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Abstract 

     This research Sought to show the means of activating green 
marketing in the Kurdistan Region of Iraq in particular. The problem of 
research has emerged as a result of the researchers seeking through 
their work at the University of Sulaymaniyah for many years, and their 
constant knowledge of most researches within their specialization. The 
importance of sufficient and necessary for the subject of green 
marketing through the research provided in general, as well as the 
limited studies that dealt with this subject in the Iraqi environment in 
general and the Kurdish environment, especially to the extent of 
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knowledge of the researchers, as well as lack of awareness of the 
concept of green marketing and benefits Both in terms of the 
environment, organizations or customers alike, in most organizations 
operating within the scope of the research environment. Therefore, the 
two researchers dealt with the subject of green marketing within the 
framework of a comprehensive theory, and in general the research tried 
to answer the following questions: • What is green marketing and what 
are its dimensions, justification for its appearance and requirements for 
adoption.  

• What is the green marketing mix and what is its specificity?  

• What is the importance of green marketing and the benefits of its 
application (elements of its success).  

The two researchers reviewed some examples and experiences of global 
and local green marketing applications in a number of different fields, 
and then presented a range of opportunities and potential challenges to 
the activation of green marketing in the Kurdish environment.  

Keywords: green marketing, green marketing mix 

 

 

 :قدمةالم
في إمكاناتو المخصصة الستخدامنا، موجود لكي  عالـ الطبيعي غير متناهٍ قبؿ قرٍف مف الزمف، كنا نعتقد أف ال     

وأصبحنا في موقع  ؛مةنغزوه ونستمتع بو نحف واألجياؿ المتعاقبة مف أطفالنا وأحفادنا، أما اآلف وبعد أف نضجنا كأ  
يا المسؤولية لـ نعد نعتقد بذلؾ، إذ بدأنا باالعتراؼ بأف العالـ الطبيعي محدود وغير حصيف، وأف األفعاؿ التي يمارس

، لذا فقد احتمت البيئة ومنذ مطمع مستقبمنا نحف كذلؾ عمى حٍد سواء البشر في جيمنا قد تؤثر بجدية عمى مستقبمو وعمى
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الستينيات مف القرف الماضي منزلًة كبيرًة مف االىتماـ العالمي والسيما في الدوؿ المتقدمة، إذ زاد الوعي لدى األفراد 
ومما زاد مف وعييـ تزايد التداعيات السريعة  ،يئة والتي تيـ المجتمع اإلنساني بأسرهوالمنظمات بالقضايا المتعمقة بالب

لمبيئة وتزايد القمؽ بشكؿ كبير في السنوات الالحقة نتيجة تفاقـ المخاطر الميددة لمبيئة والبشرية عمى حٍد سواء، والتي 
ًة لالحتباس الحراري، وانتشار ظاىرة التصحر في كاف مف أبرزىا التغير المناخي العالمي وارتفاع درجات الحرارة نتيج

ألشجار وتقمص المساحات الخضراء فييا بشكؿ كبير، واستنزاؼ لمستمر لقطع االأغمب بمداف العالـ نتيجًة لعمميات 
الموارد الطبيعية وتمؼ البيئة الطبيعة وتموث اليواء نتيجة ما تطرحو المصانع والمعامؿ مف مخمفات وعوادـ وغازات 

نتاجيا وتسويقيا لمنتجات ضارة بالبيئة واإلنساف، فضاًل عف سوء تعامؿ اإلنساف مع البيئة، مما سبب تمفًا وثقبًا سا مة وا 
في النشاط الحيوي لمكائنات  المواد السامة التي تؤثر بشكٍؿ سمبي تسرببالتالي و  ،بطبقة األوزوف في الغالؼ الجوي

 الحية عمى وجو األرض.

إذ  ،وبيئت لمحد مف تأثير اإلنساف عمى دجيو البذؿ بالحكومات في جميع أنحاء العالـ  تأبدالظواىر وكنتيجة ليذه      
مما أدى  ،لمعيش لنا ولألجياؿ القادمة آمناً  برزت جمعيات وىيئات متعددة تنادي بالمحافظة عمى البيئة لجعميا مكاناً 

الضغوط عمى الحكومات والييئات الرسمية لسف التشريعات وذلؾ لتنظيـ العالقة بيف اإلنساف والبيئة بما يكفؿ  تزايد إلى
ازداد توجو الباحثيف والمختصيف في مختمؼ العموـ ذات الصمة و كما  ،وفقا لذلؾ مواردىا الطبيعية المحافظة عمى

كاف في طميعة تمؾ العموـ التي بحثت في ىذا الموضوع لكونو مف بالقضايا والمسائؿ البيئية والسيما عمـ اإلدارة، والذي 
أكثر المتأثريف بو، خاصًة وأف أغمب الممارسات اإلدارية المتمثمة بالعمميات التصنيعية والتسويقية ونتاجاتيا السمبية 

يد مف منظمات األعماؿ كانت مف أبرز األسباب المؤدية إلى اإلضرار بالبيئة والمستيمكيف عمى حٍد سواء، لذا فإف العد
بدأت بإعادة النظر بمسؤولياتيا االجتماعية واألخالقية تجاه المجتمع مف خالؿ إيجاد أفضؿ السبؿ الكفيمة بمعالجة أو 
إزالة األسباب المؤدية إلى اإلضرار بالبيئة، وذلؾ مف خالؿ إعطاء البعد البيئي أىمية بارزة في استراتيجياتيا اإلنتاجية 

 تقديـ منتجات صديقة لمبيئة.والتسويقية و 

، الحكومػػػػػػاتالمنظمػػػػػػات و المسػػػػػػتيمكيف و وانسػػػػػػجامًا مػػػػػػع ىػػػػػػذه األحػػػػػػداث والتطػػػػػػورات وازديػػػػػػاد الػػػػػػوعي البيئػػػػػػي لػػػػػػدى      
ػػػػػػػػػػػـو فيػػػػػػػػػػػػػػػظيػػػػرت فػػػػػي النصػػػػػؼ األخيػػػػػر مػػػػػف عقػػػػػد الثمانينيػػػػػات مػػػػف القػػػػػرف الماضػػػػػي فمسػػػػػفة جديػػػػػدة اصػػػػػطم  عمييػػػػػا م

 يػػدةاالمتز  البيئيػػة لمتحػػديات كاسػػتجابة النػػور إلػػى خػػرج والػػذي،  " Green Marketing-"التسووويق األخضوور
 المسػتيمؾ، حقػوؽ بحمايػة العػالمي االىتمػاـ يػداتز  مػع منػاامتز  التسػويقي المػني  ىػذا ، إذ جػاءالجديػد الػزمف فػي

 تكػوفكػي  العاممػة المنظمػات الضػغط عمػى الوقػت وبػنفس المجتمػع حقػوؽ حمايػة إلػى تيػدؼ حركػات وظيػور
 .لمجميع وآمنة نظيفة بيئة ضماف عمى والعمؿ (Environmentalism) بيئي توجو ذات

 تية:لتمقي الضوء عمى الجوانب اآلالبحثية  ىذه الورقة جاءت الجديدة الفمسفة تمؾطار إوفي      

 وتعريفاتو مفيـو التسويؽ األخضر. 
 تبنيو ومتطمبات ظيوره ومبررات األخضر التسويؽ أبعاد. 
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 .المزي  التسويقي األخضر وخصوصيتو 
 (األخضر التسويؽ نجاح عناصر) تطبيقو عف المترتبة والمزايا األخضر التسويؽ أىمية. 
 والمحمية استعراض بعض األمثمة والتجارب العالمية. 
 الكوردستانية البيئة في األخضر التسويؽ تفعيؿ أماـ والتحديات الفرص. 

 

 :وتعريفاتو فيوم التسويق األخضرأواًل/ م
الوليد الشرعي لمتوجو اإلجتماعي لمتسويؽ أو ما يسمى بالمسؤولية  يمثؿ يمكف القوؿ أف التسويؽ األخضر     

(، 15،  2009)بف عيسى،  وظيور منظمات ذات توجو بيئي االجتماعية لمنشاط التسويقي وحركة حماية المستيمؾ
 والبيئة بالمجتمع الضارة غير السمع) لمبيئة الصديقة السمعب بالتعامؿ عماؿاأل منظمات ـاالتز  حوؿيتمحور  ونكو 

 المحافظة لضماف محددة ضوابط وضمف البيئية بالمسؤولية القوي ـاااللتز  طارإ في التسويقية نشطةباأل والقياـ (الطبيعية
تبنت العديد مف  ومنذ ذلؾ الحيف، (64،  2016، )البكري واسماعيؿ بيا الضرر الحاؽ وعدـ الطبيعية البيئة عمى

مع وضع معايير اإلدارة البيئية كمدخؿ تنافسي ناج ، إذ أسيـ في بروزه تزامنو المنظمات مصطم  التسويؽ األخضر 
عزز التسويؽ األخضر ىذه المعايير عبر مدخؿ إبداعي يعطي التمّيز لمنظمة عف أخرى  ، إذ(14000يزو )آ

 .، بدوف رقـ صفحة( 2015)حفيظة، 
مور الشكؿ النيائي ليذا ف يتبأمراحؿ خالؿ فترة مف الزمف قبؿ  لذكر أف التسويؽ األخضر مرَّ بثالثةومف الجدير با     

وآخروف،  طالب)( و251،  2006)البكري ، تمت صياغتيا عمى النحو اآلتي وباالعتماد عمى كؿ مف التي و  ،المفيوـ
2010  ،50): 

عماؿ البيئة مف قبؿ منظمات األلية االجتماعية و ؤو لمرحمة مع بداية االىتماـ بالمست ىذه اأبد :التسويق االحيائي -1
بالنشاطات التي تسيـ في  والتي بدأ فييا اإلىتماـ ،ات مف القرف الماضييبداية السبعينو  خالؿ أواخر الستينيات

