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.Iمقدمة في المشتريات العامة المستدامة(SPP)



المستدامالعموميبالشراءالمتعلقةالعملوخططالسياساتتنفذدرجة:٧-١٢



١٢هدف التنمية المستدامة 

كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة:  ١٢الهدف •

تعزيز ممارسات الشراء العمومي المستدامة، وفقا للسياسات: ٧-١٢الغاية •

واألولويات الوطنية

درجة تنفذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بالشراء : ١-٧-١٢المؤشر •

العمومي المستدام



المستدامةالعامةالمشترياتفيمقدمة :الجزء األول

المشتريات العامة المستدامة؟ما هي



البداية

بجديدليسإنه❖

والعشريناألولى في القرنين التاسع عشرالتجارب❖

االجتماعيةقضايا العدالةمعالجة❖
عادلةعملظروف❖
األجر العادل❖
األشخاص ذوي اإلعاقةدمج❖

الرفاهبالتوازي مع دولة❖



البداية

أخرى التدريجي لمجاالتاالمتداد❖
الفئات المحرومةحماية/تعزيز❖
مناهضة التمييز❖

ة المتزايد بالتدهور البيئي وتأثيره على الصحاالهتمام❖
والتنميةاالجتماعية



2018؛ المفوضية األوروبية 2017األوروبي، ؛ المكتب اإلحصائي لالتحادWTO ،2015:المصادر

العامةلماذا المشتريات
المستدامة؟

Graph: Procurement as % of GDP in low-income, lower middle income, upper middle income and high-income countries (World Bank 2016)

من الناتج المحلي  13%

ن اإلجمالي في دول منظمة التعاو

(2015)االقتصادي والتنمية 

من الناتج المحلي  10-15%

اإلجمالي مفترض كمتوسط 

(2015)عالمي 

من الناتج المحلي  16%

اإلجمالي في االتحاد األوروبي

(2017)

تريليون دوالر أمريكي1.7: (US)الواليات المتحدة األمريكية تريليون يورو  2(:EU)االتحاد األوروبي 



.لتراً من القهوة سنويا129➢

كيلوغرامات من حبوب البن8➢

كيلوغرام من األسمدة5.5➢

بضع غرامات من مبيدات اآلفات شديدة السمية➢

كيلوغرام من لب القهوة19.5➢

قطع واضح للغابات لزراعة المزيد من البن➢

كوبان من القهوة في اليوم

سكوت كيس: المصدر

استهالك المصدر



استهالك المصدر

.طنًا من الموارد إلنتاجه98يتطلب طن واحد من الورق غير المدور 

سكوت كيس: المصدر



كل عملية شراء لها تأثيرات صحية وبيئية واجتماعية مخفية على

.مستوى سلسلة التوريد بأكملها



التمييز

الصيد المفرط لألسماك

نفايات الرعاية الصحية: تلوث البالستيك مزارع المطاط/ زيت النخيل : إزالة الغابات

معادن الصراع والعبودية
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اآلثار والفرص

