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 تـــوطئة

 عجلة بعين االعتبار العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية تأخذعمليات الشراء التي  ن الممكن أن تدفعم
المشتريات ب ةمتعلقال غايةالأقره المجتمع الدولي عندما قام بإدراج  ما، وهو سالسل القيمة على طولاالستدامة 

 بشكل خاص على تعزيز "ممارسات 12.7 الغايةركز . ت  أهداف التنمية المستدامة ضمنالمستدامة  العامة
 وفقا للسياسات واألولويات الوطنية".  المستدامة العامةمشتريات ال

بل الكفيلة  للدوافع والعقبات واالحتياجات والتوقعات وسع إدراكنا ا أن ن  كيف لنو حقيق هذا األمر؟ بتولكن ما هي الس 
لعام  المستدامة العامةاالستعراض العالمي المعني بالمشتريات  قدمي  ؟ هاعيقت   أو مستدامةالمشتريات العزز التي ت  
التي تم القيام بها على الصعيد العالمي  مستدامةالنشاطات المشتريات ونوع نطاق عن ثة حد  لمحة عامة م   2017

حاجة أصحاب المصلحة التي طال أمدها  هذا االستعراض كما ي لبيفي غضون السنوات الثالث الماضية. 
 وظيفةالمشاركة في هذه الؤسسات الحصول على معلومات موثوقة وشاملة بشأن النشاطات والمفي المتمثلة و 

  التنظيمية بالغة األهمية.

 العامةالمشتريات  فشيئاا  شيئاا  تتبنىمن السلطات الوطنية والمحلية  أن كالا  2017 عاماالستعراض العالمي ليؤكد 
المشتريات  سياسةتنفيذ والحكومات ترصد  ؤسساتعددا متزايدا من المتبين أن  على ذلك، . وعالوةالمستدامة

مقارنة باالستعراض العالمي لعام ، المستدامة الخاصة بها وكذا نتائجها كما تقوم بوضع أهداف محددة العامة
اإلدراج العرضي للعوامل البيئية  التحول منو  إدارة األداء الداخليفي  عتبر هذا األمر عامال أساسياي  إذ . 2013

 تكتسي االستدامةو  المستدامة هي المعيار العامةواالجتماعية في عمليات الشراء إلى ثقافة تكون فيها المشتريات 
 شراء السلع واألعمال والخدمات.ب ما يتعلقفي إستراتيجيةأهمية  فيها

تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، سيكون من الضروري بأنه أيضا  2017االستعراض العالمي لعام  يؤكد
يتطلب توجيه قطاع الشراء نحو االستدامة سالقيم بأكملها.  سلسلةواالستهالك، من خالل  اإلنتاجتغيير أنماط  بغية
بدال من التركيز على إجراءات الشراء التي تتخذها  درجة كبيرة من التعاون بين القطاعين العام والخاصبذل 

نشاء سيكون من الضروري خلق تعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين و كما  ،المؤسسات العمومية فحسب ا 
 تبادل المعارف على المستوى المحلي والوطني والدولي من أجل تحقيق هذا الهدف. ل ابرمن

 اضطلعتالمستدامة. حيث  العامةالتنفيذ الفعلي للمشتريات  من أجل بنصيبهامة بالمساه لتزم األمم المتحدة للبيئةت
أكثر  يجمعي ذال ةالمستدام ةالعام برنامج المشترياتل ي شر طار الع  اإل صياغةفيما يخص  بدور رياديمنظمتنا 

 المستدامة العامةالتي تواجه المشتريات  الرئيسية قباتمن أجل التصدي لبعض الع معاا  من مائة شريك يعملون 
تساهم األمم المتحدة كما  ارتفاع تكلفة المنتجات المستدامة.القائم بشأن  تصورالواستمرار الدعم السياسي  قصورك

 أهداف التنمية المستدامةمن  12.7.1 الغاية قياس مؤشرب خاصةم حكمة  وضع منهجيةبشكل فعال في للبيئة 
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 20400إيزو لمشتريات المستدامة امعيار توجيه  استحداثكما ساهمت في  ،المستدامة العامةبالمشتريات  ةالمعني
 ا.تكون في أمس الحاجة إليهالتي هيئات الشراء العامة والخاصة التوجيه واألدوات المرجعية لذي سيوفر وال

عجلة تدفع  إستراتيجيةأداة  عن كونها المنبثقة المستدامة نقطة تحول بما أن أهميتها العامةبلغت المشتريات 
وعلى نطاق  أفضل ن بحاجة إلى ضمان إدماجها، بشكلاآلنحن . األسواق لم تعد موضع شك رطو  االستدامة وت  

نحتاج أيضا  .بما اعتزمتهالمستدامة حتى يتسنى لها جميعا الوفاء  اإلنتاجو  االستهالك سياساتضمن  واسع،
 ذيال ةالمستدام ةالعام مشترياتلبرنامج ال العشري طار اإلكمنابر التعاون  يشملحتى الدعم المقدم  توسيع نطاقل
الشراء المستدام وكذا ضمان المشاركة الفعالة لالقتصادات النامية والناشئة تحول إلى ال وتيرة تسريعمكننا من يس

 في هذه الحركة العالمية. 

