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ما ھي المشتریات العامة الخضراء؟

عملیة تسعى بموجبھا السلطات العامة إلى "
تنفیذ تورید السلع وتقدیم الخدمات والتعاقد على

الحد من األثر البیئياألشغال التي من شأنھا 
مقارنة بالسلع والخدمات طوال دورة حیاتھا 

واألشغال األخرى التي كان من الممكن شراؤھا 
"ألداء الوظیفة األساسیة نفسھا



الجدوى التجاریة

.تبین الجدوى التجاریة األھداف، وتحدد األولویات، وتحشد المساندة

:العناصر
األھداف•
المؤشرات•
تحدید األولویات•
أصحاب المصلحة•
تطویر أسواق خضراء•



الیابان: أمثلة من البلدان

یمكن للحكومات دعم تطویر األسواق الخضراء
.من خالل توفیر المعلومات، وبناء القدرات، والتمویل، والحوافز الضریبیة

تطویر أسواق خضراء

ركة بمساندة حكومیة مبكرة، حسنت ش: نیسان لیف–الیابان 
أصغر نیسان تكنولوجیتھا عن طریق تطویر وحدة شحن سریعة

حجما وأرخص وأسھل في التركیب، ثم قامت بتركیب ھذه 
میع الوحدات الجدیدة لشحن بطاریات السیارات في مواقع في ج

ن العادیین ارتفعت المبیعات الموجھة إلى المستھلكی. أنحاء الیابان
.ارتفاعاً كبیراً 



اإلطار الداعم

یاسة، یساعد اإلطار الداعم على تحویل المشتریات العامة الخضراء من نشاط تجریبي إلى س
.ویساند تنفیذھا على مستوى القطاع العام

:العناصر
المؤسسة•
القواعد التنظیمیة•
الحوافز•
المتابعة ورفع التقاریر•
بناء القدرات•
الدعم الفني•



كوریا: أمثلة من البلدان

الدوافع ینبغي أن تزود برامج بناء قدرات المشتریات العامة الخضراء المشترین من القطاع العام ب
.والمھارات الالزمة لشراء المستلزمات الخضراء

بناء القدرات

دریبیة كشف مسح استقصائي لتقییم االحتیاجات الت–كوریا 
ان حول للسلطات المتعاقدة أن القدر األكبر من طلبات التدریب ك

؛ وتبادل شرح المنافع البیئیة واالقتصادیة للمنتجات الخضراء
رونیة أفضل الممارسات؛ والتدریب على استخدام المنصة اإللكت

.وأدوات المشتریات اإللكترونیة



األدوات التشغیلیة

.تدمج األدوات التشغیلیة االعتبارات البیئیة في عملیات الشراء

:العناصر
المعاییر البیئیة•
ئیةالملصقات البیئیة ومعاییر اإلدارة البی•
احتساب تكلفة دورة الحیاة•



ھولندا: أمثلة من البلدان

أو أشغاال تسترشد الجھات القائمة بالشراء بالمعاییر البیئیة في تقییم ما یشكل سلعا أو خدمات
.خضراء

المعاییر البیئیة

ول أنشأت بوابة إلكترونیة تمكن الجھات القائمة بالشراء من الوص–ھولندا 
ویمكن . بسرعة إلى قاعدة بیانات موسعة للمعاییر البیئیة للمنتجات والخدمات
احیة أو رمز للجھات القائمة بالشراء البحث في قاعدة البیانات باستخدام كلمة مفت

ساسي أ–وحددت ثالثة مستویات للطموح . لمفردات المشتریات العامة الشائعة
إلى جانب وسائل التحقق الخاصة بكل منھ–وكبیر وطموح 



نُھج العملیات

تركیز من تدیر نُھج العملیات الطلب، وتسھل تطبیق ممارسات المشتریات العامة الخضراء، وتحول ال
.المنتجات إلى األداء واالبتكار

:العناصر
تقییم االحتیاجات•
التشاور بشأن السوق•
المشتریات المشتركة واالتفاقیات اإلطاریة والكتالوجات•
تیسیر شؤون الموردین•
المنتجات والعقود المربوطة باألداء-أنظمة توفیر الخدمات•
ممارسات الشراء المبتكرة•



اسكتلندا: أمثلة من البلدان

د بغیة المنتجات بین الحوافز المقدمة للجھة القائمة بالشراء والمور-توائم أنظمة توفیر الخدمات
.تقلیل تكالیف دورة الحیاة إلى أدنى حد

المنتجات والعقود المربوطة باألداء-أنظمة توفیر الخدمات

ات التدفئة المنتجات للترویج لخدم-استخدمت الحكومة أنظمة توفیر الخدمات–اسكتلندا 
وأعدت . تقلیديبدال من الوقود ال) النفایات والشرائح الخشبیة(باستخدام الكتلة األحیائیة 

ل الغالیات، مع دائرة المشتریات االسكتلندیة دلیالً للمشترین حول بناء وصیانة وتشغی
ج التعاقد وینقل نموذ. معاییر الختبار الوقود وتخزینھ وأسالیب قیاس كفاءة استھالكھ

ي إطار مسؤولیة تشغیل الغالیة وجلب الوقود إلى المورد الذي یبیع خدمات التدفئة ف
.الخدمة



إدارة اإلصالح

تساعد إدارة اإلصالح البلدان على تحدید مسارات اإلصالح الخاصة بھا، اعتماداً على دراسات
.تشخیصیة سلیمة

:العناصر
مسارات اإلصالح•
راءتقییمات المشتریات العامة الخض•
ات استراتیجیات وخطط عمل المشتری•

العامة الخضراء



إكوادور: أمثلة من البلدان

نقاط القوة یمكن أن تساعد التقییمات في تحدید وضع تنفیذ المشتریات العامة الخضراء، وتعیین
.والضعف في ممارساتھا، ویمكن أن تحدد خط أساس لتتبع التقدم المحرز

تقییمات المشتریات العامة الخضراء

أجرت تحلیالً للوضع إلثراء خططھا إلصالح أنظمة المشتریات العامة–إكوادور 
تعرض واس. المستدامة، بمساندة من برنامج األمم المتحدة للبیئة والمفوضیة األوروبیة

صاً لألنشطة التحلیل اللوائح التنظیمیة والمؤسسات لتحدید المعوقات والفرص، وجمع ملخ
21ة من وشاركت مجموعة تمثیلی. المتعلقة بإصالح أنظمة المشتریات العامة المستدامة

ھیئة عامة في مسح شامل عن ممارسات الشراء المستدامة ودوافعھا والمعوقات التي
شركات وشملت الھیئات الوزارات المركزیة وال. تواجھھا في المشتریات العامة المستدامة
.العامة والبلدیات وھیئات الخدمة العامة



:للمزید من المعلومات الرجاء االتصال بـ

كمةتعمیم مراعاة االعتبارات المتعلقة بتغیّر المناخ في الصندوق االستئماني للحو

2021كانون األول /دیسمبرشكراً جزیالً 

ات قطاع الممارسدیانا كارولینا أناندسینغ راتیا 
العالمیة للحوكمة

البنك الدولي
drattia@worldbank.org

ھانت ال كاشا
قطاع الممارسات العالمیة للحوكمة

البنك الدولي
hlacascia@worldbank.org

تنزیل التقریر

https://www.seco.admin.ch/seco/en/home.html
https://www.worldbank.org/
mailto:drattia@worldbank.org
mailto:hlacascia@worldbank.org
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36508
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36508
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