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 كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة: ١٢الهدف 
  للسياسات واألولويات الوطنية تعزيز ممارسات الشراء العمومي المستدامة، وفقا  : ٧-١٢ الغاية
 العمل  وخطط  المستدامةالشراء العمومي ياسات سذ يتنفدرجة  :١- ٧-١٢ر المؤش  

 
 المعلومات المؤسسية 

 : المنظمة الراعية
 (UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 
 المفاهيم والتعاريف 

 :التعريف
 بناءوبهدف ب. ر مرك  مؤش   باستخدامالمستدام  العمومي بالشراء المتعل قةعمل الخطط السياسات أو تقييم درجة تنفيذ إلى  رالمؤش   يسعى 

 ة التالية: لدان بتقييم ذاتي للعناصر الرئيس، تقوم البرالمؤش   هذا
صفريق عمل وجود   -   الشراء العمومي المستداملدعم تنفيذ   مخص 
 الشراء العمومي المستداممن أجل تنفيذ  الشراء العمومي العاملين في مجالبناء قدرات  /تدريب -
 الشراء العمومي المستدامتنفيذ قديم الدعم العملي في سبيل ت -
 الشراء العمومي المستدام يرصد وجود نظام مراقبة -
 بالشراء العمومي المستدام متعل قة معايير وأولوياتوجود  -

ر  بعنوان المرفق المستند في حولها مزيد من التفاصيل ويمكن االط الع على، القائمة ليست كاملة غير أن  هذه الشراء "منهجية مؤش 
 ."العمومي المستدام

 
 األساس المنطقي: 

نظمة التعاون االقتصادي في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان م  12  حوالىتمثل    بقوة شرائية هائلة،  الشراء العمومي  عملية  تمتعت
االستفادة من هذه القوة    تساهم   وقدمن البلدان النامية.    عدد كبيرفي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في    30، وما يصل إلى  والتنمية

األ دفع  في  استدامة  أكثر  وخدمات  سلع  شراء  طريق  عن  االستدامةالشرائية  تحقيق  نحو  تخل فها ،  سواق  التي  السلبية  اآلثار  من  والحد 
الشراء العمومي المستدامة النهوض بممارسات    م به أن  من المسل  و لبيئة والمجتمع.  تعود بالنفع على ا  اج فوائد إيجابية، وكذلك إنتالمؤسسات

ل الجهات   تلبالطالما طف إلى تحقيق أنماط استهالك وإنتاج أكثر استدامة.    التي تسعىفي الجهود العالمية    ا  رئيسا  استراتيجي  ا  عنصر   يشك 
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 الشراء العمومي المستدام ذات الصلة ب  نشطةاألحول  معلومات موثوقة وحديثة    مجال الشراء العمومي المستدام بالحصول علىفي    المعنية
 .تشارك في هذه العملية التي والمؤسسات

المتعل قة بالشراء عمل السياسات أو خطط اللقياس درجة تنفيذ  من أهداف التنمية المستدامة ١- ٧- ١٢ المؤشر استخدام  تمت الموافقة على
 المنهجية بدال    تسعىالمستدام أو األخضر لديه،    الشراء العموميعلى قياس نسبة    قادرمن البلدان    ا   جدقليال    ا  عددوألن   .  العمومي المستدام

،  بالشراء العمومي المستدام  أو البرامج الوطنية المتعل قة  سياساتالتنفيذ  سها البلدان في سبيل  ئل والجهود التي تكر  تقييم الوساإلى  من ذلك  
ر على أن ها دو   نةالبلدان التي تتخطى عتبة معي    لُتسج  لذلك. وبالتالي،    ر مركبتطوير مؤش    وذلك من خالل  تطب ق الشراء    لمن المؤش 

 .العمومي المستدام
 

 : المفاهيم
من    باستيفاء حاجاتها  العامة  لمؤسساتالشرائية التي تسمح ل عملية  "ال  ُيعر ف الشراء العمومي المستدام على أن هالشراء العمومي المستدام:  

ليس للمؤسسة   عبر تحقيق األرباح  كاملة  حياتيةعلى أساس دورة    موازية لإلنفاققيمة  بطريقة تحقق    والمرافق  واألعمالالسلع والخدمات  
المجتمع واالقتصاد  ل  بل،  فحسب من قبل اللجنة االستشارية   هتحديثتم  ". )تعريف  أبعد حدود ممكنة  إلىعلى البيئة    خفض األضرار، مع  أيض 

