOC"المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة" ) هذا ما ينص عليه ويؤكده  27

 والتنسيق من أجل النهوض بالتنمية المستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 
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  ، أولى   كخطوة  اإلنتاجية  للعمليات  المصاحب   البيئي  الواقع  تحسين   عبر  ، لذلك  الالزمة
  وهذه  والبعيد.  والمتوسط  ،أمكن  نإ  ،القريب  المدى  في  خضراء  عالمات  على  للحصول
 للصادرات  أساسي مورد واألحذية  والرخام الحجر  صادرات  أن بسبب قصوى  أهميةتكتسب 

 الفلسطينية.

 
 مكثف   وجهد  وشاقة  طويلة  عملية  هو  وإنما  ،ارتجاليا    قرارا    ليس  األخضر  االقتصاد  إلى  االنتقال

  والقوانين،   واألنظمة  للسياسات  شاملة  مراجعة  يتطلب  وهذا   القاعدة،  إلى   القمة  من  األطراف  لكل
 المعايير   واعتماد  النظيف،  اإلنتاج  تكنولوجيا  واتباع  المياه،  وقطاع  الريفية،  بالتنمية  واالهتمام

 وزراعية  صناعية  سلع  وإنتاج  ،كافة  بأنواعها  النفايات  لمعضلة  والتصدي  العالمية،  والصحية  البيئية
 يطال  ،وتعريفه  مفهومه  وبحسب  ،االقتصاد  فهذا  والبيئية.  الصحية  الملوثات  من  وخالية  نظيفة

  متجددة،   وطاقة   ونقل،  وسياحة،  مدن،  تخطيط  من  ، كافة  واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت
 والتنقيب،   والتعدين،  المياه،  على  والحفاظ  الغابات،  وحماية  النفايات،  وتدوير  وإدارة  لوجيا،و وتكن 

 االجتماعية. والحياة االقتصاد  على كبيرة إسهامات لها المحاور هذه وجميع ذلك.  وغير
 

 ومؤسسات  والخاص،   العام   والقطاعين   الدولية،   الجهات  قبل  من   كبيرة  ا  جهود  يتطلب  ذلك   كل
 ، النظيف  األخضر  اإلنتاج  تشجيع  عليهم  يجب  الذين   ،أيضا    والمواطنين  ، كافة  المدني  المجتمع

المستهلكون    يعتبر  حيث  ،األخضر  االقتصاد  نحو  التحول  عجلة  لدفع  استهالكهم  أنماط  وتغيير
 الوطني  المنتج  حصة   وزيادة  ، الصادرات  مستوى   رفع  في   يفيد  وهذا   .المنتجات  لهذه  حليف  أكبر

 .أيضا   الفلسطينية السوق  في
 
 وسياسات  توصيات 5-2
 

 زيادةو   األخضر  إلنتاجى الإ  التحول   إلى   سعيها  في  الدول   بعض  وتجارب  األدبيات  من  باالستفادة
  انتهاجها   الممكن  األساسية  والخطوات  السياساتو   التوصيات  عرض   يمكن  الخضراء،  صادرتها

 يلي: كما  ومستقبال   حاليا  
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 ثالث   إلى  سنة  من  يحتاج  األخضر  اإلنتاج  نحو  التحول  عمليةفإن    ،الدول  تجارب  بحسب
 الفلسطيني  المجلس  من  المكون   وذراعها  ،الوطني  االقتصاد  وزارة  تعتبر  شك  بالو   سنوات،

 بحيث  ،والخاص  العام  القطاعين  من  العالقة  ذات  كافة  األطراف  تجمع  التي  الجهة  ،للصادرات
 مركز  مع  وبالتعاون   ،الصادرات  تنمية  في  المنشودة  التغيير  عملية  يقودا  أن   والمجلس  للوزارة  يمكن

 وحدات  وتشكيل  ،االستراتيجية  الخطط  وتنفيذ  وضع   عبر  وذلك  ،تريد"  "بال  الفلسطيني  التجارة
 . لها الدولي   الدعم وحشد الخطط، هذه تنفيذ لمتابعة  خاصة إدارية

 
الإ   التحول  في  النهج  هذا  الصادرات  لتعزيز  أساسيا    مالذا    يعتبر  الذي  األخضر  إلنتاجى 

 بالتزامن   منها،  يلزم  ما  ومراجعة  قوية  وقانونية  تشريعية  بيئة  وتهيئة  تأسيس  يتطلب  ،الفلسطينية
  الذي  األمر  ،واالستهالك  ،واإلنتاج  باالستثمار،  العالقة  ذات  االقتصادية   السياسات  مراجعة  مع

  من   العديد  في  حصل  كما  ،األخضر  االقتصاد  نحو  للتحول  شاملة  استراتيجية  إعداد   في   يساعد
 الدول. 

