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التقرير النهائي

السلوك التجاري المسؤول



معلومات عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  
إن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي هي منظمة دولية تعمل على تحديد مالمح السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة والفرص 
والرفاه للجميع. ونحن نعمل مع الحكومات وواضعي السياسات والمواطنين على وضع معايير دولية وإيجاد حلول قائمة على األدلة لمجموعة من 
التحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية. وتضطلع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بعملها في مجال السلوك التجاري المسؤول 
من خالل مركزها المعني بالسلوك التجاري المسؤول. ويعمل المركز التابع إلدارة الشؤون المالية وشؤون المؤسسات في المنظمة، مع الحكومات 

واألعمال التجارية والعّمال والمجتمع المدني لتعزيز تنفيذ الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة بشأن المؤسسات المتعددة الجنسيات.

www.oecd.org/ و http://mneguidelines.oecd.org/ :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقعين

 

معلومات عن منظمة األغذية والزراعة  
إن منظمة األغذية والزراعة هي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة تقود الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الجوع. ويتمثل الهدف الذي نصبو 
إليه في تحقيق األمن الغذائي للجميع وضمان حصول الجميع بصورة منتظمة على أغذية عالية الجودة وبكمية كافية من أجل التمتع بحياة مفعمة 
بالنشاط والصحة. وتضّم المنظمة أكثر من 194 دولة عضًوا وهي موجودة في أكثر من 130 بلًدا في مختلف أنحاء العالم. وفي اعتقاد المنظمة أّنه 
بإمكان الجميع تأدية دور في سبيل وضع حّد للجوع. وتقوم المنظمة بتعزيز سالسل القيمة الزراعية المسؤولة الشاملة والفعالة والمستدامة. كما 

أنها تدعم االستثمارات المسؤولة في الزراعة والنظم الغذائية.  

 www.fao.org/economic/est/issues/investment :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقعين
www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments و

معلومات عن شركة gnitlusnoC imuK االستشارية
Kumi Consulting هي شركة استشارية معنّية بقضايا االستدامة ومتخصصة في العناية الواجبة والممارسات التجارية المسؤولة في سالسل 
التجريبي  المشروع  تنفيذ  والزراعة في  األغذية  االقتصادي ومنظمة  الميدان  والتنمية في  التعاون  الشركة منظمة  السلع. ولقد دعمت  إمدادات 

المسؤولة. الزراعية  المنظمتين بشأن سالسل اإلمدادات  بين  المشتركة  بالتوجيهات  المتعّلق 

www.kumi.consulting :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع

http://mneguidelines.oecd.org/
http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments
http://kumi.consulting/


معلومات عن توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة  
تشّكل توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة )التوجيهات( 
التوجيهات وتستند إلى معايير عديدة قائمة منذ  الزراعية. وتشمل  التجارية المسؤولة في سالسل اإلمدادات  إطاًرا مشترًكا لتطبيق الممارسات 
والخطوط  اإلنسان،  وحقوق  التجارية  باألعمال  المتعلقة  المتحدة  لألمم  التوجيهية  المبادئ  مثل  المسؤول،  التجاري  السلوك  تخّص  طويلة  فترة 
التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن المؤسسات المتعددة الجنسيات، واإلعالن الثالثي للمبادئ المتعلق 
المتحدة  العالمي لألمم  الغذائي  الدولية، ومبادئ لجنة األمن  العمل  الجنسيات والسياسة االجتماعية الصادر عن منظمة  المتعددة  بالمؤسسات 
الخاصة باالستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم األغذية. وتتوجه التوجيهات إلى المؤسسات المحّلّية والدولية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 
إلى  المبتدئة  والشركات  والتعاونيات  المزارعين  ومنظمات  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  من  الزراعية،  اإلمدادات  سلسلة  طول  على  العاملة  الحجم 
المؤسسات المتعددة الجنسيات عن طريق الشركات األم أو فروعها المحّلّية، والمؤسسات والصناديق المملوكة من الدولة، والجهات الفاعلة المالية 

الخاصة. الخاصة، والمؤسسات 

www.mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm :ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

معلومات عن هذا التقرير
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل  القسم األول معلومات أساسية عن توجيهات منظمة  يوفر 
اإلمدادات الزراعية المسؤولة )التوجيهات(، وعن عمل المنظمتين في مجال سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة وكيفية مساهمته في تحقيق 

األهداف الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تحليل خط األساس  بما فيها  بين فبراير/شباط 2018 وأكتوبر/تشرين األول 2019،  تنفيذها  التي جرى  التجريبية  الثاني األنشطة  القسم  ويصف 
والتقّدم المحرز والندوات اإللكترونية للتعّلم من األقران واالجتماعات الشخصية. ويتضمن هذا القسم معلومات عن المنهجية التي جرى من خاللها 

تحليل البيانات والمعلومات المستخدمة في هذا التقرير، وعن حدود هذا المشروع التجريبي.

ويعرض القسم الثالث نتائج المشروع التجريبي العام مّتبًعا بنية إطار ممارسة العناية الواجبة المستند إلى 5 خطوات الوارد في التوجيهات. ويشمل 
لة لكيفية قيام المشاركين بتنفيذ  التحليل في هذا القسم أيًضا مقارنات مع بيانات خط األساس. ويتضمن هذا القسم النتائج الشاملة والمفصَّ
الندوات  التجريبي، بما في ذلك من خالل  المشروع  المستفادة في جميع مراحل  الدروس  أنه يستخلص  التوجيهات. كما  الواردة في  التوصيات 
اإللكترونية للتعّلم من األقران واالجتماعات الشخصية مع المشاركين في المشروع التجريبي والمجموعة المتنوعة من أصحاب المصلحة المهتمين 
الرئيسية التي قد تواجهها  الزراعية. ويحدد هذا القسم التحديات والفرص  بتعزيز استيعاب العناية الواجبة لمعالجة المخاطر في سالسل القيمة 

الشركات عند ممارسة العناية الواجبة على أساس المخاطر.

ويقّدم القسم الرابع خالصة النتائج التي توّصل إليها المشروع التجريبي.

ويلّخص القسم الخامس التوصيات الرئيسية للشركات وواضعي السياسات، ال سيما “البلدان المؤيدة للتوجيهات”.

ويقترح القسم السادس الخطوات التالية التي ستتبع المشروع التجريبي.

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm


بيان إخالء المسؤولية
ستحافظ أمانتا منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة وشركة Kumi Consulting على سرية جميع البيانات التي 

وّفرتها المنظمات المشاركة إلعداد هذا التقرير. وال تنَسب البيانات إلى أي من المجيبين ويتم عرضها بشكل مجّمع. 

ويجري نشر هذه الوثيقة تحت مسؤولية األمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. وال تعّبر اآلراء والحجج الواردة في هذه 
الوثيقة بالضرورة عن الرأي الرسمي للبلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. وال تخّل الوثيقة وأي خريطة واردة فيها 

بوضع أي إقليم أو بالسيادة عليه، وبترسيم الحدود والتخوم الدولية، وباسم أي إقليم أو مدينة أو منطقة.

واألوصاف المستخدمة في هذه المواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعّبر عن أي رأي خاص لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في ما يتعلق 
بالوضع القانوني أو اإلنمائي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو سلطاتها أو تعيين حدودها أو تخومها.

ويرجى اقتباس هذا المطبوع على النحو التالي:  
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة )2019(، المشروع التجريبي المتعّلق بتنفيذ توجيهات منظمة 
 OECD ،التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة: التقرير النهائي

باريس.  ،Publishing

منظمة األغذية والزراعة:
978-92-5-134126-1 :ISBN

CA6772AR :رقم الوثيقة

الميدان  التعاون والتنمية في  المعنية وتحت مسؤوليتها. وتستخدم منظمة  البيانات اإلحصائية إلسرائيل من ِقبل السلطات اإلسرائيلية  َمْت  ُقدِّ
االقتصادي هذه البيانات دون المساس بوضع مرتفعات الجوالن والقدس الشرقية والمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية بموجب القانون 

الدولي. 
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تمهيد
تتعــّرض الشــركات التــي تعمــل فــي القطــاع الزراعــي لضغــوط متزايــدة مــن أجــل معالجــة األضــرار االجتماعيــة والبيئيــة 
فــي سالســل إمداداتهــا وإيجــاد ســبل لتحقيــق المقاصــد الحاســمة الــواردة ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة. وفــي 
الوقــت نفســه، ينطــوي الســياق الــذي تعمــل فيــه الشــركات علــى تنامــي التحديــات المتمثلــة فــي نــدرة المــوارد، وتدهــور 
التربــة والميــاه، وتغّيــر المنــاخ، وتوقــع ازديــاد عــدد ســكان العالــم إلــى 11 مليــار نســمة بحلــول نهايــة القــرن. وتســاعد 
توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن سالســل اإلمــدادات 
ــة علــى أســاس  ــة الواجب ــر إطــار للعناي ــر توفي ــات عب ــة المســؤولة )التوجيهــات( الشــركات علــى مواجهــة هــذه التحدي الزراعي
المخاطــر يرمــي إلــى تحديــد المخاطــر فــي سالســل اإلمــدادات الزراعيــة العالميــة ومعالجتهــا. ويعتــرف 39 بلــًدا، فضــاًل عــن 
المجتمــع المدنــي والعمــال واألعمــال التجاريــة، بالتوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات. وتســتند هــذه األخيــرة إلــى المعاييــر 
القائمــة مــن قبيــل مبــادئ لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي الخاصــة باالســتثمارات المســؤولة فــي الزراعــة ونظــم األغذيــة 
والخطــوط التوجيهيــة الصــادرة عــن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي بشــأن المؤسســات المتعــددة 
الجنســيات، لمســاعدة الشــركات علــى تحقيــق التوقعــات الدوليــة المتعّلقــة بالســلوك التجــاري المســؤول فــي سالســل 

ــة.  القيمــة الزراعي

ولتعزيــز العمــل بهــذه التوجيهــات، أطلقــت منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة 
مشــروًعا تجريبًيــا فــي عــام 2018 مــع شــركات ومبــادرات قطاعيــة متطوعــة تعمــل فــي مجــال سالســل اإلمــدادات الزراعيــة. 
ويضــم المشــاركون مؤسســات تعمــل فــي مختلــف أجــزاء سلســلة القيمــة وتكــون مســؤولة عــن إنتــاج مجموعــة واســعة 
مــن الســلع الزراعيــة الغذائيــة وغيــر الغذائيــة مثــل المــوز ولحــم البقــر والــكاكاو والقطــن ومنتجــات األلبــان وزيــت النخيــل 
والصويــا والســكر والتبــغ مــن بيــن جملــة منتجــات أخــرى، ونقلهــا وتحويلهــا. وتــرد فــي الصفحــة 29 مــن هــذا التقريــر قائمــة 

بالمشــاركين الذيــن وافقــوا علــى اإلفصــاح عــن مشــاركتهم فــي المشــروع التجريبــي. 

وباإلضافــة إلــى تقييــم كيفيــة قيــام الشــركات بتفســير وتنفيــذ الســلوك التجــاري المســؤول ومبــادئ العنايــة الواجبــة، 
يســعى المشــروع التجريبــي إلــى دعــم الشــركات لتكويــن فهــم أفضــل إلطــار ممارســة العنايــة الواجبــة المســتند إلــى 5 
خطــوات الــذي توصــي بــه التوجيهــات بغيــة إدارة المخاطــر الســائدة فــي سالســل اإلمــدادات الزراعيــة بطريقــة منهجيــة 
وشــاملة. وســمح المشــروع التجريبــي أيًضــا للشــركات بتقاســم الــدروس المســتفادة والممارســات الجّيــدة فــي تنفيــذ 

العنايــة الواجبــة بشــكل صريــح، وبطــرح التســاؤالت وتشــارك الحلــول لمعالجــة الفجــوات وأوجــه عــدم االتســاق. 

ويعــرض هــذا التقريــر النهائــي النتائــج الرئيســية للمشــروع التجريبــي. كمــا أنــه يلّخــص الــدروس المســتفادة والممارســات 
الجّيــدة والتحديــات التــي تتعّلــق بتنفيــذ العنايــة الواجبــة فــي سلســلة اإلمــدادات والتــي حّددهــا المشــاركون فــي المشــروع 
التجريبــي، ويقــّدم التوصيــات والخطــوات التاليــة لتقــوم الشــركات ويقــوم واضعــو السياســات بتعزيــز اســتيعاب التوصيــات 

الــواردة فــي التوجيهــات فــي القطــاع الزراعــي.

https://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf
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التعاريف
خط األساس المعّدل

بيانــات يتــم جمعهــا مــن خــالل الدراســة االســتقصائية األساســية وتعديلهــا الســتبعاد ثــالث شــركات لــم تجــب علــى 
الدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز. ويضمــن هــذا التعديــل إمكانيــة إجــراء المقارنــات بيــن المجموعــة نفســها مــن 

الشــركات التــي أجابــت علــى مســح خــط األســاس والدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز.

سالسل اإلمدادات الزراعية
ــات والمعلومــات والمــوارد والخدمــات  ــة والتكنولوجي ــع األنشــطة والمنظمــات والجهــات الفاعل هــي نظــام يشــمل جمي
التــي تشــارك فــي إنتــاج المنتجــات القائمــة علــى الزراعــة لعرضهــا فــي األســواق االســتهالكية. وهــي تشــمل قطاعــات 
مــا قبــل اإلنتــاج الزراعــي ومــا بعــده، مــن اإلمــداد بالمدخــالت الزراعيــة )مثــل البــذور أو األســمدة أو األعــالف أو األدويــة أو 
المعــدات( إلــى اإلنتــاج والمناولــة بعــد الحصــاد والمعالجــة والنقــل والتســويق والتوزيــع والبيــع بالتجزئــة. كمــا أنهــا تشــمل 

خدمــات الدعــم مثــل خدمــات اإلرشــاد، والبحــث والتطويــر، والمعلومــات عــن األســواق.

الشريك التجاري
يشار إلى الكيانات التي تربطها عالقة تجارية بمؤسسة ما على أنها »شريك تجاري«. 

العالقة التجارية
يشــمل مصطلــح »العالقــة التجاريــة« العالقــات التــي تقيمهــا مؤسســة مــا مــع الشــركاء التجارييــن، والكيانــات فــي 
سلســلة اإلمــداد، وأي هيئــات حكوميــة أو غيــر حكوميــة أخــرى ترتبــط مباشــرة بعملياتهــا التجاريــة أو منتجاتهــا أو خدماتهــا.

مؤسسات ما بعد اإلنتاج
هــي مؤسســات تشــارك فــي تجميــع المنتجــات القائمــة علــى الزراعــة وتجهيزهــا وتوزيعهــا وتســويقها. ويمكنهــا أن 
تشــمل تجــار الجملــة أو التجــار أو شــركات النقــل أو شــركات التصنيــع أو منتجــي النســيج والوقــود األحيائــي أو تجــار التجزئــة 

ومتاجــر األغذيــة.
 

