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بالترابط تشكيل فريق عمل متخصص وإقتراح هيكل تنظيمي وحوكمة في البلدية معني

الطاقة المتجددة–بين الماء والطاقة والغذاء وكفاءة الطاقة 

عمل في تطوير دليل مشتريات خضراء وتحديد وتحليل للمؤسسات اإلقليمية التي ت

الطاقة المتجددة–مجال الترابط بين الماء والطاقة والغذاء وكفاءة الطاقة 

والغذاء  تحديد الجهات الدولية التي تعمل في مجال البيئة والترابط بين الماء والطاقة

نانلب-بلدية جديدة الشوف 



المشروععنمقدمة

-WEF)والغذاءوالطاقةالمياهبينالترابطلنهجنموذجتعتبرأفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةمبادرةإن•

NEXUS)المتجددةالطاقةوتكنولوجيا(MINARET)

هيلفة،مختبلدانثالثةفيبلدياتثالثمعبالشراكةسنواتأربعمدىعلىتنفيذهليتمتصميمهتممشروعهو•

واألردنولبنانتونس

التيرصوالفالفريدةاالستدامةتحدياتمعللتعاملمشترًكامنهًجايستخدمالذيالمنطقةفياألولالمشروعهوهذا•

الغذائيواألمنوالطاقةبالمياهيتعلقفيماالمحليالبلدياتمستوىعلىبلدكلتواجه

الخاصوالعامالقطاعينمنوالمعنيينالخبراءبينالحواريسهلالذيالمنطقةفياألولالمشروعأيضاهوالمشروع•

األخرىالقطاعاتمنوالعديدالمناخ،وتغيروالمياه،المستدامة،والتنميةالمتجددة،الطاقةمجالفي



المشروععنمقدمة

ً ويخططونالمنطقةأنحاءجميعمنالمعنيونيناقش• والمنطقةبلدانهمتواجههاالتيالمتزايدةالقيودعلىللتغلبمعا

.ذاءوالغالمياهبقطاعييتعلقفيماواستهالكهاالطاقةإنتاجكيفيةفيأساسيبشكلالتفكيرإعادةخاللمن

صناعوالعالقةوأصحابالخبراءانتباهيلفتوهوالمناسب،الوقتفيجاءقدالمشروعفإنالدولي،المستوىعلى•

العالميةاألولويةذاتالتحدياتمنالعديديعالجألنههذا.العالمأنحاءجميعفيالقرار

:المتحدةلألممالمستدامةالتنميةأهدافمنخمسةيتناولالمشروع•

SDG-5 :المساواة بين الجنسينSDG-6 :    المياهSDG-7 :الطاقة النظيفة بأسعار معقولة

SDG-11 : المدن والمجتمعات المستدامة   وSDG-13 :العمل المناخي

بينمعوالجالفجوةوسدالحاليالتآزرمناالستفادةعلينايجبلذلك،.العالمفيالعملإطرأحدثيستخدمالمشروع•

واحدتوقفيالقطاعاتجميعفيمتزامنةمكاسبلتحقيقالقطاعاتهذهجميعمنالرئيسيينالعالقةأصحابجميع



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطمتخصصةعملفرقتشكيل.1

Task)العملفرقتشكيلمنالغاية Force)هوالطاقةوكفاءةالغذائيواألمنوالطاقةالمياهبينبالترابطالمتخصصة:

أمنينبالترابطمفهوموتطبيقالطاقةإستخدامكفاءةمجالفيللبلدياتوالكفءالفعالاألداءلضمانالبلديةدعم•

Water)والغذائيالمائيواألمنالطاقة – Energy – Food Security Nexus)،

ليالمحالمستوىعلىالتشاركيالتخطيطوتشجيعالمحليةالمستدامةالطاقةعملخططإعدادفيالمساعدةوكذلك•

.والوطني

المحلي،عالمجتمومشاركةالبلديةموظفيمنمتخصصطيفتمثيلضمانعلىمبنيالعملفريقتشكيليكونأنيجب

شاركيتبإسلوبالمختلفة،المشروعنشاطاتبتنفيذوعالقتهاومسؤولياتهامنهاوالغايةالمجموعةأهدافتحددأنعلى

.المشروعوإدارةالمجموعةوأعضاءالبلديةبين

المتخصصةالعملفرقتشكيلمنالغاية.1.1



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطمتخصصةعملفرقتشكيل.1

:هوالمتخصصةالعمللمجموعةالرئيسيةالمهاممن

الترتيباتذلكفيبماحوكمةونموذج(...قسم،لجنة،بوحدة،تسميتهايمكن)هيكيليةإقتراحفيالمساهمة•

ً تعملوالتيوغيرهاالتمويل،آلياتالتشريعية،األطرالتنسيق،آلياتالمؤسسية، اتيجياتاسترتنفيذلدعممعا

.المتجددةوالطاقةالطاقةكفاءةعملخططوكذلكوالغذاء،والطاقةالمياهبينالترابطوبرامجوسياسات

(المستدامة)الخضراءالمشترياتدليلمراجعةوتطبيقمراجعةعلىتعملوأن•

:مثلالقرار،وصنعاإلداريةالقدرةفيMINARETمشروعدعمهيالعمللفريقاألخرىالرئيسيةاألهداف

الصحةوللبيئةضرراً أقلوخدماتمنتجاتشراءاختيارالىيهدفخضراءمشترياتدليلوضعفيالبلدياتدعم•

.والخدماتللسلعاإليكولوجيةوالكفاءةوالموادالبيئيةالتأثيراتويتناول

المتخصصةالعملفرقتشكيلمنالغاية.1.1



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطمتخصصةعملفرقتشكيل.1

:مثلالقرار،وصنعاإلداريةالقدرةفيMINARETمشروعدعمهيالعمللفريقاألخرىالرئيسيةاألهداف

حسبالخضراءاتالمشتريدليلوتحديثاألخضرالمشترياتدليلفيالمبينةالشراءآلليةالسليمالتنفيذعلىاإلشراف•

.الحاجة

.االتصاالتخططوتقييمومراقبةوتنفيذوتطويرلالتصالأساسيةتقييماتإجراءفيالمساعدة•

.(SECAP)والمناخالمستدامةللطاقةالعملخططوتعديلومراجعةتطويردعم•

.والخاصالعامالقطاعينبينالشراكاتتنمية•

المتخصصةالعملفرقتشكيلمنالغاية.1.1



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطمتخصصةعملفرقتشكيل.1

:مثلالقرار،وصنعاإلداريةالقدرةفيMINARETمشروعدعمهيالعمللفريقاألخرىالرئيسيةاألهداف

.المعرفةادلتبوسائلمنوغيرهاواإلقليميةالوطنيةوالمنتدياتالمؤتمراتفيبفعاليةلهوالترويجالمشروعتمثيل•

.(العملأثناءالقدراتوبناء)القدراتبناءوتنفيذتخطيطفيالمساهمة•

.الدفيئةغازاتانبعاثاتلخفضأهدافوتحديدالدفيئةللغازاتالمرجعيةالقياساتإجراء•

وتقييمنفيذوتوتمويلتصميمفيالبلديةتدعمالتيالبلديةوالهيئاتوالدوليةواإلقليميةالوطنيةالهيئاتمعالعمل•

.المتجددةوالطاقةالطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينالترابطمشاريع

المتخصصةالعملفرقتشكيلمنالغاية.1.1



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطمتخصصةعملفرقتشكيل.1

حقيقتلضمانالبلديةموظفيمنمتخصصةلمجموعةالكافيالتمثيلضمانعلىالعملفريقتكوينيعتمدسوف•

الطاقةوالمياه)والبيئةالتحتيةوالبنيةواالتصاالتوالمشترياتالتمويلمثلصحيح،بشكلالعملفريقأهداف

المحلي،والمجتمعالبلديةمجلسمنأعضاءالعملفريقيشملأنينبغيكما،(...العامة،والخدمات،(والغذاء

.الرئيسيةأهدافهتحقيقفيالعملفريقدعمعلىقادريناألعضاءهؤالءيكونأنوينبغي

المتخصصةالعملفرقعضوية.1.2



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطمتخصصةعملفرقتشكيل.1

ريقلفالمحددةوالمسؤولياتالمهاممعيتماشىبماالبلدية،رئيسمنمناسبوبتفويض)العملفريقرئيسإن•

أعضاءبينالمناقشاتوتسهيل،(الحاجةعندأو/ومنتظمأساسعلى)لالجتماعاتالدعوةعنمسؤول(العمل

توصيات،اللتنفيذالمناسبةالخياراتتقديمعليها،األخيرةاللمساتووضعالعملفريقتوصياتومراجعةالفريق،