دمها التي يق   الكبيرةالمحتملة المساهمة  إزاءفي رفع الوعي  2017نأمل أن يساعد االستعراض العالمي لعام 
والبلدان حول العالم من  ؤسساتز الميحف  ، كما نأمل أن 2030تحقيق جدول أعمال  من أجل لشراء المستداما

 م.مستداأجل المشاركة في سياسات الشراء ال

  ورونهاـــا نـــــلجي

 .األمم المتحدة للبيئـةبرنامج ، االقتصادشعبة  رةـــمدي
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 شــكر وتـــقدير

طار اإلمكتب تنسيق  2017لعام  ةالمستدام ةالعام مشترياتإنجاز االستعراض العالمي المعني بال شرف علىأ
حدة تمن برنامج األمم المتحدة للتنمية )األمم الم ألفوالذي يت ةالمستدام ةالعام مشترياتلبرنامج ال ي العشر 

للصناعة ومعهد كوريا االستدامة المعنية بالحكومات المحلية -المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحليةللتنمية(، 
ساهم في العديد من مراحل البحث بما في ذلك  كما أشرف عليهو للبحث المشورة  قدمحيث  ،والتكنولوجيا البيئية
توفير و  الدراسة االستقصائيةوأسئلة  وقائعا عادة النظر في االستبيان وصحيفة الو  تحليل الوثائقتحديد مصادر 

كما ساعد  ،صحاب المصلحةألالوطنية والدراسة االستقصائية  اتاالتصال والتوعية لكل من استبيان الحكوم
دارة عملية استعراض النظراء.  افضل للممارسات واختيارهأمثلة ألتحديد  على إيكو قام مكتب التنسيق بتكليف وا 

 ،2شركة إعتبارية ،إنداستريـال إيكونومكسبالتعاون مع ، 1، شركة تعاونية كتالونية ذات مسؤولية محدودةإنستتيوت
 .بحث والتحليل المقدمان في هذا التقريرقيام باللبا ،الواليات المتحدة األمريكية

صحاب المصلحة ألبما في ذلك أعضاء اللجنة االستشارية  2017العالمي لعام  االستعراضساهم آخرون في 
الفرق على مستوى الحكومات الوطنية  ؛ةالمستدام ةالعام مشترياتالمعنية باإلطار العشري لبرنامج الالمتعددين 

الدراسة االستقصائية والمشاركون في  ةالتجريبي الدراسة االستقصائيةالمشاركون في  ؛التي أجابت عن االستبيان
عن  كأمثلة برزتموظفو المؤسسات التي  ؛الذين تم إجراء مقابالت معهمالخبراء المتخصصين  ؛ةالنهائي

 الواردة لبرنامج المشتريات العامة المستدامةوقادة فرق العمل الستة التابعة لإلطار العشري  ؛لممارسات الجيدةا
 . 2 في المرفق

معهد كوريا للصناعة والتكنولوجيا  كل من المنحة التي قدمهابفضل  2017إنجاز االستعراض العالمي لعام  تم  
 البيئية واالتحاد األوروبي. 

     ةالمستدام ةالعام مشترياتلبرنامج الفريق مكتب التنسيق المعني باإلطار العشري 

هيونجو لي )معهد كوريا للصناعة والتكنولوجيا ؛ ومراجعة فريد ياكير )األمم المتحدة للبيئة( وجيه إستراتيجيت
 المعنيةالحكومات المحلية -المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحليةر )ـ؛ جون وات وفيليب تيبالبيئية(

 .االستدامة(ب

 

                                                           
تساعد المؤسسات على  حيث 1999تأسست عام  حول االستدامة،، هي شركة استشارات إيكو إنستتيوت، شركة تعاونية كتالونية ذات مسؤولية محدودة  1

تصميم السياسات وتقييمها والدعم المباشر  ، من بين أمور أخرى،وذلك من خالل ر بيئي واجتماعي واقتصادي إيجابيينتج عنها أث تغييرات حقيقية إحداث
 /http://www.ecoinstitut.coop/en بناء القدرات.وكذا 

خدمات تحليل السياسات وتصميم البرامج تقدم  .1981، هي شركة استشارات اقتصادية وبيئية تأسست عام إنداستريـال إيكونومكس، شركة اعتبارية  2

   /http://www.indecon.com .بشأن االستدامة التقييمقياس والو
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 فريق البحث والكتابة

أنجيال فيتولي ونوما و أ روركي ؛ آناستازيا إيكو إنستتيوت، ش.ت.ك.م.م(فر )يوبتينا شا كتابة أوري آديلحث و ب
تييبولت ولورا إرينا أ زون وميلينا بيكمان وكلير  كل من ( بمساعدةاعتباريةإنداستريـال إيكونومكس، شركة مويو )

 .مكتب ريفي لالستشارات(دورونيو ) سكوات )األمم المتحدة للبيئة( وتيم ريفي ونتالي

 معهم مقابالت تم إجراءاألشخاص الذين 

 مجلس قيادة الشراء المستدام،يونجو لي )معهد كوريا للصناعة والتكنولوجيا البيئية، كوريا(؛ جايسون بيرسون )ه
لتنمية المستدامة، لالمعهد الدولي أوشاني بيريرا ) الواليات المتحدة األمريكية(؛ فريد ياكير )األمم المتحدة للبيئة(؛

روبرت كوكيوتش )اللجنة األوروبية، بلجيكا(؛ مارت هيدسون )المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية، ؛ (كندا
 ألمانيا(.