 
 هنا الخالصة

 

  وشاقة  طويلة  عملية  وإنما  ،ارتجاليا    ا  قرار   ليس  األخضر  االقتصاد  إلى  التحول  أو  االنتقال  نإ
  وتشريعات  سياسات  من  ا  ومزيج  القاعدة،  إلى  القمة  من  األطرافمن كل    ا  مكثف  ا  جهديتطلب  و 

،  المدن  تخطيط  :من  كافة  المجاالت  يطالإذ إنه    ،ا  وتثقيف  وتوعية  ا  وتدريب  ا  وتعليم  تحتيةوبنية  
  إدارة ،  المتجددة  الطاقة،  النقل،  المالي  التمويل  أنشطة،  والترفيه  السياحة،  الجديدة  والمنشأة  األبنية

  مصائد ،  الحديث  والري   الزراعة ،  المياه،  الخضراء  والمسطحات  الغابات،  وتدويرها  النفايات
 والتنقيب.  التعدين، السمكي واالستزراع األسماك

 

  والسياسات   التوصيات  من   متنوعة  مجموعة  وتنفيذ  تبني  على  العمل  خالل   منيتحقق    التحول  هذا
 يلي: كما وذلك ال، أم خضراء كانتأ سواء ؛الصادرات تنمية تعزز التي
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 القانونية،  النواحي من العديد االعتبار بعين أخذي ،األخضر لإلنتاج سياساتي إطار اعتماد −
  لتحديد  والسياسات  والقوانين  لألنظمة  مسح  إجراء  يتطلب  وهذا  ،المؤسسية  القدرات  وبناء
 الضعف.  نقاطمعالجة  على  والعمل ،والقوة الضعف نقاط

  مباشرة،   ضرائب  العامة،  )المشتريات   األخضر  لإلنتاج  الداعمة  السياسات  من  سلة  اعتماد −
  الجودة   شهادات  برامج  توسيع   وتطوير،  بحث  التكنولوجيا،  نقل  البيئية،  لألنشطة  حوافز

  فيذ نلت  الفلسطينية  والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  مع   العالقة  ذات   المؤسسات  بين  والتنسيق
 البرامج. تلك

  االقتصاد   وتضمين  ،األخضر  لإلنتاجو   للتصدير،   الداعمة   االستثمارية  الحوافز  نطاق  توسيع −
 استثماري   صندوق   بإنشاء  الدول  بعضقامت    وقد  االستثمار.  تشجيع  قانون   ضمن   األخضر

  من   ا  جزء  خصصت  التي  البنوك  ومنها  ،األطراف  كافة   فيه  يسهم  ،األخضر  باإلنتاج  خاص
 . الصندوق  هذا لدعم أرباحها

  مصادر   تأمينو   ،خضراء  منتجات  إلى   للتحول   القابلة  الصناعية  للمنتجات  وطنية  خطة   وضع −
 المختلفة.  اإلنتاجية  العمليات  في  وإدماجها  البيئة  حماية  على   والعمل  الخطة،  لهذه  تمويل
  توسيع   بهدف  ،للتصدير  الداعمة   والزراعية  الصناعية  السياسات  تعزيز  الخطة  تشمل  أن  على

  تحضير  تتطلب  المتابعة  وهذه  ،التصدير  استراتيجيات  تنفيذ  متابعة  خالل  من  التصدير   قاعدة
  تشخيص   على  قادرا    يكون   ، األخضر  االقتصاد   نحو  التحول  في  متخصص  فلسطيني  كادر
  واألقرب   ، قابلية  األكثروالمنشآت    الشركات  واستهداف  ،المنتجة  الفلسطينية  الشركات  وضع

  في  عمله  تم  كما  متكامل  لبرنامج وفقا    ،تدرجي  بشكل  ،معها  والعمل  األخضر،  اإلنتاج إلى
 الزيتون. معاصر مع لبنان

  الشهادات   إعطاء  باتجاه  الفلسطينية  والمقاييس  المواصفات  عمل  نطاق  وتوسيع  تعزيز −
 األثر  بتقييم  والتقيد  ،األخرى   الدول  لدى   لها   والترويج  الخضراء  المنتجات  وشهادات  العضوية

 بالتراخيص  الخاص   الدعم  وتقديم  ، له  المصاحبة   بالشروط  وااللتزام  تنفيذه  ومتابعة  البيئي
  كبير  جزء  وتحمل  ،الرسوم  من  اإلعفاء  عبر  األخضر  المنتج  وعالمات  شهادات  وإصدار