العناية الواجبة
ــة لألنشــطة التــي تقــوم بهــا وأن  ــة والمحتمل ــار الضــارة الفعلي ــأن تحــّدد اآلث ــة التــي تســمح للمؤسســات ب هــي العملي
تقّيمهــا وتخفــف مــن وطأتهــا وتقــي منهــا وتوضــح كيفيــة معالجتهــا كجــزء ال يتجــزأ مــن اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باألعمــال 
التجاريــة ونظــم إدارة المخاطــر. وترتبــط العنايــة الواجبــة باآلثــار الضــارة التــي تســببها المؤسســات أو تشــارك فيهــا، وكذلــك 

باآلثــار الضــارة التــي ترتبــط مباشــرة بعمليــات المؤسســات أو منتجاتهــا أو خدماتهــا عــن طريــق عالقــة تجاريــة. 

العناية الواجبة المعززة
ــة خطــر«  ــن يعــّدون »حال ــن الذي ــل المواقــع أو المنتجــات أو الشــركاء التجاريي ــى مث يجــب أن تخضــع مجــاالت الخطــر األعل
للعنايــة الواجبــة المعــززة. وقــد تشــمل العنايــة الواجبــة المعــززة التحقــق الميدانــي مــن الظــروف النوعيــة الخاصــة بالمواقــع 

أو المنتجــات أو الشــركاء التجارييــن الذيــن يعــّدون »حالــة خطــر«.

التخفيف من وطأة اآلثار
يشــير »التخفيــف مــن طــأة اآلثــار« إلــى اإلجــراءات المتخــذة لتقليــل الضــرر أو إزالتــه فــي حــال وقــوع حــدث ســلبي. ويمكــن 

أن تتخــذ تدابيــر التخفيــف مــن وطــأة اآلثــار قبــل وقــوع حــدث مــا أو خاللــه أو بعــده مــن أجــل الحــد مــن حجــم الضــرر.

الوقاية
تشــير »الوقايــة« إلــى اإلجــراءات المّتخــذة منًعــا لوقــوع الضــرر أو تكــراره. بمعنــى آخــر، ُتتخــذ تدابيــر الوقايــة قبــل وقــوع 

الضــرر.



حاالت الخطر
ــة  ــي مــن الظــروف النوعي ــك التحقــق الميدان ــة المعــززة. وقــد يتضمــن ذل ــة الواجب ــة العناي هــي حــاالت تســتدعي عملي

الخاصــة بالمواقــع أو بالمنتجــات أو بالشــركاء التجارييــن الذيــن يعــّدون »حالــة خطــر«. 

االنتصاف
توفير سبل االنتصاف من اآلثار السلبية.

الخطر
احتمــال أن تتســبب المؤسســات بظهــور آثــار ضــارة علــى األشــخاص والبيئــة والمجتمــع أو مشــاركتها فيهــا أو ارتباطهــا بهــا 

مباشرة.  

العناية الواجبة على أساس المخاطر 
عندمــا تتناســب طبيعــة العنايــة الواجبــة ومداهــا مــع نــوع اآلثــار الضــارة واحتمــال ظهورهــا. وينبغــي أن تحــدد شــّدة اآلثــار 

الضــارة الفعليــة والمحتملــة مــدى ضــرورة العنايــة الواجبــة وتعقيدهــا.

إدارة المخاطر
الوقاية من اآلثار السلبية المحتملة والفعلية والتخفيف منها واالنتصاف منها. 

 
أصحاب المصلحة

يشــمل أصحــاب المصلحــة األشــخاص أو المجموعــات المتأثــرة أو التــي قــد تتأثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر باإلجــراءات 
التــي تتخذهــا المؤسســة ومحاوروهــا.

الموردون
جميع العالقات التجارية التي توّفر منتًجا أو خدمة لمؤسسة ما بشكل مباشر أو غير مباشر.

مؤسسات ما قبل اإلنتاج/ المؤسسات في المزارع
مؤسســات تشــارك فــي اإلنتــاج الزراعــي والمعالجــة األساســية بالقــرب مــن المــزارع. وقــد تشــمل المزارعيــن )بمــا فــي 
ذلــك المــزارع األســرية الصغيــرة إلــى الكبيــرة الحجــم ومنظمــات المزارعيــن والتعاونيــات والمؤسســات الخاصــة( والشــركات 

التــي تســتثمر فــي األراضــي وتديــر المــزارع مباشــرة.



xi

قائمة المختصرات
CPLCC Consentement préalable donné librement et en connaissance de cause

CRE Conduite responsable des entreprises

ESG Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FMCG Les biens de consommation rapide

KPI Indicateur de performance clé

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

ODD Objectifs de développement durable

OIT Organisation internationale du travail

OSC Organisation de la société civile

PGC Produit de grande consommation

SIG Système d’information géographique

UNGP Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
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موجز
ــة  ــة تشــاورية متعــددة أصحــاب المصلحــة دامــت ســنتين وقادتهــا أمان ــر عملي ــام 2016 إث ــم إطــالق التوجيهــات فــي ع ت
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي وأمانــة منظمــة األغذيــة والزراعــة. وتشــّكل التوجيهــات إطــاًرا مشــترًكا 
ــى  ــة عل ــى طــول سالســل اإلمــدادات الزراعي ــي تعمــل عل ــا لمســاعدة المؤسســات الت ــق عالمًي ــل للتطبي ــا قاب ومقياًس

تحديــد اآلثــار الضــارة والتخفيــف منهــا والمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة.

وفــي فبراير/شــباط 2018، أطلقــت منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة 
مشــروع تنفيــذ تجريبــي الختبــار التطبيــق العملــي للتوجيهــات ولتزويــد الشــركات والمبــادرات القطاعيــة بالمعلومــات 
مــن أجــل فهــم الطريقــة التــي تنفــذ فيهــا الشــركات التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات. وبــدأ المشــروع بإجــراء دراســة 
اســتقصائية أساســية فــي ربيــع 2018 للشــركات المشــاركة ومبــادرات سلســلة اإلمــدادات مــن أجــل تقييــم مــدى معالجــة 
المشــاركين للتوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات. وقامــت نتائــج التقريــر األساســي1 ومــا لحقــه مــن تحليــل ومناقشــة مــع 
المشــاركين، بإثــراء نطــاق األنشــطة األخــرى التــي تــم االضطــالع بهــا أثنــاء المشــروع التجريبــي. وشــملت هــذه األنشــطة 
ــم مــن األقــران واالجتماعــات الشــخصية التــي ســمحت للمشــاركين ومجموعــة  ــة للتعّل سلســلة مــن النــدوات اإللكتروني
أوســع مــن أصحــاب المصلحــة بتبــادل الخبــرات ومناقشــة الحلــول بغيــة التصــدي للتحديــات التــي جــرى تحديدهــا. وأجريــت 
ــذ  ــه الشــركات فــي تنفي ــذي أحرزت ــة فهــم التقــدم ال ــع 2019 بغي ــرز فــي ربي ــن التقــدم المح ــة ع دراســة اســتقصائية ثاني

التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات. 

ويناقــش هــذا التقريــر الُنهــج المتبعــة حالًيــا إزاء الســلوك التجــاري المســؤول داخــل سالســل اإلمــدادات الزراعيــة العالميــة. 
ــدة. ويحــدد  ــة علــى الممارســات الجّي ــك األمثل ــذ، بمــا فــي ذل ــدروس المســتفادة مــن مشــروع التنفي ــه يعــرض ال كمــا أن
التقريــر أيًضــا بعــض التحديــات الرئيســية التــي تعتــرض الشــركات وأصحــاب المصلحــة فيهــا عنــد تنفيــذ العنايــة الواجبــة 

علــى أســاس المخاطــر ومعالجــة المخاطــر واآلثــار المحتملــة فــي عملياتهــا وعالقاتهــا التجاريــة األوســع. 

ــا معقــًدا إزاء الســلوك التجــاري المســؤول، ولكــن  تتبــع شــركات عديــدة فــي سالســل اإلمــدادات الزراعيــة نهًج
اســتراتيجيات العنايــة الواجبــة مدفوعــة فــي الكثيــر مــن األحيــان بالضغــوط الخارجيــة

وكّونــت شــركات عديــدة مشــاركة فــي المشــروع التجريبــي فهًمــا معمًقــا لكيفّيــة اتصــال قضايــا التنميــة المســتدامة 
بعملياتهــا التجاريــة واتخــذت خطــوات لاللتــزام بالســلوك التجــاري المســؤول مــن خــالل تطويــر التزامــات سياســية قويــة. 
وأنشــأت هــذه الشــركات نظــم إدارة متينــة وعمليــات لتنفيــذ هــذه االلتزامــات وضمــان مســاءلة اإلدارة العليــا. وتــم 
تحديــد ذلــك بوضــوح فــي الدراســة االســتقصائية األساســية، واســتمرت الشــركات المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي 
منــذ ذلــك الحيــن بتعزيــز التزامهــا بالســلوك التجــاري المســؤول. وشــمل ذلــك تقويــة الُنهــج المتبعــة فــي قضايــا مثــل 
الرفــق بالحيوانــات والحاجــة إلــى إدراج منظــور جنســاني فــي العنايــة الواجبــة. وبّينــت الشــركات المشــاركة فــي المشــروع 
التجريبــي التــي وّفــرت أو أنتجــت ســلًعا أساســية مختــارة )الــكاكاو وزيــت النخيــل والصويــا والســكر والتبــغ( عــن التــزام قــوي 

جــًدا بالسياســات ذات الصلــة بالســلوك التجــاري المســؤول والموصــى بهــا فــي التوجيهــات.

وشــّددت الشــركات علــى أن مشــاركتها فــي المشــروع التجريبــي دعــم التزاماتهــا بمــا يجــري مــن تحســين لممارســات العناية 
الواجبــة. وشــملت اإلجــراءات المحــّددة التــي اتخذهــا المشــاركون فــي ســياق المشــروع التجريبــي، إجــراء حــوارات داخــل 
منظماتهــم حــول التحديــات التــي جــرى تحديدهــا أثنــاء مشــاركتهم فــي المشــروع التجريبــي أو تطويــر عمليــات وسياســات 
رســمية جديــدة وتنفيذهــا. وأفــادت شــركات عديــدة بــأن المشــروع التجريبــي أتــاح لهــا فرصــة إجــراء المقارنــات مــع تجــارب 
الشــركات األخــرى وأدواتهــا وممارســاتها الجيــدة واالســتفادة منهــا لدعــم التحســينات الجاريــة فــي الطريقــة التــي تعالــج 

فيهــا العنايــة الواجبــة فــي سلســلة اإلمــداد.

المشروع التجريبي المتعّلق بتنفيذ توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية   1
http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf المسؤولة، التقرير األساسي

http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf
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ولكــّن معظــم التغّيــرات التــي أجرتهــا الشــركات فــي ســياق المشــروع التجريبــي قــد تأثــرت بعوامــل أخــرى خارجــة عــن نطــاق 
مشــاركتها فــي هــذا المشــروع، وكانــت مدفوعــة بهــا. وكانــت هــذه العوامــل خارجيــة مــن قبيــل إدخــال متطلبــات قانونيــة 

جديــدة وزيــادة الضغــط الــذي تمارســه منظمــات المجتمــع المدنــي، وداخليــة مثــل التغّيــرات فــي اســتراتيجية العمــل. 

وشــددت الشــركات المشــاركة، وال ســيما شــركات الســلع اإلســتهالكية الســريعة التنقــل والشــركات التــي تتعامــل مــع 
المســتهلكين مباشــرة، علــى عــدد المــّرات التــي ُتتخــذ فيهــا اإلجــراءات رًدا علــى ضغــط خارجــي تمارســه منظمــات المجتمــع 
ــة والمجتمــع وحقــوق اإلنســان.  ــر الضــار علــى البيئ ــق إزاء حــاالت التأثي ــد إعرابهــا عــن القل المدنــي ووســائل اإلعــالم عن
ويضطلــع أصحــاب المصلحــة هــؤالء بــدور رئيســي فــي تحفيــز الشــركات علــى معالجــة الثغــرات فــي ممارســاتها الخاصــة 
بالســلوك التجــاري المســؤول. ولكــن يمكنهــم أيًضــا أن يدفعــوا الشــركات إلــى إســناد األولويــة لقضايــا فرديــة بطريقــة 
ــة هــذه  ــى معالج ــز عل ــون مــن شــأنه التركي ــة يك ــة الواجب ــاع نهــج شــامل متواصــل إزاء العناي ــز اتب ــداًل مــن تعزي ــة ب تفعالي

القضايــا حيــث هنــاك احتمــاالت كبيــرة بــأن يتــم إلحــاق الضــرر باألشــخاص أو البيئــة. 

ال تزال هناك ثغرات في كيفّية ترجمة الشركات لاللتزامات السياسية إلى إجراءات التنفيذ

خلصــت الدراســة االســتقصائية األساســية إلــى أن شــركات كثيــرة تملــك سالســل إمــدادات واســعة ومعقــدة جــًدا، وتعتمد 
مجموعــة مــن ممارســات الشــراء المختلفــة، ولديهــا مســتويات متباينــة مــن التأثيــر علــى اإلدارة أو مــن التحكــم بأجــزاء مــن 
ــر مــن شــركات الســلع اإلســتهالكية الســريعة التنقــل والشــركات  ــال، يعمــل الكثي ــى ســبيل المث سلســلة اإلمــداد. وعل
التــي تتعامــل مــع المســتهلكين مباشــرة، ضمــن عــّدة سالســل إمــداد بالســلع ويتــزّودون مــن مورديــن مــن حــول العالــم. 
وحتًمــا، فــإن المشــاكل التــي تواجههــا هــذه الشــركات واســعة النطــاق ومعقــدة. وبالنســبة إلــى الشــركات التــي تعمــل 
فــي المراحــل األولــى مــا قبــل اإلنتــاج، يســتلزم التعامــل مــع مئــات أو آالف المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة للحــرص 
ــادت نســبة 57 فــي  ــكار. وأف ــن المــوارد أو االبت ــر م ــدر كبي ــر ق ــا بطريقــة مالئمــة، تواف ــد المخاطــر ومعالجته علــى تحدي
المائــة مــن الشــركات المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي بأنهــا تتــزّود بالمنتجــات الزراعيــة مــن المزارعيــن أصحــاب الحيــازات 
الصغيــرة إلــى حــد مــا. وقــد تفتقــر المؤسســات الماليــة التــي تســتثمر فــي األراضــي وتوّفــر رأس المــال للشــركات علــى 
طــول سلســلة اإلمــداد، إلــى القــدرة علــى تقييــم جميــع المخاطــر الكامنــة فــي حافظاتهــا. بالتالــي، ُيعــّد إســناد األولويــة 

إلجــراءات تقييــم المخاطــر وإدارتهــا، علــى النحــو الموصــى بــه فــي التوجيهــات، أمــًرا أساســًيا. 

ــدة واألمثلــة علــى كيفيــة ترجمتهــا  ــادل الممارســات الجّي ــذ المشــروع التجريبــي، بتب ــرة تنفي وقامــت الشــركات طيلــة فت
ــات  ــة لجمــع البيان ــاًل إنشــاء نظــم داخلي ــك مث ــا. ويشــمل ذل ــم المخاطــر وإدارته ــل تقيي ــراءات مــن أج ــى إج ــا إل اللتزاماته
والمعلومــات المتعّلقــة بالمخاطــر، واســتخدام التكنولوجيــا، وإقامــة الشــراكات مع أصحــاب المصلحة الخارجيين، واســتخدام 

الموظفيــن الميدانييــن لرصــد المخاطــر وإثــراء العمــل مــع المورديــن.