مراحؿ التسويؽ األخضر، كونيا ليا، وتعد ىذه المرحمة مف أىـ مسببات المشكالت البيئية وتوفير الحموؿ  معالجة
شيدت نمو الحركات البيئية مف بذرات المسؤولية االجتماعية، إضافًة إلى أنيا شيدت أوؿ تأطير مفاىيمي ألكثر 

  الموضوعات قربًا مف التسويؽ األخضر.
لمتدخؿ خالؿ فترة السبعينيات والثمانينيات مف القرف الماضي، إذ كاف مرحمة ىذه البرزت  :البيئي التسويق -2

صناعية ورقابة الحكومي أثر كبير فييا مف خالؿ سف القوانيف والتشريعات التي كانت تتعمؽ برقابة الشركات ال
 .و اىتماـ المجتمع نحو البيئةيجتو و  والحد مف الممارسات الضارة بالبيئة مف قبؿ مختمؼ األطراؼ التموث

محو في ت مالأوالذي بد ،خضرفي التسويؽ األ عمقاً كثر لتطور األستدامة اتعد اإل :خضراأل استدامة التسويق -3
مف أجؿ استمرار والتي تيدؼ إلى تقميؿ الضرر عمى البيئة والمحافظة عمى الموارد الطبيعية  ،واخر الثمانيناتأ

 (35،  2005)رؤوؼ، ونو: مفيوـ الديمومة ميـ جدًا كويعد الحياة وديمومتيا، 
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ويميز متعمقاتيا وال سيما عند طرح برنام  يضمف  ،، المجتمع واالقتصادالماديةلمسائؿ المرتبطة بالبيئة يجمع معًا ا - أ
 حماية البيئة ويحقؽ النمو االقتصادي كخيار واحد. 

، ًا االتفاؽ عمى األىداؼ المختمفةات والحكومات والجماعات البيئية بإمكانيا جميعمنظمفكرة قائمة عمى أف ال يمثؿ  - ب
زيز االقتصاد وديمومتو عمى المدى الطويؿ تبدي بقية األطراؼ اىتمامًا أكبر فحيف يسعى أحد األطراؼ إلى تع

 فإف ذلؾ يوفر فرصًا جديدة لممساىميف والشركاء. وبالتالي باستدامة البيئية الطبيعية 
يمثؿ توجيًا عالميًا يشخص معظـ المشكالت البيئية كأعراض ناجمة عف عمميات اإلنتاج غير المستدامة أو   - ت

 االستيالكية. أنظمتنا 
 حكومات العالـ المتقدـ ومنظماتو.مفيـو يتضمف مجموعة قواعد ومبادئ تتبناىا كأىداؼ ستراتيجية أغمب   - ث

وعمى ضوء االستقراء التأريخي السابؽ؛ يتض  بأف النشاطات التسويقية تبدأ مف الشروع في توجيو التسويؽ      
نما السعي مف أجؿ األخضر ليس بقصد تخفيض الدمار البيئي وتقميؿ األ ضرار الحاصمة لمموارد الطبيعية فحسب، وا 

تحقيؽ اإلستدامة، وىذا ما دفع إلى بروز أىمية وضع الحجر األساس في الطريؽ الصحي  مف خالؿ التعرؼ وبشكؿ 
 (.55،  2010صحي  ومفصؿ عمى مفيـو التسويؽ األخضر )طالب وآخروف ، 

 لتمؾ المنطقي االمتداد بالتالي وھو ،التسويؽ لفمسفة والتطبيقي الفكري بداعاإل اليـو خضراأل التسويؽ ويمثؿ     
 عمى الحفاظ باتجاه متغيرات مفبيـ  يحيط ما كؿ مع عماؿاأل ومنظمات فراداأل لتعامؿ المعاصر المني  لكونو الفمسفة،
 مع التعامؿ في ومبدع خالؽ لسموؾ انتياج يضاً أ يمثؿ وكونو، تصيبيا قد التي المحتممة خطاراأل مف وحمايتيا البيئة

 . (11،  2011)البكري،  المنظمات وأ فراداأل تحقيقيا لىإ يسعى التي والرغبات الحاجات
 مف فمنيـ الموضوع، ىذا تناولت التي الكتابات وتعددت األخضر، التسويؽ موضوع الباحثيف مف الكثير ناقشولقد      

 البيئي التسويؽ مصطم  عميو أطمؽ مف ومنيـ،  Ecological Marketingااليكولوجي التسويؽ مصطم  استخدـ
Environmental Marketing ،المستداـ التسويؽ مصطم  عميو أطمؽ مف ومنيـ Sustainable Marketing ،

 خمط إحداث في التسميات ىذه تسببت فقدلذا  ،Green Marketing األخضر التسويؽ مصطم  عميو أطمؽ مف ومنيـ
لذا فقد  تـ اعتماد مصطم  التسويؽ  ،(376،  2011)قريشي وقدري،  األخضر لمتسويؽ موحد تعريؼ تحديد وعدـ

عرض  يمي وفيمااألخضر في ىذه الورقة البحثية وذلؾ لشمولو واتساع نطاؽ استخدامو في األطر األدبية المعاصرة، 
 وصواًل إلى التعريؼ الذي يتبناه ىذا البحث:الحصر، عمى سبيؿ المثاؿ ال  لعدٍد مف الباحثيف وتعريفاتض مف بعل

( بأنو "عممية نظامية متكاممة تيدؼ إلى التأثير في تفضيالت الزبائف بصورة 252،  2006عرفو )البكري، فمقد      
تدفعيـ نحو التوجو إلى طمب منتجات غير ضارة بالبيئة وتعديؿ عاداتيـ اإلستيالكية بما ينسجـ مع ذلؾ والعمؿ عمى 

وتحقيؽ  وحماية المستيمكيف تقديـ منتجات ترضي ىذا التوجو بحيث تكوف المحصمة النيائية ىي الحفاظ عمى البيئة
  ".ىدؼ الربحية لمشركة
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( بأنو "عبارة عف األنشطة والفعاليات المتعمقة بالتسعير والتروي  والتوزيع 217،  2008في حيف عرفو )بدراوي،      
لممنتجات غير الضارة بيئيًا والمنبثقة مف اإلستراتيجية التي تتبناىا منظمة األعماؿ وضمف ثقافتيا التنظيمية، والمشبعة 

 بتحقيؽ عائد مقبوؿ والمعززة لمرفاه االجتماعي". لحاجات ورغبات المستيمكيف، والمساىمة
( عمى أنو "مدخؿ إداري ييدؼ إلى تحقيؽ التكامؿ ما بيف عناصر 58،  2010كما وعرفو )طالب وآخروف،      

المزي  التسويقي مف أجؿ تحقيؽ رغبات وحاجات الزبائف وكذلؾ أىداؼ المنظمة والمتمثمة بالربحية بطريقة مستديمة مع 
 ضرار بالبيئة".عدـ اإل
 المسؤولية لمتطمبات بكفاءة تستجيب التي التسويقية المجيودات( عمى أنو "95،  2011بينما عرفتو )عمي،      

 ."لممنظمة الحكومية والمسؤولية البيئية والمسؤولية االخالقية والمسؤولية االجتماعية
( فقد عرفو عمى أنو "ممارسة كافة األنشطة التي تعمؿ عمى تخطيط وتنفيذ سياسات 76،  2014أما )جماؿ ،      

تسويقية ىدفيا تقديـ منتجات ذات مواصفات بيئية معينة تساىـ في إرضاء األشخاص بشأف اىتماماتيـ البيئية ومنافعيـ 
 مف جية، وتحقيؽ أىداؼ المنظمة مف جية أخرى".

 عماؿاأل منظمات التزاـ لىإ تيدؼ شاممة نظامية عممية( بأنو "151،  2014، مجيد وشاكرما وعرفو كؿ مف )ك     
 ".الطبيعية والبيئة بالمجتمع ضارة غير وخبرات ،معمومات، مفاىيـ ،نشطةأ، منتجات بتقديـ
التالية  الرئيسية في تركيزىا عمى الجوانب يف السابقة تنسجم مع بعضيا البعضأن كل التعار مما سمف ضح يتو      

 لمتسويق األخضر:
 .بيدف المحافظة عمى البيئة اتنظموالجماعات والممتكاممة تتم بين األفراد أخالقية عممية اجتماعية  -1
 منتجات تقديم نحو وتوجو قوي بيئي التزام ضمن التسويقيةاإلنتاجية و  باألنشطة القيام يدف إلىإداري ي مدخل -2

 .لممنظمة الربحية األىداف مع يتعارض ال وبما لمبيئة، صديقة
رضاء حاجات ورغبات المستيمكين، وذلك بتقديم منتجات غير ضارة بالبيئة الطبيعية، عممية  -3 تيدف إلى إشباع وا 

عمييا أو  الحفاظ فينيا تساعد إإذ  ،أو باألحرى تحاول أن تؤكد ليؤالء المستيمكين أن منتجاتيا صديقة لمبيئة
  .ممكن تسبب ليا أقل ضرر

مع التوجو الرامي إلى االستخدام  نسجمستيالكي بما يالشرائي واال المستيمكين يعمل عمى تعديل سموكمنظور  -4
 .الرشيد والعقالني لمموارد الطبيعية

 

إلى حث األفراد بيئي، ييدف و  أخالقي إداري إجتماعيوبالتالي يمكن تعريف التسويق األخضر عمى أنو "مدخل      
 ".والجماعات والمنظمات النتياج ممارسات مسؤولة تجاه البيئة لممحافظة عمييا

 :وطمبات تبنيومت ومبررات ظيوره أبعاد التسويق األخضرًا/ ثاني
ما بينيا لتحقؽ مف خالؿ االستعراض السابؽ لمفيوـ التسويؽ األخضر تتض  مجموعة أبعاد أساسية تتكامؿ في     