 استبيان الحكومة الوطنية

بداء مالحظات و  استبيان الحكومة الوطنية باستعراضفراد اآلتية أسماؤهم ام األق  : هحولا 

ستينا يكر سانجاي كومار )وزارة السكك الحديدية، الهند(؛  ؛غ )المكتب االتحادي للبيئة، سويسرا(يسيباستيان كون
شيلي كومبرا، وزارة المالية،  مديريةالواليات المتحدة األمريكية(؛ إلينا مورا ) مجلس قيادة الشراء المستدام،ن )يماك

؛ (، السويدس.ك.ل كومانتوس أ.بر نورستاد )بيت؛ (اتفاقية التنوع البيولوجي، سويسرا؛ كريستينا نومان )(الشيلي
 .(، الصينالبيئة المعنيالمتحد  عتماداال مركزوودان )ازيغ غزان

صحف الوقائع التي تشكل جزءا  استعراضت إحدى وأربعون حكومة وطنية معلومات للبحث وقامت بمكما قد
 ةالمستدام ةالعام مشترياتصحف الوقائع اإلضافية حول الو  5من هذا العمل )أنظر القائمة الواردة في المرفق 

ة حول سياساتهم وبرامجهم ونشاطاتهم المتعلقة هذه المعلومات المفصل  م مثل قد  ن  للم نكن  في الحكومات الوطنية(.
     .لوال الجهود التي بذلوها ةالمستدام ةالعام مشترياتبال

 الدراسة االستقصائية ألصحاب المصلحة

الدراسة االستقصائية التي شملت أصحاب  بشأن المالحظات التي أبدوهاشكر األفراد اآلتية أسماؤهم على ن
كارين كوك)مقاطعة أالميدا، ؛ (سيغيستي، كوستا ريكاالمصلحة أثناء مرحلتها التجريبية: إلينا أغيالر كاماتشو )

سانجاي كومار )وزارة السكك الحديدية، الهند(؛ هيونجو لي )معهد كوريا للصناعة الواليات المتحدة األمريكية(؛ 
؛ جوزيب ماريا (النرويج ،االسكندينافيةالعالمة االيكولوجية للدول إيريك لون )-بجورن والتكنولوجيا البيئية، كوريا(؛ 

فر )إيكو إنستتيوت، يكاتالونيا، إسبانيا(؛ ليندا رانكين )مقاطعة نوفا سكوتيا، كندا(؛ بتينا شامازيب )حكومة 
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(؛ جون وات )المجلس الدولي للمبادرات شيوسساشيدانند تاهالوا )مكتب المشتريات الوطنية، موري ش.ت.ك.م.م(؛
 فريد ياكير )األمم المتحدة للبيئة(. البيئية المحلية، ألمانيا(؛

أصحاب المصلحة.  لالستقصاء الذي شمل إجراءهمفي هذه الدراسة من خالل  من األفرادساهم مائتي وواحد 
خالص شكرنا على  ه لهم جميعاا نوج   ، كما7في المرفق  األفرادهؤالء  لديهاقائمة المؤسسات التي يعمل  ترد  

 الشراء المستدام. بشأنالوقت الذي بذلوه وعلى مشاركتنا آراءهم 

 أفضل الممارسات عن دراسات الحالة

وأليسيا مورينو )وزارة البيئة، األرجنتين(؛ توماس دي  بعصرنة اإلدارة، األرجنتين( فمكل   سكرتير) دييغو هيرنان
الوكالة المعنية )وزارة المناخ والبيئة، النرويج(؛ سولفريد فوص ) ؛ ماريان غجورف(غانت، بلجيكا مدينةجونغي )

   والحكومة اإللكترونية، ديفي، النرويج(؛ تيم هوبر )ميكروسف، الواليات المتحدة األمريكية(.باإلدارة العامة 

 استعراض النظراء

الواليات  معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يلفيا إلينا أغيالر كاماتشو )سيغيستي، كوستا ريكا(؛ أليكسيس باتمان )س
األوروبية، بلجيكا(؛ هيرويوكي كوباياشي )إيكومارك، اليابان(؛ المتحدة األمريكية(؛ روبرت كوكيويتش )اللجنة 

؛ (تحليل المشتريات العامة، المملكة المتحدة؛ آبي سامبل )(مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعنيل رامز )
 هيلين والكر )جامعة كارديف، المملكة المتحدة(.

 

 .[اللغة]لترجمة هذه الوثيقة إلى  تطوعها/تطوعهعلى  [االسم]شكر خاص موصول لـ في الختام، و 
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 مــــــوجز تـــــنفيذي

بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان األعضاء  12مثل نسبة بقوة شرائية هائلة ت   العامةتمتع المشتريات ت
الناتج المحلي اإلجمالي في بالمائة من  30في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، كما تمثل نسبة 

من خالل شراء المزيد من السلع والخدمات  ،. يمكن أن يساعد تعزيز هذه القوة الشرائية3العديد من البلدان النامية
وكذا تحقيق منافع ايجابية  ما ؤسسةلماالستدامة وخفض اآلثار السلبية  في دفع عجلة األسواق باتجاه ،المستدامة

التي تحمل في جوهرها  2030، اعتمد قادة العالم خطة التنمية لعام 2015للبيئة والمجتمع. في أيلول/سبتمبر 
ألهداف اإلنمائية لأللفية، واضعة نصب التي تستند إلى او ما يسمى باألهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة 