ولكــن ال تــزال هنــاك ثغــرات كبيــرة بيــن االلتزامــات السياســية التــي تقــوم بهــا الشــركات وترجمــة هــذه االلتزامــات إلــى 
إجــراءات ملموســة فــي مجــال العنايــة الواجبــة مــن قبيــل اســتراتيجيات تقييــم المخاطــر وإدارتهــا. وتظهــر هــذه الثغــرات 
فــي الشــكل 1 الــذي يبّيــن مــدى معالجــة المشــاركين لمــا تغطيــه التوجيهــات مــن معاييــر شــاملة ومجــاالت فيهــا مخاطــر 
محــّددة، فــي سياســاتهم وأنشــطتهم المتعّلقــة بتقييــم المخاطــر وإدارتهــا. واتخــذت شــركات عديــدة التزامــات سياســية 
جديــدة فــي ســياق المشــروع التجريبــي بمــا يتماشــى مــع التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات. ولكــن يعتمــد تنفيــذ 
االلتزامــات السياســية التــي تقــوم بهــا الشــركات فــي الكثيــر مــن األحيــان اعتمــاًدا كبيــًرا علــى القبــول الداخلــي والتأييــد 

فــي المنظمــة، وكذلــك علــى اإلجــراءات التــي يتخذهــا المــوردون والشــركاء التجاريــون علــى طــول سلســلة القيمــة. 



020406080100

%79%6

%52

%48

%6

%4

الدراسة االستقصائية األساسية الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز

xv

الشكل 1- نسبة الشركات التي تناولت المعايير الشاملة ومجاالت الخطر المحّددة التي تغطيها التوجيهات، في 
سياساتها وأنشطتها لتقييم المخاطر وإدارتها في الدراسة االستقصائية األساسية ونسبة التحسين في الدراسة 

االستقصائية عن التقدم المحرز. 
 

وتتســم الثغــرات بيــن التزامــات الشــركات واإلجــراءات التــي تتخذهــا مــن جهــة والتوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات مــن 
جهــة أخــرى بأهميــة خاصــة بالنســبة إلــى قضايــا مــن قبيــل األمــن الغذائــي والتغذيــة، وحقــوق حيــازة األراضــي والحصــول 
علــى المــوارد الطبيعيــة، وتقاســم المنافــع المتأتيــة مــن عمليــات الشــركات. وتحتــل جميــع هــذه القضايــا مكانــة محوريــة 
فــي العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ويعتبرهــا أصحــاب المصلحــة مهمــة جــًدا للســلوك التجــاري المســؤول فــي 
ــاة  ــث إنهــا تســتلزم مراع ــد معالجتهــا حي ــة عن ــًدا وصعوب ــا تعقي ــر القضاي ــة. كمــا أنهــا مــن أكث سالســل اإلمــدادات الزراعي
المقايضــات المحتملــة )مثــاًل بيــن اســتخدام األراضــي مــن جانــب المجتمعــات المحّلّيــة واألولويــات التنمويــة للحكومــة(، 
ووضــوح حيــازة األراضــي، ومشــاركة المجتمعــات المحّلّيــة والعمــال. بالتالــي، يمكــن لالفتقــار إلــى ُنهــج العنايــة الواجبــة 
الفعالــة إزاء هــذه القضايــا أن يزيــد مــن المخاطــر المحتملــة التــي تحــدق بالمجتمعــات المحّلّيــة فــي مناطــق اإلنتــاج الزراعــي 
وبالشــركات التــي تعمــل فــي هــذه المناطــق أو تتــزّود فيهــا. كمــا أنــه يســّلط الضــوء علــى الحاجــة إلــى انخــراط أصحــاب 

المصلحــة علــى نطــاق أوســع لدعــم تنفيــذ التقييــم الفّعــال للمخاطــر المتعّلقــة بهــذه القضايــا والتخفيــف منهــا.

تتطلب التحديات المنهجية تعاوًنا أوثق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين 

إن بعــض التحديــات التــي تواجههــا الشــركات، كتلــك المرتبطــة بحقــوق حيــازة األراضــي والحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة، 
والعمالــة غيــر النظاميــة، وعمــل األطفــال، والتمييــز ضــد الفئــات الضعيفــة مــن قبيــل النســاء والعمــال المهاجريــن، 
منتشــرة علــى نطــاق واســع فــي القطــاع الزراعــي. وبالنســبة إلــى العديــد مــن الشــركات، تعتبــر إدارة هــذه التحديــات أمــًرا 
محورًيــا للمحافظــة علــى »قبــول اجتماعــي« طويــل األجــل للعمــل فــي البلــدان التــي تتــزّود فيهــا ولحمايــة الشــركة مــن 
المخاطــر التشــغيلية والتــي تمــّس ســمعتها. ولكــن تعتــرف شــركات عديــدة أيًضــا بــأن قدرتهــا علــى التخفيــف بفعاليــة مــن 
المخاطــر المتصلــة بهــذه القضايــا بمفردهــا محــدودة نظــًرا إلــى التحديــات المنهجيــة والســياقية. ويشــكل التعــاون مــا قبــل 

المنافســة علــى طــول سلســلة اإلمــدادات وعبرهــا، نهًجــا توصــي بــه التوجيهــات. 

وفــي حيــن تقــع المســؤولية الرئيســية لحمايــة حقــوق الحيــازة والحقــوق الخاصــة بالمــوارد علــى عاتــق الحكومــات، تعمــل 
الشــركات فــي الكثيــر مــن األحيــان أو تتــزّود فــي بلــدان ال تعالــج فيهــا األطــر القانونيــة حقــوق الحيــازة والحقــوق الخاصــة 
بالمــوارد معالجــة مالئمــة. وفــي هــذه الحــاالت، توصــي التوجيهــات بــأن ترّكــز الشــركات علــى إدارة المخاطــر بطريقــة 
مباشــرة وعلــى تعزيــز الممارســات الجّيــدة حتــى عندمــا ال تتوافــر المعاييــر والخطــوط التوجيهيــة الوطنيــة. وقــد يتطلــب 
ذلــك مــن الشــركات أن تكــون مســتعدة للعمــل والتعــاون مــع مختلــف مجموعــات أصحــاب المصلحــة وأن تنظــر فــي إقامــة 

شــراكات مبتكــرة معهــا. 

االلتزامات السياسية

تقييم المخاطر

إدارة المخاطر
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ولقــد أقامــت بعــض الشــركات عالقــات مــع الشــركاء علــى األرض، مثــل منظمــات المجتمــع المدنــي المحّلّيــة )علــى غــرار 
المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات العمــال( والجهــات المانحــة الثنائيــة والمتعــددة األطــراف، وُنّفــذت برامــج متعــددة 
أصحــاب المصلحــة للبحــث عــن حلــول للقضايــا الصعبــة والمنهجيــة التــي تواجههــا فــي سالســل إمداداتهــا. ولقــد تبّيــن 
للعديــد مــن الشــركات أنــه يمكنهــا مــن خــالل العمــل مــع هــؤالء الشــركاء أن تحــرص علــى أن يكــون نهــج إدارة المخاطــر الــذي 
تتبعــه مناســًبا لمســتوى المخاطــر المحــّددة ومــدى تعقيدهــا فــي الســياق المحلــي. وشــددت الشــركات أيًضــا علــى أنــه 

يمكــن للتعــاون الوثيــق مــع الجهــات الفاعلــة الحكوميــة المحّلّيــة أن يشــكل مصــدًرا للدعــم فــي الكثيــر مــن األحيــان.  

إن اعتماد الشركات الواسع النطاق على الخطط المعتمدة على صعيد القطاع أو على منصات األطراف 
الثالثة قد يؤثر على العناية الواجبة الفعالة

تعتمــد الشــركات اعتمــاًدا واســع النطــاق علــى الخطــط المعتمــدة علــى صعيــد القطــاع مثــل أطــر المراجعــة وإصــدار 
الشــهادات، أو علــى الجهــات الموّفــرة للمعلومــات عــن المخاطــر، أو علــى منصــات مراقبــة المورديــن لدعــم العنايــة 
الواجبــة فــي سالســل إمداداتهــا. وتســتخدم شــركات عديــدة الخطــط المعتمــدة علــى نطــاق القطــاع لتحديــد المخاطــر أو 
تأميــن الثقــة بأنــه تــم التخفيــف مــن المخاطــر المحتملــة. وُينظــر إلــى برامــج إصــدار الشــهادات والمبــادرات القطاعيــة فــي 
التوجيهــات علــى أنهــا مــورد يمكــن للشــركات أن تســتخدمه لدعــم جهودهــا المتعّلقــة بالعنايــة الواجبــة. وبالفعــل، يمكــن 
للتعــاون القطاعــي أن يــؤدي دوًرا مهًمــا فــي تعزيــز أوجــه الكفــاءة فــي جمــع المعلومــات عــن المخاطــر وتنفــذ خطــة لمعالجــة 
المخاطــر والتخفيــف منهــا. ولكــن تنــص التوجيهــات بوضــوح أيًضــا علــى أن الشــركات تبقــى مســؤولة عــن ضمــان العنايــة 
الواجبــة الفعالــة والتخفيــف مــن المخاطــر فــي سالســل إمداداتهــا وأنــه ال يمكــن إســناد هــذه المســؤولية إلــى كيانــات 

أخــرى. وحــدد المشــروع التجريبــي ثالثــة تحديــات خاصــة تتعّلــق باالعتمــاد علــى الخطــط المعتمــدة علــى نطــاق القطــاع.

أواًل، ال يتم دائًما تصميم األطر المعيارية التي تستخدمها الخطط المعتمدة على نطاق القطاع لمعالجة المجموعة  	
الواسعة من القضايا التي يمكن أن تواجهها الشركات في سالسل إمداداتها والتي تظهر في التوجيهات. ويوّلد 
النهج المنهجي الواحد للجميع الذي تعتمده خطط عديدة )مثاًل في ما يتعّلق بآليات التأمين( تحديات أمام الشركات 

الساعية إلى معالجة قضايا تخّص منطقة معّينة أو سياق محّدد.

ثانًيا، ال توّفر معظم خطط األطراف الثالثة تفاصيل كافية عن المخاطر القائمة في سلسلة اإلمدادات وعن  	
كيفية إدارتها على األرض. وترّكز خطط عديدة على تحديد ما إذا كانت تستوفى بعض المعايير )مثل معيار إصدار 

الشهادات( بداًل من تقديم المعلومات عن المخاطر للشركات. ويوّلد ذلك تحديات أمام شركات ما بعد اإلنتاج 
الساعية إلى تكوين فهم معّمق لكيفية معالجة الموردين للمخاطر الرئيسية، ما يحد بالتالي من قدرتها على 
تشاطر هذه المعلومات مع أصحاب المصلحة من قبيل الحكومات والمستثمرين والعمالء وعلى التأثير على 

الموردين لتغيير اإلجراءات أو تنفيذها.

وأخيًرا، يمكن للشركات أن تختار من بين مجموعة واسعة من الخطط المعتمدة على نطاق القطاع لدعم عملية  	
العناية الواجبة الخاصة بها. ولكن الخطط المختلفة تعالج مجموعات مختلفة من القضايا، وبعضها يناسب سلًعا 

أو مخاطر معّينة من غير سواها. ويمكن أن يترتب عن ذلك تكاليف كبيرة على الشركات في مراحل ما قبل اإلنتاج 
وما بعده على السواء، ال سيما على األعمال التجارية الصغيرة وصغار المنتجين مثل المزارعين أصحاب الحيازات 

الصغيرة.

ولكــن يجــب االعتــراف بــأن هــذه التحديــات ال تخــص القطــاع الزراعــي وحــده، ويمكــن القيــام بعــّدة مقارنــات مــع قطاعــات 
أخــرى. فقــد رّكــز العمــل الــذي اضطلعــت بــه منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي فــي قطاعــي المعــادن 
والملبوســات واألحذيــة علــى العمــل مــع الخطــط المعتمــدة علــى نطــاق القطاعيــن ومــع الشــركات وأصحــاب المصلحــة 
اآلخريــن لدعــم مواءمــة هــذه الخطــط مــع توجياهــات كل قطــاع بشــأن العنايــة الواجبــة. والفرصــة ســانحة أمــام المنظمــة 

لتطبيــق الــدروس المســتفادة مــن عملهــا علــى القطــاع الزراعــي. 

ال توفر الشركات حتى اآلن المعلومات ذات الصلة الكافية عن المخاطر وممارسات العناية الواجبة في 
تقاريرها العلنية

ولــدى معظــم الشــركات المشــاركة عمليــات خارجيــة معقــدة لرفــع التقاريــر، ولكــن يبقــى اإلبــالغ العلنــي عــن اآلثــار الفعليــة 
ــة الموصــى بهــا فــي التوجيهــات محــدوًدا.  ــة الواجب ــذ خطــوات العناي ــة تنفي ــة فــي سالســل إمداداتهــا وكيفّي والمحتمل
وفــي الكثيــر مــن األحيــان، تقلــق الشــركات مــن األثــر الــذي قــد يترتــب عــن اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات علــى عملهــا 
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التجــاري، ال ســيما فــي مــا يتعّلــق بالســّرية التجاريــة وســمعة العالمــة التجاريــة. ولكــن يعتبــر رفــع التقاريــر العلنيــة الدقيقــة 
وذات الصلــة وفــي الوقــت المناســب أمــًرا مهًمــا جــًدا بالنســبة إلــى أصحــاب المصلحــة الخارجييــن، بمــا فــي ذلــك األعمــال 
التجاريــة نفســها والحكومــات والمســتثمرين ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمجتمعــات المحّلّيــة المتضــررة. وال يتماشــى 
ــار  ــد هــذه اآلث ــرى تحديدهــا والخطــوات المعتمــدة لتحدي ــي ج ــة الت ــة والمحتمل ــار الفعلي ــة بشــأن اآلث ــر العلني رفــع التقاري
وتقييمهــا وإدارتهــا مــع التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات فحســب، بــل يســاعد الشــركات أيًضــا علــى بنــاء الثقــة فــي 
العنايــة الواجبــة فــي سلســلة إمداداتهــا ومــع المجتمعــات المحّلّيــة المتضــررة. وألصحــاب المصلحــة الخارجييــن دور يؤدونــه 
فــي دعــم إدخــال التحســينات علــى عمليــة رفــع التقاريــر عبــر توفيــر الوضــوح واالتســاق األكبــر فــي توقعاتهــم المتعّلقــة 
ــار الواجــب لســرية األعمــال التجاريــة والســالمة  بالمعلومــات التــي يرغبــون فــي أن تقدمهــا الشــركات، مــع إيــالء االعتب

والشــواغل األخــرى المتعّلقــة بالتنافســية.

توصيات بشأن أولويات التحسين

يســّلط هــذا التقريــر النهائــي الضــوء علــى الخطــوات التــي تتخذهــا الشــركات لتنفيــذ عمليــة العنايــة الواجبــة الفعالــة فــي 
جميــع مراحــل سلســلة اإلمــدادات. وفــي حيــن ال تــزال التحديــات قائمــة، هنــاك إجــراءات عمليــة يمكــن اتخاذهــا لمعالجــة 

الثغــرات المحــّددة وتعزيــز تنفيــذ مبــادئ الســلوك التجــاري المســؤول فــي سالســل اإلمــدادات الزراعيــة.