 (.الشراء العمومي المستداماالستهالك واإلنتاج المستدامين، برنامج  المتعل قة بأنماطلبرامج ل لإلطار العشري ألصحاب المصلحة المتعددين 
 

توضح األولويات واإلجراءات التي تعتمدها وثيقة سياسة  ب  المستدام  العموميالشراء  خطة عمل  تتمثل    :المستدام  العموميالشراء  خطة عمل  
 .المستدام العموميالشراء تنفيذ السلطة العامة في سبيل 

تأخذ في  ، وأن  المستدام  العموميالشراء    التي ينطوي عليهاالخطط األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية    هذه  أن تتناول  ينبغيفي العادة/  
  البلدان في بعض  عمل  ال، قد تركز خطة  الحاالتفي بعض  و .  المستدام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  العموميالشراء    يةإمكان   االعتبار

الجانب االجتماعي )مثل مراعاة حقوق ، أو  "(األخضر"  العموميالشراء  )مثل خطة عمل    البيئي  الجانب، إما  على جانب واحد من االستدامة
الصغيرة والمتوسطة   المشاريع)مثل تعزيز مشاركة    االقتصادي، أو  يز على توظيف األقليات، وما إلى ذلك(اإلنسان، والتجارة العادلة، والترك

 ، وما إلى ذلك(.الحجم في المناقصات، والتركيز على توظيف األقليات
 
 

لتلبية متطلبات المستخدم مدى الحياة  لكلفة  تالالجودة و يجمع بين    األمثل الذي  مزيجالها  على أن    موازية لإلنفاقأفضل قيمة    يمكن تعريف
 .النهائي

 
  يتكبدها المشتري   قدإنما  ،  مامنتج أو عمل أو خدمة    شراء  عندسعر  اللتقييم التكاليف التي قد ال تنعكس في    دورة الحياة  اليفتكُتستخدم  

 .خالل فترة حياته
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والفنية والمستدامة المعايير التي تعكس الجوانب النوعية   في   بالنظرالمتعاقدة   للجهة  االقتصادية   من الناحية  العرض األفضليسمح معيار  

 . بالتلزيم ل إلى قرار  توصعند الالمفروض السعر  إضافة  إلى ،العرضتقديم التي ينطوي عليها 
 

المراجع حول    االطالع  يمكن الواردةعلى مزيد من  المرفق  المفاهيم  المستند  ر"منهجية    بعنوان  أعاله وسياقها في  العمومي    مؤش  الشراء 
 ".المستدام

 
 : التعليقات والقيود

ا  الشراء العمومي المستدام فحسب، بل  نسبة  ر إلى قياسيهدف المؤش  ال   الشراء العمومي المسؤول و   األخضر  الشراء العمومي  إلى قياس  أيض 
ا    هذه األنواع من الشراء العمومي  التعامل معيمكن  اجتماعيا .   البلد، بطرق مختلفة جد  السياسات   عناصرمن    ا  عنصر تبدو  قد  ف  بحسب 

ة  من خالل  مباشر   التعامل معها  كما يمكن  ل استراتيجيات التنمية المستدامة، وخرائط طريق االقتصاد األخضر، وما إلى ذلك، مث  ،الشاملة
للشراء دة في اإلطار القانوني  ، مثل أحكام محد  المستدام، أو من خالل وسائل تنظيمية  متعل قة بالشراء العمومياعتماد خطة عمل أو سياسة  

 .العمومي
  

 ر:تطوير هذا المؤش   خالل برزتة التي المشاكل الرئيس في ما يليترد 
 

تصنيف   وعدماتفاق بشأن المنتجات الخضراء أو المستدامة    بسبب غياب  العمومي المستدامالشراء  نسبة  حول  البيانات  عدم توفر   -
 . المنتجات التي يتم شراؤها وقيمتها حجم بحسبالبيانات في كثير من األحيان 

 
ان الفيدرالية،  والمقاطعات في البلد،  : أي الحكومة المركزيةلشراء العموميالتي تنطوي عليها عملية ادة  متعد  ال  والمكوناتالطبقات   -

حول  بيانات  الع  جمال تُ   وفي معظم األحيان،.  وما إلى ذلك،  الدفاعهيئات  مؤسسات العامة، والمستشفيات، و ، والومستوى البلديات
 من هذه القطاعات المختلفة. الشراء العمومي

 

 .مستوى  ما دون العقود  متابعةعدم  -
تقيس الوسائل والجهود التي  عية للعملية التي  رات الفر ر التركيز على المؤش  قر  ، ت  المنطقي  األساسفي قسم    ما ورد، وتماشيا  مع  وبالتالي