SPLC: المصدر

االقتصادية االجتماعية البيئية

األسواقصحةعلىاالقتصاديةالعواملتؤثر

.قبلالمستوفياآلنالتجارةعليهاتعتمدالتي

يةاالجتماعالنظمعلىاالجتماعيةالعواملتؤثر

.تقبلالمسوفياآلن،المجتمعاتعليهاتعتمدالتي

التيةالطبيعيالنظمعلىالبيئيةالعواملتؤثر

المستقبلوفياآلنالحياةعليهاتعتمد

التعامالت العادلة+ 

استثمار ابتكاري/بحث+ 

منافسة مفتوحة+ 

شفافية المعلومات+ 

استخدام موردين متنوعين+ 

استخدام مناطق المحور+ 

استخدام الموردين المحليين+ 

تضارب المصالح-

...(الرشوة واالبتزاز )الفساد -

تقسيم المناطق-

اإلغراق-

التعامل الحصري-

ادعاءات السوق المضللة-

(تواطؤ البائع)االحتكار -

(تواطؤ المشتري)احتكار الشراء -

إساءة استخدام براءات االختراع-

تحديد األسعار-

ربط المنتج-

رفض التعامل-

مناهضة التمييز+ 

مشاركة المجتمع+ 

تكافؤ الفرص/التنوع+ 

مشاركة الموظف+ 

أجر متساوي+ 

التجارة العادلة+ 

حرية تكوين الجمعيات+ 

عمليات التظلم واالنتصاف+ 

حقوق االنسان+ 

حقوق السكان األصليين+ 

الصحة والسالمة المهنية+ 

حق المفاوضة الجماعية+ 

تعويض مستدام+ 

التدريب والتعليم+ 

حقوق العامل+ 

عمالة األطفال-

اإلجباري/العمل الجبري-

االتجار بالبشر-

االستعانة بمصادر من مناطق الصراع-

الحفاظ على التنوع البيولوجي+ 

التكيف مع المناخ+ 

تحسين الموارد+ 

اإلشراف على صحة التربة+ 

التحمض-

التصحر-

اإلثراء الغذائي/التخثث-

تلوث المياه العذبة-

انبعاثات غازات االحتباس الحراري-

نضوب الموائل-

التأثيرات على صحة اإلنسان-

التغير في استخدام األراضي-

التلوث البحري-

استنفاد األوزون-

التلوث اإلشعاعي-

استنزاف الموارد-

ضباب دخاني-

المخلفات-

استهالك الماء-



SPتعريف 

هي( SP)المشتريات المستدامة

السلعمناحتياجاتهاالمؤسساتخاللهامنتلبيالتيالعملية ...
القيمة مقابل "تحققبطريقةوالمرافقواألعمالوالخدمات

قطفليسالفوائدتوليدحيثمن "الحياة بأكملهاعلى أساسالمال
مع تقليل األضرار واالقتصاد،للمجتمعأيضاً ولكنللمؤسسة،

أمكنوتجنبها إنبالبيئة،التي تلحق

,



GPPتعريف 

هي( GPP)المشتريات العامة الخضراء

دماتوخسلعشراءإلىالعامةالسلطاتبموجبهاتسعىعملية"

مقارنةحياتهادورةطوالمنخفضبيئيتأثيرذاتوأعمال

مننكاالتياألساسيةالوظيفةذاتواألعمالوالخدماتبالسلع

."ذلكبخالفشراؤهاالممكن

ةالتعريف المعتمد من قبل المفوضية األوروبي



جميع تكاليف وتأثيرات دورة الحياة

(LCC)تكاليف دورة الحياة المحققة 

التكلفة اإلجمالية للملكية
(TCO)

السعر

المنظمة المجتمع

ف اقتناء واستخدام وتكالي
نهاية العمر

تكلفة العوامل الخارجية

االجتماعية/البيئية

العوامل الخارجية 

غير النقدية

سعر الشراء

+

+

+

تكلفة دورة الحياة

ISO 20400/األمم المتحدة للبيئة: المصدر



أن شراء المشتريات المستدامة هي شراء منتجات أفضل من شركات

أفضل

السعر واألداء والتوافر



ما هو المنتج األكثر استدامة؟

لتعريف/لتحديدالتحدي•

حياتهاالمنتجات التي لها تأثير بيئي أو اجتماعي منخفض طوال دورة•

أدوات المعلومات التي تساعد على تحديد -البيئيملصقات التطابق•

استدامةواختيار منتجات أكثر



؟“األخضر"ما هو المنتج 

يمكن إعادة تدويرها•

تحتوي على محتوى معاد تدويره•

للطاقةيكون موفرا  •

تقليل االنبعاثات•

قابلة إلعادة االستخدام•

قابل للتحلل•

عضوي•



التطابق البيئيمن ملصقاتالنوع األول

.يمكن للمستهلكين شراء هذه المنتجات دون شكالشعار؛فقط استخدامأفضل المنتجاتيمكن منح



المشترياتنظرة عامة على تنفيذ: الجزء الثاني
(SPP)العامة المستدامة 



SPPيستعرض بشكل دوري تنفيذ تقرير عالمي 

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

 2013العالمية SPPمراجعة 

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

2021

GLOBAL REVIEW OF 
SUSTAINABLE PUBLIC 

PROCUREMENT 

 2021العالمية SPPمراجعة  2017العالمية SPPمراجعة 



SPPجوانب االستدامة التي تتناولها سياسات 

3/12/2019 Farid Yaker – UN Environment
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Other 

Community engagement

Social enterprises

Skills and training 

Elimination of access barriers 

Diversity and equality

Human rights

Water conservation

Fair and ethical trade

Protection of natural resources

Health quality

Energy conservation

Air pollution

Hazardous substances

الجوانب البيئية

الجوانب االجتماعية واالقتصادية



من 56%

الحكومات تعطي 

ينة األولوية لفئات مع

.من المنتجات

SPPفئات المنتجات التي تم تحديدها حسب أولويات سياسات 

25
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Global Review of SPP, 2017: المصدر

.