 المصرية. التجارة وزارة به قامت ما غرار على تكاليفها من

  يسمح قانون  استحداث يتم  أن الفضلى، الممارسات لتعزيز الدول بعض به قامت بما أسوة −
  بهذا   الخاصة   الدخل  مصادر  تأمين  يتم  بحيث  للبيئة،  صديق  أخضر  صندوق   بإنشاء
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  الموارد   إلى  إضافة  الدولة،  في  للتلوث  المسببة  والعمليات  الصناعات   كافة  من  الصندوق 
  خالل   من  الصندوق،  هذا  نحو  الدولي  التمويل  توجيه  يتم  أن   ،أيضا    ،ويمكن  الحكومية.
  الصديق  األخضر  الصندوق   استخدام  ويمكن  البيئية.  والتمويالت  بالمناخ  الخاصة  التمويالت

 التكنولوجية  للوسائل  ميسرة  قروض  وتوفير  بيئيا ،  الخطرة  المناطق  تأهيل  إلعادة  للبيئة
 البيئية  للحوادث تجنبا   ،أيضا   ،البيئي للتامين نظام يوفر أن الصندوق  لهذا ويمكن النظيفة.
 بالمجتمع. تضر قد التي الخطيرة

 الملوث  الصناعة  قطاع  على   أي  ؛محددة  قطاعات  وعلى  محدد  بشكل  بيئي  رسم  فرض  −
 تسجيل  عند  ا  رمزي  ا  بيئي  ا  رسم  فرضت  التي  تونس  تجربة  غرار  على   وذلك  السيارات،  وقطاع

 في  اإليرادات  هذه  تجميع  تم  وقد  الملوثة،  المصانع  بعض  على  ا  ورسم  مرة،  ألول  السيارات
 لإلنتاج  المساعدة  الوسائل  في  واالستثمار  ،األخضر  لإلنتاج  التحول  لدعم  خاص  صندوق 

  ضمن   يأتي  وهذا،  التصنيع  في  النظيفة  الطاقة  استخدام  مثل  ؛للتصدير  الموجه  األخضر
 البيئية. التشوهات  لمعالجة الضريبي النظام ضمن التلوث تكلفة إدماج سياسة تبني

  اتحاد  مثل  الجمعيات  دورتعزيز    عبر  وذلك  الخضراء،  المنتجات  بأهمية  الوعي   مستوى   رفع −
  اإلرشادية   الخدمات  وتطوير  ، في هذا المجال  والصناعة   والزراعة  التجارة  وغرفة  الصناعات،

  توعية   كذلك.  التنمية  خطط  في   المحلي  الحكم  هيئات  وإشراك،  العام  القطاع  قبل  من
  ، والبيئة  الصحة  على  اإليجابي  وتأثيرها  العضوية  المنتجات  حول  المحليين  المستهلكين

  التي   أو  ،التصدير  حاجةعلى    تزيد  التي  العضوية  للمنتجات  محلي  سوق   خلق  فيتساعد  
 تصديرها.  يتعذر

  في   ومنافستها  دخولها  يسهل  التصدير   منتجات  على  لوسمها  خضراء  ملصقات  تطوير −
 تلك  في  األخضر  اإلنتاج  ومواصفات  شروط  معرفة  عبر  يتم  وذلك  ،الخارجية  األسواق
  دليل   ووضع  ،شروطها  على   للتعرف  محددة  أسواق   استهداف  يتطلب  وهذا  ،األسواق

 األسواق. لتلك المطلوب المنتج نوع وبحسب ،سوق  لكل استرشادي

 التنفيذ  مراحل  من   مرحلة  لكل  المتبعة  واإلجراءات  السياسات  وتقييم  لمراجعةآلية    وضع −
 األخضر. اإلنتاج تعزز التي االستراتيجية للمشاريع
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 مع   التعامل  وكيفية  ،األخضر  االقتصاد   إلى   التحول   حول  للمنتجين  الالزم  التدريب  توفير −
  االتفاقيات   من  االستفادة  وكذلك  ،بذلك  المرتبطة  التصدير  أسواق  ومتطلبات  الدولية  المعايير
 خضراء. منتجات الستهالك والمشجعة المستوردة الدول أكثر تحديد عبر التجارية

  لالقتصاد   للتحول  القابلة  الفلسطينية  لمنتجاتل  متخصصة  فرعية  قطاعية  اتدراسإجراء   −
  يتم   واعدة  سلع  هناكتكون    أن  يمكن  إذ  ،لها  الداعمة  والبرامج  االحتياجات  وتحديد  ،األخضر
 . وتنويعها الفلسطينية الصادرات  قاعدة لتوسيع تطويرها