 تنفيذ خططها وسياساتها وبرامجها. ل تكر سها البلدان
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 المنهجية 

 :طريقة االحتساب
 : واحدللبلد ال العمومي المستدام الشراءر المقترح لقياس تنفيذ المؤش  
ر الفرعي  -  الوطنية. /الفدراليةمستوى الحكومة  األول:  المؤش 
ر الفرعي الثاني: الحكومة دون الوطنية، أي   - المقاطعة أو اإلقليم أو مستوى المدينة، على سبيل المثال الوالية الفيدرالية أو  المؤش 

 . وما إلى ذلك
ر الفرعي  -  دون الوطني المختار. والمستوى  الوطني   المستوى  الثالث:المؤش 

 

ر = Sوطني(: المستوى ال)  األولالفرعي  المؤش  𝐴1 × ∑ 𝑖1
𝐻
𝑖=𝐵 = 𝐴1 × ∑{𝐵1⋯𝐻1} 

ر = Sدون الوطني(: المستوى  ) الثانيالفرعي  المؤش  𝑝 × 𝐴2 × ∑ 𝑖2 = 𝐴1 × ∑{𝐵2⋯𝐻2}
𝐻
𝑖=𝐵 

 .( دون الوطني المستجيبالكيانات)  الكيان  ضمنالنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون  p حيث تشكل

ل المستويين) الثالثر الفرعي المؤش   رالوطني ودون الوطني(:  معد  ر+   األولالفرعي  المؤش   الثانيالفرعي  المؤش 

 

 التقييم  المعلمات والمؤشرات الفرعية : الرمز
p شير إلى ي توه  (،الثاني والثالثر الفرعي  )المؤش    المستوى دون الوطني  حالةسوى في    ُتستخدم  ال 

 الكيانات المستجيبة على المستوى دون الوطني.  ضمنالنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون 
0-100 % 

A   إلى  1فيما يشير الرقم  ،  الشراء العمومي المستدامب  متعل قةمعتمدة  سياسة   غياب  إلى  0يشير الرقم  
على المستوى  للشراء العمومي المستدام  أو متطلبات تنظيمية    /و/ أو سياسة ووجود خطة عمل  

 الوطني أو المحلي أو كليهما.

 1أو  0

B 0 من المؤّشر   الشراء العمومي المستدام تحقيق فييساهم  اإلطار التنظيمي  
 1إلى 

C  العاملين في مجالأو الشراء العمومي المستدام عدد الموظفين المخصصين لدعم تنفيذ سياسة  
 . الشراء العمومي المستدام

  0 من المؤّشر
 1إلى 

D 0 من المؤّشر . الشراء العمومي المستدام تنفيذعلى  العمومي الشراء العاملين في مجالبناء قدرات  /تدريب  
 1إلى 
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E 0 من المؤّشر .الشراء العمومي المستدامتنفيذ الشراء العمومي في سبيل  للعاملين في مجال المقدم  الدعم العملي  
 1إلى 

F 0 من المؤّشر . دة الخاصة بالشراء العمومي المستدامالمحد   المتطلبات /معايير الشراء  
 1إلى 

G  0 من المؤّشر .لشراء العمومي المستداميرصد اوجود نظام مراقبة  
 1إلى 

H 100-0 الخدمات ذات األولوية. /لمئوية للشراء المستدام للمنتجاتالنسبة ا % 
 

 
واحد.  البلد  الفي    الشراء العمومي المستدامتنفيذ    درجةلقياس  والمقترح    ،الشراء العمومي المستدامر المركب الذي يمثل  المؤش    S  يشك ل  حيث

ر د باستخدام سلسلة من المؤشرات الفرعية التي  عن طريق S وُيحتسب المؤش   . Pو A تتراوح بين األحرف رموزُتحد 
 
Pرساب تح: المستوى )المستويات( اإلداري المختار ال  أدناه(.  المذكور الثالثأو  الثانيأو   األول راجع الخيار) المؤش 
A: الشراء العمومي المستدامتنفيذ  يفرض نظامأو  /وجود خطة عمل/ سياسة/ برنامج وطني و. 
B*:  التنظيمي. هإطار ممارسة الشراء العمومي المستدام و 