أف تعمؿ عمى حماية البيئة  اتيؤمنوا بأنو ينبغي عمى المنظم، وضمف ىذا السياؽ فعمى المسوقيف أف المفيوـوحدة ىذا 
، (6،  2008)الصمادي،  (،253،  2006)البكري ،  ،(67،  2005)رؤوؼ، مف خالؿ األبعاد الرئيسية اآلتية: 
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، (152،  2014، مجيد وشاكر)، (78،  2014)جماؿ، (، 6،  2013)قاجة،  (،61،  2010)طالب وآخروف، 
 (444،  2016، )عبدالواحد، ، بدوف رقـ صفحة( 2015)حفيظة، 

 

 لااء مفيوم النفايات أو التقميل منيا:السعى إل و  . تقميل التمف والضياع1
، وعمى ىذا ات تالفة أو غير صالحة لالستخداـإف عدـ كفاءة العمميات التصنيعية يتسبب في الغالب بتقديـ منتج     

األساس فإف مف المياـ الرئيسة التي تقع عمى عاتؽ منظمات اليوـ ضرورة التركيز عمى رفع مستوى كفاءة العمميات 
مر الشغؿ الشاغؿ الىتمامات ، عمى أف يمثؿ ىذا األالرئيسي إلنتاج مثؿ ىذه المنتجاتالتصنيعية التي تكوف السبب 

 .مؾ المنتجات التالفة أو مخمفاتيامف ت ة عوضًا عف البحث في كيفية التخمصمنظمال
 

 :. توضيح العالقة بين الكمفة والسعر2
 أو الحقيقية تكمفتو المنت  سعر يعكس أف ىيكقاعدة عامة ينبغي االلتزاـ بيا عند تحديد السعر الخاص بأي منت       
 عمييا يحصؿ التي القيمة يوازي أف يجب( المستيمؾ عمى الحقيقية التكمفة) السمعة سعر أف يعني ىذا، و منيا قريبا يكوف
وعمى ىذا األساس ولخصوصية المنتجات ، أخضر المنت  فأ عف الناجمة المضافة القيمة ذلؾ في بما السمعة، مف

فقط كوف المنتجات ال تضر  الخضراء فقد برزت زيادة نسبية في أسعار تمؾ المنتجات ألنيا تمتمؾ قيمة أعمى ال تعكس
نما تعكس أيضًا الجانب اآلخر ليا البيئة ما يحتويو المتمثؿ في البحث عف موارد بديمة وحماية الموارد الطبيعية و و ، وا 

 برز مصادرىا الكمؼ المتمثمة بالبحث والتطوير. أذلؾ مف كمؼ عالية لعؿ 
 

 :مربحاً أمرًا . جعل التوجو البيئي 3
يشكؿ التسويؽ األخضر فرصة سوقية قد تمن  المنظمة ميزة تنافسية، وقد تكوف ىذه األخيرة مستدامة، فمقد كانت      

معظـ المنظمات تتنافس في السوؽ لغرض تحقيؽ الرب  السريع بغض النظر عف اآلثار السمبية عمى البيئة، وىذا يعد 
مي الوعي البيئي بيف المستيمكيف وتحوليـ تدريجيًا إلى مستيمكيف خضر، غير أنو مع تنااستراتيجيًا ليا،  منفذًا تنافسياً 

، إذ أصب  التروي  جديدة لزيادة األرباح وتنامييا خمؽ فرصٍ مف خالؿ  أصب  لممنظمات نوع آخر مف المنافسة
ؿ وعي لمتوجيات البيئية يتـ بشكؿ طبيعي ومستمر، وىذا مما الشؾ فيو سيكوف مربحًا عمى المدى البعيد في ظ

دة وفرصة تسويقية لمعديد مف خمؽ ساحة تنافس جدي مف خالؿ المجتمع بالتيديدات الموجودة في البيئة التسويقية
ات ذوات التوجو البيئي في الحصوؿ عمى حصة تسويقية مضافة مف خالؿ استقطاب المزيد مف المستيمكيف إلى منظمال

، وىذا ما يؤكد ديـ منتجات جديدة تتناسب مع ىذا التوجوفضاًل عف بروز مجاالت لتق ،صفيا والحصوؿ عمى دعميـ
ي السوؽ ينبغي أف تكوف بيف ف بأف المنافسة فيأدرؾ المستيمكالتوجو نحو تبني التسويؽ األخضر نتيجة  جدوى

 .لى حماية البيئة والمحافظة عمييات التي تسعى إمنظماال
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 :)إعادة تصميم المنتجات( . تايير المفاىيم المتعمقة بالمنتجات4
 دتعتمد بشكؿ كبير عمى موايا بشكؿ يجعم لتواكب التوجيات البيئية اتمفاىيـ المنتجتطوير  مف المفترضف 

مف  أف ينتيي المستيمؾ بعد عف ضرورة تدوير المنتجات، فضاًل يامناألنى  حدؾ الستيالاأولية غير ضاّرة بالبيئة، و 
ضرورة تغيير أساليب تعبئة المنتجات  كذلؾفادة منيا، ة إلعادة تصنيعيا أو اإلمنظمإلى التعود  بحيث ،استخداميا

، وضرورة أف ال تتضمف مواد مرة أخرى تدويرىاباإلمكاف  وتغميفيا بحيث أف األغمفة المتبقية بعد استخداـ المنت  يكوف
 االعتماد عمى موارد أو مصادر بديمة لتصنيع تمؾ األغمفة.و  ،ضارة أو مؤذية

 

األسباب التي تقف وراء  ىي "ماإثارة التساؤؿ اآلتي:  يمكفالتحميؿ الدقيؽ ألبعاد التسويؽ األخضر  ومف خالؿ     
يمكف ولإلجابة عف ىذا التساؤؿ  ،"؟تسويق األخضر"ما ىي مبررات تبني البمعنى آخر  وأ "؟التسويق األخضرظيور 

بعة إلى أف يكونوا مدركيف لمتيديدات والفرص البيئية والمتمثمة بأر ؾ حقيقة تتمثؿ بحاجة المسوقيف لىنااإلشارة إلى أف 
 (59،  2010)طالب وآخروف، (، 60،  2007)البكري والنوري،  :ىيأساسية  نقاط

 

  :د األوليةر تناقص الموا - أ
والمتمثمة  (Infinityد غير المنتيية أو غير المحدودة )ر د األولية الموجودة في األرض تتألؼ مف الموار إف الموا     

، فضاًل عف أف بعض المجموعات ترى أف ىناؾ مف مشاكؿ معينة في الوقت الحاضر بالماء واليواء وىي تعاني أيضاً 
ه الموارد بسبب فقد قامت مجاميع بيئية بتوحيد جيودىا لتحقيؽ االستخداـ األنسب ليذ ، لذاخطرًا عمييا في األمد البعيد

 ثقب األوزوف ونقص المياه وتموثيا.. وغير ذلؾ.اتساع ك عض األضرار، فضاًل عف وقوع باألخطار المحتممة
ويتضمف الغابات  ،(Finite Renewable)موارد المحدودة القابمة لمتجديد أما النوع اآلخر مف الموارد فيتمثؿ بال     
بتبني سياسات تيدؼ إلى ات في الغابات مثاًل إلى قياـ المنظم ، فقد أدى النقصغذاء مما يستوجب استخداميا بحكمةوال

عادة التشجيرالحفاظ عمييا مف خ  .الؿ حماية التربة وا 
( كالنفط والفحـ Finite Non-Renewable)د المحدودة غير القابمة لمتجديد في حيف يتمثؿ النوع الثالث بالموار      

تيا أو إعادة تجديدىا، ولذلؾ تتجو  يمكف إعادالتي تتسبب بمشاكؿ حقيقية عند نفاذىا ألنيا محدودة والو  ،والحديد.. الخ
ا يمنحيا فرصًا ممتازة لتحقيؽ تقميؿ لتركيز عمى البحث والتطوير إليجاد مواد بديمة ممالعديد مف المنظمات نحو ا

 .استنزاؼ الموارد الطبيعية
 
 
  :ارتفاع كمف الطاقة  - ب

ذلؾ أف أحد الموارد المنتيية وغير القابمة  ،التي تشكؿ تحديًا لمعديد مف المنظماتتعّد مشاكؿ الطاقة مف األمور      
يمثؿ السبب الرئيس لمعديد مف المشكالت الجسيمة في مختمؼ االقتصاديات العالمية، وقد  والمتمثؿ بالنفط لمتجديد

تيجة شاع استخداـ الفحـ مرة ، وبالنإليجاد بدائؿ ليذا المورد الميـ تسبب ارتفاع أسعاره في بمورة اتجاه متصاعد يسعى
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وقد ، وبقية األشكاؿ األخرى مف الطاقة ، والذرة والرياحقامت المنظمات بالبحث عف موارد أخرى كالسوالرو  كماأخرى، 
، إاّل أف اميا أدى إلى انخفاض أسعار النفطأثمرت ىذه الجيود تطويرًا متزايدًا لبدائؿ الطاقة وزيادة كفاءة استخد

ستيالؾ الصناعات المعتمدة عمى النفط مف خالؿ رفع مستويات االانخفاض األسعار كاف ذا تأثير معاكس في 
 . ومستويات التموث مرة أخرى

 

 :ارتفاع مستويات التموث - ت
، ـ في ارتفاع مستويات تموث المياه، كاإلسياناعية إلى تدمير البيئة الطبيعيةتؤدي ممارسة بعض النشاطات الص     

 .في التربة وفي المحاصيؿ الزراعية..إلخ والتأثيرات السمبية لبعض المواد الكيميائية
في % مف المستيمكيف في الواليات المتحدة األمريكية يرغبوف في دفع أسعار أعمى 42وقد أظيرت الدراسات أف      

ات يف فرصة تسويقية كبيرة أماـ المنظم، وقد خمؽ ىذا التوجو لدى المستيمكسبيؿ الحصوؿ عمى منتجات خضراء
عادة استعماؿ المو  ،ضبط التموث لمتوجو نحو نشاطات اد األولية وغير ذلؾ مف كافتتاح مراكز لتدوير المنتجات وا 

ات ودودة لمبيئية ػػػػػػػػػػػػػ، وبالنتيجة فإف الشركات الواعية قد اتبعت ىذا المدخؿ في تقديـ منتجالنشاطات
(Environmental Friendly Products). 