.المشروعوإدارةالبلديةرئيسإلىمنتظمةتقاريروتقديمالبلدية،وموظفيواألقساماإلداراتمعوالتنسيق

المتخصصةالعملفرقحوكمة.1.3



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطمتخصصةعملفرقتشكيل.1

بناء)العملفريقجهوددعم("MINARET)أفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةمبادرة"الحاليالمشروعسيضمن•

على)لعملافريقعلىالمؤسسيالطابعإضفاءوبمجرد.(بهالخاصةالعملخطةوتنفيذوتطويرالفنيوالدعمالقدرات

.االستدامةذاتيةتكونأنيجبعندها،(البلديةهيكلداخلقسماولجنةوحدة،شكل

المتخصصةالعملفرقمصادر.1.4



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطمتخصصةعملفرقتشكيل.1

:للبلديةوإستشاريفنيدعمكمجموعةللعملالعملمجموعةتفوض

والغذاء،والطاقةالمياهبينالترابطوبرامجوسياساتاستراتيجياتوتنفيذلوضع•

المتجددة،والطاقةالطاقةكفاءةعملخططوكذلك•

،(المستدامة)الخضراءالمشترياتدليلمراجعةوتطبيقمراجعةعلىوالعمل•

العمل،فريقومأسسة•

الشراكاتوبناءالتواصلخططوتقييمومراقبةوتنفيذتطويروكذلك•

المتخصصةالعملفرقتفويض.1.5



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطمتخصصةعملفرقتشكيل.1

ملالعمجموعاتعملوآليةواألهدافالغايةبخصوصالمستهدفةالبلدياتمعالمكثفةوالمشاوراتوالمناقشاتالميدانيةالزياراتعلىبناءا•

:التاليالنحوعلىالعملفرقتشكيلبالفعلتمفقدالمقترحة،

الفريقرئيس–البلدبةرئيس/الفطايريهشام

والمهرجاناتالنشاطاتلجنة-بلديةعضو/الدينشرفايمن

كهرباء/الغزالبسام

مياه/جابرغازي

ارتباطضابط/الفطايريدنيا

لناجمعية/عليابورباب

الجديدةسيداتجمعية/خزامابوجهينة

بلديةموظف/عالمةعامر

الشوفارزمحميةجمعية/دبيانسامر

المتخصصةالعملفرقتشكيل.1.6



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

Governance)حوكمةهيكلوضعمنالغاية• Structure)ةوالطاقالمياهبينوالترابطالطاقةبكفاءةخاصللبلديات

:هوالغذائي،واألمن

واألمنةالطاقأمنبينالترابطمفهوموتطبيقالطاقةإستخدامكفاءةمجالفيللبلدياتوالكفءالفعالاألداءلضمان•

Water)والغذائيالمائي – Energy – Food Security Nexus).

المحليىالمستوعلىوإرتباطهاالبلديةمستوىعلىالتنسيقوآلياتالمؤسسيةالترتيباتالحوكمةتلكتشملحيث

.المناسبةالترتيباتوجميعالوطنيوالمستوى

تنظيميهيكلوضعمنالغاية.2.1



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

أعضاء،تحديدالىوللوصولمتخصصة،لجنةإنشاءهوالشوفجديدةبلديةفيتنظيميترتيبافضلأن•

فيبماالمحتملين،واألعضاءالبلديةرئيسمعموسعنقاشمنبدالكاناللجنة،وصالحياتوواجبات،ومسؤوليات،

.العالقةذووالشركاءوجميعالمحليالمجتمعمنأعضاءذلك

التيةاإلستراتيجيالغاياتماهيتحديدذلكوبعدرسالتها،ثمومناللجنة،لهذهالرؤيةمناقشةاإلجتماعهذاخاللتم•

المحتملين،األعضاءلتحديدومرجعأساسوضعهوالنقاشهذامنالهدف.للرؤيةالوصولخاللهامنيمكن

.للجنةوالصالحياتوالواجبات،والمسؤوليات،

الجديدةلبلديةالمقترحةالهيكلية.2.2



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

والغذاءقةوالطاالماءبينالترابطمفهومعنالحضورمعمستفيضةومناقشةموسعشرحبعداللجنةرؤيةمناقشةتم•

نضمالعملمأسسةعلىركزتوالتيالمختلفةالمشروعنشاطاتعنوكذلك،(المشروعنشاطاتومرجعيةأساس)

.وغيرهاومانحيندوليةمنظماتمنالشركاءتحديدالخضراء،المشترياتدليلتطويرالمفهوم،هذا

اللجنةرؤية.2.2.1

"بلدة نموذجية خضراء"تم اإلتفاق باإلجماع على أن تكون رؤية اللجنة هو 



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

"بلدة نموذجية خضراء"رؤية اللجنة هو -بلدية الجديدة 

"بيئة آمنة ومستدامة"رؤية الوحدة هو -بلدية الكرك 

"بلدة نموذجية خضراء"رؤية اللجنة هو -بلدية المنتسير 

اللجنةرؤية.2.2.1



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

:وهي،الرؤيةتحقيقخاللهامنالوصوليمكنالتيالمختلفةوالممارساتلألدواتالحضورعرضبعداللجنةرسالةمناقشةتم•

السليمالتخطيط•

المحليالمجتمعإشراك•

المانحةالجهاتثقةوكسبالتمويل،مصادر•

والوعيالمعرفةزيادة•

العلميالبحث•

المناسبةالتشريعات•

واإللتزامالتناغم،التكامل،•

التطبيقسهلةرياديةمشاريعتنفيذ•

متخصصةلجنةوجود•

اللجنةرسالة.2.2.2

مختلفةآراءهنالككانتوالممارسات،األدواتتلكعلىوبناءا

رسالةتكونانعلىاإلتفاقتممعمقة،نقنشاتبعدالرسالة،لصياغة

سليمتخطيطوضعالىللوصولالمحليالمجتمعإشراك"الوحدة

ةوالطاقالمياهبينللترابطعملخطةووضعمناسبة،وتشريعات

الىتهدفالعلمي،البحثعلىمبنيةالطاقةإستخداموكفاءةوالغذاء

المانحة،الجهاتثقةكسبالىوالوصولوالوعي،المعرفةزيادة

"نموذجيةمشاريعلتنفيذالتمويلمصادروتأمين



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

اللجنةرسالة.2.2.2



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

وحدةالرسالةتكونانعلىاإلتفاقتممعمقة،نقنشاتبعدالرسالة،لصياغةمختلفةآراءهنالككانتوالممارسات،األدواتتلكعلىوبناءا

إستخداماءةوكفوالغذاءوالطاقةالمياهبينللترابطعملخطةووضعمناسبة،وتشريعاتسليمتخطيطوضعالىللوصولالمحليالمجتمعإشراك"

مشاريعفيذلتنالتمويلمصادروتأمينالمانحة،الجهاتثقةكسبالىوالوصولوالوعي،المعرفةزيادةالىتهدفالعلمي،البحثعلىمبنيةالطاقة

"نموذجية

والبحثثةالحديالتكنولوجيابإستخداموالغذاءوالطاقةالمياةبينالترابطتطوير"الوحدةرسالةتكونانعلىاإلتفاقتممعمقة،نقنشاتبعد

"سبةمناتمويلمصادر/فرصوإيجادفاعلةمشاركةضمانبهدفالقراروصناعالمحليالمجتمعلدىوالوعيوالمعرفةالمعرفةورفعالعلمي،

المياةنبيالترابطتطوير"الكركبلديةرسالةمعمتقارببشكلالرسالةصياغةعلىإتفاقهنالككانتوالممارسات،األدواتتلكعلىوبناءا

ضمانهدفبالقراروصناعالمحليالمجتمعلدىوالوعيوالمعرفةالمعرفةورفعالعلمي،والبحثالحديثةالتكنولوجيابإستخداموالغذاءوالطاقة

"مناسبةتمويلمصادر/فرصوإيجادفاعلةمشاركة

اللجنةرسالة.2.2.2



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

:ومنها"خضراءنموذجيةبلدة"وهيالمحددةالرؤيةالىللوصولتحقيقهايجبالتيالغاياتمنالعديدتحديدتم

والغذاءوالطاقةالمياهبينالترابطألهميةالتوعية•

والغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطعالقةذاتمشاريعمقترحاتكتابةعلىالمحليالمجتمعمنأعضاءتدريب•