 األنظمةتخضع عادة  لنفس  الشراء العموميجميع مستويات  نظرا  إلى أن   B الرمز عالماتُتجمع  ال *
C:  الشراء العمومي المستدام العاملين في مجال أو  الشراء العمومي المستدام عدد الموظفين المخصصين لدعم تنفيذ سياسة. 
D:  الشراء العمومي المستدامعلى   الشراء العمومي العاملين في مجالتدريب / بناء قدرات . 
E:  الشراء العمومي في سبيل تنفيذ الشراء العمومي المستدام للعاملين في مجالالدعم العملي المقدم. 
F :  دة الخاصة بالشراء العمومي المستداممعايير الشراء/ المتطلبات المحد. 
G : لشراء العمومي المستداميرصد اوجود نظام مراقبة . 
H :النسبة المئوية للشراء المستدام للمنتجات/ الخدمات ذات األولوية. 
 

  / الحكومة الفيدراليةمستوى ) عبرهاالتي يمكن تنفيذ الشراء العمومي المستدام ثالثة خيارات للتمييز بين المستويات اإلدارية  اقُترحت
  عملية على وبالتالي، ُتطب ق الخيارات المختارة(. المحلية /اإلقليميةالحكومة الوطنية مقابل الحكومة الفرعية، أي على سبيل المثال 

 رات الفرعية.   والمؤش    الكاملةالحساب 
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رالمقدم حول  شرح اليمكن االطالع على الحسابات الكاملة و  ر"منهجية  بعنوان المستند المرفقفي  المؤش   ". الشراء العمومي المستدام مؤش 
 

 :التفصيل
 . : وطني أو إقليمي أو محليالعمومي للشراءالمستوى اإلداري 

 الموضحة في المنهجية.الفرعية  الشراء العمومي المستدامر فئات مؤش  البلدان في اإلبالغ عن ، قد ترغب باإلضافة إلى ذلك 
 

 معالجة القيم الناقصة:
 . الناقصةالقيم  لن ُتحتسب

 
 : المجاميع اإلقليمية

:   زيارة الرابط التالي، يرجى الطالع على طرق التجميعالبيانات على المستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية. ل ُتجمع
.    s.pdfhttp://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_method 

 
 مصادر التباين:

 ال ينطبق 
 

 مصادر البيانات 

 الوصف:
 .المعنية بالشراء العمومي المستدامإلى نقاط االتصال الوطنية  مسوح ُترسل

 
 البيانات:  جمع

ر المكونات الفردية كلجمع  ينبغي الشراء العمومي   االتصال المسؤولة عن تنفيذ سياسات نقاط من  ، أيالمصدر نفسهمن  للمؤش 
 . 2020بدءا  من العام  وذلك كل عامين، المستدام

تشمل معايير االستدامة،  للشراءتوجيهية ، ومبادئ سياسيةمثل وثيقة رات الفرعية )معظم المؤش  أن تقدم أدلة حول البلدان   يجب على
 (. وما إلى ذلك، خضراء، ودورات تدريبية، وعقود تمكينية وقوانين

 

http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf
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 توافر البيانات 

 لوصف:ا
، على النحو المحدد في المستدام بالشراء العمومي متعل قة سياسات وخطط عمل تعتمدجميع الدول األعضاء التي البيانات حول  تتوفر
 ر.المؤش  

 
 :  التسلسل الزمني
 ر كل سنتين. هذا المؤش   ُتعد تقارير حول

 

 الجدول الزمني 

 :جمع البيانات
العمومي    بالشراء  المتعل قة  عملالسياسات وخطط  ال  وذلك حول  2020عام  اللبيانات في أوائل  جمع للعملية    أولأن تجري    من المتوق ع

 . 2019المستدام لعام  
 

 إصدار البيانات: 
 2020: األولى إلعداد التقاريردورة ال
 

 الجهات المزّودة للبيانات 

 المعنية بالشراء العمومي المستدامجهات االتصال الحكومية 
 

 للبيانات المجمعةالجهات 

 (UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة )
 

 المراجع 

 الشراء العمومي المستداممنهجية مؤشر 
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EU publications Buying Social – A guide to taking account of social considerations in public 
procurement, accessible at https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/cb70c481-0e29-4040-9be2-c408cddf081f/language-en 
 

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:  
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st15/st15540.en09.pdf 

 
European Commission Life-Cycle costing 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 
 
Multistakeholder Advisory Committee of the 10YFP SPP Programme from: Procuring the Future – the 
report of the UK Sustainable Procurement Task Force, June 2006 
 
EU Public Procurement Registration - Most economically advantageous tender (MEAT) 
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