 

 :تاّير دور الحكومات  - ث
ـو بجيود حثيثة في توجييا ، فالحكومة األلمانية مثاًل تقبيئةاىتمامات الحكومات وجيودىا في حماية ال تتبايف     
يئي الكبير الحاصؿ ، فضاًل عف الدمار البا قوة الحركة الخضراء في ألمانيا، وىذا التوجو يعود لعدة أسباب منيالبيئي

 ؿ التي ال تولي االىتماـ الكافي ليذا الموضوع.، في حيف نالحظ أف ىناؾ العديد مف الدو في شرؽ ألمانيا
ات في مختمؼ أنحاء العالـ بتبني مسؤوليتيا االجتماعية في الوقت الحاضر يحتـ قياـ المنظم تنامي الوعي البيئيف     

رورة وضوالقياـ بحمالت التوعية لممواطنيف  انونية الرامية إلى حماية البيئةمف خالؿ سّف العديد مف التشريعات الق
 تبني سياسات إنتاجية وتسويقية تسيـ في خدمة التوجو البيئي المعاصر.الحث عمى و  تعاونيـ في ىذا المجاؿ،

ويمكف القوؿ ىنا أف الحركة البيئية في الوطف العربي قد شيدت تطورًا ممحوظًا في السنوات األخيرة وعمى الصعيد      
خر أف العديد مف المنظمات الصناعية مازالت بعيدًة عف ىذا الجانب وال  أننا نرى في الجانب اآلالرسمي بالتحديد، إالّ 

 تقدـ الدعـ المطموب لحماية البيئة والمحافظة عمييا.

 

أسس  3لعالـ يرتكز عمى ا يراء( فػػػػػػتطالب بو الجيات )الخض يالتسويؽ الحديث الذوتجدر اإلشارة إلى أف      
 (بدوف رقـ صفحة،  2011حساف، ) :ىي Ps3 رئيسية أو

يجب أف يركز عمييا  يتسويؽ أف الكوكب ىو األولوية التىذا النوع مف ال ي: يقوؿ مؤيد(Planet) البيئة -1
 المسوقوف، فيجب عمييـ أف ينتجوا ويسوقوا منتجات نظيفة ال تموث البيئة.
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يجب أف يكوف المسوؽ  إذاألىـ فى العممية التسويقية،  العنصر (: وىـPeopleأنفسيـ ) الناسثـ يأتى بعد البيئة  -2
أميف ألعمى درجة فى إيصاؿ رسالتو التسويقية، ويبعدىا كؿ البعد عف المغاالة والخداع، وأف يضع فى أولوياتو أف 

، وبالمقابؿ فإنو ومف الضروري توفر ثقافة س ضده أو مف أجؿ الحصوؿ عمى مالويعمؿ لصال  المستيمؾ ولي
 تنسجـ مع التوجو البيئي العالمي.  وصديقة لمبيئة جديدة لدى الناس استيالؾ

ستجذب انتباه المسوقيف بعد حفاظيـ عمى البيئة  يالحمقة األخيرة الت و(: وىProfit)الربح وأخيرًا يأتى دور  -3
 ومراعاتيـ لمناس والعمؿ لصالحيـ.

)http://www.eltasweeqelyoum.com/2011/03/green-marketing.html( 
 

،  2011)قريشي وقدري، و (9،  2008، صماديالأشار )، فقد متطمبات تبني التسويق األخضرأما فيما يخص      
 األخضر التسويؽ فمسفة بتبني عند تفكير المنظمة توافرىا الالـز المتطمبات أو اإلجراءاتإلى أف ىنالؾ عدد مف  (380
 :أماميا والتي تشمؿ الطريؽ لتمييد

 .المنظمة في الحالي الوقت في البيئية لممسائؿ واسعة دراسة -1
 .المنظمة أداء عف الناجمة البيئية اآلثار ومراقبة لقياس نظاـ إيجاد -2
 .المنظمة وبرام  بأىداؼ وواقعية واضحة بيئية سياسة وضع -3
 .المتغيرة والتشريعات القوانيف ظؿ في األخضر التسويؽ برام  تطور مراقبة -4
 .المنظمة في البيئي التوجو ضمف العامميف وتأىيؿ لتدريب المناسبة الوسائؿ استخداـ -5
 المستخدمة. والتكنولوجيا البيئية ؿكالمشا لمعالجة العممية باألبحاث القياـ -6
 البيئية. بالمسؤولية وعييـ درجة ورفع المستيمكيف لتثقيؼ التعميمية البرام  تطوير -7
 .لممنظمة البيئي التوجو ضمف المجيزيف لتأىيؿ المناسبة الوسائؿ استخداـ -8
 .والمجتمع البيئة بشؤوف عنىت   التي االجتماعية المنظمات وتأسيس دعـ في ةكالمشار  -9

 .المستويات افةك عمى البيئية والجيود البرام  دعـ -10
 

 وخصوصيتو: األخضر التسويقي المزيجًا/ ثالث
 ،التي تتـ في المنظمة جميعيا اتالقرار  اتخاذ حؿامر  خالؿ البيئي المفيوـ استخداـ عمى خضراأل التسويؽ يركز     
مراعاة نمو األرباح  خضر معاألفي بمورة مفيوـ التسويؽ  ساسياً أ اً ر دو االجتماعية والتوجو البيئي  المسؤولية وتؤدي

 بعاد جديدةأليشمؿ  وتوسعاً  اً ءار إثخضر األساس فقد شيد المزي  التسويقي األوعمى ىذا (، 256،  2006)البكري، 
مجموعة مف  (Peattie, 1992(، وفي ىذا الصدد يقدـ )70،  2005)رؤوؼ،  تتالئـ مع ىذا المفيوـ

يذه لف إإذ خضر، بني مدخؿ التسويؽ األالعتبار عند قياـ المنظمات بتا خذىا بنظرأالواجب  /العناصرتاالمتغير 
 ،ؼ وتجانس عناصر المزي تكيّ  تيا فيساعدمف خالؿ موذلؾ  خضر،التسويقي األ المزي  في اً مباشر  اً ثير أت العناصر

http://www.eltasweeqelyoum.com/2011/03/green-marketing.html
http://www.eltasweeqelyoum.com/2011/03/green-marketing.html
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)حمو  خضر الداخمياأل التسويقي عناصر المزيجوخضر الخارجي األ التسويقي عناصر المزيجلى إوقد تـ تصنيفيا 
 أدناه: وكما موض  بالشكؿ (،301،  2016وخمؼ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المزيج التسويقي األخضرعناصر 

بحث  -، التسويؽ األخضر ودوره في تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لمتسويؽ 2016 حمو، سناء حسف وخمؼ، مديحة عباس، المصدر:
ف م .302صتطبيقي في الشركة العامة لمصناعات الجمدية، بحث منشور، مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية الجامعة، بغداد، العراؽ، 

(Peattie, k. , 1992 , Green marketing, Pittman, prentice-Hall, London, p.104.) 

 :(The Internal 8P’s) الداخمي األخضر التسويقي زيجالم -1

 ءاالخضر  التسويقية العممية نجاح في مباشر ثرأ ليا والتي المنظمة عمؿ سموببأ المتعمقة العوامؿ مجموعة وىو      
 (73،  2005 : )رؤوؼ،ويتألؼ مف (،78،  2010)طالب وآخروف، ليا

 الذاخلي األخضر المسيج التسىيقي

 المىتج

 الترويج

 التسعیر

 التىزيع

 المعلىمات تىفیر

 العملیات

 السیاسات

 األفراد

 التسىيق األخضر

 خضرعىاصر وجاح التسىيق األ

 حاجات المساهمیهشباع إ

 سالمة المىتج والعملیات

 القبىل االجتماعي

 استمرارية )ديمىمة( الىشاطات

 الخارجي األخضر المسيج التسىيقي

 ئهالسبا

  المجهسون

  السیاسیىن

 غظجماعات الض

 المشكالت

 اتالتىبؤ

 الشركاء
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 باستخداـ وذلؾ ،الزبائف ذىافأ في ليا جيدة سمعة تكويف جؿأ مف جاىدة المنظمة تسعى :(Product) المنتج - أ
 لدييا في  منت يأ بسحب المنظمات تقوـ ما وغالباً  ،والبيئة الزبوف حماية لىإ تيدؼ التي تيجياتااالستر  العديد مف

 لدى المدركة صورتيا خسارة عدـ جؿأ مف وذلؾ ،الزبائف وأ البيئة عمى سمبية ثارآ لو فبأ عممت ما ذاإ السوؽ
 .ءاالخضر  والحركات الحكومة مع بمشاكؿ الدخوؿ وعدـ الزبائف

 رشاديةاإل الناحية عمى التركيز مع البيئي التوجو ضمف الترويجية نشطةاأل كافة وتشمؿ :(Promotion) الترويج - ب
 ءاالخضر  لممنتجات مفاآل االستخداـ بخصوص رشاديةاإل والمعمومات البيئية الممصقات خالؿ لمزبائف مف

 (.مثالً  خضراأل عالف)كاإل
بعض  سعاراأل ىذه تحمؿ قد ولكف ،الخضر المستيمكيف مع يتالئـ بما المنتجات تسعير وىو :(Price) رالسع - ت

 .جديدة طاقة ومصادر لمبيئة صديقة مواد استخداـ لضماف المستمر والتطوير البحث كمفة بسبب ضافاتاإل
 استخداـ منافذ توزيع تتعامؿ بالمنتجات الخضراء ومالئمة لممستيمكيف مف حيثأي  :(Place))المكان( التوزيع - ث

ويعد مف أىـ ، ف المتطمبات وااللتزامات البيئيةسيولة الوصوؿ إلييا مع ضماف قياميا بإجراءات التدوير ضم
األنشطة األساسية في العممية التسويقية وأحد أركاف المزي  التسويقي، وذلؾ مف خالؿ تقوية عالقاتيـ مع مجيزييـ 