والبلديةالمحليةوالجمعياتالمحليالمجتمعبينالتفاعلمنجوخلق•

القراراتإتخاذعلىوحثهاوتمكينهالهاعملفرصلتأميناتلمشاريعبهذهتحديداالمرأةإشراك•

البيئةإلحترامأبنائهمبتوعيةللبدءاألهلإرشاد•

المحليالمجتمعلدىوالغذاءوالطاقةالماءبينالترابطمفهومعلىوالوعيالمعرفةمستوىرفع•

والقوانينالتشريعاتبعضتعديل•

والطاقةوالماءالزراعةقطاعفيوالشبابللنساءعملفرصتأمين•

اللجنةإنشاءمنالغايات.2.2.3



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

:ومنها"خضراءنموذجيةبلدة"وهيالمحددةالرؤيةالىللوصولتحقيقهايجبالتيالغاياتمنالعديدتحديدتم

العضويةالزراعةتشجيع•

البيئةمجالفيالتطوعيالعملتشجيع•

العامةالمصلحةعلىمبنيةإستمراريةذاتتنمويةمشاريعإبتكار•

والجمعياتالمحليوالمجتمعاللجنةبينسليمتفاعلخلق•

المتجددةالطاقةإستخدامعلىالتركيز•

للشبابعملفرصخلق•

الحاجةبحسباألعمالأولوياتتحدي•

لألحياءالمحليةاللجانتطويرعلىالعمل•

بيئيةمشاريعتنفيذعلىالعمل•

المستدامةالطاقةعلىالعمل•

المتجددةالطاقةمصادرزيادة•

المحليالمجتمعونشاطاتطاقاتمناإلستفادة•

جديدةفرصخلق•

البلديةفياإلداريالعملتطوير•

اللجنةإنشاءمنالغايات.2.2.3



الكركببلديةسريعةمقارنة



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

:التاليةاألقسامعلىالوحدةهيكليةتشتملأنعلىاإلتفاقتم

الكفؤةوالطاقةالمتجددةالطاقةقسم•

والزراعةالمياةقسم•

الخضراءالمشترياتقسم•

المشاريعوتطويرالدراساتقسم•

الكركالوحدةهيكلية.2.2.4



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

عملاطعاتتقومعرفةللبلديةالتنظيميالهيكلدراسةتمفقدللوحدة،إقتراحهيمكنتنظيميهيكلأفضلعلىللتعرف

حدةالوربطإقتراحتمفقدذلكعلىوبناءاالمختلفة،والمديرياتاألقساممع(تحديدهاالتياألهدافبحسب)الوحدة

:التاليةلألسبابوذلكللبلدية،التنفيذيالمديرمعمباشرة

العالقة،ذاتوالمديرياتاألقسامجميعمعالتنسيقفيالتنفيذيالمديروصالحياتسلطةإستغالل•

باشرالمالدعموتقديمالالزمةاإلجراءاتإتخاذفيوالسرعةالبلدية،لرئيسمباشربشكلالتقاريرتقديمسهولة•

يةاإلستراتيجغاياتهاتحقيقهالضمانوالماليوالفنياللوجيستيالدعموتوفيرالوحدة،عملإستدامةضمان•

الكركالوحدةهيكلية.2.2.4



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

الوحدةهيكلية.2.2.4

األقسام والمديريات التي يتقاطع عملها مع عمل الوحدة المقترحة، 

في األردن، ومنها بلدية الكرك-أ-بحسب الهيكل التنظيمي لبلديات 
إقتراح ربط الوحدة مع المدير التنفيذي للبلدية، واألقسام المقترحة داخل الوحدة

الكرك



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

الوحدةهيكلية.2.2.4

العالقة المقترحة للوحدة مع المديريات واألقسام داخل البلدية ومع بقية المؤسسات ذات العالقة خارج البلدية

الكرك



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

الوحدةهيكلية.2.2.4

مفوضةياتصالحالوحدةرئيسولدىالتنفيذي،المديرمعمباشربشكلترتبطالوحدةفإنأعاله،الترتيبعلىبناءا•

لمعنيةاالجهاتجميعمعوايضاالبلدية،داخلواألقسامالمديرياتجميعمعوالتنسيقواالتصالبالتعاونالمديرمن

.البلديةخارج

تؤهلهالتياإلداريةأو/والبيئيةالمواضيعفيكافيةخبرةلديهالبلدية،موظفيمنمختصشخصالوحدةيترأس•

عملدعميفتتلخصوهي(العمللفريقتحديدهاتمالتيلألهدافمشابهة)للوحدةاألساسيةالغاياتتحقيقفيللعمل

تعملالتيجهودالمنوغيرهاالتمويل،آلياتالتشريعية،األطرالتنسيق،آلياتالمؤسسية،الترتيباتوضعفيالبلدية

 ً الطاقةةكفاءعملخططوكذلكوالغذاء،والطاقةالمياهبينالترابطوبرامجوسياساتاستراتيجياتتنفيذلدعممعا

:محددبشكلوهيالمتجددة،والطاقة

الكرك



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

الوحدةهيكلية.2.2.4

وتقييموتنفيذوتمويلتصميمفيالبلديةتدعمالتيالبلديةوالهيئاتوالدوليةواإلقليميةالوطنيةالهيئاتمعالعمل

.المتجددةوالطاقةالطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينالترابطمشاريع

هاوغيرالخاص،والقطاعالحكومية،غيرالمنظماتالمعنية،الوزاراتمعقويةوشراكاتوشبكاتعالقاتإنشاء،

وكفاءةالغذاءووالطاقةالماءبينالترابطمشاريعوتنفيذوتمويلتصميملدعممنهااالستفادةللبلديةيمكنوالتي

.المتجددةوالطاقةالطاقة

من.ةالمتجددوالطاقةالطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطالصلةذاتالخدماتتطويرفيالمساعدة

إلىافةباإلضواألغذية،والزراعةوالمياهبالطاقةالمتعلقةالخدماتتقديمونوعيةالبلديةعملنطاقتوسيعخالل

الخدماتتقديمدورةإلكمالاآلخرينالخدماتمقدميمعالتنسيق

الكرك



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

الوحدةهيكلية.2.2.4

والصحةةللبيئضرراً أقلوخدماتمنتجاتشراءاختيارالىيهدفخضراءمشترياتدليلوضعفيالبلدياتدعم

.والخدماتللسلعاإليكولوجيةوالكفاءةوالموادالبيئيةالتأثيراتويتناول

الخضراءرياتالمشتدليلوتحديثاألخضرالمشترياتدليلفيالمبينةالشراءآلليةالسليمالتنفيذعلىاإلشراف

.الحاجةحسب

االتصاالتخططوتقييمومراقبةوتنفيذوتطويرلالتصالأساسيةتقييماتإجراءفيالمساعدة.

الكرك



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

الوحدةهيكلية.2.2.4

والمناخالمستدامةللطاقةالعملخططوتعديلومراجعةتطويردعم(SECAP).

والخاصالعامالقطاعينبينالشراكاتتنمية.

(العملأثناءالقدراتوبناء)القدراتبناءوتنفيذتخطيطفيالمساهمة.

الدفيئةغازاتانبعاثاتلخفضأهدافوتحديدالدفيئةللغازاتالمرجعيةالقياساتإجراء.

الكرك



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

الوحدةهيكلية.2.2.4

لكتجميعيحققشخصتوفرعدمحالوفيالمثالية،المرجعيةالشروطمنعددعلىالوحدةرئيسإختياريعتمد•

الوحدةأهدافتحقيقعلىقدرتهلتعزيزواإلداريةالفنيةقدراتهدعمبشرطكفاءة،األكثرالشخصإختياريتمالشروط،

:الوحدةرئيسإلختيارالمرجعيةالشروطيليفيما.فعالبشكل

العلومعية،الطبيالتطبيقيةالعلومالهندسية،العلومفي(دكتوراهأوماجستيرمتقدمة،درجةيفضل)جامعيةشهادة

.الصلةذاتأخرىمجاالتأيأوالبيئية،

أعالهالعملمجالفيسنوات7عنتقلالخبرة.

والدوليةالمحليةالمشاريعإدارةفيخبرة.

الكرك



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

الوحدةهيكلية.2.2.4

الصلةذاتالتنميةووكاالتالحكوميةالكياناتمعالمسبقالعمل.

والشفويةالمكتوبةوالعربيةاإلنجليزيةاللغتينإتقان.

الحاسوبتطبيقاتفيمهارات.

والتحليليةالفنيةالكتابةمهارات.

العملفريققيادةعلىوالقدرةوالتواصل،اإلتصالمهارات.

التفاوضومهاراتالشراكاتوخلقالتشبيكعلىالقدرة.