  له   ما  منها  المعيقات  هذه  إن  حيث  وأسبابها،  والمعيقات  للتحديات  مفصلة  دراسة  إجراء −
 أو  التحتية،  البنية  بسبب  أو   والقوانين،  األنظمة  بسبب  معيقات  وأخرى   باالحتالل،  عالقة 
  النفاذ   ضعف  وأ  األخضر،  اإلنتاجبآليات    والمعرفة  الخبرة  ضعف  أو  التوريد،  سالسل  بسبب

  ذلك.   وغير  الشهادات،  على   الحصول  وإجراءات  التراخيص  تكلفة  ارتفاع  أو  التمويل،  إلى
 المناسبة.  الحلول  عن  والبحث المعيقات هذه تفاصيل على  التعرف  من بد ال ،لذلك

 صادرات  وجود   حال  )في  الخضراء  الصادرات  لحصر   إحصائية  منهجية  تطوير  يتم  أن −
  يخدم  الذي الصحيح  والتقييم  الدراسات إجراء يتسنى حتى  وذلك ،العضوية  وكذلك خضراء(

 المناسبة. السياسات وضع
 
 والتدخالت  السياسات 5-3
 

  العملية   والخطوات  والتدخالت  السياسات  من  بمجموعة  القيام  من   بد  ال  ،التوصيات  هذه  لتحقيق
 والصناعي.  الزراعي القطاعين لخدمة

 
 :الزراعي القطاع مستوى  على 1- 5-3

 

 وزارة   ضمن   األخضر   الزراعي  واإلنتاج  العضوية   للزراعة   مساندة  محددة  دائرة  إنشاء يتم  أن −
 بتلك  المتعلقة  والمهارات  المعلومات  حول   اإلرشاد   خدمات  عمال   تدريب  إلى   إضافة  الزراعة، 
 . الزراعة

 المتعلقة  والمعلومات  ،الزراعي   التقويم  مثل  اإلرشادية  والوثائق  المواد  وتحديث  تطوير  −
 لآلفات.  العضوية بالمكافحة
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  الُمدخالت  إلى  إضافة  ، العضوية  والشتالت  البذور  وتوفير  بيع  ُيمكنها  التي  المراكز  تطوير −
 لإلنتاج. العضوية

  ، العضوية  المنتجات  شهادة  على   الحصول   في   الزيتون   زيت  لمنتجي  واإلسناد  الدعم  توفير −
  على   ينسحب  ،أيضا    ،وهذا  ذلك.  في   وإرشادهم  الكيماوية  المواد   استخدام  تجنب  على  وحثهم

 األخرى. الزراعية المنتجات

 كميات   زيادة  إلى  يؤدي  ما  ، الرطبة  المعالجة   بطريقة  الزيتون   معاصر  من  العديد  تعمل −
  المعالجة  طريقة  نحو  السعي  يجب  ،لذلك  المياه.  استخدام  وزيادة   والصلبة(  )السائلة  النفايات
 الطريقة  يتبع  لمن  تمييزية  حوافز  وإعطاء  الزراعة،  وزارة  قبل  من  رقابة  يتطلب  وهذا  الجافة،
 الجافة. 

  الزراعية   العالمة  على   الحصول   وإجراءات  خطوات  حول  مكتوب  إرشادي   دليل   وضع −
 المزارعين  وتشجيع  وإسناد  ،اإلنتاج  لهذا   االنضمام  في  الراغبين  المزارعين  وتدريب  ،الخضراء

 . عضوية زراعة  إنتاج على

 .كافة  الخضراء  المنتجات  جوانب  تغطي  رقمية  ومنصات  ومنشورات   معلومات  قاعدة  إنشاء  −
 اإلنتاج  شروط  تطبيق  في  معها  والعمل   ،الزراعية  الفلسطينية  المنشآت  من   محدد   عدد   اختيار −

 . ومعاييره األخضر
 
 :الصناعي القطاع مستوى  على 2- 5-3
 

  الدعم   تقديم  يتطلب  وهذا  الوطنية،  الصناعية  االستراتيجية  ضمن  األخضر  اإلنتاج  إدماج −
  الصناعات   اتحاد  من  إضافية  جهود  وبذل  أمكن،  بما  العام   القطاع  قبل  من  والحوافز 