 (Tow – Way)العالقة مع الطرفيف عبر نظاـ توزيع ذي اتجاىيف  فيوزبائنيـ بسبب استمرار الصمة والديمومة 
 .(One –Way)  اـ التقميديوالمستخدـ في التسويؽ االخضر بداًل مف النظ

العناصر التالية أيضًا إلى العناصر  (83،  2010طالب وآخروف، )( و8،  2008صمادي، ال) وأضاؼ كما     
 السابقة وكاآلتي:

 قباتر  فأ يمكف بموجبيا لممنظمات جداً  ميمة المعمومات تعد :(Providing Information) المعمومات تقديم - ج
الزبائف  ذواؽبأ خاصة معمومات لىإ ضافةباإل ،لممنظمة البيئي داءباأل المتعمقة والخارجية القضايا الداخمية كثب عف

 ساسيةاأل المعمومات مف وغيرىا التوريد ئؽاوطر  والمورديف خرىاأل والبدائؿ وليةاأل المواد يجادإ وكيفية ،واحتياجاتيـ
 .تاراالقر  صياغة عممية في

 العمميات في أساس تحوالت ءإجرا عمى كبير وبشكؿ يرتكز خضراأل التسويؽ فإ :(Processes) العمميات - ح
 خضراأل التسويؽ بمدخؿ الخاص ئيسالر  التوجو مع منسجمة العمميات ىذه وتصب  ة،مالمنظداخؿ  االنتاجية
 تقديـ ففإ وبالنتيجة ،الموارد ؼااستنز  وتقميؿ والضياع، التمؼ وتقميؿ المستعممة، الطاقة عمى خفض والمعتمد

 .ذلؾ مع لتنسجـ تغييرًا كبيراً  يتطمب األخضر التسويؽ مدخؿ وفؽ عمى المنتجات الجديدة
ج سياسات بوضع تقوـ أف الشركة مف يتطمب البيئي التوجو فإ :(Policies) السياسات - خ  لىإ تيدؼ داريةإ ءاتار وا 

 نحو ذلؾ مف أبعد الذىاب ضرورة لىإ يشير قد ما وىذا ،بشكؿ مستمر ةلممنظم البيئي داءاأل وتقييـ قبةاتحفيز ومر 
 المتعمقة السياسات تعديؿ نحو منطقي بتسمسؿ وتسير البيئية الرؤية مع لتنسجـ ةلممنظم الكمية تيجيةاتعديؿ االستر 

 .التوجو ىذا لتظير التسويقي بالمزي 
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 عاؿٍ  يمافٍ وا   خاصة مواصفات ذوي وعامميف داريةإ كفاءات توفر يتطمب خضراأل التسويؽ فإ :(People) األفراد - د
 .عمييا والحفاظ البيئة حماية مجاؿ في المنظمة بو بما تقوـ

 

 :(The external 7P’s) الخارجي خضراأل التسويقي زيجالم -2

يجب أف تؤخذ بنظر االعتبار مف قبؿ المنظمات التي  التي السياسية واإلجتماعية العناصر مف مجموعة وىو     
 (256،  2006)البكري،  :العناصر ليذه توضي واآلتي  ،تتبنى التسويؽ األخضر

 ،العادييف الزبائف ورغبات حاجات عف جذرياً  اختالفاً  الخضر الزبائف ورغبات حاجات تختمؼ :(People) الزبائن - أ
 .والرغبات الحاجات ىذه مع ينسجـ الذي المالئـ المزي  صياغة في المنظمة يساعد مسبقاً  تحديدىـ ففإلذا 

 والطاقة وليةاأل المواد مف المنظمة احتياجات يوفروف الذيف دافر واأل المنظمات وىي :(Providers) المجيزون - ب
 .مبيئةل صديقةال

 معايير ضعوو  البيئية التشريعات صداروا   ةالحكومي اتر االقر  عمى ثيرتأ ـلي مفىـ  :(Politiciansالساسة ) - ت
 .المنظمة تيجيةااستر  عمى التشريعات تمؾ ثيرتأ ومدى، بذلؾ خاصة

 ذإ ،خضراأل التسويقي المزي  في والمؤثرة ساسيةاأل العوامؿ حدأ وىي :(Pressure Groups) الضاط جماعات - ث
 .راالقر  صحابأ عمى الضغط ممارسة في ودورىـ خضراأل بالفكر يمافإ ليـ والذيف ىذه الجماعات معرفة يجب

 في اتالمنظم مف عدد ليا تتعرض التي المشكالت خيرةاأل الحقبة في تزيدات لقد :(Problems) المشكالت - ج
 مف الكثير ءالشي كمفتيا والتي القضائية المالحقات لىإ حيافاأل مف كثير في مراأل ووصؿ ،المجاؿ البيئي

 .المادية الخسائر لىإ ضافة، باإلسمعتيا
نشطة بأ قياميا عند المنظمة تواجو فأ يمكف التي البيئية تاوالتغير  بالمشكالت التنبؤ أي :(Prediction)التنبؤ  - ح

 . المستقبؿ في معيا لمتعامؿ واالستعداد خضراأل التسويؽ
 .االجتماعية والمسؤولية البيئية بالجوانب تتعمؽ بقضايا المنظمة شركاء ربط محاولة :(Partners) الشركاء - خ
 

 

 

 

 :(عناصر نجاح التسويق األخضر) المترتبة عن تطبيقو مزاياأىمية التسويق األخضر والرابعًا/ 
كؿ مف  راشأففي ىذا الصدد  بيرة،ك ومكاسب فوائد األعماؿ لمنظمات يحقؽ األخضر التسويؽ مفيـو تبني فإ     

، بدوف  2015و)حفيظة،  (151،  2014، مجيد وشاكر) (،6،  2013)قاجة،  ،(376،  2011)قريشي وقدري، 
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والتي تمت  األخضر التسويؽ ممارسةف ع المترتبة المزايا مف عدد إلى (299،  2016و)حمو وخمؼ،  رقـ صفحة(
 صياغتيا كاآلتي:

 

 : وتحسين سمعة المنظمة وتحقيق الميزة التنافسية وزيادة األرباح المالكين حاجات إرضاء - أ
 تمارسو، التي المنظمات أماـ مغرية سوقية وفرص جديدة آفاؽ األخضر التسويؽ مني  يفت  أف المتوقع مف     
 تحقيؽ وبالتالي التقميدية، المنافسة لتجنب المجاؿ أماميا يتي  مما عاـ بشكؿ السوؽ في البيئي الوعي تزايد مع خاصةً 
 في البيئية التوجيات ذوي وتستيدؼ لمبيئة، صديقة بمنتجات السوؽ إلى تتوجو عندما وخاصة السوؽ في تنافيسة ريادة

 عف فضالً  ،السوؽ في القيادة يمنحيا ولربما أعمى وأرباح مكاسب تحقيؽ عمى التنافسي الوضع ىذا يساعدفقد  ،السوؽ
 .المالكيف حاجات وتمبية المجتمع في جيدة سمعة تسابكا

 

دارة المنتجات تقديم في البيئي األمان تحقيق - ب  : تالعمميا وا 
 مف يخفض مما اإلنتاجية، عممياتيا فاءةك لرفع المنظمة يدفع لمبيئة وصديقة آمنة تقديـ منتجات عمى يزكالتر  فإ     

 تفضي قد والتي القانونية المالحقات تجنب عف فضالً ة، اإلنتاجي العمميات عف الناجـ البيئي والتموث التمؼ مستويات
ثارة لممتضرريف تعويضات دفع إلى  .المستيمؾ وحماية البيئة جمعيات وا 

 

 : وتحقيق التأييد المجتمعي لممنظمة االجتماعي القبول - ت
 بسبب وأطيافو، فئاتو بشتى عالمجتم مف قوي بتأييد تحظى األخضر التسويؽ فمسفة تتبنى التي المنظمات إف     

 توطيد عمى المنظمة يساعدس االجتماعي التأييد وىذا، البيئي االلتزاـ بخصوص المجتمع أىداؼ مع أىدافيا انسجاـ
 .المستقبؿ في جدد عمالء سبكو  الحالييف عمالئيا مع عالقاتيا

 

 : واستمراريتيا األنشطة ديمومة - ث
 يمكنياس ألىدافيا وفمسفتيا العاـ بسبب القبوؿ ليا المجتمع وتأييد القانونية لممالحقات الخضراء المنظمة تجنب إف    
 تبنيإذ إف  تعمؿ فييا، التجارية في البيئة التي وأنشطتيا عممياتيا ودعـ لمبيئة الصديقة منتجاتيا تقديـ في االستمرار مف

 يقدـ حيثالخضر،  لممستيمكيف أفضؿ ىو ماكؿ  لتقديـ دائماً  تسعى يجعميا أف شأنو مف خضراأل لمتسويؽ المنظمات
 المنتجات تقديـ في الحديثة والفعالة األساليب التباع بالمنظمة المسؤوليف لممديريف والحوافز الفرص األخضر التسويؽ
ي تحقيؽ الديمومة ألنشطة المنظمة ة، وبالتالالبيئ عمى الحفاظ في منيـ شخصية مساىمة يعتبر وىذا، لمبيئة الصديقة

 .ضمف البيئة التي تعمؿ فييا
 

 

 :والمحمية العالمية والتجارب األمثمة بعض ستعراضاخامسًا/ 
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 ،2ـ 5000بر مف مساحة أكلكؿ مبنى إذ إف  ،تطبؽ نظاـ المباني الخضراءأميركية  أوؿ مدينة تعد :بوسطن -1
في  Co2غاز  المباني الخضراء عمى محاولة االستفادة مف الطاقة البديمة والتي ال تبعثالمدف أو  وترتكز فكرة