الكرك



المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

الوحدةهيكلية.2.2.4

المختلفةوالشعباألقسامعلىالمهاموتوزيعيوميبشكلالعملياتإدارةعلىالقدرة.

والنشاطاتوالمشاريعالبرامجوتقييموتنفيذاإلستراتيجيالتخطيطعلىالقدرة.

المختلفةوالمواردالماليةوالمصادرالبشريةالقوىإدارةعلىالقدرة.

مناسبالالوقتضمنالتواصلوضمانالعالقة،ذاتوالمؤسساتالقرارمتخذيمستوىعلىالتنسيقعلىالقدرة.

والدراساتالتقاريرعلىالمباشراإلشراف.

الكرك



مقترحاتمنسبقماعلىالموافقةبعدالمقترحةالوحدةضمنالمختلفةاألقسامواجباتتحديديتمسوف

.القادمةالمرحلةخاللالمعنيين،جميعمعالمستقبليةالتشاوريةالجلساتوخالل

البشريةوالكوادرالمهام–الكفؤةوالطاقةالمتجددةالطاقةقسم

البشريةوالكوادرالمهام–والزراعةالمياهقسم

البشريةوالكوادرالمهام–الخضراءالمشترياتقسم

البشريةوالكوادرالمهام–المشاريعوتطويرالدراساتقسم

المتجددةالطاقة–الطاقةوكفاءةوالغذاءوالطاقةالماءبينبالترابطخاصوحوكمةتنظيميهيكلإقتراح.2

الكركالوحدةهيكلية.2.2.4



وصحةيئةالبعلىاإليجابيالتأثيرذاتأواألقل،السلبيالتأثيرذاتوالخدماتاللوازمشراءهيالخضراءالمشتريات•

.الغرضنفستخدمالتيالمنافسةالخدماتأوبالمنتجاتمقارنتهاعنداإلنسان

مندايةب-حياتهدورةطوالالبيئيالتأثيرفيالنظرإلىالمرءيحتاج،"خضراء"الخدمةأوالمنتجكانإذامالتحديد•

مرالعإنتهاءبعدمنهوالتخلصاالستخداموإعادةوالتوزيعوالتعبئةالمنتجتصنيعإلىالخامالمواداستخراج

.اإلفتراضي

المشتريات الخضراء= األداء + السعر + البيئة 

الخضراءالمشترياتدليل.3

الخضراءالمشترياتبمصطلحالمقصودهوما.3.1



الشراءسعرأي-األوليةالرأسماليةالتكاليفمنبدالً المنتج،عمرتكاليفنقصدوهناالنظر،إلىأيًضاالتكلفةتحتاج•

التخلصفوتكاليالصيانةومصاريفوالمياه،الكهرباءباستهالكالمرتبطةاالستخداماتتكاليفتتجاهلوالتياألولي

تكلفالتيوللطاقة،الموفرةالكهربائيةالمصابيحذلكعلىاألمثلةمنللمنتج،اإلفتراضيالعمرنهايةبعدالمنتجمن

يتمتيالالكهرباءبسببالطويلالمدىعلىتكلفةأقلولكنهاالفعالة،غيرالمتوهجةالضوئيةالمصابيحمنأكثر

.مراتبعشرأطولهووالذيحياتهافترةخاللتوفيرها

الخضراءالمشترياتدليل.3

الخضراءالمشترياتبمصطلحالمقصودهوما.3.1



األخضرالشراءعمليةتتناولهاأنيجبالتيالبيئيةالتأثيراتطبيعة المنتج

تر أجهزة الكمبيو)معدات تكنولوجية 

(والطابعات وأجهزة تخزين البيانات

علىوالقدرةالمختلفة،األجزاءتدويرإعادةالخطرة،المواداستخدامالطاقة،استهالك

.المكوناتترقية

المركبات والنقل
الموادمواستخداالضوضاء،الوقود،استهالكالجزيئية،والموادالدفيئةالغازاتانبعاثات

.الخام

اعمال بناء
جودةالبناء،عمليةعنالناتجةالنفاياتالمستخدمة،الموادوالمياه،الطاقةاستهالك

.المروروحركةالضوضاء،الهواء،

خدمات الطعام والتموين
تفضالواألسمدة،الحشريةالمبيداتاستخداموالمياه،لألراضيالمستداماالستخدام

.والتعبئةالطعام،

سيةالتأثيرات البيئية للسلع والخدمات الرئي

الخضراءالمشترياتدليل.3

الخضراءالمشترياتبمصطلحالمقصودهوما.3.1



فيتخدامهااسيمكنالتياألمثلةبعضيليفيما.الخضراءالمشترياتإلىالتحولإلجراءالمقنعةاألسبابمنالعديدهناك

:األخضرالمشترياتبرنامجتبنيتحفيزإلىتسعىوثيقةأي

•1- ً وه(المواردفيوالكفاءةوالمياهالطاقةوخدماتمنتجات)المواردحيثمنالفعالالشراءخياريكونماغالبا

أي،الخدمةأوللمنتج"الحياةدورةتكلفة"فيالنظرتمإذاخاصة،(ماديامجدية)الماليةالناحيةمنالموفرالخيار

ً المفضلةالمنتجاتشراءيؤديأنيمكن.والتشغيلالشراءتكاليفإجمالي وتقليللنفايات،اإدارةرسومتقليلإلىبيئيا

.التلوثمنععلىاإلنفاق

الخضراءالمشترياتدليل.3

الخضراءالمشترياتلماذا.3.2



بالنسبةلاألفضتكونماغالباللبلدية،بالنسبةاألفضلهيالخضراءالخدمةأوالمنتجتكلفةتكونالعندماحتى-2•

والنقديةالبشريةالتكلفةتشملوالتيالحسبان،في"الخارجيةالتكاليف"جميعبأخذذلكقياسويمكن.للمجتمع

هذايكوننأيمكن،(البلديات)المحليةالحكومةحالةفي.والتخلصوالتوزيعوالتعبئةوالتصنيعالخامالموادلمصادر

."للشراء"جًدامقنعًاسببًا

الموارد،منالفردنصيبفيهيتناقصالذيالعالمهذافي.الموارداستخدامتقليلإلىالخضراءالمشترياتتسعى-3•

.مهًمااعتباًراهذايعتبر

الخضراءالمشترياتدليل.3

الخضراءالمشترياتلماذا.3.2



للمواردالفعالغيراإلستخدامبسببعقوباتالمناخيالتغيرتأثيرمنللتخفيفوطنيةأودوليةإجراءاتتفرضقد-4•

للبلديةماليةأفضليةبمثابةاآلنالخضراءالمشترياتإلىالتحوليساهمأنممكن.(الكربونضريبةالمثالسبيلعلى)

لتلكجابةاإلستسهولةللبلديةسيضمنذلكأنحيثاآلن،مناإلتجاههذافيالعملللبلديةالمفيدمن.المستقبلفي

.تطبيقهايتمأنبمجردالدوليةواإلتفاقياتاإلجراءات

•5- ً ً تعنيألنهاوالصغار،المحليينالموردينللمواردالموفرةالمشترياتتدعمماغالبا المحليةتمنتجاشراءضمنا

ارسةممأجلمنأكبربسهولةالمحليينالموردينمراقبةيمكنكما.(وقود)عاليةنقلوسائلاستخدامفيتتسبب

مجتمعاتالرفاهيةوتحسينكبيرةعملفرصخلقإلىالمحليالشراءيؤديسوف.البشريةللمواردالجيدالتصنيع

.المحلية

الخضراءالمشترياتدليل.3

الخضراءالمشترياتلماذا.3.2



ن،المورديبيناالبتكارودفعالمنافسةزيادةإلىالخضراءواللوازمالخدماتعلىاإلصراريؤديأنالمرجحمن-6•

المدنتخدمتسحيثمتزايداتجاههناك.البلديةفياستدامةأكثرأعمالبيئةإلىالعاماالنتقالتسريعإلىسيؤديمما

المبتكرةباتالمقارلتشجيعمنتظمينمحليينموردينمعالتعاقديساعدأنيمكن.تسويقيةكأداة"خضراء"أعمالبيئة

.الدوليوالقوميالمستوىعلىتنافسيةميزةالموردينومنحالمنتجات،هذهلمثلمحتملةأسواقوتوفيربيئيًا،

فيزتح،المثالسبيلعلى.أفضلشراءخياراتالىللتوجهالحاليةالمشترياتممارسةفيالنظرإعادةيمكن-7•

"األخضر"التفكيريبدؤونالبلديةموظفيجعلأوبنفسهالموارداستخدامفيكفاءةأكثرممارساتتبنيعلىالمورد