89% مكتب تكنولوجيا المعلومات

85% الورق والقرطاسية المكتبية

70% المركبات

67% التنظيف

63% الفرش
تصميم المباني والتشييد 59%

59% معدات البناء

مواد البناء 52%

52% الطاقة

52% المنسوجات

44% الطعام والتموين
37% المنتجات الكيمائية 

37% األجهزة المنزلية

33% تصميم وبناء البنية التحتية

22% جمع النفايات وتنظيف الشوارع

15% خدمات سفر

15% تنفيذ األشغال

file:///Users/marie/Downloads/background-clean-
commerce-811101.jpg

ما هي فئات المنتجات والخدمات واألعمال ذات األولوية؟



SPPالحواجز أمام 

Barriers to SPP/GPP (as perceived by survey respondents)

Global review of Sustainable Public Procurement, UNEP 2017

و الخدمات المستدامة أكثر تكلفة/ تصور أن المنتجات و33%

نقص الخبرة في تنفيذ المشتريات المستدامة 33%

خطط عمل/أهداف/عدم وجود التزامات سياسية 30%

ةعدم وجود قيادة سياسية وتنظيمية قوية بشأن المشتريات المستدام28%

تشريعات الشراء المستدام اإللزامية/عدم وجود قواعد 28%

أو خدمات مستدامة للشراء/عدم وجود منتجات و 26%

أو تنفيذ سياسات الشراء المستدام/عدم كفاية الرصد والتقييم و 25%

سياسات الشراء المتنافسة 22%

أولويات المشتريات المتنافسة 22%



المشتريات العامة المستدامة في الحكومات الوطنية



م البلدان المشاركة في المشتريات العامة المستدامة لبرنامج األم
2017المتحدة للبيئة لعام 

أوراق حقائق البلد
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م البلدان المشاركة في المشتريات العامة المستدامة لبرنامج األم
2017المتحدة للبيئة لعام 

أوراق حقائق البلد



II .منهجية التقييم الخاصة بمؤشر أهداف

١-٧-١٢التنمية المستدامة 



١-٧-١٢التطوير المنهجي لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 

:١-٧-١٢مؤشر هدف التنمية المستدامة 

عدد البلدان التي تنفذ سياسات وخطط عمل المشتريات العامة المستدامة

:بدا من الضروري تقييم، طبيعته واسمهللسماح بقياس هذا المؤشر، مع مراعاة 

؛ SPPما إذا كان قد تم تطوير واعتماد سياسات وخطط عمل -أ

سواء تم تنفيذها، أو؛-ب

.من خالل وسائل أخرى SPPما إذا كان يمكن تنفيذ -ت

تحت قيادة برنامج األمم المتحدة 2020و 2018في كل بلد بين عامي  SPPلتقييم مستوى تنفيذ لذلك، تم تطوير منهجية مفصلة 

.للبيئة، بمساهمة من الخبراء والحكومات التطوعية



Pilot testing of the Excel 

calculator
With the contribution of 10 federal/regional 

governments, and 4 expert organisations

2018

2019

Development of the 

methodology by a group 

of partners led by UNEP

May- Sept 

2019

Pilot testing
52 experts from 40 different organizations provided 

feedback on the methodology.

23 voluntary countries contributed to the testing of the 

developed calculation tool.