 التخفيؼ مف االستيالؾ عف طريؽ مواصفات قياسية لبعض وبذلؾ فإنيا تحاوؿ التوفير في الطاقة بمحاولة ،الجو
 ، االستواء أو القطبيف موقع كؿ دولة مف خطلحرارة الشمس أو برودة الجو حسب  األسط  العازلةكمواد البناء 

الطاقة الكيربائية  دوؿ العربية إلى توفير استيالؾالمشروع المباني الخضراء، الذي سيطبؽ في العديد مف  وييدؼ
لى ترشيد استيالؾ المياه مما إإضافة  ،بشكؿ خاص بشكؿ عاـ والطاقة المستخدمة لمتبريد واإلضاءة وتسخيف المياه

تحسيف صحة المجتمع  وبالتالي ،جودة البيئة الداخمية واليواء في المنزؿ ويحسف مفيقمؿ مف انبعاث الكربونات 
رفع اإلنتاجية  االفتراضي لممباني والحفاظ عمى النظاـ اإليكولوجي، األمر الذي يؤدي في النياية إلى وزيادة العمر

ف العالـ، في جديدة تليس الخضراء المباني أف بالذكر الجدير ومف، ودعـ االقتصاد في مختمؼ القطاعات  كانت وا 
 أضحت وشيكاغو، ونيويورؾ، سياتؿ، مثؿ األميركية المدف معظـ أف لدرجة الخمي ، ودوؿ العربي العالـ في كذلؾ
 مف أكثر تمس مواصفات عبر وذلؾ األدوار، متعددة مبافٍ  أية بناء قبؿ مسبقة موافقة عمى الحصوؿ عمى مجبرة
 إلى المواد، وجودة المبنى عمر إلى تخفيضيا، أو النفايات مف التخمص أنظمة مف وتبدأ بناء، ومادة عنصراً  70
 عمى تبعث ال إضاءة منتجات وتقديـ والتوصيالت اليواء مجاري آكاـ مف والتأكد العزؿ، ومواد العازؿ الزجاج نوع
 .لمطاقة التكاليؼ وبأقؿ مري  داخمي جو عمى لمحصوؿ اليت، السبوت مثؿ الحرارة رفع

لما ليذا النظاـ  ،الجيات المعنية مف قبؿ كافة في الكويت بنشر ثقافة المباني الخضراء اـ كبيرؾ اىتملىنا الكويت: -2
فوؽ مبنى نزع الممكية الجديد في جنوب  الكويت وؿ تجربة فيف تطبؽ أأ و مف المزعوـنإذ إ ،مف فوائد بيئية متعددة

تستقبؿ ؾ خاليا ضوئية لسيكوف ىنا إذفي مطار الكويت الدولي،  2رقـ الركاب  كما سيتـ تطبيقو في مبنى ،السرة
 في تطبيؽ نظاـ المباني الخضراء. وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى المركز الذىبي عالمياً ، البيئية الطاقة

المتحدة، جاء الدور في دبي ىذه  اإلمارات العربية السيارات الخضراء والوقود األخضر فينجاح تجربة بعد  دبي: -3
تستعد إمارة دبي إلقرار عدد مف المعايير في تنفيذ المباني في  إذ المرة عمى المباني الخضراء )صديقة البيئة(،

االحتباس  جودة الحياة العامة وتساىـ في الحفاظ عمى سالمة البيئة مف مخاطر التموث وظواىر المدينة، تعزز مف
 الحراري، وفي الطريؽ لمتحوؿ إلى مدينة خضراء.

لخضراء مجمس قطر لألبنية ا ىو جزء مف برنام والذي  "مجموعة العناية بالفنادؽ الخضراء" إطالؽذ تـ إ قطر: -4
مجمس قطر لألبنية الخضراء منظمة غير ىادفة  ويعتبر، ستدامة في البنية العمرانيةلتبادؿ وتشجيع ممارسات اإل

 وتشجيع التعاوف في اتباع ممارسات مستدامة بيئياً يسعى إلى توفير القيادة إذ لمرب  وتعتمد عمى جيود أعضائيا، 
 والعنصر البشري، العامة واستدامة البيئة إلى دعـ الصحة أيضاً  ما ييدؼك ،وتشييد أبنية خضراء في قطر لتصميـ

سوؼ تنضـ قطر إلى  خالؿ مجمس قطر لألبنية الخضراء ومف ،قادمة واألمف االقتصادي في دولة قطر ألجياؿ
 مجالس وطنية لألبنية الخضراء تحت مظمة المجمس العالمي لألبنية الخضراء. لة مختمفة تديردو  80شبكة مف 
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 البناء طبيؽوالمباني الحكومية والشركات بت ف عف مشروع قرار إللزاـ كافة مشاريع البناء الكبيرةعالتـ اإل :السعودية -5
الخضراء، وأف عدد المباني الموثقة فييا كمباٍف تفتقد بشكؿ عاـ ثقافة المباني  األخضر بعد أف اتض  أف المممكة

 االعتبار معايير التقييـ. ؾ دراسة استشارية تجرى في ىذا الشأف تأخذ فيلف ىناوأ كما يتعدى المبنييف، ال خضراء
إلى مدينة خضراء صديقة لمبيئة تطبؽ  بدء جيود الوزارة لتحويؿ مدينة شـر الشيخالمصري أعمف وزير البيئة  مصر: -6

األمر، وأف البيئة ستقوـ بالتعاوف مع قطاعات الدولة المعنية ليذا  إلى أف وزارة مبادئ االقتصاد األخضر، الفتاً 
 ؤسسات الدولة بما فييا المحافظاتالمخمفات فى مصر تحتاج إلى تكاتؼ العديد مف م مشكمة القمامة وتدوير

، وتعزيز يالمواطف المصر  البيئى لدى يرفع الوعزارة تتبنى إستراتيجية لوأوض  أف الو  ،والشرطة والمحميات
 .فى مصر يفع مستوى االلتزاـ البيئمنيا فى ر  واالستفادة ،البيئية فى مصراعتمادىا عمى الكفاءات والخبرات 

 االمريكي الكيمياء مجمس قبؿ مف المقدـ المقترح عمى بالمصادقة قراراً  نيويورؾ مدينة دارةإ اتخذت نيويورك: -7
American Chemistry Council (ACC) كياساأل تدوير عادةإ في قانوف بأقرار يتعمؽ والذي نيويورؾ لمدينة 

 صحابأ تزويد المشروع يتضمف ، إذالتجزئة تجار مع تعامميـ عند المستيمكيف قبؿ مف المستخدمة البالستيكية
 صناديؽ لىإ وتسميميا الحقاً  بحوزتيـ تكوف التي البالستيؾ كياسأ لجمع معينة كياسبأ لزبائنيا الكبيرة المتاجر

 البالستيكية، ساوراأل كالحقائب، جديدة منتجات إلى تحويميا يتـ ولكي خرىأ مرة تدويرىا عادةإل لذلؾ مخصصة
 المدينة عموـ في القانوف ذاھ تطبيؽ بعد نوأ حصاءاتاإل وتشير، الطفاؿ لعب واالحتفاالت، لممناسبات الزينة مواد

 بشكؿ الكمية تزداد فأ ويتوقع 2006 لسنة عميو وھ عما% 26 بمقدار البالستيكية كياساأل تدوير نسبة ازدادت
 مف ذلؾ عمى يترتب وما النفايات طمر مواقع لىإ رساليابإ السابؽ في بو معموؿ كاف مما بدؿ التدوير عادةإل كبير

 .سنة 1000 لىإ تصؿ قد والتي بالتربة تحمؿ لكي تستغرقيا التي الطويمة الزمنية الفترة اءجرّ  البيئة في كبيرة ضرارأ
 بأف فخورة فأنيا السبب وليذا رفعت مدينة داالس األمريكية شعار "النفايات ليس ليا مكاف في المدينة"، داالس: -8

، المجاؿ ذاھ في ومبدعة جديدة طرؽ اعتماد لىإ ويتطمعوف بأعماليـ فخوريف سكانيا جعمت التدوير عادةإ عممية
 عاـ في ولتزداد النفايات مف طف ؼالأ 10 مف يقرب ما التدوير عادةإ مف 2005 عاـ في المدينة استطاعت وقد

 طف، لؼأ 45 مف يقرب ما لىإ 2011 عاـ في زيادتو لىإ ، كما وسعتطف لؼأ 30 مف يقرب ما لىإ 2008
 تسييؿ في سياميـوا   السكاف مع التعاوف عالقات قامةإ عمى جوىرىا في التدوير عممية وتتـ ،%50 قدرىا وبزيادة
 ذهھ وتكوف صنافياأ وبحسب النفايات مواد لرمي مخصصة حاويات وضع خالؿ مف وذلؾ ،التدوير عادةإ عممية

 زجاج، بالستيؾ،) النفايات مف لنوع مخصص لوف كؿ إذ إف ،بينيا فيما زيالتمي لغرض معينة لوافبأ الحاويات
 الميمة ذهھ في النجاح ولتحقيؽ ،التدوير عادةإ معامؿ لىإ وتحويميا جمعيا ذلؾ بعد ليتـ( الغذاء نفايات ورؽ،

 .المدينة سكاف مع بالتعاوف رفعتو الذي الشعار ولتطبيؽ
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فيما يتوقع أف  "خضراء"بأنيا كانت  لؼ قدـ مربع مف المباني في اليندأ 20أمكف وصؼ  2003في عاـ  اليند: -9
يعمموف عمى استخداـ  وأف المطوريف العقارييف ،مربع بنياية العاـ المقبؿ ع ىذا الرقـ إلى عشرة مالييف قدـيرتف

قاة عمى األعباء المم وف مفاستيالؾ الطاقة واألنظمة والعمميات الصديقة لمبيئة في أبنيتيـ بحيث يخفف أنظمة توفير
ف تكاليؼ استيالؾ المائة مفي  50إلى  40بإمكاف ىذه األنظمة توفير ما بيف إذ  ،البنى األساسية في المدف