.ككلباالستدامةالبلديةالتزامإلظهارللغايةفعالةوسيلةاألخضرالبيئيالشراءيعتبر.سلوكهمفي

الخضراءالمشترياتدليل.3

الخضراءالمشترياتلماذا.3.2



تسهمانيمكنهاحيثواحد،وقتفيالمشاكلمنالعديدحلمنتتمكنقدفانهااألخضر،الشراءالىالبلديةتوجهعند•

لتكنولوجيااتطورالتيالشركاتفيوالوظائفالنموبخلقفيهتساهمالذيالوقتنفسفيوالبيئةالمناخبتحسين

تلخيصنيمك.أخضراقتصادإلىالعالمتحويلمفاتيحمنواحدةالخضراءالمشترياتتعتبرأخرى،بعبارة.الخضراء

:التاليةاألبعادضمنالفوائد

الخضراءالمشترياتدليل.3

الخضراءللمشترياتواإلجتماعيةواإلقتصاديةالبيئيةالفوائد.3.3



البيئيةأهدافهاتحقيقفيالبلديةمساعدة•

البيئيةبالقضاياالوعييثير•

الكربونمنخفضةالمنتجاتشراء-الحرارياالحتباسغازاتانبعاثاتمنالحد•

المياه/الطاقةتوفيرمنتجاتشراء-المياهوحفظالطاقةتوفير•

تدويرهالمعادالمحتوىذاتالمنتجاتشراء-النفاياتتقليل•

السامةغيرالمنتجاتشراء-الهواءجودةتحسين•

الخضراءالمشترياتدليل.3

الخضراءللمشترياتواإلجتماعيةواإلقتصاديةالبيئيةالفوائد.3.3

البيئيالبعد.3.3.1



المستدامينواإلنتاجواالستهالكالبيئةبحمايةالعامةالسلطةالتزامإلظهارفعالةطريقة•

االستدامةمبدأإستخدامفيالجديةإثبات-القيادةإظهار•

البيئياألداءلتحسين-والموردينوالمجتمعالموظفينتوقعاتتلبية•

والنفاياتوالمياهالطاقةعلى-الكفاءةوتحسينالتكاليفخفض•

الخضراءالمشترياتدليل.3

الخضراءللمشترياتواإلجتماعيةواإلقتصاديةالبيئيةالفوائد.3.3

المؤسسي/السياسيالبعد.3.3.2



الخضرالمحليينللموردين-األسواقودعمتطوير•

الصناعةفياإلبتكارتحفيز•

المستدامةالصناعاتدعمخاللمنالخضراءالوظائففيالمساهمة•

.الخضراءالمنتجاتتشتريالتيوالشركاتوالمدارسالمجموعات-المحليةالمجتمعاتدعم•

للمنتجاتالحياةدورةتكلفةفيالنظرعندماديتوفير•

والخدماتللمنتجاتعاليةبيئيةمعاييروضعفيالمساعدة•

.مباشرغيرأومباشربشكلسواءالحياةنوعيةتحسين•

الخضراءالمشترياتدليل.3

الخضراءللمشترياتواإلجتماعيةواإلقتصاديةالبيئيةالفوائد.3.3

اإلجتماعي/اإلقتصاديالبعد.3.3.3



األخضرالشراءمعاييرعلىأمثلةالخدمة/ فئة المنتج 

أجهزة )معدات تكنولوجية 

الكمبيوتر والطابعات وأجهزة

(تخزين البيانات

الطاقةاستهالكمناإلستعدادإعداداتتقللأنيجب•

ریدولتادةإلعاقابلةزاءألجاونتکأنبیج•

افتراضيكإعدادالوجهينعلىالطباعة•

األثاث المكتبي

مستدامةبصفةمعتمدةالخشبيةالمنتجاتتكونأن•

السطحيةالمعالجةوموادالالصقةوالموادالمنتجاتفيالمتطايرةالعضويةالمركباتوانبعاثاتالعضويةالمذيباتمحتوىمنالحد•

والتغليفوالتعبئةاألثاثفيتدويرهاالمعادالمواداستخدامتشجيع•

الورق

االستهالكبعدتدويرهاالمعاداألليافمنتدويرهالمعادالورقشراء•

الصلةذاتالبيئيةالعالمةمعمعتمًداالورقيكونأن•

الضارةالكيميائيةوالموادالمبيضاتتجنب•

المركبات والنقل

محددكيلومترلكلالكربونأكسيدثانيالنبعاثاتاألقصىالحد•

ذلكأمكنإنكبديل(الحيويالوقودالكهرباء،الطبيعي،الغاز)البديلبالوقودتعملالتيالمركباتاإلعتباربعيناألخذ•

محددكيلومترلكلالوقودالستهالكاألقصىالحد•

أمثله على معايير الشراء األخضر

نبدأأينمن.3.4

الخضراءالمشترياتدليل.3



يفوتغلتدويره،معادمحتوىالتدوير،إلعادةقابلةمتجددة،موادللتحلل،قابلةبيولوجي،أساسعلىقائمةمواد•

.منخفض

خطورة،أقلالرصاص،منخالية،(CFC)الكلوروفلوروكربونمركباتمنخاليةالمسرطنة،المركباتمنخالية•

.الزئبقمنوخاليةمنخفضة،سميةذاتالتطاير،منخفضالعضويالمحتوى

اتالغازتنبعاثاافيمنخفضةتمعدالوذاتمحليا،مدارةالمصادر،منوغيرهاوالماءللطاقةكفؤإستخدامذاتمتينة،•

.اريلحرالإلحتباسالمسببة

الخضراءللمشترياتالرئيسيةالمعايير.3.5

الخضراءالمشترياتدليل.3



الخدماتوالسلعتكلفةتكونالحاالت،بعضفي.المشترياتعلىالمزيدإنفاقبالضرورةاألخضرالشراءيعنيال•

(ائدالعو)تكونأنيمكنالحاالت،بعضفي.قوةأكثرأنهاأوالطاقةتوفركانتإذاخاصةعام،بشكلأقلالخضراء

منوأكثريورومليون44.4بتوفيرفيينامدينةقامتالمثال،سبيلعلىكبيرة،األخضرالشراءعمليةمنالمدخرات

."البيئيالشراءبرنامج"خاللمن2007و2004عاميبينالكربونأكسيدثانيمنطن100،000

اإلقتصاديالسياق.3.6

الخضراءالمشترياتدليل.3



البلديةقبلمنالخضراءالمشترياتبتنفيذللقيامالمقترحةالخطوات.3.7

الخضراءالمشترياتدليل.3

منلتأكدا.المختلفةاإلداراتداخلالعمليةويدفعونالتنفيذفريقسيشكلونالذيناإلدارات/الموظفينتحديدأوال،•

منعالةالفالشراءلمبادئشاملفهمإلىالموظفونسيحتاج.العملبهذاللقيامالكافيالتدريبعلىالفريقحصول

.المطلوبالتغييرإحداثفيومسؤوليتهمبهيقومونماأهميةفهمذلكفيبماالموارد،حيث

الخضراءالمشترياتفريقتشكيل:1-الخطوة



الخضراءالمشترياتدليل.3

هذا.تنجحأنيحتملالتيالرائدةالمشاريعبعضتحديدأوالشاملالنهجاتباعينبغيكانإذامابشأنقراراتخاذيجب•

GPPبرنامجيكونأنالمرجحمن.السابقيتطلبقدالخاصوضعكأنمنالرغمعلىبه،الموصىالنهجهواألخير

لرياديةاالمشاريعخصائصتشمل.وضحاهاعشيةبينالتنفيذمنبدالً تدريجيا،تمإذاالحاالتمعظمفيناجًحا

:التيالخدماتأوالمنتجات

التنفيذنهجبشأنقراراتخاذ:2-الخطوة

البلديةقبلمنالخضراءالمشترياتبتنفيذللقيامالمقترحةالخطوات.3.7



الخضراءالمشترياتدليل.3

المنتج"اخضرار"قياسكيفيةحولالمعلوماتمنكبيرةكميةتتوفر

رخضأنھاأعلیممنتجاتھيسوقونونحالیوردونمكناه

الموردينبينكبيرةفروقوجودعدممعنسبيامنخفضةاألسعار

التقليديةالمنتجاتعنكثيراً يختلفالالخضراءالمنتجاتسعرإن

الداخليينالعمالءمنكبيرةمجموعةقبلمنالمنتجطلبويتمكبيرةالكميات

البيئةعلىسلبًايؤثرحاليًاشراؤهتمالذيالمنتج

للجميعمرئيًاالتغييرتأثيرسيكون

.فعالةالالكهربائيةوالمصابيحالتنظيف،ومنتجاتوالطالء،الطباعة،ورقهيالمتطلباتهذهتلبيالتيالمنتجاتأمثلةومن•