 االستراتيجية.  عليه تنص ما  مع ينسجم بما إنتاجهم مسارلتغيير  المصدرين والمنتجين

  لإلنتاج   جاهزية  األقرب  المنشآت   بتحديد  الخاص  للقطاع  التنسيقي  المجلس  يقوم  أن −
منشآت   إلى   تحويلهاى  لإ  تهدف  مشاريع  ضمن   الدولي   المجتمع  ومع  معها  والعمل   ،األخضر

 .ومعاييرها الخضراء العالمة شروط تطبيق  إلى للوصول أخضر إنتاج

 تؤدي  منظومة  هيو   الصناعية،  يكولوجيااإل  نظم  لوضع  الصناعية  المناطق  توجيه  إعادة −
  النفايات   إلغاء  يتم  بحيث  ،االستراتيجي  والتخطيط  الصناعي  البيئي  األداء  نيتحس  إلى
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  والجهات  الخاص القطاع تعاون  يتطلب وهذا تدويرها. بإعادة ثانوية منتجات إلى وتحويلها
 العام.  والقطاع  الدولية

  وكبار   صغار  تمكين  وينبغي  ،وبعدها  االستثمارات  قبل  الحوافز   لمتلقي  البيئي  األثر  تقييم −
  مثل   وكبارهم؛  المنتجين  صغار  من  كال    يشمل  بما  الحزمة  تلك  من  االستفادة  من  المنتجين
  األحذية   جيتومن  األحجار،  قطع  وصناعات  والكسارات  والمحاجر،  التصدير،  شركات

 المصنعة.  الغذائية المواد مصدري و  والجلود،

  ، الجلود  ودباغة  ،والمحاجر(  )المناشير  الحجر  بإنتاج  الخاصة  والقوانين  األنظمة  تحديث −
  األراضي   واستصالح  ،المخلفات  استخدام  وإعادة  ،البيئة  على  بالحفاظ  بالتقيد  وإلزامها

 المحجرة.

 جودة  شهادات  عن  عبارة  هي  الجلدية  واألحذية  والرخام  الحجر  بقطاع  الخاصة  الشهادات −
 ،لميا  عا   مقبولة  معاييرذات    لشهادة   الوصول   يتم  وحتى  ،خضراء  شهادات  ليست  وهذه   فقط،

  والمجلس   الدولة  تدخل  يتطلب  وهذا   ، الدولية  والمعايير  الشروط  ومجاراة   القانون   إنفاذ  من   بد  ال
 المنتجين. على التكاليف وتقليل المساعدة  في الخاص للقطاع التنسيقي

  ذات   الجهات  وأعمال  أنشطة   لتنسيق  ،األخضر  باإلنتاج  خاصة  توجيهية  لجنه  تشكيل  −
  .للصناعات  العام  واالتحاد  والخاص  العام  القطاعين  من  مكونة  اللجنة  وهذه  ،كافة  العالقة
  بين  الفعالة  والشراكة  والتنسيق  التعاون   على  يعتمد  األخضر  لالقتصاد   التحول  فنجاح

 والخاص.  العام  القطاعين
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 قائمة جداول الملحق 
 
 

إجمالي قيمة الصادرات السلعية المرصودة في فلسطين والتوزيع النسبي  :  1جدول 
فيها حسب المنطقة، )الضفة الغربية، قطاع غزة( للفترة والنمو  لها،

 81 )ألف دوالر أمريكي( 2007-2020
 قيمة الواردات والصادرات السلعية وصافي الميزان وحجم التبادل التجاري  :  2جدول 

 82 ألف دوالر أمريكي(  –)القيمة  2020- 1996في فلسطين* للفترة 
 83 2020- 1996للفترة  والميزان التجاري  نسبة الصادرات لكل من الواردات    `3جدول 
خانات   4قائمة مختارة من سلع الصادرات المعاد تصديرها على مستوى  :  4جدول 

 النظام المنسق مرتبة حسب األولية من حيث القيمة عن فترة مجموع من
 84 )ألف دوالر أمريكي(  2020 - 2018قيم ثالث سنوات 

- 2010الناتج المحلي وصافي الميزان التجاري للفترة نسبة الصادرات إلى  :  5جدول 
 86 )مليون دوالر(  2020
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 لها،  النسبي والتوزيع فلسطين في المرصودة السلعية الصادرات قيمة إجمالي :1 جدول

  2020-2007 للفترة غزة( قطاع الغربية، الضفة) المنطقة، حسب فيها والنمو
 أمريكي(  دوالر )ألف

 