Feb

2020

Tier-II reclassification:
The indicator is conceptually clear, has an 

internationally established methodology and 

standards are available, but data are not 

regularly produced by countries

Sept-Oct

2020

2020

2021

1st data collection exercise 

Feb

Oct

التطوير المنهجي وجمع البيانات األول١-٧-١٢المؤشر 

في كل دولة SPPمستوى تنفيذ تم تطوير منهجية محددة لتقييم 

تطوير المنهجية من قبل مجموعة من 

الشركاء بقيادة برنامج األمم المتحدة

للبيئة

:إعادة التصنيف من المستوى الثاني
المؤشر واضح من الناحية المفاهيم، وله منهجية 

نتجها راسخة دولياً ومعايير متاحة، لكن البيانات ال ت
البلدان بانتظام

التمرين األول على جمع البيانات

االختبار التجريبي

منظمة مختلفة مالحظات حول 40خبيراً من 52قدم 

المنهجية

.بلداً طوعياً في اختبار أداة الحساب المطورة23ساهم 

Excelاختبار تجريبي آللة حاسبة 
منظمات 4إقليمية و /حكومات اتحادية10بمساهمة 

متخصصة



؟SPPكيف يتم تقييم تنفيذ 

منهجية القياس بالتفصيل. ١-٧-١٢هداف التنمية المستدامة أمؤشر

، SPPلتنفيذ سياسة المخرجات العملية ما هي -2

؟والدعم المقدم لممارسي المشتريات العامة

دعم وإرشاد عملي: ج•

ي المعايير البيئية واالعتبارات االجتماعية ف: د•

المشتريات العامة

ة لتطبيق النتائج والنتائج الفعليرصدهل يتم -3

SPP؟

نظام المراقبة: هـ•

النسبة المئوية للمشتريات العامة : و•

المستدامة

.للحكومة SPPتهدف المنهجية إلى قياس تنفيذ •

:جوانب رئيسية3من خالل ، SPPلـ جوانب السياسة والتنفيذ العملي علىتركزوهي •

ياسي المستويين السعلى المتخذةما هي التدابير -1

؟SPPتسهيل تنفيذ /لتفويضوالقانوني

أو /أو خطط العمل و/و SPPسياسات : أ•

SPPالمتطلبات التنظيمية لـ 

اإلطار القانوني للمشتريات العامة: ب•



منهجية القياس بالتفصيل. ١-٧-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

أو خطط العمل/و SPPسياسات : أ

(إلزاميةنقطة واحدة، )SPPأو المتطلبات التنظيمية لـ /أو خطط العمل و/و  SPPسياسات : أ

.قد تم تطويرها والموافقة عليها من قبل الحكومة SPPأو متطلبات تنظيمية لـ /سياسة و، SPPخطة عمل •

.أو المتطلبات التنظيمية ذات الصلة متاحة عبر اإلنترنت/يجب أن تكون خطة العمل والوثائق المتعلقة بالسياسة و•



منهجية القياس بالتفصيل. ١-٧-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

اإلطار للمشتريات العامة: ب

(نقطة واحدة)SPPاإلطار التنظيمي للمشتريات العامة المؤدي إلى . ب

0.7)اء تسمح األحكام الواردة في اإلطار القانوني والتنظيمي بإدراج اعتبارات االستدامة في مراحل مختلفة من عملية الشر( أ)ب •

(نقطة

:صياغة المواصفات الفنية-1

(االجتماعية/ البيئية )الحد األدنى من معايير االمتثال •

الملصقات البيئية من النوع األول أو الملصقات االجتماعية أو معايير االستدامة ذات الصلة•

.يمكن استخدامه كمرجع لتحديد الحد األدنى لمستوى االمتثال•

:يمكن تحديد متطلبات االستدامة على النحو التالي: البحث عن الموردين-2

استبعاد/يمكن تحديد متطلبات االستدامة كمعايير تأهيل مسبق•

عتمدوا نهج نظام على سبيل المثال، قد يُطلب من الموردين تقديم دليل على االمتثال للمعايير االجتماعية أو البيئية، أو دليل على أنهم ا•

.اإلدارة البيئية أو نظام إدارة وتتبع سلسلة التوريد



منهجية القياس بالتفصيل. ١-٧-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

اإلطار للمشتريات العامة: ب

صياغة معايير الجائزة-3

أو" أفضل قيمة مقابل المال"، أو (أي معايير االستدامة)معايير أخرى غير السعر يمكن أن يستند منح العقد إلى •

(.MEAT)العطاء األكثر فائدة اقتصاديا  "نهج 

.في تقييم العطاءات(LCC)تكلفة دورة الحياة يمكن استخدام •

:تنفيذ العقد-4

.متطلبات االستدامة في بنود أداء العقديمكن تحديد •

تتطلب االستخدام الفعال للموارد مثل الكهرباء والمياه في مواقع البناء؛ تتطلب خفض انبعاثات : على سبيل المثال

.ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالنقل؛ طلب إزالة العبوات إلعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو التخلص المناسب من المنتج



منهجية القياس بالتفصيل. ١-٧-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

اإلطار للمشتريات العامة: ب

(نقطة0.3)بشراء بدائل مستدامة ( أو تسمح فقط)األحكام الواردة في والية اإلطار القانوني والتنظيمي ( ب)ب 

تطوعي•

:الخدمات/فئات المنتجاتعلى األقل لبعض أو إلزامياً، •

يلزم السلطات المتعاقدة بأخذ تأثيرات الطاقة والبيئة في" "المركبات النظيفة"توجيه االتحاد األوروبي بشأن •

".الحسبان عند شراء مركبات النقل البري

.إلزامي كلما تم تحديد ملصقات محددة أو الحد األدنى من معايير االستدامة•



منهجية القياس بالتفصيل. ١-٧-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

دعم عملي: ج

(نقطة واحدة) SPP / GPPالدعم العملي المقدم لممارسي المشتريات بشأن تنفيذ : ج

المبادئ التوجيهية واألدوات•

أفضل الممارسات، دراسات الحالة•

التواصل المنتظم للمعلومات المحدثة•

حصص التدريب•

مكتب المساعدة•



منهجية القياس بالتفصيل. ١-٧-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

المعايير البيئية واالعتبارات االجتماعية: د

المعايير البيئية واالعتبارات االجتماعية: د

.ببطاقات لفئات معينة من المنتجات والخدماتم تحديد المعايير البيئية، أو التوصية ت(: أ)د •

:SPPفي االعتبار عند التنفيذ العملي لـ يتم أخذ االعتبارات االجتماعية أو االقتصادية أو المتعلقة بالحكومة (: ب)د •

لى المخاطر ، قبل صياغة المعايير وعملية تحديد األولويات، لتحديد فئات المشتريات ذات أعتم إجراء تقييم للمخاطر أو تحليل األثر(: ج)د •

(.على سبيل المثال في سلسلة توريد المنسوجات)



منهجية القياس بالتفصيل. ١-٧-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

نظام المراقبة: هـ

سياسة المشتريات العامة المستدامة/ مراقبة تنفيذ خطة عمل( أ)هـ 
؟SPPالسياسة الخاصة بـ تنفيذ /التقدم المحرز في تنفيذ خطة العملهل يتم مراقبة . 1•

(على سبيل المثال، نسبة العقود)؟SPPمحدد لتطبيق هدف هل تم تحديد . 2•

الهدف؟التقدم نحو تحقيق هذا هل يتم رصد . 3•

مراقبة تنفيذ خطة التخطيط االستراتيجي( ب)هـ 
؟أو قيمة العقود مع متطلبات االستدامة/رصد عدد وهل يتم . 1•

؟قياس نتائج االستدامةهل يستلزم الرصد أيضاً . 2•

(مثل مراقبة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أو خلق وظائف خضراء)

كيف يتم رصد البيانات؟. 3•

الخارجي أو التقارير التقليدية لإلدارة/عبر المسوح أو التقييم الذاتي أو التدقيق الداخلي•

عبر نظام معلومات•

عبر منصة شراء إلكترونية مفصلة•



منهجية القياس بالتفصيل. ١-٧-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

النسبة المئوية للمشتريات العامة المستدامة: و

(بالقيمة)قياس النسبة المئوية الفعلية للمشتريات العامة المستدامة : و

، حسب(على سبيل المثال القيمة اإلجمالية لعقود شراء البدائل الخضراء)توفير قيمة العقود التي تضمنت متطلبات االستدامة •

.نوع اإلنفاق على المشتريات

.عامةيتم احتساب النسبة المئوية على أساس الجزء الذي تمثله تلك العقود في القيمة اإلجمالية لإلنفاق الحكومي على المشتريات ال•



؟SPPكيف يتم تقييم تنفيذ 

SPPحساب درجة تنفيذ 

:على المستوى الحكومي بناًء على حساب النتيجة التالية SPPيتم تقييم تنفيذ 

حيث يمثل كل حرف الدرجة التي تم الحصول عليها في كل قسم من أقسام نظام التقييم

(، وخلكل مؤشر فرعي أ، ب، ج، د، ه)نقطة واحدة لكل قسم •

(باستثناء القسم أ)المشاركة في إعداد التقارير ممكنة، حتى في حالة عدم ملء جميع األقسام •

