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الممارسين للدليل االرشادي للشراء المستدام لمجتمع خطاب مفتوح    

ISO 20400 

في المشتريات المستدامة تتمحور حول مشاركة المعرفة    من الممارسينعملنا معًا لبناء مجتمع    ،الدليل اإلرشادي منذ نشر  

حيث   ملحوظ،بشكل  من الممارسين  نما هذا المجتمع   .   www.iso20400.orgمن خالل المنصة العالمية    الخاصة بنا

مستخدم تقييماتنا الذاتية عبر    600وأجرى أكثر من    مختلفة،دولة    186فرد مع هذه المنصة من    36000تفاعل أكثر من  

متابع على وسائل التواصل االجتماعي ونصل إلى أكثر   12500  لغات مختلفة. لدينا أكثر من  9دولة في    53من    المنصة

 مجموعة الفيسبوك.شخص من خالل  150.000من 

الدليل  تقدم   للمواصفات الوطنيةأخرى  منظمة   30  و وطنيةال  للمواصفات   منظمة  17رسميًا من قبل    الدليل االرشادي   تبنيتم  

من   والشواهد  لغة. تؤكد األدلة  13رسميًا إلى     ISO 20400للشراء المستدامالدليل االرشادي  للبيع. تمت ترجمة االرشادي

  منظمة يوفر إطاًرا استراتيجيًا قويًا لتمكين أي    الدليل االرشاديالبلدان التي نمثلها ومن خالل أنشطتنا على مستوى العالم أن  

 .من خالل سالسل التوريد الخاصة بهالمنظمة  داخل ا من أي حجم في أي قطاع أو منطقة جغرافية من قيادة أداء االستدامة  

. وهناك تركيز أكبر على تغير  2017في عام    نشر الدليل االرشادي للشراء المستداممنذ    هناك تغيرات كثيرةنحن ندرك أن  

المزيد    ىالدولية التدفع هذه االتجاهات من هنا المناخ واالقتصاد الدائري وحقوق اإلنسان والممارسات التجارية األخالقية. 

والمزيد من المنظمات لوضع االستدامة على رأس جدول أعمالها واالعتراف بأن سالسل التوريد تلعب دوًرا مهًما. نعتقد 

المستدامأن   للشراء  االرشادي  في    الدليل  نواجهها  التي  وتلك  اليوم  تحديات  مواجهة  في  للمساعدة  قويًا  عمل  إطار  يظل 

 .المستقبل

الوطنية في جميع    لمنظمات المواصفات. ستتاح  2022لمراجعة رسمية في عام    االرشادي للشراء المستدامالدليل  سيخضع  

سحب أو مراجعة / تعديل أو تأكيد. نعتقد أن الوقت الذي نقضيه    محتملة؛إجراءات    3أنحاء العالم الفرصة للتصويت على  

ت في  نقضيه  أن  جميعًا  يمكننا  وقتًا  سيكون  الوثيقة  تعديل  توصيات  في  المستدام.نفيذ  للشراء  اإلرشادي  نحث كما    الدليل 

منظمة المواصفات بـ  التواصلللتصويت. إذا لم تكن متأكًدا من كيفية   تكثيف الجهودعلى    المنظمات المواصفات الوطنية

نطلب   ذلك، . عالوة على  https://www.iso.org/members.html  التفاصيل هنا  يمكنك العثور على  بك،الخاص  الوطنية  

 .الدليل االرشادي للشراء المستداممنك استخدام تأثيرك لمساعدة األشخاص على فهم الفوائد المهمة التي يمكن أن يجلبها 

 .نشكرك على اهتمامك ونتمنى لك النجاح في رحلة الشراء المستدامة

http://www.iso20400.org/
https://www.iso.org/members.html


 
 

2 
 

Shaun McCarthy OBE 
Director 
Action Sustainability, UK 

Antonio Astone  
Global Sustainability Manager 
DNV GL – Business Assurance 

José Augusto A. K. Pinto de 
Abreu 
Managing Director of Sextante 
Consultoria, Brazil 

Ahmed Babader 
Executive Director of King 
Abdul Aziz Quality Award, 
Saudi Arabia 
 

Lex de Bruijn 
Founder and Director 
FIRA Sustainability, 
Netherlands 
 

Tanya Harris 
Head of Sustainable and 
Ethical Procurement 
Edge Environment, Australia 

Adriana Rosenfeld 
Independent Consultant, 
Argentina 

Staffan Söderberg 
Sustainability Consultant 
AMAP, Sweden 
 

Annie Sorel  
Founder  
ASEA, France 

Jorge Soto 
Director of Sustainable 
Development 
Braskem SA, Brazil 

Josh Jacobs 
Director of Sustainability 
WAP Sustainability, USA 
 

 

 