التنفيذنهجبشأنقراراتخاذ:2-الخطوة

البلديةقبلمنالخضراءالمشترياتبتنفيذللقيامالمقترحةالخطوات.3.7



الخضراءالمشترياتدليل.3

ئلةاألساعتباركفيضع.الخضراءالمشترياتلتشملواإلجراءاتوالعمليةالحاليةالمشترياتسياسةمراجعة•

:التاليةاإلرشادية

هذهيدتحديمكنناكيفالتجذر؟منمنعهاالذيماطبيعي؟بشكلالخضراءالمشترياتتطويريتململماذا:التحديات

وحلها؟التحديات

كننايمالتيالدروسهيماكبير؟تدخلدونذلكيحدثانيمكنكيفللموارد؟فعالشراءبالفعللديناأين:الفرص

النجاح؟فيفرصنالزيادةهذامناستخالصها

الحاليالوضعمراجعة:3-الخطوة

البلديةقبلمنالخضراءالمشترياتبتنفيذللقيامالمقترحةالخطوات.3.7



الخضراءالمشترياتدليل.3

التحمتزيدسوف.البلديةلجهودوالدعموالتفهمالوعيوزيادةالمشروعمستوىرفعإلىالمشروعإطالقسيؤدي•

شعارلىعتحتويالوثائقكانتإذا.وخارجياداخلياوالعملاإلقتناععمليةمنوالخارجيةالداخليةوالتواصلاالتصال

مافهمعلىالمحليينوالموظفينالموردينذلكيساعدفسوفالتجريبي،البرنامجمنكجزءتصنفهاوالتيعليها

."تدويرإعادةتقليل،تجنب،"مثلشعاراتعرضيمكن.يحدث

المشروعتسويق:4-الخطوة

البلديةقبلمنالخضراءالمشترياتبتنفيذللقيامالمقترحةالخطوات.3.7



الخضراءالمشترياتدليل.3

.مفيًدانسيكوالسوقتحليلفإنالخضراء،المنتجاتبمصادركبيرةدرايةعلىتكونالقدالمشترياتإدارةأنوبما•

.البيئةعلىتأثيرهاحيثمنالمنتجاتلتقييممتاحةالمختلفةالمفيدةالعنكبوتيةالشبكةمواقع

السوقتحليل:5-الخطوة

البلديةقبلمنالخضراءالمشترياتبتنفيذللقيامالمقترحةالخطوات.3.7



الخضراءالمشترياتدليل.3

األفضلنم.المطلوبةوالخدماتالمنتجاتاختياربعدالموردينإعتبارتمناقشةيمكنأفضل،بشكلالسوقفهمبمجرد•

مشاريعشةومناقواقعيةمعاييرلوضعالمشترياتمعالتواصلمنالموردونيتمكنحيثتفاعلية،كعمليةبذلكالقيام

الحلولعنبالبحثللفريقيمكننفسه،الوقتوفي.بديلةحلولواقتراحأفضلمنتجاتإلنتاجالممكنةالتطوير

.والخدماتالمنتجاتتقييمفياستخدامهايمكنالتيالفنيةوالمعايير

الموردينإشراك:6-الخطوة

البلديةقبلمنالخضراءالمشترياتبتنفيذللقيامالمقترحةالخطوات.3.7



الخضراءالمشترياتدليل.3

يرالمعايهذهتتضمنأنيجب.الجديدةالخدمةأوالمنتجمعاييرتعكسالعطاءمناقصةأوالمواصفاتأنمنالتأكد•

يلبييمسلعقدوضعفيالمساعدةالقانونيةلإلدارةيمكن.العامةالمعاييرإلىباإلضافةالفهموسهلةمحددةمعايير

.البلديةمعايير

المشترياتعلىالرسميالطابعإضفاء:7-الخطوة

البلديةقبلمنالخضراءالمشترياتبتنفيذللقيامالمقترحةالخطوات.3.7



الخضراءالمشترياتدليل.3

تحديددمعبسببالمشاريعهذهتنقطعماوغالبًا.تقييمهويتمنهائيتاريخالتجريبيللبرنامجيكونأنالمهممن•

ايدةمحمجموعةالنتائجتتلقىأنيجب.بواسطتهاتقييمهايمكنالتيالقياساتمنومجموعةمحددانتهاءتاريخ

لممكنامنسيكونالتجريبي،المشروعتنفيذبمجرد.(العليااإلدارةمنتكونأنيفضل)األشخاصمنوموضوعية

.الخضراءالمشترياتلسياسةالخاضعةوالخدماتالمنتجاتنطاقتوسيعخاللمنعليهالبناء

(التجريبيالبرنامج)المشروعإنهاء:8-الخطوة

البلديةقبلمنالخضراءالمشترياتبتنفيذللقيامالمقترحةالخطوات.3.7



المقترحةوالحلولالمحتملةالتحديات.3.8

الخضراءالمشترياتدليل.3

نتجالمعمرتکلفةفيظرلنابیجهنا.تكلفةأكثرالموارداستخدامفيالكفاءةذاتوالخدماتالمنتجاتبأنإعتقادهناك•

تكلفتهليسوحياته،طوالللمنتجالكاملةالتكلفةإحتسابعند"المالمقابلالقيمة"بمبدأاإلعتباربعينواالخذالكاملة

عمرهاولكنما،حدإلىتكلفةأكثرتكونالتيطاقةتوليدمحطاتإستخداميمكنمثال.فقطواحدعاممدىعلى

.غيرهامنبكثيرأطولاإلفتراضي

(السعر)التكلفة



الخضراءالمشترياتدليل.3

مكني.لهمالمتاحةالخياراتمعأوللمواردالفعالالشراءمفهومعلىمعتادةغير(البلديات)المحليةالسلطاتمنالعديد

:خاللمنالمناسبةالمعرفةالىالوصول

متخصصوإداريفنيفريقتدريب.

خاصةالالشراءأنشطةفيالمشاركينالمسؤولينجميعبينالمشتركالفهمأجلمنواسعةتوعيةجلساتعقد

.بالفعلممارستهايتمالتيالخضراءالمشترياتعناصرعلىالضوءوتسليطالخضراءبالمشتريات

الصلةاتذالبيئيالشراءمعاييرلوضعالالزمةالخبرةإعدادفييساعدأنيمكنللتنفيذتدريجينهجاتباعإن.

المعرفةكفايةعدم

المقترحةوالحلولالمحتملةالتحديات.3.8



الخضراءالمشترياتدليل.3

ذلكعلىالتغلبيمكن.فقطمحدودةخياراتلديهميكونأنأوخضراءخدماتأومنتجاتالمحليونالموزعونيوفرالقد

:خاللمن

كماالمنتجات،ذههلمثلمحتملةأسواقوتوفيربيئيًا،المبتكرةالنهجلتشجيعالعاديينالمحليينالموردينمعالعمل

.والدوليالوطنيالمستويينعلىتنافسيةميزةالموردينهؤالءمنحفييساعدأنيمكن

للتطبيققابلةرائدةمشاريعاختيار.

رالتوفإمكانيةأوالمنتجلتوافروفقامراحلعلىالخضراءللمشترياتسياسةأيتنفيذيتمأنينبغي.