توصيات للشركات

ينبغي للشركات التي تملك أو تدير عملية اإلنتاج أن تعزز نهجها الرامي إلى معالجة المخاطر الرئيسية الموجودة  	
في المراحل األولى من سلسلة اإلمداد. وينبغي أن تسعى الشركات أيًضا إلى إقامة شراكات فعالة مع أصحاب 

المصلحة الرئيسيين على األرض، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة والوكاالت الحكومية 
والمنظمات الدولية والخبراء ذوي المعرفة المعّمقة للثقافة المحّلّية والديناميكيات االجتماعية، حيث أمكن. وُيعّد 

مكّون التعاون والتشاور وإقامة الشراكات مع األطراف الثالثة مكّوًنا مهًما من نهج العناية الواجبة الموصى به 
في التوجيهات، ويجب أن يشّكل مجال عمل وبحث متواصل في ظل استمرار أصحاب المصلحة بتعزيز استيعاب 

التوصيات المتعّلقة بالعناية الواجبة. وقد ترغب الشركات أيًضا باستكشاف استراتيجيات التجارة واالستثمار 
والتنمية للبلدان األصلية لمعرفة كيف يمكن ربطها بتطبيق العناية الواجبة على نطاق أوسع في البلدان 

المضيفة. 

إيالء اهتمام أكبر لوجهات نظر المجتمعات المحّلّية المحتمل تأثرها طوال عملية العناية الواجبة، من أجل  	
االسترشاد بها لدى تحديد المخاطر وترتيبها بحسب األولوية وتقييمها ولدى تطوير خطط إدارة المخاطر وتنفيذ 

إجراءات االنتصاف عند االقتضاء. عالوة على ذلك، ينبغي للشركات أن تدعم الوصول إلى اآلليات القائمة 
للتظّلم وتسوية المنازعات مثل نظام جهات االتصال الوطنية والمحاكم وآليات المساءلة الدولية. ويمكن أن تعمل 

الشركات أيًضا مع منظمات المجتمع المدني لوضع قائمة بمؤشرات العناية الواجبة من أجل تتّبع التقدم الذي 
تحرزه هذه الشركات في إدارة المخاطر على األرض. 

استكشاف السبل الكفيلة بتشجيع استيعاب التوصيات الواردة في التوجيهات في سلسلة اإلمدادات. ويمكن  	
أن يشمل ذلك مثاًل تشجيع مجموعات الصناعة التي تكون الشركات عضًوا فيها على مواءمة معاييرها وأطرها 

مع التوجيهات ودعم العمل الجاري مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية 
والزراعة.  وينبغي لشركات ما بعد اإلنتاج أن تستفيد من وضعها كمشترية للعمل بصورة أوثق مع الموردين 

)المباشرين وغير المباشرين على السواء( بغية ضمان تنفيذ التوصيات المتعّلقة بالعناية الواجبة تنفيًذا فعااًل من 
جانب مورديها وشركائها التجاريين، بما في ذلك من خالل إدماج توصيات منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة في العقود المبرمة مع الموردين. وينبغي أن تقر الشركات بأن بعض 
الموردين قد يفتقرون إلى الموارد أو القدرات الالزمة لتنفيذ جميع متطلبات العناية الواجبة بمفردهم، ويتعّين 

عليها بالتالي أن تدعمهم، بما في ذلك من خالل التدريب وبناء القدرات.

العمل بصورة استراتيجية مع »نقاط االختناق« أو »نقاط المراقبة« في سلسلة اإلمدادات، مثل التجار والمصّدرين  	
والمجّمعين وبورصات السلع األساسية ومجّهزي المنتجات. ويمكن تحقيق ذلك أيًضا بالتعاون مع األقران في 

القطاع ومع أصحاب المصلحة اآلخرين، مثل واضعي السياسات، لتعزيز الوضوح والتحسينات في ظروف ما قبل 
اإلنتاج.
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مواصلة استكشاف التكنولوجيات الجديدة )مثل تكنولوجيا األقمار االصطناعية وتكنولوجيا السجالت الموّزعة، بما  	
فيها تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية( واالستفادة منها لرسم خرائط سالسل اإلمدادات وتحديد المخاطر 
واآلثار وتقييمها وإدارتها ورصدها. ويمكن لمركز السياسات المتعّلقة بتكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية2 

)Blockchain Policy Centre( التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومبادئ الذكاء 
االصطناعي3 الخاصة بالمنظمة أن تشكل موارد مفيدة للشركات.

بما أن سنة واحدة فقط قد انقضت بين الدراسة االستقصائية األساسية والدراسة االستقصائية عن التقدم  	
المحرز، يمكن للمشاركين في المشروع التجريبي أن يتطوعوا للمشاركة في تقييم المتابعة الذي سيجرى في 

بداية عام 2021 من أجل النظر في كامل التقدم المحرز على مدى ثالث سنوات. ومن شأن ذلك أن يسمح 
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بجمع المزيد من التوصيات المفيدة 

والممارسات الجّيدة لمشاركتها مع مجموعات أصحاب المصلحة كافة.

توصيات لواضعي السياسات  

دعم االستراتيجيات الرامية إلى معالجة القضايا الصعبة والمنهجية وتوسيع نطاق تنفيذ العناية الواجبة في  	
القطاع. ويجب أن ترتبط األنشطة حيث يكون ذلك مناسًبا، بالمنصات والمبادرات القائمة للحد من االزدواجية.

االستعانة بالدروس المستفادة من هذا المشروع التجريبي وعمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان  	
االقتصادي الرامي إلى تعزيز سالسل اإلمداد المسؤولة في آسيا والسلوك التجاري المسؤول في أمريكا 

الالتينية والبحر الكاريبي4 وعمل منظمة األغذية والزراعة في مجال االستثمار الزراعي المسؤول، بما في ذلك 
برنامجها اإلطاري، لتعزيز االستثمار المسؤول في نظم الزراعة واألغذية5، بغية استكشاف أوجه التآزر والفرص 

المتاحة لمواجهة التحديات المشتركة في سالسل القيمة الزراعية. ويجب أن ترتبط الجهود بعمل منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة ذي الصلة في النظم الغذائية العالمية وبالتنسيق 

والتعاون المتواصلين مع المنظمات والمبادرات الدولية األخرى. 

النظر في دعم تقييم مواءمة خطط القطاع الزراعي مع التوصيات الواردة في التوجيهات باالستناد إلى الدروس  	
المستفادة من تجارب منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في قطاعات أخرى. ويمكن للحكومات 
أن تعزز االتساق العالمي عبر تشجيع الخطط المعتمدة على نطاق القطاع والرامية إلى المشاركة في تقييمات 

المواءمة بقيادة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أو  االعتماد على نتائج هذه التقييمات 
الستخدامها في أنشطة المشتريات العامة أو التمويل المدعوم من الدولة أو في رصد األحكام المّتصلة بالبيئة 

والعمل في االتفاقات التجارية. 

دعم جمع البيانات النوعية القابلة للمقارنة والمتعّلقة بمخاطر سالسل اإلمدادات والعناية الواجبة، ونشرها  	
واإلبالغ عنها لكي تسترشد بها الشركات والمستثمرين في عملية صنع القرارات.

توفير التدريب وبناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني بغية توعيتها حول توقعات الشركات المتعّلقة بالعناية  	
الواجبة والدور الذي يمكن أن تؤديه هذه المنظمات في دعم عمل الشركات مع المجتمعات المحّلّية والحكومات.  

 Is there a role for blockchain in responsible supply chains?“  2”،منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )سبتمبر/أيلول 2019(
https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-responsible-supply-chains.htm . ولمزيد من المعلومات عن مركز السياسات المتعّلقة 

http://www.oecd.org/daf/blockchain/ :بتكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، يرجى زيارة الموقع
https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/ 3  مبادئ الذكاء االصطناعي الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

4  يعمل برنامج سالسل اإلمداد المسؤول في آسيا، وهو عبارة عن شراكة بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي يمّولها االتحاد األوروبي، مع الشركاء في آسيا لتعزيز احترام حقوق اإلنسان، بما فيها حقوق العمل، ومعايير العمل التجاري المسؤول في سالسل 

اإلمدادات العالمية. ويهدف مشروع السلوك التجاري المسؤول في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومفوضية 
األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي، إلى تعزيز النمو الذكي والمستدام والشامل في االتحاد األوروبي وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

عبر دعم ممارسات السلوك التجاري المسؤول بما يتماشى مع صكوك منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واألمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. 
https://mneguidelines.oecd.org/globalpartnerships/ :ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع
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األنشطة المقترحة لمواصلة تعزيز تنفيذ توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات المسؤولة 

ــز اســتيعاب التوجيهــات،  ــدة لتعزي ــه، ثمــة فــرص عدي ــدروس المســتفادة من ــي وال ــج المشــروع التجريب ــى نتائ اســتناًدا إل
وتشــمل:

تقييًما لمواءمة المبادرات القطاعية بغية تحديد السبل الكفيلة بتعزيز التقارب العالمي والفعالية في الخطط التي 	. 
تنّفذ التوصيات الواردة في التوجيهات.

تشاطر المعارف وتطوير األدوات العملية لتنفيذ التوجيهات والعناية الواجبة، بما في ذلك من خالل التدريب 		. 
ومبادرات بناء القدرات. 

البحث والتحليل في القضايا الرئيسية في سالسل اإلمدادات الزراعية وكيفية مساهمة التوجيهات في معالجتها. 			. 
ويمكن أن تشمل المواضيع من جملة أمور أخرى: تغّير المناخ؛ واآلثار المترتبة عن تنفيذ معايير السلوك التجاري 

المسؤول على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة؛ والمخاطر الناشئة عن استخدام التكنولوجيا في سالسل 
اإلمدادات الزراعية؛ والتحديات المتبقية المتصلة باألمن الغذائي والتغذية؛ والبحوث المتعّلقة باستيعاب العناية 

الواجبة واآلثار المترتبة عنها.

برنامًجا تستضيفه منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة يرّكز على المجاالت 	.. 
التي يمكن أن تستفيد فيها المنظمتان من معارفهما وقدراتهما لمعالجة الثغرات في ممارسات العناية الواجبة. 

ويمكن لهذا البرنامج أن يدعم مجموعات العمل والعمل الجماعي بين مختلف المنصات/البرامج لمواجهة التحديات 
في مجال العناية الواجبة وتعزيز سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة.

أواًل - معلومات أساسية
توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل 

اإلمدادات الزراعية المسؤولة

قامــت منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بدعــم مــن فريــق استشــاري 
متعــدد أصحــاب المصلحــة معنــي بالزراعــة، بوضــع توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي 
ــة المســؤولة )التوجيهــات( لمســاعدة المؤسســات علــى  ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن سالســل اإلمــدادات الزراعي
احتــرام المعاييــر القائمــة الخاصــة بالســلوك التجــاري المســؤول علــى طــول سالســل اإلمــدادات الزراعيــة. وتشــكل هــذه 
التوجيهــات التــي صــدرت فــي عــام 2016، إطــاًرا مشــترًكا ومعيــاًرا قابــل للتطبيــق عالمًيــا مــن أجــل مســاعدة المؤسســات 
التــي تعمــل علــى طــول سالســل القيمــة الزراعيــة، بمــا فــي ذلــك المؤسســات المحّلّيــة واألجنبيــة، والخاصــة والعامــة، 
ــة  ــق التنمي ــار ضــارة والمســاهمة فــي تحقي ــب عنهــا مــن آث ــف ممــا يترت ــى التخفي ــرة، عل ــرة والمتوســطة والكبي والصغي

المســتدامة.
وتــم تطويــر التوجيهــات لتلبيــة حاجــة ماســة إلــى اإلرشــاد بشــأن الســلوك التجــاري المســؤول فــي القطــاع الزراعــي. وتــم 
تحديــد هــذه التوجيهــات علــى أنهــا بــارزة بصــورة خاصــة فــي ظــل اســتمرار نمــو القطــاع وزيــادة االســتثمارات فــي اإلنتــاج 
الزراعــي. وتســتند التوجيهــات إلــى معاييــر الســلوك التجــاري المســؤول القائمــة منــذ فتــرة طويلــة وتدمجها، مثــل الخطوط 
التوجيهيــة الصــادرة عــن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي بشــأن المؤسســات المتعــددة الجنســيات، 
والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة المتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان، واإلعــالن الثالثــي للمبــادئ المتعلقــة 
ــة األمــن  ــادئ لجن ــة، ومب ــة الصــادر عــن منظمــة العمــل الدولي بالمؤسســات المتعــددة الجنســيات والسياســة االجتماعي
الغذائــي العالمــي الخاصــة باالســتثمارات المســؤولة فــي الزراعــة ونظــم األغذيــة. ويدعــم البرنامــج اإلطــاري6 لمنظمــة 
األغذيــة والزراعــة أيًضــا تطبيــق مبــادئ لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي وتوجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن سالســل اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة عبــر تعزيــز الوعــي والقــدرات 
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http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/en/

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains_9789264251052-en
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains_9789264251052-en
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/en/
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للقيــام باســتثمارات مســؤولة فــي الزراعــة والنظــم الغذائيــة. ولقــد التزمــت البلــدان المؤيــدة لتوصيــات مجلــس منظمــة 
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي المتعّلقــة بالتوجيهــات، بتعزيــز اســتيعاب إطــار هــذه التوجيهــات وتنفيــذه علــى 

نطــاق واســع فيهــا وخارجهــا. وكان 40 بلــًدا7 قــد قــام بهــذا االلتــزام وقــت نشــر هــذا التقريــر. 

ويمكــن لألعمــال التجاريــة أن تســتخدم عمليــات العنايــة الواجبــة، عندمــا يتــم تنفيذهــا بشــكل فعــال، إلدارة المخاطــر 
المتصلــة بعملياتهــا وللتخفيــف مــن مخاطرهــا التشــغيلية والماليــة والتــي تمــس ســمعتها. وباعتمادهــا إطــار ممارســة 
العنايــة الواجبــة المســتند إلــى 5 خطــوات الموصــى بــه فــي التوجيهــات، تســتطيع الشــركات أن تســاهم أيًضــا بصــورة 

ــة المســتدامة. ــق أهــداف التنمي اســتباقية فــي تحقي

ثانًيا - المشروع التجريبي
أطلقــت منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة فــي بدايــة عــام 8102 مشــروًعا 
تجريبًيــا مــع شــركات ومبــادرات قطاعيــة متطوعــة الختبــار التطبيــق العملــي للتوجيهــات وفهــم كيــف تقــوم الشــركات 
بتنفيــذ التوصيــات الــواردة فيهــا. وقــام فريــق استشــاري متعــدد أصحــاب المصلحــة معنــي بالزراعــة، بقيــادة الوكالــة 
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة وبدعــم مــن نــواب الرؤســاء فــي األعمــال التجاريــة والجهــات المســتثمرة والمجتمــع المدنــي، 
بتقديــم المشــورة والمالحظــات عــن طريــق أمانتــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذية 
والزراعــة للمســاعدة علــى تشــكيل األنشــطة التجريبيــة والعمــل مــع المشــاركين عــن طريــق النــدوات اإللكترونيــة للتعّلــم 
مــن األقــران. وأحيــط الفريــق االستشــاري بشــكل منتظــم طــوال فتــرة تنفيــذ المشــروع التجريبــي بالــدروس المســتفادة 

مــن هــذا المشــروع.