لمستدامة أال وهي: البعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي. حيث أكدت أهداف أعينها األبعاد الثالثة للتنمية ا
ركز إحدى . في الواقع، ت  شراء العامالتنمية المستدامة الصلة القوية التي تربط حماية البيئة والتنمية المستدامة وال

ص على تعزيز "ممارسات بشكل خا ينبشأن أنماط االستهالك واإلنتاج المستدام 12درجة في الهدف الغايات الم  
حرزه . وعليه، ينبغي االعتراف بالتقدم الذي ت  4وفقا للسياسات واألولويات الوطنية" ،المستدامة العامةلمشتريات ا

باعتبارها عنصرا استراتيجيا أساسيا في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق المستدامة  امةلمشتريات العاممارسات 
نتاج   .  استدامةأكثر أنماط استهالك وا 

مستقبل أكثر استدامة،  نحوبدفع عجلة التغيير  العامةعلى ضوء هذا االهتمام العالمي بإمكانية قيام المشتريات 
كما  ،20135إلى النتائج التي توصل إليها االستعراض العالمي لعام  2017يستند االستعراض العالمي لعام 

مع تسليط الضوء على االتجاهات  ،يبحث التقدم المحرز خالل السنوات الثالث الماضية على الصعيد العالمي
 العامةاإلقليمية. واستقصى البحث العمل الذي تقوم به إحدى وأربعون حكومة وطنية لتعزيز نتائج المشتريات 

التقدم المحرز مع مرور الوقت. ولمتابعة التقدم المحرز بالنتائج المرجعية وكذا تقييم  هاوقياس هاالمستدامة وتنفيذ
 2017العامة والخاصة، يقوم االستعراض العالمي لعام  المؤسساتفيما يتعلق بالمشتريات المستدامة على مستوى 

عها يجمتبلد تم  62مختلفة و مؤسسة 186شخص من أصحاب المصلحة من  200أيضا بتحليل آراء ما يقارب 
أصحاب المصلحة من مساهمات هذه األخيرة درجت أ   إذ ،أصحاب المصلحة شملت استقصائيةدراسة من خالل 

                                                           
 ". مأخوذ عن:الشراء المستدام. " غير مؤرخبرنامج األمم المتحدة للبيئة.   3

http://web.unep.org/resourceefficiency/what-we-do/sustainable-lifestyles/sustainable-
procurement 

 . 2030عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  لنحول(. 2015األمم المتحدة )  4

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Susta
inable%20Development%20web.pdf 

، متوفر على مستوى مركز المعرفة التابع لمركز 2013المستدامة: االستعراض العالمي لعام  العامة. المشتريات 2013برنامج األمم المتحدة للبيئة.   5

 تبادل المعلومات بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين: 

http://www.scpclearinghouse.org/resource/sustainable-public-procurement-global-review-2013. 
  

http://web.unep.org/resourceefficiency/what-we-do/sustainable-lifestyles/sustainable-procurement
http://web.unep.org/resourceefficiency/what-we-do/sustainable-lifestyles/sustainable-procurement
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
http://www.scpclearinghouse.org/resource/sustainable-public-procurement-global-review-2013
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حول آرائهم بشأن الدوافع والمخاطر والعقبات والنتائج المتعلقة بالمشتريات المستدامة على نطاق واسع وعلى 
 .      مؤسساتهمممارستها على مستوى  عليه النحو الذي تتم

المستدامة بمعلومات موثوقة وحديثة بشأن النشاطات  العامةالمشتريات ب المعنيينلطالما طالب أصحاب المصلحة 
هذه الحاجة  2017المستدامة، حيث ي لبي االستعراض العالمي لعام  العامةالمشاركة في المشتريات  ؤسساتوالم

 للوثائق الموجودة من خالل: كما يمثل إضافةا 

المشتريات  برنامج للدوافع والعقبات واالحتياجات والتوقعات التي تعزز أو تعيق استعانةتوسيع إدراكنا  •
 الدراسة االستقصائيةالمستدامة بآراء أصحاب المصلحة التي تم تجميعها من خالل بيانات  العامة

 ومقابالت الخبراء.
ل تسليط الضوء المستدامة من خال العامةنشاطات برنامج المشتريات  مختلف توضيح مجموعة من •

 العالم. حول ؤسساتعلى أمثلة ألفضل الممارسات قصيرة المدى من بين مجموعة متنوعة من الم
تصادق و فيما يتعلق بالبيانات التي تقدمها  الذي تحرزه الحكومات الوطنية محول التقد تقديم تقارير •

 عليها الحكومات نفسها.
ال تتوفر فيها  عادة مناطق العالم التيفي  ةالمستدام ةالعام مشترياتممارسات ال تقديم نظرة عن •

 .باللغة االنجليزية نشوراتمال
حول إنشاء مجموعة من األهداف والمؤشرات المشتركة من أجل قياس  مناقشاتب القيامالمبادرة إلى  •

 التقدم المحرز في إطار اعتماد المشتريات العامة المستدامة وتنفيذها والتي يمكن تكرارها في الدراسات
      . 6من أهداف التنمية المستدامة 12.7 الغايةوقياس مدى اعتماد المساعدة حول المقبلة، وكذا 

 

 

 

 

                                                           
إلى: "تعزيز  12.7ترمي الغاية . ينمستداموإنتاج  استهالكضمان أنماط : 12من أهداف التنمية المستدامة واحدة من غايات الهدف  12.7الغاية  تمثل  6