سكنية ومراكز المؤتمرات مشاريع األبنية الخضراء عبر اليند في المجمعات ال وتظير ،وكذلؾ استيالؾ المياه الطاقة
الحكومية ومكاتب  المبانيوالمؤسسات التعميمية والمختبرات ومجمعات تكنولوجيا المعمومات والمطارات و  والمشافي
مف الميندسيف المعمارييف وشركات  بدءاً  روز تحديات وفرص جديدة لمجميعى بوتقود ىذه الخطوة إل ،الشركات
العديدة في اليند ومف بيف المباني ، طوري العقارات ومشغمييا ومالكييام وموردي مواد البناء والمعدات إلىالبناء 

بموجب  ت خاصةمن  المباني المميزة شيادامواد خضراء وتطبؽ ممارسات ىذا التوجو، فقد تـ  التي تحتوي عمى
انطمؽ في الواليات المتحدة وتـ تبنيو  ىذا البرنام  الذي، في تصميـ الطاقة والبيئية )ليد( برنام  يطمؽ عميو الريادة
 لتطوير مباني مستدامة وعالية األداء. عالمياً  دة أصب  معياراً في اإلمارات العربية المتح

 Taiwan Environmental protection Association (TEPA)تايوف في البيئة حماية جمعية وضعت تايوان:-10
 يبمغ ذإ العالـ، في أكبر منتٍ  لألقراص المدمجة والتي تعد ،المدمجة قراصاأل تدوير لتشجيع وتعميمات برنام 

 والبالغ نتاجاإل مف والمتبقي، قرص مميار 4.7 مف يقرب ما منيا ويصدر بالسنة قرص مميار 5.5 بحدود نتاجياإ
 فرافاأل أو لنفاياتا دفف مواقع لىإ المطاؼ نياية في ليتحوؿ المحمية السوؽ في استيالكيا يتـ قرص مميوف 800
،األ مثؿ وخطرة متنوعة مواد عمى احتوائيا مف الرغـ عمى لحرقيا  يمكف والتي البالستيؾ التيتانيوف، الفضة، لمينـو

 أف يمكف القرص عمر بأف تقريبي وبشكؿ وجدت لمجمعية دراسة فيو ، البيئة عمى وخطرة سامة مواد منيا يتولد فأ
مميوف قرص مدم   60 يمثؿ% 3 نتاج المحمي بحدودف معدؿ التالؼ مف مجموع اإلوأسنوات،  أربع لمدة يستمر
 ،ياالمتنوع لو الواسع  اء االستخداـممكف أف تتسع وتكبر مستقباًل مف جرّ  رقاـاأل ذهھو ،طف ترمى كؿ سنة 990
نتاج إحدى الشركات في تايواف مف إ استطاعتإذ  قراص المدمجةالبرنام  لتدوير األ ذاھضع فقد و  جؿ ذلؾ أومف 

 .المدمجة لالقراص التدوير إعادة خالؿ ومف شيرياً  المواد البالستيكية طف مف 400 ما يقرب مف
 جمعية نظمتوالذي و  آذار 30 – 29 مف لمفترةبعد انعقاد المؤتمر البيئي األوؿ في أربيؿ  إقميم كوردستان العراق:-11

 حممة شعار تحتو  ردستافو ك قميـإ في خضراأل السالـ منظمة مع بالتعاوف( والبيئة نسافاإل حماية جؿأ مف معاً )
لى و ، فادناألح ذخيرة عظـأ وأنيا لنا بالنسبة الحياة البيئة عتبارلتطرؽ إلى ضرورة اا تـ ،2006 الخضراء السنة ا 

، والحرية التقدـ تنشد التي الدوؿ مع وؿاأل الصؼ في بمدنا يجعؿ بما البيئة بشؤوف المعنييف بيف التعاوفضرورة 
 بيئة لو ماتعرضت لىإ رةا، إذ تمت اإلشالعراؽ كردستاف وبناء لتطوير الجميع مسؤولية عمى ديككما وتـ فيو التأ

 تدميروحرقيا و  الغابات اشجار وقطع الحيوانات وقتؿ الحروب اءجرّ  التحتية لبنيتيا وتدمير شامؿ دمار مف المنطقة
 مف عدد قبؿ مف محاضرات لقاءالمؤتمر إ وشمؿ ، كماكذلؾ نسافواإل البرية الحيوانات وقتؿ المائية والعيوف لقرىا
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 البيئي، والتعميـ عالـ،اإل والمموحة، التصحر المياه، دارةإ) حوؿ تمحورت والمختصيف الجامعات ساتذةوأ الباحثيف
 ختاـ وفي، (النفايات دارةوا   اليواء، تموث البيئية، التشريعات االخضر، التسويؽ حيائي،اال التنوع الصناعي، التموث

 البيئية لمتشريعات متكاممة مسودة عدادإ ىمياأ مف كاف التوصيات مف عدداً  المؤتمروف صدرأ المؤتمر عماؿأ
 مجاالت وفت  البحثية والمراكز والجامعات الصمة ذات المدني المجتمع منظمات قبؿ مف لممناقشة وعرضيا الجديدة
 في البيئية المفاىيـ دخاؿإ في التطبيقية ساليباأل واعتماد ،العراقي الدستور في بالبيئة المتعمؽ لمبند المناقشة
 سراعواإل البيئي الوعي لنشر كافية مساحات لتخصيص عالـاإل وسائؿ ومناشدة كافة لممراحؿ الدراسية المناى 
 ،المياه لدراسات ستراتيجي مركز واستحداث اليواء لمموثات والمعايير المحددات لوضع متخصصة لجنة بتشكيؿ

 محمية غرار عمى وسياحية وطنية ثروة باعتبارىا المحميات وصيانة نشاءوا   ،البيئة لدعـ وطني صندوؽ نشاءوا  
 والجيات المنظمات بيف والتنسيؽ لمتعاوف نقطة الفعالية ىذه، وبالتالي يمكف أف تعد كردستاف ميـإق في( برزاف)

 تناوليا التي المحاور وفؽ البيئي الواقع تحسيف ستراتيجيات لوضع البيئة مجاؿ في الناشطيف وكؿ اديميةاألك
 .جمؿأو  نظؼأ بيئة جؿأ مع التنسيؽ آليات ووضع المؤتمر

يرت منظمات عدة ذات توجو بيئي، حاولت مف خالؿ بعض اإلجراءات والممارسات القياـ بالحد بعد ذلؾ ظ     
أسفر عنيا تغير توجو بعض المعامؿ نحو البيئة، لبيئة، والتي بعض المصانع والمعامؿ بامف التموث الذي تسببو 

إطارات السيارات وتحويميا إلى قطع والتي فييا يتـ تقطيع  ،معامؿ إعادة تدوير إطارات السيارات والتي مف أمثمتيا
تـ يذات أحجاـ متنوعة تسمى بػ )التاتاف( والتي مربعة صغيرة لكي تعال  فيما بعد ويتـ تحويميا إلى مادة مقولبة و 

في  اواستخدامي المنتجات البالستيكيةومعامؿ إعادة تدوير استعماليا في فرش المالعب والقاعات الرياضية، 
تركيب فالتر في مداخف معامؿ اإلسمنت المنتشرة في اإلقميـ ب ت بعضكذلؾ قام، أخرى منتوجات جديدةتصنيع 

معامميا، والتي كانت تسبب تموثًا كبيرًا في اليواء وخاصة المناطؽ القريبة منيا لغرض التقميؿ مف حجـ التموث، 
النفايات، حيث مازاؿ صة في مجاؿ إعادة تدوير ومة اإلقميـ بالتعاقد مع شركة متخصأضؼ إلى ذلؾ قياـ حك

العمؿ عمى ىذا المشروع قائمًا إلى حد اآلف، والتي كانت في السابؽ تنقؿ إلى أماكف بعيدة عف المدف لتمقى في 
مكبات كبيرة ثـ تحرؽ بعد ذلؾ، مما سبب تموثًا كبيرًا في البيئة الطبيعية لتمؾ المناطؽ فضاًل عف تموث اليواء 

ىذه النفايات المتراكمة بشكؿ ىائؿ، كما وقامت حكومة اإلقميـ بإغالؽ العديد مف  واإلضرار بالتربة وازدياد أحجاـ
في أماكف قريبة مف التجمعات السكانية  نشأتكونيا كانت قد أ   ،يـالمصافي النفطية المنتشرة في جميع أنحاء األقم

كمصيؼ )دوكاف( مما أدى كما ىو الحاؿ في محافظة أربيؿ عاصمة اإلقميـ، أو حتى في بعض المناطؽ السياحية 
إلى انبعاث روائ  وغازات سامة أدت إلى الكثير مف حاالت اإلختناؽ واإلنزعاج لدى سكاف تمؾ المناطؽ، والزاؿ 
العمؿ قائمًا إلى حد اآلف في اإلقميـ وفي العديد مف المشاريع الساعية إلى المحافظة عمى البيئة وتقميؿ األضرار 

 التي تمحؽ بيا.
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 أمام تفعيل التسويق األخضر في البيئة الكوردستانية: اتتحديالص و فر السادسًا/ 
 الفرص: - أ

 وذلؾ ،كثيرة مجاورة بمداف عف تميزه قوة بنقاط يتميز كونو األخضر التسويؽ مف اإلفادة إقميـ كوردستاف يستطيع     
 نجاح في رئيساً  عامالً  سيمثؿ الذي األمر والبشرية، والزراعية )كالمياه والرياح..إلخ( الطبيعية موارده تعدد خالؿ مف

تبني وبالتالي يمكف القوؿ بأف ، ومستدامة آمنة معيشة وتحقيؽ المجتمع رفاىية في تسيـ التي المشاريعو  عمؿ المنظمات
 ية:تفي تحقيؽ المزايا اآل ف يساعديمكف أ في البيئة الكوردستانيةاألخضر التسويؽ 