وطــوال فتــرة تنفيــذ المشــروع التجريبــي، أتيحــت للمشــاركين الفرصــة لتبــادل خبراتهم والمســاعدة على تحديد الممارســات 
ــدة فــي معالجــة التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات مــن خــالل نهــج تعاونــي وتفاعلــي. ووّفــر المشــروع التجريبــي  الجّي
للشــركات فرصــة عقــد حــوارات معّمقــة مــع نظرائهــا فــي بيئــة آمنــة وســّرية لمناقشــة النجاحــات والتحديــات فــي مجــال 

العنايــة الواجبــة فــي سلســلة اإلمــدادات والتعّلــم مــن اآلخريــن. 

ــرات  ــص التغّي ــه يلّخ ــا أن ــي. كم ــدروس الرئيســية المســتفادة مــن المشــروع التجريب ــر األنشــطة وال ويعــرض هــذا التقري
التــي اعتمدتهــا الشــركات منــذ بدايــة المشــروع ويعــرض الممارســات الجّيــدة لبــذل العنايــة الواجبــة الفعالــة فــي سلســلة 
اإلمــدادات. ويســّلط التقريــر الضــوء أيًضــا علــى الثغــرات والتحديــات المتبقيــة فــي النهــج الــذي تتبعــه الشــركات إزاء 

ــة التصــدي لهــا. ــات بشــأن كيفي الســلوك التجــاري المســؤول ويقــدم التوصي

األنشطة التجريبية 

الدراسة االستقصائية األساسية

أنجــزت الشــركات والمبــادرات القطاعيــة المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي دراســة اســتقصائية أساســية فــي ربيــع 2018 
كان مــن شــأنها تقييــم كيــف تنفــذ الشــركات والمبــادرات القطاعيــة التوجيهــات وغيرهــا مــن المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة. 
وتمحــورت األســئلة حــول إطــار الخطــوات الخمــس الــوارد فــي التوجيهــات. وهدفــت الدراســة االســتقصائية أيًضــا إلــى 

تحديــد الثغــرات والفــرص المحتملــة لتحســين تنفيــذ العنايــة الواجبــة فــي سالســل اإلمــدادات الزراعيــة. 

7  األرجنتين وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وألمانيا وآيرلندا وآيسلندا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال وبلجيكا وبولندا وتركيا والجمهورية التشيكية والدانمرك 
وسلوفينيا والسويد وسويسرا وشيلي وفرنسا وفنلندا وكازاخستان وكرواتيا وكندا والتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا والمكسيك والمملكة المتحدة والنرويج والنمسا 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD- 2019 ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا والواليات المتحدة واليابان واليونان حتى 29 أكتوبر/تشرين األول
LEGAL-0428

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0428
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0428
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وعرضــت نتائــج الدراســة االســتقصائية األساســية فــي التقريــر األساســي8 الــذي نشــر فــي أكتوبر/تشــرين األول 2018. 
وتــم االسترشــاد بهــذه النتائــج فــي األنشــطة التجريبيــة الالحقــة، بمــا فيهــا الــدورات الســبع للتعّلــم مــن األقــران التــي 
عقــدت بيــن خريــف 2018 وصيــف 2019 واالجتماعيــن الشــخصيين اللذيــن نظمهمــا المشــاركون فــي المشــروع التجريبــي 

وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن فــي يونيو/حزيــران 2018 ومــارس/آذار 2019. 

الدورات والندوات اإللكترونية للتعّلم من األقران

عقــدت فــي ســياق المشــروع التجريبــي ســبع دورات إلكترونيــة للتعّلــم من األقران شــارك فيها المشــاركون في المشــروع 
التجريبــي. وتناولــت هــذه الــدورات التحديــات والثغرات التي حددتها الشــركات في الدراســة االســتقصائية األساســية. 

ــة ترجمتهــا  ــن االلتزامــات السياســية للشــركات وكيفي ــات األهــم التــي جــرى تحديدهــا بالثغــرات بي ــط بعــض التحدي وترتب
إلــى إجــراءات لتقييــم المخاطــر وإدارتهــا. وتــم تنظيــم دورتيــن للتعّلــم مــن األقــران حــول هــذا الموضــوع بغيــة مناقشــة 
الطريقــة التــي يمكــن فيهــا للشــركات أن تدمــج إطــار ممارســة العنايــة الواجبــة المســتند إلــى 5 خطــوات فــي نظــم 
اإلدارة وعملياتهــا والتحقــق منهــا. ورّكــزت المواضيــع التــي تناولتهــا الــدورات األخــرى للتعّلــم مــن األقــران علــى تحديــات 
رئيســية أخــرى كتلــك المرتبطــة برســم خرائــط سلســلة اإلمــدادات وإمكانيــة تتبــع هــذه السلســلة وفهــم ُنهــج إدارة المخاطــر 
والممارســات الجّيــدة المتعّلقــة بالعمــل غيــر النظامــي والموســمي واألســري. وناقشــت دورات أخــرى الفــرص المتاحــة 
ــة، ودور  ــز التعــاون مــن األطــراف الثالث ــاًل استكشــاف تجــارب الشــركات فــي تعزي ــر مث ــة عب ــة الفعال ــة الواجب لدعــم العناي
ــة المســؤولة، والطريقــة التــي يمكــن فيهــا للتوجيهــات أن تســاعد  ــة فــي دعــم الممارســات الزراعي المؤسســات المالي

علــى تحقيــق األهــداف التنمويــة األوســع كأهــداف التنميــة المســتدامة. 

وفــي كل دورة تــم وضــع قائمــة بــاألدوات القائمــة والمــوارد المتوافــرة لدعــم تنفيــذ إجــراءات العنايــة الواجبــة. وتــم 
كذلــك تحديــد الفــرص المتاحــة لتطويــر أدوات جديــدة يمكنهــا أن تدعــم الشــركات. وعلــى ســبيل المثــال، تشــّكلت خــالل 
المشــروع التجريبــي مجموعــة عمــل مؤلفــة مــن أربــع شــركات ومبــادرة قطاعيــة واحــدة قامــت مــع منظمــة التعــاون 
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بإعــداد كتّيــب يســّلط الضــوء علــى الروابــط بيــن التوجيهــات 
وأهــداف التنميــة المســتدامة مــن قبيــل الحيــاة فــي البــر )الهــدف 15( والعمــل الالئــق )الهــدف 8( واالســتهالك واإلنتــاج 

المســتدامين )الهــدف 12(9.  

وتــرد قائمــة كاملــة بالمواضيــع التــي جــرت تغطيتهــا فــي دورات التعّلــم مــن األقــران فــي الملحــق األول. ويمكــن االطــالع 
ــم مــن األقــران  علــى قائمــة بــاألدوات والمــوارد المتاحــة لدعــم العنايــة الواجبــة والتــي تــم تحديدهــا خــالل دورات التعّل

فــي الملحــق الثانــي.

وتــم تنظيــم ثــالث نــدوات إلكترونيــة إضافيــة لمناقشــة النتائــج األوليــة للدراســتين االســتقصائيتين اللتيــن تــم إجراؤهمــا 
ــك  ــي. وشــمل ذل ــج المشــروع التجريب ــى نتائ ــاء عل ــة للبن ــة المحتمل ــد الخطــوات التالي ــي ولتحدي خــالل المشــروع التجريب
نــدوة إلكترونيــة تــم تنظيمهــا مــع الفــرق التــي تقــود العمــل فــي قطاعــي المعــادن والملبوســات واألحذيــة فــي منظمــة 
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي مــن أجــل التباحــث مــع المشــاركين فــي الفــرص المتاحــة إلجــراء تقييــم مواءمة 
للمبــادرات القطاعيــة علــى ضــوء التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات. ويمكــن إيجــاد المزيــد مــن المعلومــات عــن تقييــم 
المواءمــة فــي الخطــوة الرابعــة فــي هــذا التقريــر وفــي القســمين الخامــس بعنــوان »التوصيــات« والســادس بعنــوان 
»مــا وراء المشــروع التجريبــي: األنشــطة المقترحــة لتعزيــز تنفيــذ توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 

االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة«.

8  المشروع التجريبي المتعّلق بتنفيذ توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية 
http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf المسؤولة، التقرير األساسي

 »slaoG tnempoleveD elbaniatsuS eht eveihca pleh nac ti woH :sniahC ylppuS larutlucirgA elbisnopseR rof ecnadiuG OAF-DCEO ehT« 9  كتّيب
https://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf

http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf
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االجتماعات الشخصية

ُعقــدت ســتة اجتماعــات بحضــور المشــاركين خــالل المشــروع التجريبــي، بمــا فــي ذلــك اجتماعيــن كانــت المشــاركة فيهمــا 
مفتوحــة لجميــع أصحــاب المصلحــة:

إطالق المشروع التجريبي )فبراير/شباط 2018(: عقد اجتماع استهاللي لمناقشة أهداف المشروع التجريبي  	
وتحديد المجاالت ذات األولوية )مثل القضايا والمخاطر والتحديات المحّددة( التي ستتم معالجتها عن طريق 

المشروع.

اجتماع بحضور المشاركين في المشروع التجريبي )يونيو/حزيران 2018(: ناقش هذا االجتماع نتائج الدراسة  	
االستقصائية األساسية، وقدم التعقيبات على التقرير األساسي، وناقش المواضيع ذات باألولوية بالنسبة إلى 

دورات التعّلم من األقران. 

المائدة المستديرة المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة  	
حول سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة )يونيو/حزيران 2018(: تخلل المائدة المستديرة المتعددة أصحاب 

المصلحة عروًضا ومداخالت لألعضاء في الفريق االستشاري المعني بالزراعة، وواضعي السياسات، ومنظمة 
العمل الدولية، والمجتمع المدني، والباحثين، والشركات، والمبادرات القطاعية. ويّسرت المائدة المستديرة عقد 

مناقشة ديناميكية حول مواضيع محّددة تتعّلق بالعناية الواجبة في سلسلة إمدادات القطاع الزراعي وسمحت 
للمشاركين بتبادل اآلراء حول مواضيع محّددة سيتم إسناد األولوية لها لمواصلة التعلم بشأنها في إطار المشروع 

التجريبي.

اجتماع بحضور المشاركين في المشروع التجريبي )مارس/آذار 2019(: تم تنظيم اجتماع للمشاركين في المشروع  	
التجريبي من أجل مناقشة بنية الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز والحصول على التعقيبات بشأن عملية 

المشروع التجريبي ونهجه.

اجتماع بحضور المشاركين في المشروع التجريبي )أكتوبر/تشرين األول 2019(: ُعقد اجتماع أخير للمشاركين في  	
المشروع التجريبي من أجل تبادل اآلراء حول المشروع ومناقشة أنشطة المتابعة المحتملة. 

المائدة المستديرة المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة  	
حول سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة )أكتوبر/تشرين األول 2019(: عقدت مائدة مستديرة عند انتهاء 

المشروع التجريبي من أجل مناقشة النتائج والخطوات التالية المحتملة للنهوض بتنفيذ التوصيات الواردة في 
التوجيهات مع المندوبين القطريين في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمجتمع المدني 

والنقابات والباحثين واألعمال التجارية.

الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز

فــي ربيــع 2019، أنجــزت 24 مــن أصــل 27 شــركة مشــاركة فــي المشــروع التجريبــي دراســة اســتقصائية عن التقــدم المحرز. 
وكان الهــدف مــن هــذه األخيــرة فهــم التغّيــرات التــي أجرتهــا الشــركات فــي تنفيــذ التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات منــذ 
الدراســة االســتقصائية األساســية فــي عــام 2018 وتقييــم الطريقــة التــي ســاهم فيهــا المشــروع التجريبــي فــي فهــم 
الثغــرات والتحديــات فــي ممارســات العنايــة الواجبــة واألعمــال التجاريــة المســؤولة التــي يعتمدهــا المشــاركون والتصــدي 

 . لها

وألغــراض هــذه الدراســة االســتقصائية، تــم تعريــف التقــدم علــى أنــه الخطــوات التــي يتخذهــا المشــاركون مــن أجــل تعزيــز 
ممارســاتهم الخاصــة بالعنايــة الواجبــة بمــا يتماشــى مــع التوجيهــات. ولــم ُيتوّقــع مــن المشــاركين أن يكونــوا قــد اعتمــدوا 
إطــار ممارســة العنايــة الواجبــة المســتند إلــى 5 خطــوات اعتمــاًدا كامــاًل، وفًقــا العتــراف التوجيهــات بــأن العنايــة الواجبــة 

تتطلــب إحــداث تحســن تدريجــي مــع مــرور الوقــت.

وتمحــورت الدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز، مثلهــا مثــل الدراســة االســتقصائية األساســية، حول إطــار الخطوات 
ــوارد فــي التوجيهــات واســتندت إلــى أســئلة طرحــت فــي الدراســة االســتقصائية األساســية. وفــي بعــض  الخمــس ال
الحــاالت، تضمنــت الدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز أســئلة إضافيــة لــم يتــم إدراجهــا ســابًقا فــي الدراســة 
االســتقصائية األساســية مــن أجــل تكويــن فهــم أدق لتعامــل الشــركات مــع القضايــا والتوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات.
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منهجيات الدراستين االستقصائيتين

ــج الدراســة االســتقصائية األساســية والدراســة االســتقصائية عــن  ــر إلــى نتائ ــج فــي هــذا التقري يســتند التحليــل والنتائ
التقــدم المحــرز، وإلــى محتــوى حــوارات المتابعــة التــي أجريــت مــع فــرادى المشــاركين والــدورات الســبع للتعّلــم مــن 
األقــران التــي عقــدت فــي ســياق المشــروع التجريبــي. وتــم إخفــاء هويــة المشــاركين الذيــن وّفــروا المعلومــات وتحليــل 
هــذه األخيــرة بشــكل مجّمــع. بالتالــي، ال ُتنســب نتائــج الدراســتين االســتقصائتين الــواردة فــي هــذا التقريــر إلــى أي مجيــب 

فــردي.

ــردود علــى كل ســؤال وارد فــي الدراســة االســتقصائية األساســية والدراســة االســتقصائية عــن التقــدم  وتــم تحليــل ال
المحــرز علــى نطــاق جميــع الشــركات المشــاركة ولــو أن أســئلة الدراســتين االســتقصائيتين ال تنطبــق بالضــرورة علــى 
جميــع المجيبيــن. فبعــض األســئلة تخــص أنواًعــا معّينــة مــن الشــركات أو الســلع علــى وجــه التحديــد أو قــد ال تنطبــق علــى 
النطــاق الــذي اختــاره بعــض المشــاركين. وتــم أخــذ هــذه االعتبــارات فــي الحســبان فــي التحليــل الــوارد فــي هــذا التقريــر، 

لــذا تلّخــص النتائــج المجمعــة الــردود »القابلــة للتطبيــق« فقــط.