Score = A x (B + C +D + E + F)



؟SPPكيف يتم تقييم مستوى تطبيق 

:المحسوبة SPPنموذج النضج بناًء على درجة تنفيذ 

SPPمستوى عال من تنفيذ 

(4أحراز أعلى من  نقاط )•

SPPعالي من تنفيذ -مستوى متوسط 

(نقاط4إلى 3أحراز )•

SPPمستوى متوسط منخفض من تنفيذ 

(نقاط3إلى 2أحراز )•

SPPمستوى منخفض من تنفيذ 

(نقاط2إلى 1أحراز )•

عدم كفاية البيانات أو التنفيذ

(أحراز أقل من نقطة)
0

1

2

3

4



III . ١-٧-١٢اإلبالغ عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة



١-٧-١٢اإلبالغ عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

األدوات والتوجيه

أدوات ومستندات اإلبالغ
:مع ®Excelاستبيان يعتمد على /آلة حاسبة•

.إجابات محددة مسبقاً وحساب النتيجة التلقائي لتسهيل عملية جمع البيانات•

(مع مزيد من األدلة ليتم تضمينها)•

PDFتعليمات إعداد التقارير بتنسيق •

أسئلة مكررة•

المستندات الداعمة

امة، والعقود مستندات سياسة، إرشادات المشتريات بما في ذلك معايير االستد)لدعم كل مطالبة تقديم أدلة يرجى مالحظة أنه يتعين على الحكومات •

(.الخضراء، وتقارير الرصد، وما إلى ذلك

أي أسئلة؟

.للحصول على الدعم والتوضيحاتunep-spp@un.orgيمكن للحكومات الوطنية أو اإلقليمية االتصال بفريقنا في أي وقت على •

mailto:unep-spp@un.org


١-٧-١٢اإلبالغ عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

مصادر البيانات الممكنة

:عادةً ما يكون أصحاب البيانات لتنفيذ المشتريات العامة المستدامة هي تلك الكيانات المسؤولة عن تنفيذها

وزارة البيئة، أو؛•

مجلس الخزانة، أو؛/ وزارة المالية•

وكالة المشتريات العامة•

 ً :في بعض االحيان، قد تكون أيضا

مثل )ة المؤسسات الخارجية المفوضة من قبل الحكومة الوطنية لدعم تطوير منتجات وخدمات أكثر مراعاة للبيئ•

(المعاهد البيئية



١-٧-١٢اإلبالغ عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

؟١-٧-١٢عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة لماذا اإلبالغ  

المشاركة في الحركة العالمية ألهداف التنمية المستدامة•

قم بإعداد خط أساس لمراقبة تقدمك المستقبلي•

احصل على معيار شخصي للتقييم النهائي•



الجدول الزمني لتقديم التقارير. ١-٧-١٢مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2021

(الجدول الزمني المؤقت)

يتم إرسال اآللة الحاسبة
والتعليمات إلى نقاط 

.االتصال الوطنية

ومية جمع البيانات من خالل جهات التنسيق الحك
المسؤولة عن اإلبالغ مؤشر أهداف التنمية 

تنسق جهات االتصال . ١-٧-١٢المستدامة 
خرى عملية جمع البيانات وتعمل مع المؤسسات األ

ذات الصلة داخل الحكومة أو على المستويات 
.اإلدارية األخرى 

سيقوم برنامج األمم المتحدة 
لتقارير مراجعة ا/للبيئة باستعراض
واألدلة الوطنية

عملية جمع البيانات2021

تشرين األول/أكتوبر–أيلول /سبتمبر

2021

كانون األول / ديسمبر–تشرين األول /أكتوبر
2021

كانون /يناير–كانون األول /ديسمبر
2022الثاني 



(national/federal governments)

2020لعام ١-٧-١٢نتيجة جمع البيانات مؤشر 

١-٧-١٢حول مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2020نتائج تمرين اإلبالغ لعام 

:، والتي تضمنت2020حكومة تقارير في عملية جمع البيانات لعام 79قدمت 

اتحادية/حكومة وطنية40•

حكومة محلية39•



!شكراً 

Contact us at:

farid.yaker@un.org

Sophie.loueyraud@un.org
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