سواًء أكاف ذلؾ مف خالؿ إنتاج وتقديـ منتجات صديقة ليا، أو مف خالؿ المحافظة عمى البيئة وعدـ اإلضرار بيا  -1
إمكانية إعادة التدوير لممنتجات األصمية واإلفادة منيا في العمميات التصنيعية، مما سيقمؿ مف استنزاؼ الموارد 

 مة.الطبيعية لمبمد، فضاًل عف حماية المجتمع بشكؿ عاـ وتأميف حياٍة أكثر نظافًة لألجياؿ القاد
 وأطيافو، فئاتو بشتى عالمجتملدف  مف قوي بتأييد تحظىأف  األخضر التسويؽ فمسفة تتبنى ات التينظممميمكف ل -2

، خاصًة عند البيئي االلتزاـ بخصوص المجتمع أىداؼ مع أىدافيا انسجاـ بسببوأف تكوف أكثر قربًا مف زبائنا، 
 توطيد عمى المنظمة يساعدس االجتماعي التأييد ، وىذاالبيئةبأىمية المحافظة عمى الوعي لدى أفراد المجتمع توفر 

 .المستقبؿ في جدد وكسب عمالء الحالييف عمالئيا مع عالقاتيا
 فرصةعمى اعتباره  ونتيجت التي اتنظمالم سوقية مشجعة أماـ وفرص جديدة آفاؽ األخضر التسويؽ مني  يفت  -3

 السوؽ في تنافسية ميزة وبالتالي تحقيؽ التقميدية، المنافسة لتجنب المجاؿ أماميا يتي  مما ،األجؿ طويمة استثمارية
 لمبيئة. صديقة بمنتجات ؽاسو األ تمؾ إلى تتوجو عندما وخاصة ،المحمية أو حتى العالمية

سيزيد مف فرص نجاح عمميات  متنوعةعمى التسويؽ األخضر في استراتيجياتيا المنظمة بمد أو الالعتماد إف ا -4
 .مقبولة عالمياً ال راييعمنسجاميا مع الال نظراً  ذات التوجو البيئي، تنظمامبمداف واللممنتجاتيا  تصدير

 يخفض مما اإلنتاجية، كفاءة عممياتيا لرفع ةمنظمال لمبيئة يدفع وصديقة آمنة منتجات وتقديـ إنتاج عمى التركيز أف -5
 القانونية المالحقات تجنب عف فضالً  بشكؿ عاـ، اإلنتاجية العمميات عف الناجـ البيئي والتموث التمؼ مستويات مف
ثارة ،مف منتجاتيا لممتضرريف تتعويضا دفع إلى بالمنظمة تفضي قد التي  .المستيمؾ وحماية البيئة جمعيات وا 

 يمكنيا وفمسفتيا، ألىدافيا القبوؿ العاـ بسبب ليا المجتمع وتأييد القانونية لممالحقات الخضراء المنظمة تجنب إف -6
، وبالتالي عمى المدى البعيد التجارية عممياتيا وأنشطتيا ودعـ لمبيئة، الصديقة منتجاتيا تقديـ في االستمرار مف

 .شؾ فيو يتطمب الكثير مف الصبر والمثابرةوىذا مما ال ضماف تحقيؽ األرباح في المستقبؿ
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 ات:التحدي - ب
 ما األخضر التسويؽ مفيـو ىو أف ،إقميـ كوردستاف العراؽ في ؽيالتسو  مف النوع ىذا تواجو التي التحديات أبرزإف  -1

وقد  ، فمعظـ الناس ليسوا عمى دراية بالمنتجات الخضراء واستخداماتيا،المجتمع شرائ  مف كثيردى الل مجيوالً  زاؿ
لمفوائد تجاه المخاطر البيئية المحيطة بيـ وكذلؾ عدـ إدراكيـ يف المستيمك لدى الوعي ضعؼل نتيجةً يرجع ذلؾ 

 والمزايا المتحققة مف جّراء إنتياج ىذا المني  التسويقي الجديد.
فضاًل عف الحروب المتتالية التي أنيكت البمد وشغمتو عف  بشكٍؿ عاـ، لبمدفي ا واالقتصادية منيةاأل األوضاع تردي -2

أو  ضعؼ، أضؼ إلى ذلؾ البيئية الموارد استخداـ في المسوغ غير والتعسؼ واإلىماؿ، المسائؿ المتعمقة بالبيئة
 .البيئة ليا تتعرض التي واالساءات التجاوزات تمنعو  فيو االقتصادية الحياة تنظـ التي والقوانيف التشريعات غياب

 بسبب المركبات عف النات  وكذلؾ الصناعي، القطاع مف المطروحة النوات  خصوصاً  المطروحات عمى الرقابة عدـ -3
 إضافًة إلى أف ،والمياه اليواء مموثات مما أدى إلى انتشار لموقود المستيمكة السيارات محركات ونوعية الوقود رداءة

فضاًل  المعنية، المنظمات كؿ بيف قوي تعاوف دوف أف يكوف ىنالؾ عاـ بشكؿ موجود البيئي الواقع لتحسيف األفكار
 اليواء لتموث مراقبة محطات إنشاء خالؿ مف البيئة لتحسيف الحديثة التقنيات استخداـ تطبيؽ عف استصعاب

 البيئي. بالواقع النيوض في ـاياإلس التربة بغية تحسيف وكذلؾ المياه نوعية وتحسيف
 خالؿ مف السمطة لىإ وصمت ورباأ في زابأح ؾلىناإذ أف  ،الحديثة المجتمعات اىتماـ مف كبيراً  حيزاً  البيئة تأخذ -4

 وتتصدى البيئة موضوع تتبنى ومؤسسات منظمات لىإ فيو نكوف ما حوجأ فإننا لذلؾ تتبناه، الذي البيئة موضوع
 والدناأ بتعميـ نار  س  وأ   بيوتنا داخؿ مف تكوف فأ يجبفالبداية  ،بمدنا في البيئي الواقع منيا يعاني التي التموث لحاالت
 يكوف فأ جداً  الضروري مف نوإ كما ،المدرسة ثـ الشارع ثـ المنزؿ مف ابتداء البيئة عمى المحافظة كيفية عمى
 خمؽ في يساىـ وبما خرىاأل المجتمع ومنظمات البيئة بشؤوف تعنى التي الدولة مؤسسات بيف مشترؾ تنسيؽ ؾلىنا
 المادية صعدةاأل عمى ذلؾ كافأ سواءً  المراكز ىذه بيف ما في فعاؿالو  جديال تنسيؽال وذلؾ مف خالؿ ،نظيفة بيئة

 ا والذي الزاؿ ضعيفًا إلى حٍد ما.بيني المشتركة االجتماعات صعيد عمىحتى  وأ الفنية وأ
 المعرفة زيادة بيدؼ الساخنة المناطؽ عمى والكشؼ التحري في مشتركة بمشروعات البيئة وزارة ضعؼ مشاركة -5

 الدورات قامةوا   والندوات المؤتمرات عقد في وسعوأ كبرأ دوراً  أف تأخذ البيئة وزارة إذ إنو يجب عمى ،الخبرات وتبادؿ
 صدارإ عمى والعمؿ الخبرات وزيادة البيئي الوعي نشر بيدؼ كافة الدولة قطاعات عمى ذلؾ وتعميـ والمعارض
 .لبمدنا البيئي بالواقع بالنيوض الكفيمة التشريعات

بما أف التسويؽ األخضر يشجع عمى إنتاج منتجات خضراء )صديقة لمبيئة( فبالتالي يتطمب تفعيمو استخداـ  -6
إلخ، برام  بحث وتطوير مستمرة..مواد أولية خضراء، ، )الرياح، الطاقة الشمسية( خضراء، طاقة خضراءتكنولوجيا 

ويتطمب مبالغ كبيرة في سبيؿ توفير  يؽ األخضر قد يكوف مكمفًا لممنظماتومما ال شؾ فيو ىو أف انتياج التسو 
 ىذه المستمزمات.
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إقناعيـ بأف منتجاتيا ذات منفعة  بالتالي فإف عميياضراء، و ستراتيجية المنظمة الخقد ال يؤمف زبائف المنظمة با -7
قد ال يكونوف عمى  بعض الزبائف، كما وأف ، وىذا سيشكؿ عبًأ آخر عمى المنظمةأكبر ليـ ولمبيئة التي يعيشوف فييا

 استعداد لدفع مبالغ إضافية لمحصوؿ عمى المنتجات الخضراء، وىذا ما سيؤثر سمبًا عمى مبيعات المنظمة.
في البداية، كوف أف انتياج التسويؽ األخضر سيكوف نوعًا ما ستكوف منخفظة  أرباح المنظمةتجدر اإلشارة إلى أف  -8

 ناجحًا عمى المدى البعيد أكثر منو عمى المدى القريب.
في البيئات التي تمتاز بحدة المنافسة، تسعى أغمب المنظمات إلى زيادة وتوسيع مركزىا التنافسي وذلؾ مف خالؿ  -9

تقديـ منتجات ذات أسعار أقؿ لممستيمكيف، وعميو فإف مجرد طرح مسألة تفعيؿ بالتالي تخفيض تكاليؼ اإلنتاج و 
 .كونو سيكمفيا مبالغ إضافية التسويؽ األخضر سيكوف مدعاًة لمرفض مف قبؿ تمؾ المنظمات

بيئيًا، فالطمب المتزايد عمى  % فيما يتعمؽ بتسويؽ المنتجات الخضراء اآلمنة100مف غير الممكف تحقيؽ المثالية -10
بعض السمع وبشكؿ رىيب يدفع بالمنظمات إلى إنتاج وتسويؽ منتجات ضارة بالبيئة )أو تحتوى عمى خامات غير 
مناسبة لمبيئة( وذلؾ بغية سد الطمب في األسواؽ، ومف األمثمة عمى ذلؾ إنتاج وتسويؽ األكياس البالستيكية والتي 

 .واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة القمة القميمة منا تستخدـ األكياس الورقية في التسوؽ! معظميا ضار بالبيئة، إذ إف
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