 السنة 

 فلسطين  الغربية الضفة غزة  قطاع

  باأللف القيمة 
 دوالر 

  من  النسبة 
  إجمالي 

  الصادرات 
 الفلسطينية 

 النمو 
  باأللف القيمة 

 دوالر 

  من  النسبة 
  إجمالي 

  الصادرات 
 الفلسطينية 

 النمو 
  باأللف القيمة 

 دوالر 
 النمو 

2007 22,287 4.30% 
 490,692 95.70 % 

 512,979  

2008 
 

0.00% 
 558,446 100.00% 13.80 % 558,446 8.90% 

2009 112 0.00% 
 518,243 100.00% -7.20 % 518,355 -7.20 % 

2010 3,337 0.60% 
 572,176 99.40 % 10.40 % 575,513 11.00 % 

2011 3,646 0.50% 9.30% 742,014 99.50 % 29.70 % 745,661 29.60 % 

2012 4,683 0.60% 28.40 % 777,685 99.40 % 4.80% 782,369 4.90% 

2013 1,547 0.20% -67.00% 899,071 99.80 % 15.60 % 900,618 15.10 % 

2014 6,365 0.70% 311.50% 937,352 99.30 % 4.30% 943,717 4.80% 

2015 3,997 0.40% -37.20% 953,814 99.60 % 1.80% 957,811 1.50% 

2016 4,246 0.50% 6.20% 922,253 99.50 % -3.30 % 926,499 -3.30 % 

2017 8,345 0.80% 96.50 % 1,056,539 99.20 % 14.60 % 1,064,884 14.90 % 

2018 14,101 1.20% 69.00 % 1,141,533 98.80 % 8.00% 1,155,634 8.50% 

2019 11,090 1.00% -21.40% 1,092,718 99.00 % -4.30 % 1,103,808 -4.50 % 

2020 14,100 1.34% 27.14 % 1,040,500 98.66 % -4.78 % 1,054,600 -4.46 % 

Average 
 

0.87% 42.24 % 
 

99.13 % 6.42% 
 

6.13% 

 الخارجية.  التجارة بيانات الفلسطيني، لإلحصاء  المركزي   الجهاز بيانات على بناء الباحث حسابات المصدر:
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 التجاري  التبادل وحجم الميزان  وصافي السلعية والصادرات الواردات قيمة :2 جدول
 (أمريكي  دوالر ألف – القيمة) 2020-1996 للفترة فلسطين* في

 

  التبادل  حجم 
 التجاري 

  الميزان صافي 
 التجاري 

  قيمة إجمالي 
 الصادرات 

  قيمة إجمالي 
 الواردات 

 السنة 

2,355,523 -1,676,589 339,467 2,016,056 1996 
2,620,984 -1,856,138 382,423 2,238,561 1997 
2,769,948 -1,980,256 394,846 2,375,102 1998 
3,379,375 -2,635,079 372,148 3,007,227 1999 
2,783,664 -1,981,950 400,857 2,382,807 2000 
2,323,996 -1,743,298 290,349 2,033,647 2001 
1,756,475 -1,274,741 240,867 1,515,608 2002 
2,079,948 -1,520,588 279,680 1,800,268 2003 
2,685,936 -2,060,560 312,688 2,373,248 2004 
3,003,035 -2,332,149 335,443 2,667,592 2005 
3,125,435 -2,392,017 366,709 2,758,726 2006 
3,797,014 -2,771,056 512,979 3,284,035 **2007 
4,024,614 -2,907,722 558,446 3,466,168 2008 
4,119,140 -3,082,430 518,355 3,600,785 2009 
4,534,025 -3,382,999 575,513 3,958,512 2010 
5,119,308 -3,627,986 745,661 4,373,647 **2011 
5,479,725 -3,914,987 782,369 4,697,356 2012 
6,064,515 4,263,280 - 900,618 5,163,897 2013 
6,626,917 4,739,482 - 943,717 5,683,199 2014 
6,183,278 4,267,656 - 957,811 5,225,467 2015 
6,290,267 4,437,269 - 926,499 5,363,768 2016 
6,918,734 -4,788,966 1,064,884 5,853,850 2017 
7,695,224 -5,383,955 1,155,634 6,539,590 2018 
7,717,263 -5,509,646 1,103,808 6,613,454 2019 
7,118,056 -5,008,814 1,054,621 6,063,435 2020 

 فلسطين.  -. إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة. رام للا2021المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
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 التجاري   لميزاناو  لوارداتا من لكل الصادرات نسبة :3 جدول
 2020-1996 للفترة

 

 للواردات  الصادرات  نسبة التجاري  للميزان  الصادرات  نسبة السنة 
1996 20.2% 16.8% 

