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؟  ٢٠٤٠٠اليزو  الفريق التوجيهي لفي   أشاركلماذا   

من ان عمليات الشراء هي من أهم األدوات التي  ؤ كنت أ  االستدامة،وتقارير  االستدامة في مجال كخبير 

، فإذا كانت عمليات الشراء غير نافعة  سواًء كان حكومي أو خاص أو غير ربحيتحقق المنفعة ألي قطاع  

خبرتي العلمية على تحقيق وتطبيق االستدامة في   كرست  حادت المؤسسة او الشركة عن تحقيق أهدافها.

المنتجات وكيفية صناعة منتج يحقق االستدامة البيئية والمجتمعية واالقتصادية. كانت بداياتي في البحث  

عن تحقيق االستدامة في التعبئة والتغليف وخاصة في مجال إعادة االستخدام قبل إعادة التدوير. نشرت  

 وشاركت في بعض الكتب ايضاً.  لعلمية في هذا المجال  العديد من أوراق العمل ا

كمؤسس إلدارة   م٢٠١٥بالعمل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في عام  التحقت عندما 

عداد الدليل  ممثل للمملكة في إك ٢٧٨جنة الدولية المؤقتة لاليزو رقم لفي ال الخدمات شاركت  مواصفات 

. كنت أشارك اللجنة  ي كان يعزز تطبيق االستدامة في جميع سالسل االمداد االرشادي للشراء المستدام والذ 

بمالحظات الجهات ذات العالقة في المملكة والحظت أن مفهوم الشراء المستدام من المفاهيم الجديدة على  

والذي يهتم في نشر الوعي   ٢٠٤٠٠الوطن العربي لذلك شاركت في الفريق التوجيهي العالمي لاليزو 

   عن الشراء المستدام. توليت مهمة إثراء المحتوى العربي في الموقع الرئيسي للعالم

www.iso20400.org  .رغبت في استخدام خبرتي   لنشر الوعي عن الدليل االرشادي للشراء المستدام

ً في  لمساعدة العالم في نشر الوعي عن الدليل االرشادي للشراء المس تدام والذي ممكن أن يحدث فرقا

   المستقبل.

As an expert in the field of sustainability and sustainability reports, I believed 

that purchases department/section are the most important function that 

organisation can doing its activities. I have devoted my scientific expertise to 

achieving and applying sustainability in products and how to create a product 

that achieves environmental, societal and economic sustainability. My 

beginnings were in the search for sustainability in packaging, especially in the 

area of reuse before recycling. I have published many scientific articles and have 

participated in writing book as well. 

When I joined the Saudi Standards and Metrology (SASO) in 2015 as a founder 

of the Services Standards department, I participated in the temporary 

international committee for ISO/TC 278 as an represented for the Kingdom of 

Saudi Arabia in preparing the guideline for sustainable procurement, which was 

promoting the application of sustainability in all supply chains. I shared the 

http://www.iso20400.org/


committee with the comments of the relevant authorities in the Kingdom of 

Saudi Arabia and I noticed that the concept of sustainable procurement is a new 

concept for the Arab world, and therefore I participated in the global steering 

group for ISO 20400, which is focusing in spreading awareness to the world 

about sustainable procurement. I undertook the task of enriching Arabic content 

at the main site www.iso20400.org  to spread awareness about the guidelines 

for sustainable procurement. I wanted to use my experiences and skills to help 

the world spread awareness of the guideline on sustainable procurement that 

could make a difference in the future. 

؟  2017 عام في  إطالقه منذ ٢٠٤٠٠اليزو ل  للترويج به قمت ما  

من منظمة االيزو وتم إنشاء الفريق الدولي في تعزيز  رشادي للشراء المستدام الدليل اإلانطالق  ما تمبعد 

مفهوم الشراء المستدام لدى العالم. تم االتفاق على انشاء موقع الكتروني متخصص بجميع اللغات وايضاً  

انشاء حسابات في مواقع التواصل االجتماعي تويتر ولينكند. كان دوري ابداء الرأي في الخصائص  

"تحقيق نتائج  مثل مقال    والبدء في ترجمة المحتوى العربي في المقاالت المهمةالالزمة توفرها في الموقع  

  مفهوم  بتحقيق  نعني  ماذا". ركز المقال على ٢٠٤٠٠مستدامة من خالل سالسل التوريد باستخدام االيزو 

  اهذ  لمن  نستخدمها؟  لماذا  بذلك؟  ٢٠٤٠٠ االيزو  مواصفة  ساهمت  وكيف  التوريد  سلسلة  في  االستدامة 

كيف يعمل؟ ماهي المبادى األساسية فيها؟ ماهي الممكنات؟ ماهي االجراءات لدمج   ؟ الدليل االرشادي

  التقييم الذاتي للدليل االرشادي ساهمت في بناء وترجمة  ايضاً    االستدامة في عملية الشراء داخل أي منظمة.

بل الدليل االرشادي ومقارنتها  . بحيث تتمكن الشركات العربية من قياس مستوى أدائها مقا العربيةباللغة 

 في نفس القطاع.  مع أداء الشركات األخرى 

التغيرات المناخية    مواجهة  في   كبيراً   دوراً   المستدامة  المشتريات   أن تلعب   ٢٠٢٠أتطلع في مطلع هذا العام  

 . التي تواجهنا 

After the lunching of the guideline, the steering team was established and 

started work. it was agreed to create a website specialized in all languages, and 

also to create accounts on social media and LinkedIn. Achieving sustainable 

results through supply chains using ISO 20400. The article focused on what do 

we mean by achieving the concept of sustainability in the supply chain and how 

has the ISO 20400 specification contributed so? Why do we use it? Who is this 

guide for? How it works? What are the basic principles in it? What are the 

possibilities? What are the procedures to integrate sustainability within any 

organization? She also contributed to building and translating the self-

assessment of the guidebook in Arabic. Because they are Arab companies from 

measuring their performance level against the guide and comparing them with 

the performance of other companies in the same sector. 

At the beginning of the year 2020, I look forward to sustainable procurement 

playing a major role in facing climate change. 

http://www.iso20400.org/