التوفر

المقترحةوالحلولالمحتملةالتحديات.3.8



الخضراءالمشترياتدليل.3

.يعرضونهاالتيللمنتجاتالبيئيةالمواصفاتتقديمالموردينمنيطلبأنالمهممن•

مةمنظمنأوالحاليينالموردينمنإمامعقول،بشكلمتاحةالمواصفاتتكونحيثتجريبينموذجاختياريمكن•

.دوليةأومحليةمستقلة،

.البيئيةالمعلوماتلتشملوالبلديينواإلقليميينالوطنيينالموردينبياناتقاعدةتوسيعيمكن•

المورديقدمها"خضراء"مواصفاتتوفرعدم

المقترحةوالحلولالمحتملةالتحديات.3.8



الخضراءالمشترياتدليل.3

وجودةالمالعالقاتفهمالضروريمنفإنهلذلكبدائل،إلىالتحولوالموردالمشتريبينالقائمةالعالقاتتعوققد•

.والموردالمشتريبينالمتبادلةالمنفعةبإتجاهإدارتهايمكنحتىأفضلبشكلحاليا

فيهاإن.(البلدية)المحليةللحكومةالمستدامةالتنميةأهدافتحقيقفيهائلةإمكاناتالخضراءالمشترياتتوفر•

الالزمةةالسلوكيالتغييراتلتسهيلومحركومرّكزةحازمةإجراءاتاتخاذتتطلبولكنهااستراتيجية،فرصةالواقع

بطريقةةالتنمويأولوياتهالتحقيقكأداةلنفقاتهاالهائلةالقوةإدراكإلىالمحليةالحكومةتحتاج.المجاالتجميعفي

.المستقبلفيوأفضلمستدامة

الحاليةالشراءعادات

المقترحةوالحلولالمحتملةالتحديات.3.8



المستدامةالطاقةعملوخططالعمداءبميثاقالخضراءالمشترياتعالقة.3.9

الخضراءالمشترياتدليل.3

تلتزمتيالواإلقليمية،المحليةالسلطاتتشملالتيالرئيسيةاألوروبيةالحركةهوالبلدياترؤساءميثاقيعتبر•

.أراضيهافيالمتجددةالطاقةمصادرواستخدامالطاقةكفاءةبزيادةطواعية

فيضتخفيالمتمثلاألوروبياالتحادهدفوتجاوزتحقيقإلىالتزامها،خاللمنالميثاق،علىالموقعةالدولتهدف•

.2020عامبحلول٪20بنسبةالكربونأكسيدثاني

العمداء؟ميثاقهوما



الخضراءالمشترياتدليل.3

زامهالتتحقيقالعمداءميثاقبهاينويالتيالكيفيةتحددرئيسيةوثيقةهي(SEAP)المستدامةالطاقةعملخطة•

هدفإلىللوصولوالفرصالعملمجاالتأفضللتحديداألساسياالنبعاثاتنتائجتستخدموهي.2020عامبحلول

.المحليةللسلطةCO2تخفيض

الطويلةيةاالستراتيجتترجمالتيوالمسؤوليات،الزمنيةاألطرمعجنبإلىجنباملموسة،تخفيضتدابيريحددوهو•

ً دوراً الخضراءالمشترياتتلعب.عملخطةإلىاألجل وهي،SEAPمنالمستهدفةالرئيسيةالقطاعاتفيمركزيا

.الحضريوالنقلالمرافق/والمعداتالمباني

Sustainable)المستدامةالطاقةعملخططهيما Energy Action Plans SEAP)؟

المستدامةالطاقةعملوخططالعمداءبميثاقالخضراءالمشترياتعالقة.3.9



الخضراءالمشترياتدليل.3

علىالموقعونيستخدمأنيمكن.لإللتزامالتاليالعامخاللبهاالخاصةالعملخططبتقديمالموقعةاألطرافتلتزم•

:يشملالنموذجلهذاالمقترحالمحتوى.بهمالخاصةالمستدامةالطاقةعملخطةإعدادعندمعيننموذجالميثاق

1.لبرنامجتنفيذيملخصSEAP

2.الشاملةاالستراتيجية

3.لإلنبعاثاتاألساسخط

4.(2020)الخطةمدةطواللهاالمخططوالتدابيراإلجراءات

Sustainable)المستدامةالطاقةعملخططهيما Energy Action Plans SEAP)؟

المستدامةالطاقةعملوخططالعمداءبميثاقالخضراءالمشترياتعالقة.3.9



الخضراءالمشترياتدليل.3

.المستدامةللمشترياتمنتظمةأرضيةالطاقةكفاءةخططتوفر•

المحليةتللسلطاكبيرةفرصةالشراءقراراتفيالمحددةواألولوياتالشراءعملياتوطريقةالعامةالمشترياتتوفر•

.اإلجماليالطاقةاستهالكأداءلتحسين

وتنفيذأهدافوتحديدالهياكل،وتنظيم،GPPلسياسيدعمعلىالحصولمنالبلدياتالخاصةالعملخططوتمّكن•

GPP،النجاحومراقبة.

المستدامةالطاقةعملخططفيالخضراءالعامةالمشتريات

المستدامةالطاقةعملوخططالعمداءبميثاقالخضراءالمشترياتعالقة.3.9



الخضراءالمشترياتدليل.3

:يمكنهاكماGPPفوائدنشرفيالمساعدةSEAPلـيمكن

بها،المرتبطةالعملياتفيوكذلكوالموادوالمياهالطاقةفيوفوراتتحقيقإلىتؤدي

الحراري،االحتباسغازاتوانبعاثاتالملوثةالموادمنالحد

أداءيموتقدالعاليةالجودةبمعاييروالوفاءالحياة،نوعيةتحسينوبالتاليللجمهور،المقدمةالخدماتتحسين

المطاف،نهايةفيوللمواطنينالعامةللسلطاتأفضل

المستدامةالطاقةعملخططفيالخضراءالعامةالمشتريات

المستدامةالطاقةعملوخططالعمداءبميثاقالخضراءالمشترياتعالقة.3.9



الخضراءالمشترياتدليل.3

لسوقاعلىالتأثير)السوقفيلهاوالترويج"خضراء"ومنتجاتتكنولوجياتلتطويرللصناعةحوافزإنشاء

،(البيئيةوالمنتجاتالتكنولوجياتمجالفيالجددالوافدينوتشجيع

بشكلمجتمعوللالمشترياتتصنعالتيالعامةللسلطاتبالنسبة-وفوراتتحقيقإلىاألحيانمنكثيرفيتؤدي

المنتج،حياةدورةتكاليففيالنظريتمعندماعام

متطلباتلتلبيةتطويرهاتمالتيالجديدةوالخدماتالمنتجاتمساعدةGPPلدىشعبيةذاتأيضالتصبح

.الخاصالقطاعمنالمستهلكين

المستدامةالطاقةعملخططفيالخضراءالعامةالمشتريات

المستدامةالطاقةعملوخططالعمداءبميثاقالخضراءالمشترياتعالقة.3.9



الخضراءالمشترياتدليل.3

متساهأنالخضراءالشراءلممارساتيمكن.الطويلالمدىعلىالبلديةاستراتيجيةمنجزًءاGPPتشكلأنيجب•

.العامةللسلطاتاالستراتيجيةاألهداففيكبيربشكل

،لمثالاسبيلعلى.المناختحسينعملخطةمنيتجزأالجزًءاالتفصيليةوالتدابيراألجلطويلةالرؤيةتشكل•

تكونأنبيجللبلديةشراؤهايتمالتيالسياراتجميعأنتقررأنالمحليةللسلطةيمكنالمدى،طويلةكإستراتيجية

حتىشراؤهامسيتالتيالسياراتلجميعالميزانيةعلىالتصويتللبلديةيمكنالالحال،بطبيعة.هجينةأوكهربائية

المشترياتمراجعةخاللمن2020عامحتىتأثيرهاوتقييمالخطةفياإلجراءهذاتشملأنيمكنلكنها،2020عام

.البلديةقبلمنللسياراتالمقدرةالمستقبلية

SEAPعمليةفيالخضراءالمشترياتدمجكيفية

المستدامةالطاقةعملوخططالعمداءبميثاقالخضراءالمشترياتعالقة.3.9



الخضراءالمشترياتدليل.3

ظائفالومتعددةوالمعداتللطابعاتمنخفضةانبعاثمعاييرذاتعطاءاتوتطويرللطاقةموفرةمكتبيةمعداتشراء•

.ذلكإلىوماالنسخوآالت

للطاقةالموفرةالثالجاتعلىالحصول•

تدويرهاالمعادالمكتبيةالمعداتشراء•

للطاقةكفؤإستخدامذاتتبريدنظمإدخال•

تدويرهاالمعادالمكتبيةاللوازمشراء•

والمعداتالمباني

العامةللمشترياتالمقترحةاإلجراءات.3.10



الخضراءالمشترياتدليل.3

.الشوارعإلضاءةالطاقةكفاءةمعاييرإدخال•

.الشوارعإلضاءة٪100بنسبةالمتجددةالطاقةشراء•

.LEDمصابيحباستخدامالتقليديةالطرقمصابيحاستبدال•

.العامةاإلضاءةلنظامالتعاقدإلدارةالطاقةكفاءةمتطلبات•

الشوارعإضاءة

العامةللمشترياتالمقترحةاإلجراءات.3.10



الخضراءالمشترياتدليل.3

.للبلديةالنقلنشاطاتفيالطاقةكفاءةمعاييرإدخال•

(متجدداقةطبمصدر)البلديةوتزيد.البلديةفيالمستخدمةالنقلوسائطفيالهجينة،أوالكهربائيةالسياراتشراء•