 موقع: مأخوذ عنالتنمية المستدامة.  للمعرفة بشأنمنبر األمم المتحدة ممارسات الشراء العام المستدامة، وفقا للسياسات واألولويات الوطنية". 
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals  

   

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
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حف  وقائع الملحق هذا التقرير الذي يحمل عنوان صحف في  ين بلداا خاصة بأربعالوقائع اليمكن االطالع على ص 
تم إعدادها باالستناد إلى المعلومات التي  والتي، المستدامة في الحكومات الوطنية العامةمعنية بالمشتريات ال

إطار سياسة المشتريات العامة المستدامة وكذا األهداف ل كما أنها تفص   قدمتها الحكومات الوطنية في االستبيان
القائمة  والتقييم رصدواألولويات باإلضافة إلى نشاطات التنفيذ المتعلقة بالمشتريات العامة المستدامة وأنظمة ال

 في كل بلد.

مية شحذ روح االبتكار والتنل أساسيةبالمشتريات العامة المستدامة بوصفها أداة  حالياتم االعتراف 
 .المستدامة

والنهوض  لشحذ روح االبتكار ستراتيجيةوسيلة إ المستدام يعدم االعتراف حاليا، على نطاق واسع، بأن الشراء ت
وبالتالي ترتكز المشتريات باألداء المستدام لكل من مؤسسات القطاع العام والخاص في جميع أنحاء العالم. 

العامة المستدامة على قاعدة سياسة دولية متينة، حيث أفادت جميع البلدان اإلحدى واألربعون المشاركة في هذه 
الدراسة بأنها خاضت التزامات متعلقة بالمشتريات العامة المستدامة ووضعت أحكاما متعلقة بكل من سياسة 

أو السياسات  العامةلوائح المشتريات كغيرها من السياسات التنظيمية، بأو المشتريات المستدامة أو 'الخضراء' 
سياسات من  ايةا تعزز إدراج المشتريات العامة المستدامة في أحكام السياسة في جميع الميادين السياسية بد البيئية.

أن  غير. 2013مقارنة بعام  عمومااستراتيجيات التنمية المستدامة  غاية إلى ةالمستدامواإلنتاج االستهالك 
لم يتم تحقيقه بشكل  باالستدامة في عمليات أو إجراءات أو برامج أو أدوات الشراء االعتبارات المتعلقة إدماج

فمن النادر أن يتم تطبيق المشتريات العامة المستدامة على نطاق واسع وفي أغلب األحيان يكون لحد اآلن.  يكل  
على و  وهذا ما يؤدي إلى تجزئة جهود التنفيذ ونتائجه. الحكومة. ضمنذلك بمبادرة من إدارة أو وكالة واحدة 

مع وجود في جميع المناطق  ممارسات المشتريات العامة المستدامة أكثر انتشارا أصبحت ،الرغم من كل هذا
   واالستفادة منها. تبادلهايتم  لكيلالهتمام  التي غدت أكثر إثارة العديد من النماذج

 .في الحكومات الوطنية سياسات المشتريات العامة المستدامةل التباين الكبير

بين لوائح أحادية  تتنوعستخدم البلدان عدة أدوات سياسية من أجل دفع عجلة المشتريات العامة المستدامة ت
سبيل المثال( أو شراء  الجانب مثل التركيز على الشراء من قدامى المحاربين في الجيش )جمهورية كوريا على

تدرج أغلب  و صوال إلى خطط عمل شاملة. تميز الجهود المبكرة،، والتي غالبا ما إعادة تدوير محتواها منتجات تم
ستراتيجيات  الحكومات الوطنية المشاركة في هذه الدراسة أحكام المشتريات العامة المستدامة ضمن سياسات وا 
واسعة النطاق أو مواضيعية، بينما تدرج نسبة صغيرة من هذه الحكومات هذه األحكام ضمن لوائح الشراء أو 

يتجلى التباين بين البلدان أيضا  عامة المستدامة.سة بشكل خاص للنهوض بالمشتريات المكر  السياسات ال ضمن
عادة ما تكون أطر السياسة  .اإلنفاذ المنصوص عليه في سياسات المشتريات العامة المستدامةعلى مستوى 
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بما أنها ال تعتمد إلى هذه الدرجة الرئيسية المتعلقة بالمشتريات العامة المستدامة أكثر فعالية في دفع عجلة التنفيذ 
 .ينالفردي شتريينالم  على مبادرة الوزارات أو اإلدارات أو 

في أن الوزارات أو الوكاالت المشاركة في تصميم السياسات  وعليه، يتمثل العامل المشترك بين الحكومات
، أي ماليةواالقتصادية وال في القضايا البيئية المشاركة تلكتكون غالبا ما المتعلقة بالمشتريات العامة المستدامة 

 بمعنى وكاالت الشراء ووزارات البيئة واالقتصاد و/أو المالية.

 أهداف االستدامة. مختلف شيئا فشيئا يدرجعا من أجل أن توس  المشتريات العامة المستدامة  نطاقيشهد 

اعتماد نطاق  يجري تدريجيابالمسائل البيئية إال أنه  غالبا مرتبطة المستدامة العامةسياسات المشتريات  تزال ال
مجرد شراء  كونه أن الشراء المستدام يتعدىفكرة  شيئا فشيئاالعوام والخواص  المشترينحيث يدعم  ساعا.أكثر ات  

في هذه الدراسة بالمشتريات العامة  المشاركةتلتزم أغلب الحكومات الوطنية  إذ، فحسبمنتجات صديقة للبيئة 
تركز بعض الحكومات، السيما في قارة  المستدامة التي تشمل كال من المسائل البيئية واالجتماعية واالقتصادية.