1997 20.6% 17.1% 

1998 19.9% 16.6% 

1999 14.1% 12.4% 

2000 20.2% 16.8% 

2001 16.7% 14.3% 

2002 18.9% 15.9% 

2003 18.4% 15.5% 

2004 15.2% 13.2% 

2005 14.4% 12.6% 

2006 15.3% 13.3% 

**2007 18.5% 15.6% 

2008 19.2% 16.1% 

2009 16.8% 14.4% 

2010 17.0% 14.5% 

**2011 20.6% 17.0% 

2012 20.0% 16.7% 

2013 21.1% 17.4% 

2014 19.9% 16.6% 

2015 22.4% 18.3% 

2016 20.8% 17.3% 

2017 22.2% 18.2% 

2018 21.5% 17.7% 

2019 20.0% 16.7% 

2020 21.1% 17.4% 

 الفلسطيني. لإلحصاء المركزي  الجهاز - أعاله 2 جدول من  الباحث حسابات المصدر: 
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 من  خانات 4 مستوى   على تصديرها المعاد الصادرات سلع من مختارة قائمة :4 جدول
 مجموع فترة عن القيمة حيث من األولية حسب مرتبة المنسق النظام

 ( أمريكي دوالرألف ) 2020 -2018 سنوات ثالث قيم
 

 46227 ألمنيوم  من "بروفيالت"، خاصة وأشكال  زوايا  وعيدان، قضبان 
  مطلية   أو  )مورنشة(   ملمعة  المداخن(،   أو  )للجدران  التغطية،   أو  للتبليط  خزفية  وترابيع  بالط

 بالمينا.  مطلية أو  ملمعة  يماثلها،  وما  خزف  من فسيفساء  مكعبات  بالمينا؛ 
36302 

  من   )سجائر(،   عادية  ولفائف  )سيجاريللوس(   صغيرة  ولفائف  بأنواعها،  )سيجار(   غليظة  لفائف 
 .أبداله   من أو تبغ 

33897 

  )بما   غسيل  ومحضرات  غواسل  محضرات  الصابون(؛ )عدا  سطحي   نشاط  ذات عضوية  عوامل
  تلك   غير  صابون،   على   احتوت  وإن  تنظيف،   ومحضرات  المساعدة(   الغسيل  محضرات   فيها

 . 3401 البند  في  الداخلة

30604 

  من  اللف،   منتظمة  غير  لفات  بشكل  بالحرارة،   مدرفلة(   أو   )مجلخة  باألسطوانات  مشكلة  عيدان
 .الخالئط غير صلب   من أو  حديد

29219 

 24822 .نحاس وخردة  فضالت 
 24466 .خالئط  غير من  صلب   من أو  حديد من ، ى أخر  قضبان 
 23730 .مطاط من جديدة، هوائية  خارجية  إطارات
 21209 .مماثل منضد وخشب  خشبية( بقشرة  )مكسو "ملبس"  مصفح وخشب  "أبلكاج" متعاكس خشب
 19900 . 8705 لغاية  8701 من البنود في الداخلة  السيارة   السيارات ولوازم  أجزاء 
  منتجات   من  مكونة  ( 3006  أو  3005  أو  3002  البنود  في  المذكورة  األصناف  )باستثناء  أدوية

  بمقادير   ومهيأة   الوقائي،   أو   العالجي   الطب  في   لالستعمال  ومعدة   ،مخلوطة  غير  أو   مخلوطة 
 .بالتجزئة للبيع أغلفة  في  أو بأشكال   أو معايرة 

19752 

  أو   ألواحا    الوجهين،   أو  الوجه  مصقول   أو   مجلو   وزجاج  "فلوت"  بالتعويم  عليه  متحصل   زجاج
 .أخرى   بطريقة   مشغول  غير   ولكن   عاكسة،  غير  أو  عاكسة  أو   ماصة   طبقة ذا    كان   وإن   صفائح،

19485 

  ، "بيده"  استبراء  وأحواض   ،استحمام  وأحواض  مغاسل  وقواعد  ،ومغاسل  ، "مجالي"  غسيل   أحواض
  من   مماثلة،   ثابتة  صحية   وأصناف   ومباول  )سيفون(،  مياه  تفريغ   وخزانات   مراحيض   ومقاعد

 .خزف

19379 

 17403 .صلب أو   حديد من ملحومة،  غير  مجوفة،  بروفيالت( )   خاصة وأشكال  وأنابيب  مواسير
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  مشربة   والكمادات(،  والالصقات  الضمادات  )مثل   مماثلة  وأصناف   أربطة  )غزي(،  شاش   حشو،
  األسنان   لطب  أو  جراحية  أو   طبية   الستعماالت  بالتجزئة،   للبيع   مهيأة   أو   صيدلية   بمواد   مغطاة   أو
 .البيطرية أو