.الالزمةبالطاقةاآللياتهذهلتزويد

االنبعاثاتمنخفضةسياراتشراء•

النقل

العامةللمشترياتالمقترحةاإلجراءات.3.10



الخضراءالمشترياتدليل.3

والمبانيالبلديةللخدماتالمتجددةالطاقةشراء•

.والكهروضوئيةالحراريةالشمسيةالطاقةإنتاجفياإلستثمار•

المحليةالطاقةإنتاج

العامةللمشترياتالمقترحةاإلجراءات.3.10



Unitedاإلنمائيالمتحدةاألممبرنامج.4.1 Nations Development Programme (UNDP)

والغذاءوالطاقةالماءبينوالترابطالبيئةمجالفيتعملالتيالدوليةالجهاتتحديد.4

مقدمة.4.1.1

.1960العاممنذوتحديًداتقريبًاعقودخمسةمنذلبنانفيالبرنامجيعمل•

.والسلمالحربوفيوالضراءالسراءفيمساعداً عامالً لبنانفيوجودهوكان•

1990العامحتىواستمّرت1975العامفيبدأتالتيمباشرة،اللبنانيةاألهليةالحربتلتالتيالفترةوكانت•

حدّ علىللبرنامجوللبنانإنتقاليةفترةلبنان،لهماتعّرضاللذينالعسكريواإلحتاللالعديدةاإلجتياحاتإلىباإلضافة

.سواء

فيسريعةةوأمنيإنمائيةتغييراتظلفيوذلكالوطنيةواألولوياتالحاجاتتحديدبهدفمستمرّ بشكلالبرنامجيعمل•

ليعكسثةحثيجهوداً البرنامجويبذل.البعيدالمدىعلىاإلنمائيةاألغراضتحقيقفيالمساهمةأجلمناألحيانغالب

المستمرةاإلنمائيةالتحدياتمعالتكيّفعلىوقدرتهماللبنانيينمرونة



Unitedاإلنمائيالمتحدةاألممبرنامج.4.1 Nations Development Programme (UNDP)

والغذاءوالطاقةالماءبينوالترابطالبيئةمجالفيتعملالتيالدوليةالجهاتتحديد.4

اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجعملمجاالت.4.1.2

المؤسسيوالتطويرالديمقراطيالحكم

وتنفيذصياغةلالعامةللمؤسساتالمؤسسيللتطويرالتقنيالدعمتوفيرعلىلبنانفيالديمقراطيالحكمبرنامجيركز•

والماليواإلدارياالقتصاديباإلصالحتتعلقوتشريعاتسياسات

والتمكينالشاملةوالمشاركةاإلدارةنظمبتحسينالمتعلقةالسياساتالبرنامجيدعمكما•

الخاصوالقطاعالمدنيالمجتمعومنظماتالعامة،المؤسساتمعبالشراكةالبرنامجيعمل•

قراطيةديمأكثرالمؤسساتجعلوبالتاليالسياسي،القرارصنععمليةفيالمشاركةفيالمواطنينفرصتعزيز•

االستجابةعلىوقدرةللمساءلةوخضوعا

نبيوالمساواةاإلنسان،حقوقوإعمالالفساد،مكافحةألغراضوخططاستراتيجياتوضععلىالبرنامجويركز•

.اإلداريواإلصالحالجنسين



Unitedاإلنمائيالمتحدةاألممبرنامج.4.1 Nations Development Programme (UNDP)

والغذاءوالطاقةالماءبينوالترابطالبيئةمجالفيتعملالتيالدوليةالجهاتتحديد.4

اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجعملمجاالت.4.1.2

والمحليةاالجتماعيةالتنمية

ياساتالسدعمعلىوالمحليةاالجتماعيةالتنميةمجاليفياإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجيوفرهالذيالدعميتركز•

التشغيليوالدعم

الداخليةووزارةالزراعة،ووزارةواإلعمار،اإلنماءومجلساالجتماعية،الشؤونوزارةالرئيسيونالنظراءويشمل•

.المحليةالسلطاتإلىإضافةالعالي،والتعليمالتربيةووزارةالعامة،الصحةووزارة،والبلديات

.المانحينمنالمقدمالتمويلطريقعنأساساالدعمتوفيرويجري•



Unitedاإلنمائيالمتحدةاألممبرنامج.4.1 Nations Development Programme (UNDP)

والغذاءوالطاقةالماءبينوالترابطالبيئةمجالفيتعملالتيالدوليةالجهاتتحديد.4

اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجعملمجاالت.4.1.2

السالموبناءالنزاعاتمنع

وشاملادلعسلميمجتمعبناءفيلبنانفيالتنميةتواجهالتياألساسيةالتحدياتأحديعدالسالمزبناءالنزاعاتمنع

:تشملالمبادراتمنمجموعةخاللمنالتحديلهذااإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجيتصدىللجميع،

والمحلي،واإلقليميالوطنيالمستوياتعلىالسلميالحوارمساحاتدعم•

المحلية،السالمبناءآلياتتعزيز•

للفئاتاألمنوتوفيرالعدالةإقامةمنظومةوتحسينالسالمأعمالبجدولالنهوضعلىاإلعالموسائطمعالعمل•

.المهمشةوالمجموعاتوالشبابالنساءذلكفيبماالضعيفة،



Unitedاإلنمائيالمتحدةاألممبرنامج.4.1 Nations Development Programme (UNDP)

والغذاءوالطاقةالماءبينوالترابطالبيئةمجالفيتعملالتيالدوليةالجهاتتحديد.4

اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجعملمجاالت.4.1.2

السالموبناءالنزاعاتمنع

وشاملادلعسلميمجتمعبناءفيلبنانفيالتنميةتواجهالتياألساسيةالتحدياتأحديعدالسالمزبناءالنزاعاتمنع

:تشملالمبادراتمنمجموعةخاللمنالتحديلهذااإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجيتصدىللجميع،

والمحلي،واإلقليميالوطنيالمستوياتعلىالسلميالحوارمساحاتدعم•

المحلية،السالمبناءآلياتتعزيز•

للفئاتاألمنوتوفيرالعدالةإقامةمنظومةوتحسينالسالمأعمالبجدولالنهوضعلىاإلعالموسائطمعالعمل•

.المهمشةوالمجموعاتوالشبابالنساءذلكفيبماالضعيفة،



Unitedاإلنمائيالمتحدةاألممبرنامج.4.1 Nations Development Programme (UNDP)

والغذاءوالطاقةالماءبينوالترابطالبيئةمجالفيتعملالتيالدوليةالجهاتتحديد.4

اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجعملمجاالت.4.1.2

البيئيةاإلدارة

فعاليةةزيادأجلمنالسياساتمجالفيالدعمتقديمعلىلبنانحكومةمعوثيقبشكلوالطاقةالبيئةبرنامجيعمل•

.والطاقةالبيئةإدارة

إدارةينتحسخاللمنالعيشسبلتحسينعلىالمدنيالقطاعومنظماتالمحليةالمجتمعاتمعأيضاالبرنامجويعمل•

.الطبيعيةالموارد

7لهدفاتحديداأكثروبصورةالمستدامة،التنميةأهدافتحقيقنحولبنانبدفعلبنانفيالبرنامجهدفويتمثل•

.البيئيةباالستدامةالمتعلق

.الخاصالقطاعمعأيضاويتعاونمانحةجهاتعدةمنالبرنامجيمول•



Internationalالطبيعةلحمايةالدولياإلتحاد.4.2 Union for Conservations of Nature (IUCN)

والغذاءوالطاقةالماءبينوالترابطالبيئةمجالفيتعملالتيالدوليةالجهاتتحديد.4

Swissوالتعاونللتنميةالسويسريةالوكالة.4.3 Agency for Development and Cooperation (SDC)

Japanللتعاوناليابانيةالوكالة.4.4 International Cooperation Agency (JICA)

USللتعاوناألمريكيةالوكالة.4.5 Agency for International Development (USAID)

Germanللتعاوناأللمانيةالوكالة.4.6 International Cooperation Agency (GIZ)

Europeanاألوروبياإلتحاد.4.10 Union (EU)

Swedishوالتعاونللتنميةالسويديةالوكالة.4.8 International Development Cooperation Agency (SIDA)

Unitedالبشريةللمستوطناتالمتحدةاألمموكالة.4.7 Nations agency for human settlements (UN-HABITAT)

,Zainالدواءودارالحكمةودارووارانج،زيناإلتصالشركات.4.9 Orange, Dar El Hikma, Dar Al Dawaa



والتوصياتعامةمناقشة