وتضمنــت الدراســة االســتقصائية األساســية والدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز ردوًدا كميــة ونوعيــة مــن 
المجيبيــن. وتــم اســتخدام الــردود الكميــة لتحليــل االتجاهــات والمجــاالت الرئيســية ولعــرض البيانــات عــن النهــج الــذي تتبعــه 
ــة  ــة عــن كيفي ــة لمحــة عامــة وصفي ــردود النوعي ــرت ال ــة فــي سلســلة اإلمــداد. ووّف ــة الواجب ــال العناي الشــركات فــي مج
ممارســة الشــركات للعنايــة الواجبــة فــي سالســل إمداداتهــا، وبالنســبة إلــى الدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز، 

عــن ســياق وأســباب حــدوث التغييــر أو عــدم حدوثــه منــذ الدراســة االســتقصائية األساســية.

حدود هذا التقرير

هدفــت األنشــطة التجريبيــة إلــى جمــع المعلومــات عــن كيفّيــة اعتمــاد الشــركات المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي 
للســلوك التجــاري المســؤول وممارســات العنايــة الواجبــة بمــا يتماشــى مــع التوصيــات الــواردة في التوجيهات. واتســمت 
الدراســة االســتقصائية األساســية والدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز بأهميــة محوريــة فــي جمــع البيانــات الكمية 
والنوعيــة عــن ممارســات الشــركات لتسترشــد بهــا األنشــطة التجريبيــة وإجــراءات المتابعــة المحتمــل اتخاذها بعد المشــروع. 

ولكــن تجــدر اإلشــارة إلــى أن المعلومــات التــي تــم جمعهــا وعرضهــا فــي هــذا التقريــر تشــوبها بعــض أوجــه النقــص.

أواًل، كانــت الفتــرة المنقضيــة بيــن الدراســة االســتقصائية األساســية والدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز قصيــرة. 
ــد منهــا  ــز نهجهــا إزاء الســلوك التجــاري المســؤول، شــدد العدي ــرة خطــوات مهمــة لتعزي ــن اتخــذت شــركات كثي وفــي حي
ــا أطــول لتنفيذهــا. وإن معظــم الشــركات المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي هــي  ــرات كثيــرة تســتلزم وقًت علــى أن تغّي
مؤسســات متعــددة الجنســيات تعمــل فــي مناطــق جغرافيــة متعــددة، وفــي بعــض األحيــان فــي العديــد مــن سالســل 
ــة إلــى الوقــت، وفــي معظــم  ــة الواجب ــات واألطــر الجديــدة للعناي ــر السياســات والعملي ــاج تطوي إمــدادات الســلع. ويحت
الحــاالت، إلــى مشــاورات داخليــة طويلــة وموافقــة نهائيــة مــن اإلدارة العليــا. ولكــن تمــت هيكلــة الدراســة االســتقصائية 
ــارات  ــر مــن خــالل تنفيــذ إجــراءات محــّددة، وعــن االعتب عــن التقــدم المحــرز لإلفــادة عــن الحــاالت التــي حــدث فيهــا التغيي

األوليــة التــي يرّجــح أن تــؤدي إلــى تغييــر فــي المســتقبل بعــد انتهــاء فتــرة المشــروع التجريبــي.

ثانًيــا، كانــت المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي مفتوحــة للشــركات مــن جميــع األحجــام، مــن المؤسســات الزراعيــة إلــى 
الشــركات العالميــة للســلع اإلســتهالكية الســريعة التنقــل، والتــي تعمــل علــى طــول سالســل اإلمــدادات الغذائيــة وغيــر 
الغذائيــة. ويســمح ذلــك بــأن تلتقــط األنشــطة معلومــات قّيمــة عن الشــركات في مختلــف القطاعات وسالســل اإلمدادات 
وأن تعرضهــا. ولكــن تنــّوع المنظمــات المشــاركة يحــد بشــكل حتمــي مــن إمكانيــة مقارنــة البيانــات والمعلومــات. وبالمثــل، 
اختــارت بعــض الشــركات المحافظــة علــى نطــاق محــّدد طيلــة مشــاركتها فــي المشــروع التجريبــي، مــع اختيــار قضيــة أو 
ســلعة أو منطقــة معّينــة للتركيــز عليهــا عنــد اإلجابــة علــى أســئلة الدراســتين االســتقصائيتين. وســمح ذلــك للشــركات بــأن 
تستكشــف التحديــات ذات األولويــة بمزيــد مــن التعّمــق بــداًل مــن التركيــز علــى جميــع عملياتهــا، ولكنــه وّلــد أيًضــا قيــوًدا 

إضافيــة علــى إمكانيــة مقارنــة البيانــات بيــن المشــاركين فــي المشــروع.

وأخيــًرا، فــإن قابليــة مقارنــة نتائــج الدراســة االســتقصائية األساســية والدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز منخفضــة 
بســبب اختــالف حجــم العّينــة مــن الشــركات المشــاركة فــي التحليــل. فقــد شــاركت ســبعة وعشــرون شــركة فــي الدراســة 
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االســتقصائية األساســية مقارنــة بأربعــة وعشــرين فــي الدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز. بالتالــي، جــرى تكييــف 
جميــع المقارنــات بيــن البيانــات التــي تــم جمعهــا فــي الدراســتين االســتقصائيتين الســتثناء الشــركات الثــالث التــي لــم 
تشــارك فــي الدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز وضمــان إمكانيــة المقارنــة بيــن المجموعــة نفســها مــن الشــركات 

التــي قدمــت الــردود علــى الدراســتين االســتقصائيتين علــى الســواء.

المشاركون في المشروع التجريبي

الدراســة  وأنجــزت  التجريبــي  المشــروع  فــي  بالمشــاركة  قطاعيــة  مبــادرات  وســبع  شــركة  وعشــرون  ســبع  تطوعــت 
االســتقصائية األساســية فــي عــام 2018. كمــا أنجــزت 42 شــركة الدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز فــي إطــار 
مشــاركتها فــي المشــروع التجريبــي. ويشــمل المشــاركون فــي هــذا األخيــر شــركات الســلع الغذائيــة وغيــر الغذائيــة مثــل 
العالمــات التجاريــة العالميــة، وتجــار التجزئــة، والمنتجيــن، والمؤسســات الماليــة المســتثمرة فــي األراضــي والمشــاريع 
الزراعيــة، ومــوردي المدخــالت، فضــاًل عــن البرامــج والجمعيــات والتعاونيــات القطاعيــة الســاعية إلــى دعــم أعضائهــا لتعزيــز 
ممارســات التــزّود المســؤول. وكانــت معظــم الشــركات المشــاركة فــي هــذا المشــروع التجريبــي مؤسســات كبيــرة متعــددة 

الجنســيات. وشــاركت مؤسســات متوســطة الحجــم وتعاونيــات أيًضــا فــي المشــروع التجريبــي.

وتــرد أدنــاه قائمــة بالشــركات والمبــادرات القطاعيــة التــي وافقــت علــى الكشــف عــن اســمها كمشــاركة فــي المشــروع 
ــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة. التجريبــي لمنظمــة التعــاون والتنمي
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المبادرات القطاعية الشركات

Better Cotton Initiative AB Sugar
Bonsucro AgDevCo

Commodity Club Switzerland Ahold Delhaize
المائدة المستديرة عن زيت النخيل  Ajinomoto Co., Inc.

المائدة المستديرة عن الرابطة الرشيدة للصويا Aquila Capital
Swiss Platform for Sustainable Cocoa Arla Foods

Swiss Trading and Shipping Association Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste )BANELINO(
Bayer

British American Tobacco PLC
Caldenes Agropecuaria

CEMOI
Crédit Agricole du Maroc

Danone
البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير

Fyffes
Japan Tobacco International
Mars Wrigley Confectionery

Nestlé
Philip Morris International

Rabobank
الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واالنتاج الحوياني )سالك(

Sime Darby Plantation Berhad
Syngenta

ويبّيــن الشــكل 2 مكانــة الشــركات المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي فــي سلســلة اإلمــدادات. وإن الشــركات التي تعمل 
فــي مراحــل مــا قبــل اإلنتــاج هــي مؤسســات زراعيــة أو منظمــات وتعاونيــات للمزارعيــن أو شــركات تســتثمر فــي األراضــي 
وتتحكــم مباشــرة بعمليــة إنتــاج الســلعة )الســلع( التــي توّفرهــا. وتشــمل شــركات مــا بعــد اإلنتــاج كاًل مــن المجهزيــن، وتجــار 
الجملــة، ومصّنعــي األغذيــة واألعــالف والمشــروبات، وتجــار التجزئــة. وهنــاك أيًضــا بعــض الشــركات التــي تعمــل فــي 
مراحــل مــا قبــل اإلنتــاج ومــا بعــده فــي سلســلة اإلمــدادات. ويشــار إليهــا فــي الشــكل 2 بإســم »شــركات مــا قبــل اإلنتــاج 
ومــا بعــده«. وتشــمل »الشــركات الشــاملة لعــّدة قطاعــات« المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي مــوردي المدخــالت علــى 
ســبيل المثــال. وشــاركت فــي المشــروع التجريبــي أيًضــا مؤسســات ماليــة عديــدة تســتثمر فــي األراضــي والمشــاريع 

الزراعية.
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الشكل 2- الشركات المشاركة في المشروع التجريبي بحسب مكانتها في سلسلة اإلمدادات )المشاركون في 
الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز فقط(.

ثالًثا - نتائج المشروع التجريبي والدروس المستفادة

الخطوة 1- إنشاء نظم متينة إلدارة الشركات من أجل سالسل اإلمداد المسؤولة

النتائج الرئيسية والدروس المستفادة

تواصل الشركات اتخاذ الخطوات لتعزيز التزاماتها السياسية بالسلوك التجاري المسؤول وتحسين اإلجراءات 	 
المتبعة للوفاء بهذه االلتزامات. ولكن ال تزال هناك ثغرات في كيفّية قيام الشركات بمعالجة االلتزامات بقضايا 

محّددة مثل األمن الغذائي والتغذية، وحقوق حيازة األراضي والحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا 
واالبتكار.

	لقد زاد اإلبالغ عن السياسات وبناء القدرات من خالل التدريب والحوافز بغية االمتثال لمتطلبات السياسات 	 
داخل الشركات. وأفاد نصف الشركات المشاركة بزيادة انخراط اإلدارة العليا في مجال السلوك التجاري المسؤول 

طوال فترة تنفيذ المشروع التجريبي. 

ال تزال الشركات تواجه تحديات من أجل ضمان أن يبّلغ موردوها والجهات المتلقية الستثماراتها وشركاؤها 	 
التجاريون بمتطلبات السياسة وأن يعتمدوها بطريقة فعالة.

يمكن للتكنولوجيا أن تؤدي دوًرا مهًما في دعم العناية الواجبة وتبحث شركات عديدة مشاركة في المشروع 	 
التجريبي في استخدام التكنولوجيا في نظمها إلدارة المخاطر. ولقد اعتمدت أغلبية الشركات المشاركة أو تنظر 

في اعتماد التكنولوجيات الجديدة لدعم تتبع المخاطر في سالسل إمداداتها وتقييمها وإدارتها ورصدها.
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التقدم المحرز في االلتزامات السياسية بالسلوك التجاري المسؤول 
ــن التزامــات الشــركة بتحديــد  توصــي التوجيهــات بــأن تعتمــد الشــركات سياســات الســلوك التجــاري المســؤول التــي تبّي
المخاطــر االجتماعيــة والبيئيــة المحتملــة والفعليــة فــي عمليــات سلســلة اإلمــدادات والتصــدي لهــا والتخفيــف منهــا. 
وتحــدد التوجيهــات أيًضــا قضايــا معّينــة يوصــى بإدراجهــا فــي االلتزامــات السياســية للشــركات.10 والحظــت الدراســة 
االســتقصائية األساســية أن جميــع الشــركات المشــاركة قــد اتخــذت التزامــات سياســية بالســلوك التجــاري المســؤول ولكــن 
ــق بمحتــوى  هنــاك تبايــن فــي نطــاق هــذه االلتزامــات وفــي مــدى معالجــة توصيــات محــّددة تــرد فــي التوجيهــات وتتعّل

السياســات.

وأفــادت غالبيــة الشــركات المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي عــن إحــراز تقــدم فــي تعزيــز التزاماتهــا السياســية بالســلوك 
ــا )88 فــي  ــع الشــركات المشــاركة تقريًب ــذ الدراســة االســتقصائية األساســية. وقــد اعتمــدت جمي التجــاري المســؤول من
المائــة( أو اتخــذت خطــوات العتمــاد التزامــات رســمية جديــدة علــى الرغــم مــن الوقــت القصيــر الــذي انقضــى منــذ الدراســة 
االســتقصائية األساســية والدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز. ويقــدم الشــكل 3 بياًنــا تفصيلًيــا بالخطــوات التــي 

اتخذتهــا الشــركات مــن أجــل تعزيــز التزامهــا السياســي بالســلوك التجــاري المســؤول فــي ســياق المشــروع التجريبــي.. 

الشكل 3- نسبة الشركات التي أفادت عن إحراز تقدم في ما يتعّلق بااللتزامات السياسية بالسلوك التجاري 
المسؤول في الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز.

 

قــام 75 فــي المائــة مــن الشــركات، خــالل المشــروع التجريبــي، بتعزيــز التزاماتهــا بالمعاييــر الشــاملة الســتة الموصــى بهــا 
فــي التوجيهــات11 وااللتــزام باالمتثــال لجميــع القوانيــن الوطنيــة المعمــول بهــا. وتشــمل هــذه النســبة الشــركات التــي 
عــززت التزاماتهــا القائمــة بالســلوك التجــاري المســؤول والشــركات التــي اتخــذت خطــوات لمعالجــة القضايــا التــي لــم تعالــج 

ســابًقا فــي السياســات المتعّلقــة بالســلوك التجــاري المســؤول فــي بدايــة المشــروع التجريبــي. 

10  المؤسسة النموذجية لسالسل إمدادات زراعية مسؤولة، الصفحات 25 إلى 29، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية 

والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة
11  المعايير الشاملة للسلوك التجاري المسؤول الموصى بها في التوجيهات هي: )1( تقييم األثر، )2( والكشف عن المعلومات، )3( والمشاورات، )4( وتقاسم 

المنافع، )5( وآليات التظلم، )6( والمساواة بين الجنسين. وتوصي التوجيهات أيًضا بااللتزام باالمتثال لجميع القوانين الوطنية المعمول بها.

اعتماد التزامات سياسية جديدة

مناقشة السياسات الجديدة أو 
النظر فيها بصورة أولية

عدم حدوث تغيير في االلتزامات 
السياسية

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=27
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=27
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الشكل 4- نسبة الشركات التي اعتمدت التزامات شاملة بالسلوك التجاري المسؤول، مع إظهار نسبة الشركات التي 
عالجت كل مجال من المجاالت في الدراسة االستقصائية األساسية ونسبة التحّسن في اعتماد هذه االلتزامات من 

جانب المشاركين في الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز 
 

وارتبــط التقــدم األكبــر الــذي أحرزتــه الشــركات بااللتزامــات السياســية )1( باستشــارة المجتمعــات المحّلّيــة، )2( واإلفصــاح 
عــن المعلومــات الدقيقــة عــن المخاطــر واآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة والتــي تطــال حقــوق اإلنســان فــي الوقــت المطلــوب، 
ــار المترتبــة عــن عمليــات الشــركة ومعالجتهــا. ولقــد تــم تحديــد جميــع هــذه المجــاالت علــى أنهــا تشــكل  )3( وتقييــم اآلث

ثغــرات مشــتركة فــي الدراســة االســتقصائية األساســية. 