16973 

 16753 .خام بأشكال ألمنيوم 
 16326 .كاكاو على  تحتوي  ى أخر  غذائية ومحضرات شوكوالتة

  التشخيص أجهزة   فيها بما  البيطري، الطب   أو  األسنان طب  أو  الجراحة   أو  للطب وأجهزة أدوات 
 .النظر اختبار  أجهزة وكذلك  ،الكهربائية  الطب أجهزة  من وغيرها  )سنتيجراف(   بالوميض

14932 

  األصناف   عدا  منها،  مصنوعة  وأصناف  ، مشغولة   اإلردواز(   حجر  )عدا  وبناء  نصب  أحجار
  اإلردواز(،   فيه   )بما   طبيعي   حجر  من   يماثلها،   وما   للفسيفساء  مكعبات  ؛ 6801  البند  في   رة و المذك

 .اإلردواز(  فيها )بما طبيعي   حجر من ومساحيق   وشظايا  حبيبات   حامل؛  على كانت  وإن

14329 

  ى،أخر   تحلية  مواد  أو مضاف  سكر  على   المحتوية  الغازية،   والمياه  المعدنية   المياه فيها بما  مياه،
  البند   في  الداخل  الخضر  أو  الفواكه  عصائر  عدا  كحولية،   غير  ى أخر   ومشروبات  منكهة،   أو

2009 . 

13787 

  الكهربائية   المكانس  عدا  بها  مندمج  كهربائي  محرك  ذات  المنزلي،  لالستعمال  كهربائية،   آلية  أجهزة
 . 8508 بالبند الداخلة

12395 

 11583 .أرز
  كاكاو؛  على  تحتوي   كانت  وإن  المخابز،   منتجات  من  وغيرها  وبسكويت   وكعك  وفطائر  خبز

  الصيدلة، لمحضرات المستخدم  النوع  من الفارغة  والبراشيم القربان(  )خبز   المنتفشة  الويفر  رقائق
 .المماثلة والمنتجات  األرز أوراق ،المبصومة  الويفر  رقائق

10771 

  فيها   بما  األدوية(،   )غير   بالبشرة   للعناية   ومستحضرات   )ماكياج(   زينة  أو  تجميل  مستحضرات 
  العناية   محضرات   البرونزي(؛  )اللون   السمرة   إكساب   ومحضرات  الشمس   من  الوقاية   محضرات

 والقدمين  باليدين

10354 

  على  محتوية  بن أبدال  بن؛  من وغالالت  قشور الكافيين؛ منه  منزوعا   أو محمصا   كان  وإن بن، 
 .كانت نسبة  بأية بن

9671 

  الخارجية التجارة  إحصاءات الفلسطيني. لإلحصاء  المركزي   الجهاز :إلى باالستناد الباحث قبل من مختارة  قائمة المصدر:
 فلسطين. -للا رام المرصودة.
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 الناتج المحلي وصافي الميزان التجاري   إلىنسبة الصادرات : 5جدول 

 )مليون دوالر( 2020-2010للفترة 
 

 السنة 
  إجمالي 

  الصادرات 
 السلعية 

  الصادرات 
  إلى  السلعية

 إسرائيل 

  الصادرات 
  إلى  السلعية
 )%(  إسرائيل

  الناتج
  المحلي 
 اإلجمالي 

  إلى الصادرات 
  المحلي الناتج

 اإلجمالي 

  صافي 
  الميزان 
 التجاري 

  إلى الصادرات 
  الميزان 
 التجاري 

2010 575.5 488.4 84.9% 9,681.5 5.9% 3382.9 17.0% 

2011 745.7 643.9 86.3% 11,186.1 6.7% 3627.9 20.6% 

2012 782.4 639.2 81.7% 12,208.4 6.4% 3914.9 20.0% 

2013 900.6 786.4 87.3% 13,515.5 6.7% 4263.3 21.1% 

2014 943.7 791.5 83.9% 13,989.7 6.7% 4739.5 19.9% 

2015 957.8 803.6 83.9% 13,972.4 6.9% 4267.6 22.4% 

2016 926.5 770.8 83.2% 15,405.4 6.0% 4437.3 20.9% 

2017 1064.9 878.6 82.5% 16,128.0 6.6% 4788.9 22.2% 

2018 1155.6 967.5 83.7% 16,276.6 7.1% 5353.9 21.6% 

2019 1103.8 897.6 81.3% 17,133.5 6.4% 5509.6 20.0% 

2020 1054.6 868 82.3% 15,531.7 6.8% 5008.8 21.1% 

 