أن  غير جتماعي واالقتصادي.أي اعتبار للبعد االبعد آسيا، بشكل حصري على المسائل البيئية وال تولي 
حكومات أخرى تعطي األولوية لمجموعة هائلة من المسائل االجتماعية واالقتصادية والعرقية باإلضافة إلى 

عام  في ي، كما كانتالعالم الصعيدالبيئة. تستمر المحافظة على الطاقة في احتالل األولوية على  التركيز على
بين المجاالت  مكانة بارزة التنوع والمساواة يحتلكما  .غير المناختالحد من فعالية الموارد و  باإلضافة إلى، 2013

المسائل  من التركيز تحول يشير إلىما  ، وهو2013مقارنة بعام  الرئيسية للمسائل االجتماعية واالقتصادية
، نحو إدراج المسائل ةالتجارياألعمال تطور و  عملالكاالجتماعية المرتبطة ارتباطا وثيقا باألداء االقتصادي 

 المتعلقة برفاهية اإلنسان والعدالة االجتماعية.

نشاطات بناء القدرات واإلدماج في عم البلدان تنفيذ المشتريات العامة المستدامة بشكل رئيسي من خالل د  ت  
 .الوسائلعمليات اإلدارة والبرامج و 

مجموعة متنوعة من النشاطات التي ترمي إلى دعم تنفيذ المشتريات العامة المستدامة بالحكومات الوطنية  ضطلعت
مساعدة ممارسي  من أكثر التدابير انتشارا بغية توفير المعلومات والتوجيهات وبناء القدرات تبريعوتسهيلها. 

تحقيق ل التوجيهات والمعايير  جدوى نتوقع  ولنا أن .الشراء على إدماج مبادئ االستدامة ضمن عمليات الشراء
بالشراء  المعني 20400 خالل السنوات المقبلة، السيما بالتزامن مع اإلطالق المرتقب لمعيار إيزو زيادة أكبر
مشاركة في هذه الدراسة في الطبقه األغلبية العظمى للحكومات المحلية يتمثل اإلجراء اآلخر الذي ت  . 7المستدام

 الشراء واإلدارة.ب المتعلقة ةالحالي الوسائلو  التدابيرعمليات و الإدماج المشتريات العامة المستدامة ضمن 

                                                           
سيعمل على توفير توجيهات بشأن إدماج االستدامة في عمليات الشراء التي تقوم بها المؤسسات،  حاليا عبارة عن معيار جديد تحت التطوير 20400إيزو   7

 .2017في عام  إصدارهتقب أن يتم المرومن 
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، إال أن سياسة المشتريات عملية الشراءبعين االعتبار من خالل  ةالمستدام المشترياتأخذ  العديد من الفرص ت تيح
نتجات والخدمات التي يتم شراءها لملتطبق من خالل وضع الشروط والخصائص التقنية غالبا ما المستدامة 

 منخالل مراحل أخرى  أيضا نشاطات الشراء المستدام تتم، مع ذلك. و االستدامة ذات الصلة معايير ت درجوالتي 
شراكهم. وردينالمدورة الشراء، بما في ذلك خالل مرحلة تقييم االحتياجات وطور انتقاء   وا 

  عدة جوانب للمشتريات العامة المستدامة. تدريجيا ترصدتحديا، إال أن البلدان  لُيشك   رصدال زالما 

 ،وأكثر من ذلك ،اعتماد المشتريات العامة المستدامة رصدب متعلقةتحديات  نواجه الحكومات الوطنية لحد اآلت  
حققت العديد من البلدان  أن إال  . المشتريات العامة المستدامةقياس النتائج التي تم تحقيقها من خالل  فيما يخص

بلدان  تحوز. قياس المشتريات العامة المستدامةب خاصة بعض االنجازات كما أنها تعكف على اعتماد ممارسات
اإلقبال أن  بما المشتريات العامة المستدامةخاصة  ،نسبيا ،أكثر تطورا رصدطر أ   على أوروبا وأمريكا الشمالية

إال مما هو عليه في أغلب بلدان آسيا وأمريكا الالتينية.  المشتريات العامة المستدامة في هذه البلدان أقدمعلى 
والمؤشرات التي اعتمدتها، خاصة تلك التي  رصدأن بعض البلدان اآلسيوية أحرزت تقدما ملحوظا في مجال ال

 المستدامة.دين للمشتريات العامة عتم  كانت من أوائل الم  

. في محددةال والتقييم رصدتعزيز نشاطات ال من شأنه المستدامة وجود سياسة متعلقة بالمشتريات العامةيبدو أن 
ام نظ العامة المستدامةياسة رسمية للمشتريات من المرجح أن تملك الحكومات التي قامت بصياغة س، الواقع

شيوعا والتقييم أكثر  الرصدنشاطات  غدوينبغي أن تكما  .التوالمحص   النتائج متقييرصد وتقييم قائم من أجل 
 مع تزايد عدد البلدان التي تضفي طابعا أكثر رسمية على التزاماتها السياسية بشأن المشتريات العامة المستدامة.

