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 الملخص

إن المشتريات العامة المستدامة هي عبارة عن دمج مفهوم التنمية المستدامة في عمليات المشتريات العامة التي تقوم بها 

الحكومة. ويمثل نطاق المشتريات العامة المستدامة مجاال جديدا في البحث العلمي؛ فاألدبيات ال تقدم سوى القليل من األدلة 

حول المشتريات العامة المستدامة بصورة عامة، وفي سياق البلدان النامية بصفة خاصة. وتهدف هذه األطروحة إلى سد هذه 

مجال المشتريات العامة المستدامة في دولة نامية مثل الكويت. ولذلك فإن الهدف الرئيسي الفجوة البحثية عن طريق البحث في 

من هذه األطروحة هو دراسة كيف تنعكس حاليا في اهداف التنمية المستدامة في سياسات وممارسات الشراء في مؤسسات 

حاليا مؤسسات القطاع العام في جهودها نحو تحقيق القطاع العام في الكويت، وتحديد ماهي أهم الدوافع والعوائق التي تواجهها 

مشتريات عامة مستدامة. في هذا السياق، توظف هذه األطروحة أساليب البحث الكمية والنوعية التي يدعمها نموذج المسؤولية 

المناقصات العامة، كأداة مفاهيمية وتحليلية. وقد تم جمع البيانات من خالل تحليل وثائق وعقود  (PSR) االجتماعية للمشتريات

وأجراء المقابالت مع قياديين الشراء العام في الكويت ومن خالل االستبيانات التي تم توزيعها بين العاملين في إدارات المشتريات 

في القطاع العام الكويتي. وتبين نتائج البحث وجود أدلة على تبني ممارسات المشتريات العامة المستدامة من قبل مؤسسات 

العام. حيث تتركز هذه الممارسات المستدامة بصفة خاصة بما تقوم به الحكومة الكويتية من تحفيز الصناعة المحلية  القطاع

من خالل االستفادة القصوى من المواد والموارد المحلية ودعم للموردين المحليين. وبينت النتائج أيضا اهتماما بالحفاظ على 

النتائج إلى أن لألعراف االجتماعية وتعاليم الدين اإلسالمي دور مؤثر على الشراء  أمن وسالمة العمال في الكويت. وأشارت

الحكومي المستدام، وأوضحت النتائج أيضا بأن العوامل المالية مثل ارتفاع أسعار المنتجات المستدامة والعوائد المالية المتوقعة 

مية المستدامة في الكويت. تقدم هذه الدراسة العديد من تشكل اهم العوامل المؤثرة حاليا على ممارسات المشتريات الحكو

المساهمات لصناع السياسة والباحثين المهتمين في الشراء الحكومي المستدام. حيث سيكون من المهم معرفة ماهي محددات 

دم العام. وتق المشتريات المستدامة في القطاع الحكومي التي يمكن أن توسع أو تكثف عمليات الشراء المستدام في القطاع

النتائج توجيهات إلى مديري المشتريات الذين يسعون إلى تطبيق أو تحسين ممارساتهم الحالية في مجال الشراء العام المستدام، 

 .ويمكن أن يوفر ذلك أساسا لوضع إطار إداري عملي لشراء منتجات أكثر استدامة في منظمات القطاع العام في الكويت
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