ــة بصــورة خاصــة، واحــًدا مــن االلتزامــات الشــاملة التــي اعترفــت الشــركات بأنهــا  وشــكلت استشــارة المجتمعــات المحّلّي
تمثــل خطــوة مهمــة بالنســبة إلــى العنايــة الواجبــة. وخــالل دورات التعّلــم مــن األقــران، ناقشــت الشــركات كيــف يمكــن 
للعمــل مــع المجتمعــات المحّلّيــة المحتمــل تأثرهــا بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بعملياتهــا أن يتســم بأهميــة محوريــة 
للمحافظــة علــى »القبــول االجتماعــي« بالعمــل. وتــم االعتــراف بالحاجــة إلــى الحــرص علــى أن تكــون السياســات محــّددة 
ــم المخاطــر وإدارتهــا.  ــة لتقيي ــى إجــراءات تشــغيلية فعال ــى أصحــاب المصلحــة وتترجــم إل ــغ إل ــى أن تبّل ــد وعل بشــكل جّي
واعترفــت الشــركات أيًضــا بأنــه قــد يلــزم تكييــف السياســات المؤسســية الشــاملة مــع الســياق المحــّدد الــذي تحصــل فيــه 

مختلــف العمليــات عندمــا تعمــل الشــركات فــي قطاعــات ومناطــق جغرافيــة مختلفــة.

ــاري  ــر الســلوك التج ــة معايي ــة معالج ــا فــي كيفي ــا تقدًم ــرزت الشــركات أيًض ــي، أح ــذ المشــروع التجريب ــرة تنفي وخــالل فت
المســؤول الموصــى بهــا فــي التوجيهــات فــي قضايــا محــّددة. وبصــورة خاصــة، تبّيــن مقارنــة مــع نتائــج الدراســة 
االســتقصائية األساســية أنــه تــم إحــراز تقــدم كبيــر فــي الطريقــة التــي تعالــج فيهــا الشــركات قضايــا )1( الرفــق بالحيوانــات، 
)2( والمســاواة بيــن الجنســين، )3( والحوكمــة فــي التزاماتهــا السياســية. ويظهــر ذلــك فــي الشــكل 5. وقــام أكثــر مــن 
80 فــي المائــة مــن الشــركات المشــاركة بــإدراج هــذه القضايــا فــي سياســاتها أو باتخــاذ خطــوات إلدراجهــا فيهــا. وبصــورة 
خاصــة، تجــدر اإلشــارة إلــى أن المســاواة بيــن الجنســين تشــكل مبــدأ رئيســًيا مــن مبــادئ لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي 
الخاصــة باالســتثمارات المســؤولة فــي الزراعــة ونظــم األغذيــة، وتعتــرف بهــا التوجيهــات علــى أنهــا مــن العوامــل األهــم 
ــة( بهــذه  ــا )91 فــي المائ ــزام جميــع الشــركات المشــاركة تقريًب ــر الت ــة المســتدامة. ويعتب المســاهمة فــي تحقيــق التنمي

القضيــة أمــًرا مهًمــا فــي العمــل علــى تحقيــق أهــداف التنميــة العالميــة.

االمتثال للتشريعات الوطنية

تقييم اآلثار الفعلية والمحتملة 
ومعالجتها

توفير آلية للتظّلم

اإلفصاح عن المعلومات الدقيقة في 
الوقت المطلوب

القضاء على التمييز ضد المرأة

المساهمة في تحقيق التنمية الريفية 
المستدامة والشاملة

استشارة المجتمعات المحلية المحتمل 
تأثرها
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ولقــد وضعــت شــركات عديــدة فــي سالســل اإلمــدادات الزراعيــة التزامات تتعّلــق بالحماية البيئية، واالســتخدام المســتدام 
للمــوارد الطبيعيــة، والصحــة والســالمة، وحقــوق العمــل. ولكــن يبقــى اعتمــاد السياســات التــي تعالــج بعــض القضايــا 
الرئيســية األخــرى التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا فــي التوجيهــات، ضعيًفــا نســبًيا. وتشــمل هــذه القضايــا علــى ســبيل 

المثــال األمــن الغذائــي والتغذيــة؛ وحقــوق حيــازة األراضــي والحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة؛ والتكنولوجيــا واالبتــكار.
 .

الشكل 5- نسبة الشركات التي اعتمدت معايير السلوك التجاري المسؤول في قضايا محّددة في الدراسة 
 .siاالستقصائية األساسية ونسبة التحّسن في اعتماد هذه المعايير في الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز

وفــي مســتهل المشــروع التجريبــي، كان أكثــر بقليــل مــن نصــف المشــاركين قــد اتخــذ التزامــات بالمبــادئ التوجيهيــة 
لألمــم المتحــدة المتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان. وقــد التــزم العديــد مــن المشــاركين أيًضــا باالتفــاق 
العالمــي لألمــم المتحــدة والخطــوط التوجيهيــة الصــادرة عــن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي بشــأن 
ــد عــدد أقــل مــن الشــركات بالتزامــات بمبــادئ لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي  المؤسســات المتعــددة الجنســيات. وتعّه
الخاصــة باالســتثمارات المســؤولة فــي الزراعــة ونظــم األغذيــة، واإلعــالن الثالثــي للمبــادئ المتعلــق بالمؤسســات 
المتعــددة الجنســيات والسياســة االجتماعيــة الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة، والخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن 
الحوكمــة المســؤولة لحيــازة األراضــي ومصايــد األســماك والغابــات فــي ســياق األمــن الغذائــي الوطنــي، ومعاييــر األداء 
الخاصــة بمؤسســة التمويــل الدولــي. ومنــذ ذلــك الحيــن، أفــادت بعــض الشــركات )29 فــي المائــة( باتخــاذ التزامــات تتعّلــق 
بمعظــم المعاييــر الدوليــة الــواردة فــي التوجيهــات باســتثناء معاييــر األداء الخاصــة بمؤسســة التمويــل الدولــي ومبــادئ 

لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي الخاصــة باالســتثمارات المســؤولة فــي الزراعــة ونظــم األغذيــة. 

وتراعــي التوجيهــات جميــع هــذه األطــر الدوليــة القائمــة، وال ســيما مبــادئ لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي الخاصــة 
باالســتثمارات المســؤولة فــي الزراعــة ونظــم األغذيــة.12 ولكــن أقــر العديــد مــن المشــاركين بأنهــم لــم يكونــوا ملميــن 

12  مقدمة، النطاق، الصفحات 16-18،  توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية 

المسؤولة

حماية البيئة واالستخدام المستدام 
للموارد الطبيعية

الصحة والسالمة

حقوق العمل

المساواة بين الجنسين

حقوق اإلنسان

الحوكمة

رفاه الحيوانات

األمن الغذائية والتغذية

حقوق حيازة األراضي والحصول 
على الموارد الطبيعية

التكنولوجيا واالبتكار
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إنشاء أنظمة إدارية قوية في الشركات:
يمكــن لألعمــال التجاريــة أن تشــير إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة 
فــي سياســات الشــركة وتســلط الضــوء علــى الطريقــة التــي تســاعد 
ــم  ــي ال يت ــا ك ــد المخاطــر ومعالجته ــى تحدي ــة عل ــة الواجب ــا العناي به
ــة  ــة المســتدامة. وتســاعد األنظمــة اإلداري تقويــض أهــداف التنمي
القويــة علــى تعميــم المســؤوليات مــن أجــل اإلجــراءات الخاصــة 
بالعنايــة الواجبــة وأهــداف التنميــة المســتدامة فــي شــتى الشــعب، 

مــع وجــود المســاءلة علــى مســتوى مجلــس اإلدارة.

رفع تقارير بشأن العناية الواجبة في سلسلة اإلمداد:
ــور  ــم العث ــغ عــن المخاطــر التــي ت ــا التبلي ــر علنًي يتضمــن رفــع التقاري
ــا يخــص التزامــات  ــة فــي م ــك الثقــة والمصداقي ــي ذل ــا. ويبن عليه
األعمــال التجاريــة بالســلوك التجــاري المســؤول وبتحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة.

إعداد وتنفيذ استراتيجية من أجل االستجابة للمخاطر المحددة:
يمّكــن إعــداد اســتراتيجية وتنفيذهــا األعمــال التجاريــة مــن االنتقــال مــن األقــوال 
إلــى األفعــال. ومــا يعّظــم مســاهمة األعمــال التجاريــة فــي تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة هــي التدابيــر االســتباقية للوقايــة مــن اآلثــار الضــارة، بمــا 
ــة التقــدم  ــة الواجب ــك العمــل علــى األســباب الرئيســية. وتســهل العناي فــي ذل

ــة. ــة المســتدامة بطريقــة منهجي ــق أهــداف التنمي نحــو تحقي

التحقــق مــن العنايــة الواجبــة فــي سلســلة 
اإلمداد:

مــن  التجاريــة  األعمــال  يمّكــن  التحقــق  إن 
ــة التــي  ــة الواجب ــر العناي ــة وأث ــم فعالي تقيي
قيــاس  مــن  بــدوره  يمّكــن  ممــا  تبذلهــا، 
التنميــة  بأهــداف  المتعلقــة  اإلنجــازات 

المســتدامة.

ــد المخاطــر الموجــودة فــي سلســلة  تحدي
اإلمــداد وتقييــم هــذه المخاطــر وترتيبهــا 

ــب األولويــة: بحس
يمكــن لألعمــال التجاريــة، عــن طريــق تحليــل 
عملياتهــا وعالقاتهــا التجاريــة، أن تحــدد أكثــر 
المخاطــر شــدة وطريقــة تأثيــر هــذه المخاطر 
علــى أهــداف التنميــة المســتدامة. وعــن 
طريــق تحديــد ماهيــة المخاطــر وموضعهــا، 
يمكــن لألعمــال التجاريــة أن تعــرف علــى أي 
هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
عمليــة  وتســاعد  األكبــر.  تأثيرهــا  يكمــن 
اإلجــراءات  ترتيــب  علــى  المخاطــر  تقييــم 
التــي  المواضــع  األولوية-فــي  بحســب 

ــا المخاطــر أشــد. ــون فيه تك

إطار عمل من 
خمس خطوات
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بمبــادئ لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي قبــل المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي. وأعلنــت شــركات أخــرى أنهــا كانــت قــد 
ســمعت ســابًقا بأمــر مبــادئ لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي ولكنهــا كانــت تتمتــع بفهــم محــدود لكفيــة تنفيذهــا بطريقــة 

عمليــة فــي إطــار عمليــة العنايــة الواجبــة.

تحديد الروابط بين العناية الواجبة وأهداف التنمية المستدامة

تــؤدي أهــداف التنميــة المســتدامة دوًرا رئيســًيا فــي نظــرة الشــركات إلــى الســلوك التجــاري المســؤول. وبتنفيذهــا إطــار 
ممارســة العنايــة الواجبــة المســتند إلــى 5 خطــوات الموصــى بــه فــي التوجيهــات، تســتطيع الشــركات أن تســاهم بصــورة 
اســتباقية فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وأتــاح المشــروع التجريبــي فرصــة لتقــوم الشــركات بتحديــد الروابــط 

القائمــة بيــن تنفيــذ التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات ومقاصــد أهــداف التنميــة المســتدامة.

وبعــد الــدورة األولــى للتعّلــم مــن األقــران حــول »معالجــة الثغــرات بيــن االلتزامــات السياســية وإجــراءات التنفيــذ«، تشــّكلت 
خــالل المشــروع التجريبــي مجموعــة عمــل مؤلفــة مــن أربــع شــركات ومبــادرة قطاعيــة واحــدة ووضعــت مــع منظمــة التعــاون 
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة أداة عمليــة تســّلط الضــوء علــى الروابــط بيــن التوجيهــات 
وأهــداف التنميــة المســتدامة مــن قبيــل الحيــاة فــي البــر )الهــدف 15( والعمــل الالئــق )الهــدف 8( واالســتهالك واإلنتــاج 

المســتدامين )الهــدف 12(.13  

الشكل 6- إطار ممارسة العناية الواجبة المستند إلى 5 خطوات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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االلتزامات السياسية بحسب السلعة

يبّيــن الجــدول 1 مــدى قيــام الشــركات التــي تنتــج أو توّفــر محاصيــل مختــارة مــن الســلع الزراعيــة، بالتزامــات سياســية بحلــول 
نهايــة المشــروع التجريبــي لمعالجــة عوامــل خطــر محــّددة ترتبــط فــي الكثيــر مــن األحيــان بهــذه المحاصيــل. وتشــمل الــردود 
الــواردة فــي الجــدول إجابــات قدمتهــا مجموعــة مختــارة مــن المشــاركين فــي المشــروع التجريبــي الذيــن هــم فــي غالبيتهــم 

شــركات مــا بعــد اإلنتــاج أو شــركات للســلع اإلســتهالكية الســريعة التنقــل. 

وتــم تطويــر البيانــات عبــر دمــج البيانــات التــي بّلغــت عنهــا المجموعــة المختــارة نفســها مــن الشــركات فــي الدراســة 
االســتقصائية األساســية، مــع التغّيــرات المبّلــغ عنهــا فــي الدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز والتــي حدثــت فــي 
مجــاالت لــم تجــري معالجتهــا ســابًقا فــي الدراســة االســتقصائية األساســية. ويســتند التحليــل إلــى البيانــات التفصيليــة 
ــر  ــات المتابعــة أو عب ــا الشــركات نفســها فــي محادث ــا الشــركات المشــاركة )حددته ــي حددته ــارة الت بحســب الســلع المخت
اســتعراض المعلومــات المتوافــرة للعمــوم( علــى أنهــا ســلًعا رئيســية. وال يوّفــر الجــدول قائمــة كاملــة بجميــع الســلع فــي 

سالســل إمــدادات الشــركات المشــاركة. 

الجدول 1- نسبة الشركات المشاركة التي توّفر أو تنتج سلًعا أساسية )مختارة( والتي وضعت التزامات سياسية 
للتصدي لمخاطر محّددة بحلول نهاية المشروع التجريبي.

%40<  %70-40  %70> 

التبغ السكر الصويا زيت النخيل الكاكاو االلتزامات السياسية
     االمتثال للتشريعات الوطنية

     تقييم اآلثار الفعلية والمحتملة ومعالجتها

     اإلفصاح عن المعلومات الدقيقة في الوقت المطلوب

     استشارة المجتمعات المحّلّية المحتمل تأثرها

     المساهمة في تحقيق التنمية الريفية المستدامة والشاملة

     توفير آلية للتظلم

     القضاء على التمييز ضد المرأة

     حقوق اإلنسان

     حقوق العمل

     الصحة والسالمة

     األمن الغذائي والتغذية

     حقوق الحيازة

     البيئة

     الحوكمة

     التكنولوجيا واالبتكار

     المساواة بين الجنسين

مالحظــة: تشــمل الــردود الــواردة فــي الجــدول إجابــات قدمتهــا مجموعــة مختــارة مــن المشــاركين فــي المشــروع التجريبــي الذيــن هــم فــي 
غالبيتهــم شــركات مــا بعــد اإلنتــاج أو شــركات للســلع اإلســتهالكية الســريعة التنّقــل. وقامــت البيانــات المســتخدمة فــي الجــدول 1 إلظهــار التقــدم 
المحــرز باســتخدام بيانــات خــط األســاس المعدلــة لتشــمل فقــط الشــركات التــي قدمــت ردوًدا علــى الدراســة االســتقصائية األساســية والدراســة 

ــى الســواء. االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز عل

ويتوّزع عدد الشركات التي جرى تحليلها في كل سلعة على النحو اآلتي:
الكاكاو: 5     زيت النخيل: 8     الصويا: 4     السكر: 5     التبغ: 3



14

وكمــا هــو مبّيــن فــي الجــدول 1، أحــرزت الشــركات فــي سالســل إمــدادات الســلع الخمــس بعــض التقــدم فــي معالجــة 
معاييــر الســلوك التجــاري المســؤول الموصــى بهــا فــي التوجيهــات والتــي ســتدرج فــي االلتزامــات السياســية للشــركات. 