تمحور تحددت أغلب الحكومات الوطنية التي ترصد تنفيذ المشتريات العامة المستدامة وتقوم بتقييمها أهدافا كمية 
، بينما ترصد نسبة السلع والخدمات المستدامة من أجل تحقيق هاد  للنفقات التي يتم تكب   اإلجماليةحول القيمة 

للبيئة  ملموسةال هامنافع من ناحية المشتريات العامة المستدامة نتائجأصغر بكثير من الحكومات المشاركة 
، إال أنه ةالعمليمؤشرات  من األسهل قياس المؤشرات الكمية أو هيمكننا القول جدال بأنواالقتصاد والمجتمع. 

المنشودة مثل الكفاءة  ضمان أن يحقق الشراء النتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعيةعلى  التركيز أكثريتعين 
والتنمية االقتصادية المحلية والحد من الفقر إلى غير وخفض االنبعاث ومنع إنتاج النفايات  في استخدام الطاقة

لمقاربات بالفعل أمثلة واعدة  تحوزإال أن البلدان اآلسيوية واألوروبية  ،كبيرايمثل تقييم هذه المنافع تحديا ذلك. 
 جديدة وهادفة خاصة بقياس األثر.
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المنتجات المستدامة وانعدام الخبرة في مجال الشراء المستدام  حول ارتفاع تكلفة القائم تصوراليزال  ال
 بمثابة عقبات رئيسية تحد من تنفيذ المشتريات العامة المستدامة على نطاق أوسع.

المشتريات العامة  تنفيذ التي تواجهو  2013التي حددها االستعراض العالمي لعام تزال العديد من نفس العقبات  ام
وفي  المستدامة أكثر تكلفة. تتمثل أغلب العقبات شيوعا في تصور أن المنتجات و/أو الخدمات .قائمةالمستدامة 
مصابيح الصمامات الثنائية كأعلى من البدائل التقليدية ) بعض المنتجات والخدمات المستدامة تكلفة حين أن

غير إذا ما أخذنا بعين االعتبار إال أن حساب التكلفة غالبا ما يت ،مصابيح المتوهجة(الالباعثة للضوء مقارنة ب
ستضطلع زيادة اعتماد المنهجيات التي تستند لتكلفة دورة الحياة بدور هام في المساعدة  دورة الحياة الكاملة للمنتج.

العديد من المؤسسات  الهامة األخرى افتقار اتالعقب بين من على التصدي لالنشغاالت المنبثقة عن التكاليف.
إمكانية اضطالعها بدور استراتيجي على  يتم اإلشراف غالبا ما، إذ مجال تنفيذ الشراء المستدامإلى الخبرة في 

كما سيساعد بذل المزيد من الجهود في مجال التدريب وتبادل المعارف في التصدي لالنشغاالت التي  .حاسم
 الشراء المستدام شهدحين يفي  تقضي بأن المنتجات والخدمات المستدامة أقل وفرة في األسواق وأكثر تكلفة.

على دعم التقدم الذي تحرزه  تهبإمكانيمن المستوى التكتيكي إلى اإلستراتيجي، يتزايد تدريجيا االعتراف  تحوال
المهني لوظيفة الشراء داخل المؤسسات  طابعإلى الحاجة إلى تحفيز ال باإلضافة كافة أنواع السياسات المستدامة

  العامة والخاصة منها.

على  العالمات اإليكولوجية ونهج القيادة من القمة إلى القاعدة وكذا دعم المبادرات العالمية تساعد أن يمكن
 .تجاوز هذه العقبات والنهوض بتنفيذ المشتريات العامة المستدامة

ض مواجهة تحدي تحديد المنتجات والسلع التي تعر  المشترين على مساعدة ل م استحداث العالمات اإليكولوجيةت
 األفرادستخدم اليوم العالمة اإليكولوجية نسبة أكبر من ي .8بعض الخصائص المتعلقة باألثر البيئي واالجتماعي

    الذين أجابوا على الدراسة االستقصائية كشرط إلزامي في تحديد مواصفات المنتج أو الخدمة.

على نطاق واسع، وفقا  المشتريات العامة المستدامة يعززانسياسة ونهج القيادة من القمة إلى القاعدة  يبدو أن
وجود تشريع وطني متعلق  ندرجوي حاب المصلحة.صأ تي شملتال ئيةاالستقصا المستقاة من الدراسةللبيانات 

أحد  في إطار ،باإلضافة إلى التزامات سياسية ،قيادة سياسية وتنظيمية قوية تعق بهبالمشتريات العامة المستدامة 
على المستوى في مؤسسة ما خبرة الالرئيسيين لتنفيذ المشتريات العامة المستدامة. كما يلعب وجود  الدافعين

إنه لمن األهمية بمكان وجود  المشتريات العامة المستدامة دورا جوهريا. القانوني والبيئي واالقتصادي في مجال
 للقيام بعملية التنفيذ ألمر في غايةالسياسة وااللتزام غير أن توفر عدد كاف من األشخاص المدربين تدريبا جيدا 

  كذلك. األهمية

                                                           
 . إيزو، سويسرا.التوجيهمبادئ وإجراءات ، Iنوع : العالمات البيئية والتصاريح: العالمة البيئية 14024معيار إيزو   8
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ع ، حيث يتطل  في دعم المبادرات العالميةلنهوض بالمشتريات العامة المستدامة ل اآلخر الجوهري يتمثل العنصر 
اإلطار الع شري لألمم المتحدة بشأن برنامج المشتريات كأصحاب المصلحة إلى عدة مبادرات وطنية وعالمية، 

مجلس القيادة للشراء أو  المحلية لمجلس الدولي للمبادرات البيئيةل شبكة بروكيورا+ التابعةو  العامة المستدامة
ائية وصى المشاركون في الدراسة االستقص. أالدروس المستفادة على أساسمن أجل تقديم التوجيه والخبرة  المستدام

إعداد دراسة جدوى على بأن تركز المنظمات العالمية على قياس المشتريات المستدامة والتعريف بمزاياها وكذا 
المنتجات  تكلفة ه أندفع التصور الذي مفاد  والتي تعد أمرا بالغ األهمية من أجل خاصة بالمشتريات المستدامة 

توسيع نطاق ل السبيلاإلقليمي والدولي بمثابة  يينإن التعاون على كل من المستو  .ةباهظوالخدمات المستدامة 
مة ءوام  أفضل الممارسات و  في مجالاالستدامة والشراء  هنييمتعاون من خالل سواءا  المشتريات المستدامة

 إدارةقيام القطاع العام بإشراك موردي القطاع الخاص من أجل دمج االستدامة في  إشارات السوق أو عن طريق
 .ائعينأداء الب

الشراء وبالتعاون الفعال فيما بين  عملية الخاص وبمهنيةترتبط العوامل الجوهرية للنجاح بالتزام القطاع 
 .أصحاب المصلحة

نشاطات  اإلقبال علىالمشتريات العامة المستدامة بأن  في مجالتمثل التوقعات العامة ألصحاب المصلحة ت
زيادة  وفي السنوات القادمة، نتوقع أن نشهد المستقبل القريب. في ارتفاعاشهد يالمشتريات العامة المستدامة س

 مارسوسيواجه م   باإلضافة إلى الرصد واإلبالغ. المتعلقة بالعالمات اإليكولوجية والمعايير المسائلالتركيز على 
بل الكفيلة باستخدام الشراء على نحو إستراتيجي من أجل تحقيق المشتريات العامة المستدامة تحد   ي إيجاد الس 

 ضطلعسيفي مجال السياسة البيئية العالمية. الزخم السياسي الحالي لحد من تغير المناخ، بالنظر إلى اهدف 
     تحقيق هذا الهدف.أساسي بغية  بدوروظيفة الشراء ل الخاصة بتكلفة دورة الحياة والطابع المهنيمنهجيات التطوير 

يحظى تنفيذ المشتريات العامة المستدامة بالفعل من التحويالت التي تطرأ على الطريقة التي تتم من خاللها 
 عمليات أكثر إستراتيجية وشفافية.ممارسات الشراء وهو ما يؤدي إلى  مهنية قدر كبير منعملية الشراء مع 

في  مة المستدامة أصبحت أكثر تأصالالممارسات المتعلقة بالمشتريات العاأن وجد بالتأكيد مؤشرات على ت
يتعين القيام بالكثير من العمل قبل أن تصبح اعتبارات االستدامة  المعيارية، إال أنهالشراء  نشاطات وعمليات

 مواصفات العروض والعقود. ضمنعاديا  معيارا

 سلسلة اإلمداد على طولتعاون جميع أصحاب المصلحة  ينالمستدام واالستهالكأنماط اإلنتاج سيتطلب تحويل 
ا مبين أولهلسبالقطاع الخاص إنه لمن األهمية بمكان إشراك الجهات الفاعلة في في القطاعين العام والخاص. 

 أنه وثانيهمااستدامة توفير منتجات وخدمات أكثر  في المتمثلالقطاع العام  طلباالستجابة لتعين عليهم أنه ي
بذل جهود تعاونية كبيرة من  سيتم من خالل ممارسات الشراء الخاصة بهم. على السوق  بأنفسهم بوسعهم التأثير
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إنشاء منابر لتبادل المعارف  يعتبركما . سالسل اإلمداد وأنماط االستهالك على المستوى العالمي تحويلأجل 
 المشتريات العامة المستدامة على الصعيد العالمي. تقدمل عنصرا أساسيا التعاون  أدواتغيرها من كذا وتعزيزها و 

تسليط الضوء  ،مائةاألكثر من  كائهوشر  وأعضائه ،برامج المشتريات العامة المستدامةلسيواصل اإلطار العشري 
والتي تسعى الستيعاب هذه تقارير جديدة في سلسلة االستعراض العالمي  نشر من خاللعلى هذا النشاط 

. نأمل أن يعزز هذا االستعراض بشأن التقدم الذي تحرزه المشتريات العامة المستدامةاالتجاهات وتبادل المعرفة 
دفع عجلة التغيير نحو اقتصاد عالمي  بإمكانهامن انتشار ممارسات المشتريات العامة المستدامة التي بدوره 

أنماط االستهالك  اي ستصبح فيهتوالمستوحى من المبادئ الجوهرية ألهداف التنمية المستدامة  ،أكثر استدامة
 هي المعيار. ينواإلنتاج المستدام

 

   : اآلتي موقعالباللغة االنجليزية على الكامل لتقرير ايمكن االطالع على نص 

http://www.scpclearinghouse.org/resource/2017-global-review-sustainable-public-procurement .  
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