ولكــن ال يــزال هنــاك ثغــرات تتعّلــق باألمــور التاليــة:

حقوق حيازة األراضي والحصول على الموارد الطبيعية: أفادت بعض الشركات بإحراز تقدم في معالجة هذا 	. 
الموضوع في سياساتها ولكن ال يزال هناك ثغرات على مستوى السلع الخمس. وأشير بصورة خاصة إلى وجود 
ثغرات في مجال السياسات في الشركات العاملة في سالسل إمدادات الكاكاو وزيت النخيل، حيث قامت شركة 

واحدة في سالسل إمدادات الكاكاو وأكثر بقليل من ثلث الشركات في سالسل إمدادات زيت النخيل بمعالجة هذه 
القضية في سياساتها تباًعا.

المساهمة في تحقيق التنمية الريفية المستدامة والشاملة: تعّهد حوالي نصف الشركات )ما بين 40 و60 في 		. 
المائة( العاملة في سالسل إمدادات السكر والصويا والكاكاو وزيت النخيل بالتزامات سياسية تتعّلق بالتنمية 

الريفية المستدامة والشاملة.

التكنولوجيا واالبتكار: تبقى هذه القضية األقل معالجة من جانب الشركات. ويورد 39 في المائة فقط من 			. 
الشركات إشارة إلى هذه القضية في سياساتها.

األسباب التي دفعت الشركات إلى إحداث تغييرات في التزاماتها السياسية  

أفــادت الشــركات بــأن مشــاركتها فــي المشــروع التجريبــي ســاهمت بطريقــة إيجابيــة فــي تحســين سياســاتها المتعّلقــة 
بالســلوك التجــاري المســؤول. ولكــن أشــارت شــركات عديــدة إلــى أنــه ال يمكــن نســب جميــع التغيــرات السياســية فقــط 

إلــى مشــاركتها فــي المشــروع التجريبــي. فقــد أّدت عوامــل أخــرى دوًرا كبيــًرا فــي ذلــك. وهــي تشــمل: 

اعتماد متطلبات قانونية جديدة: إن المتطلبات القانونية المتعّلقة بقضايا سلسلة اإلمدادات تزداد صرامة ويتوقع  	
بشكل متزايد من الشركات أن تعزز التزاماتها بالسلوك التجاري المسؤول وبالعناية الواجبة في سلسلة اإلمداد. 

ويشّكل القانونان الفرنسيان بشأن مكافحة الرشوة )سابين 2( وواجب اليقظة مثلين أشارت إليهما الشركات. 
وعلى الرغم من أنه لم يؤتى على ذكره صراحة في تحليل التقّدم، دخل القانون الهولندي بشأن العناية الواجبة 
إزاء عمالة األطفال حّيز التنفيذ في مايو/أيار 2019 ويعد مثاًل آخر على القوانين التي ستؤثر على كيفّية معالجة 

الشركات للسلوك التجاري المسؤول في عملياتها. 

الضغط الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم: أحدثت بعض الشركات تغّيرات سياسية كنتيجة  	
للضغط الذي تمارسه المجموعات المنظمة للحمالت وللمشاورات مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي 

سّلطت الضوء على الثغرات في السياسات ونظم اإلدارة القائمة. 

االستعراضات الداخلية للسياسات القائمة: كان لدى العديد من الشركات التزامات قائمة قبل المشروع التجريبي  	
بتحسين السياسات المتعّلقة بالسلوك التجاري المسؤول وممارسات التزّود المسؤول. وأعلنت بعض الشركات 

أيًضا أنها كانت تراجع بالفعل سياساتها المتعّلقة بالسلوك التجاري المسؤول في إطار استراتيجيتها الخاصة 
باالستدامة.

التغيرات في استراتيجية العمل: أفادت شركات أخرى بأن التحّول في احتياجات العمل وأولوياته قد حّفز مراجعة  	
السياسات القائمة. ويشمل هذا التحول مثاًل توسيع نطاق األنشطة ليشمل أسواًقا أو مناطق جغرافية جديدة، 

وعمليات الدمج مع أعمال تجارية أخرى أو االستحواذ عليها.
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التحديات والفرص التي تم تحديدها في ما يتعّلق بااللتزامات السياسية:

ال تزال شركات عديدة تفتقر إلى االلتزامات الصريحة بمعالجة المخاطر المرتبطة بحقوق حيازة األراضي والحصول  	
على الموارد الطبيعية، واألمن الغذائي والتغذية، والتكنولوجيا واالبتكار. وبالنسبة إلى شركات ما بعد اإلنتاج، ال 
يعتبر الرابط بين عمليات الشركة والقضايا التي تتعّلق بمراحل ما قبل اإلنتاج رابًطا مباشًرا مقارنة بمراحل اإلنتاج 

في سلسلة اإلمدادات ويبقى التأثير الذي يمكنها أن تمارسه على إدارة المخاطر ذات الصلة محدوًدا. 

بالنسبة إلى الشركات التي تمارس رقابة مباشرة على عملية اإلنتاج، يمكن أن يكون تحديد العالقة بين عمليات  	
الشركة واآلثار الفعلية المترتبة عن بعض القضايا التي يجري تسليط الضوء عليها في التوجيهات أمًرا صعًبا. 

وقد يكون ذلك صحيًحا بشكل خاص عندما تتوقف شّدة المخاطر على عوامل سياقية مثل التشريعات الوطنية أو 
المحّلّية الخاصة بحيازة األراضي، أو عندما يمضي وقت طويل بين تنفيذ مشروع ما وبروز أثر سلبي من قبيل 

اآلثار الطويلة األجل المترتبة على األمن الغذائي للمجتمعات المحّلّية. 

اعترفت الشركات بالمساهمة اإليجابية للمشروع التجريبي في دعم إدخال التحسينات على السياسات ونظم  	
اإلدارة فيها. ولكن كانت غالبية التغيرات في السياسات المتعّلقة بالسلوك التجاري المسؤول التي بّلغ عنها 
المشاركون، مدفوعة بعوامل أخرى تتخطى نطاق المشاركة في المشروع التجريبي. وبصورة خاصة، يمكن 

لشركات عديدة أن تجري التغّيرات كردة فعل على الضغوط الخارجية، ال سيما التي تمارسها منظمات المجتمع 
المدني والحكومات. وفي حين يمكن ألصحاب المصلحة هؤالء أن يؤّدوا دوًرا مهًما في دفع الشركات إلى اعتماد 

ممارسات أقوى تتعّلق باألعمال التجارية المسؤولة، يمكن أن يعني ذلك أيًضا أنه يتم إسناد األولوية للقضايا 
التي تواجه فيها الشركات القدر األكبر من الضغط بداًل من القضايا التي تكون فيها مخاطر إلحاق الضرر هي األكبر 

)ولهذا توصي التوجيهات الشركات بترتيب جهودها بحسب األولوية(. وفي الكثير من األحيان، تقوم المنظمات 
المنظمة للحمالت باستهداف الشركات بحمالت قائمة على »قضية واحدة« األمر الذي قد يؤدي إلى اعتماد 

الشركات منظوًرا ضّيًقا مماثاًل في ترتيب المخاطر بحسب األولوية. 

ال يزال هناك ثغرات في مدى تصّدي الشركات التي توّفر بعض المحاصيل السلعية المعروفة بارتباطها ببعض  	
المخاطر )مثل الكاكاو وزيت النخيل والصويا والسكر والتبغ(، لهذه المخاطر في التزاماتها السياسية. وتتواجد هذه 
الثغرات المرتبطة بااللتزامات السياسية في المؤسسات التي تتعامل مع المستهلكين مباشرة وشركات السلع 

اإلستهالكية السريعة التنقل بصورة أساسية. وحتى لو تمت إزالة مستويات عديدة من مرحلة اإلنتاج في سلسلة 
اإلمداد، يمكن لالفتقار إلى السياسات التي تعالج هذه القضايا أن يوّلد تحديات في طريقة تنفيذ شركات ما بعد 

اإلنتاج لعمليات تقييم المخاطر ذات الصلة وإدارتها. ويمكن أن يقّيد ذلك مثاًل كيفية إبالغ التوقعات المتعّلقة 
بالعناية الواجبة إلى الموردين وكيفية إدراجها في العقود المبرمة معهم. وقد يشير ذلك أيًضا لبعض أصحاب 

المصلحة إلى أن التزام الشركة بمعالجة هذا النوع من القضايا ضعيف وأنه ال يجب بالتالي إسناد األولوية 
لمعالجة القضية المطروحة. 

أظهرت الشركات التزامات قوية بحماية البيئة واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة في التحليل  	
األساسي وتحليل التقّدم المحرز على السواء. وشّددت شركات عديدة على أن التزاماتها بهذه المواضيع وارتباطها 

بالقضايا االجتماعية مدفوعة بقوة من تزايد بروز االعتبارات المتعّلقة بتغّير المناخ في سالسل اإلمدادات 
الزراعية. ولكن أشارت الشركات إلى أن التوجيهات ال توفر فرصة للتشديد صراحًة على هذه الروابط، بما في 

ذلك كيفية معالجتها في سياسات الشركات، ويبقى مدى تناول التوجيهات للمخاطر البيئية محدوًدا. وفي التنفيذ 
المستقبلي لألنشطة، هناك فرصة لتقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية 

والزراعة بتسليط الضوء على الطريقة التي يدعم فيها اعتماد ممارسات السلوك التجاري المسؤول في سالسل 
اإلمدادات الزراعية اإلجراءات التي تتخذها الشركات للتخفيف من خطر تغّير المناخ والصمود في وجهه.
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اإلطار 1: التصدي للتحديات البيئية واالجتماعية واالقتصادية المترابطة من خالل سياسة مؤسسية شاملة 

ــا  ــث إنه ــل المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي حي ــن أج ــا م ــا للقضاي ــا ضّيًق ــدى الشــركات المشــاركة نطاًق ــارت إح اخت
قــررت التركيــز علــى أوضــاع وظــروف العمــل فــي سلســلة إمداداتهــا. واعتمــدت الشــركة خــالل فتــرة تنفيــذ المشــروع 
التجريبــي، سلســلة جديــدة مــن المبــادئ للنهــوض بالزراعــة المســتدامة والمســؤولة. وتهــدف االلتزامــات السياســية 
الجديــدة إلــى تســريع وتيــرة االبتــكار ودعــم المزارعيــن فــي سلســلة إمــدادات الشــركة إلدارة التحديــات المتصلــة باآلثــار 

البيئيــة، وفقــدان التنــوع البيولوجــي، وتغّيــر المنــاخ.

واعترفــت الشــركة فــي التزاماتهــا الجديــدة، بــأن التحديــات البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي يواجههــا المزارعــون 
ــة بطريقــة  ــج المخاطــر ذات الصل ــي إيجــاد إطــار سياســاتي يعال ــاج مترابطــة وتتطلــب بالتال ــل اإلنت فــي مراحــل مــا قب
ــل  ــة المحاصي ــة زراع ــن مباشــرة لتحســين طريق ــم المزارعي ــر دع ــك عب ــق ذل ــى تحقي ــر شــمواًل. وتســعى الشــركة إل أكث
وحمايتهــا. ويرّكــز هــذا النهــج الجديــد أيًضــا علــى اســتراتيجية متعــددة أصحــاب المصلحــة تنطــوي علــى العمــل مباشــرة 

مــع المزارعيــن، وكذلــك مــع األوســاط األكاديميــة والمجموعــات البيئيــة، لدعــم هــذا الهــدف. 

نظم اإلدارة الداخلية لدعم العناية الواجبة  

ــًذا فعــااًل داخــل الشــركة.  ــذ االلتزامــات السياســية تنفي ــة أمــًرا أساســًيا لتنفي ــإلدارة الداخلي ــكل قــوي ل يشــّكل إنشــاء هي
ويّتســم ضمــان توافــر المــوارد الماليــة والبشــرية المناســبة ومشــاركة اإلدارة العليــا مشــاركة قويــة فــي تحقيــق أهــداف 
العنايــة الواجبــة بأهميــة حاســمة، فــي حيــن أنــه يمكــن لتطويــر هيــاكل اإلبــالغ الداخلــي الواضحــة التــي تيّســر االتســاق 

والتواصــل بيــن مختلــف اإلدارات والفــرق أن يضّمــن دعــم أنشــطة العنايــة الواجبــة بشــكل مالئــم.

وتــم تحديــد ترجمــة االلتزامــات السياســية إلــى إجــراءات التنفيــذ علــى أنهــا واحــدة مــن أهــم الثغــرات فــي التقريــر 
ــن االلتزامــات السياســية  ــم مــن األقــران )»معالجــة الثغــرات بي ــدورات الســبع للتعّل ــان مــن ال ــت دورت األساســي. وتناول
وإجــراءات التنفيــذ« الجزئيــن األول والثانــي( هــذا الموضــوع بهــدف تحديــد األمثلــة علــى الممارســات الجّيــدة والتحديــات 
القائمــة التــي تواجههــا الشــركات. ورّكــزت الدورتــان علــى األمثلــة العمليــة علــى كيفّيــة معالجــة الشــركات لمخاطــر محــّددة 
مثــل إزالــة الغابــات، واألمــن الغذائــي والتغذيــة، وحيــازة األراضــي، ورفــاه الحيوانــات. وأقــرت الشــركات والمبــادرات 
القطاعيــة المشــاركة فــي هاتيــن الدورتيــن بــأن تطويــر أطــر اإلدارة القويــة لتنفيــذ العنايــة الواجبــة يشــكل خطــوة أولــى 

ــا فعــااًل. ــًذا عملًي ــذ السياســات المؤسســية تنفي ــة لضمــان تنفي ضروري

اإلطار 2: تطوير إطار عملي لإلدارة من أجل معالجة الثغرات في السياسات

وصفــت واحــدة مــن الشــركات المشــاركة كيــف أن لفــت منظمــات المجتمــع المدنــي االهتمــام بالمخاطــر واآلثــار فــي 
سلســلة اإلمــدادات قــد دفــع الشــركة إلــى مراجعــة سياســاتها وإطــار اإلدارة الداخليــة فيهــا لضمــان ترجمــة االلتزامــات 

السياســية إلــى إجــراءات عمليــة يمكــن أن تســتخدمها الفــرق الداخليــة إلدارة المخاطــر عنــد تحديدهــا. 

ــرد بمزيــد مــن الفعاليــة علــى  وكان الهــدف مــن ذلــك تطويــر إطــار شــامل ال يكــون مــن شــأنه تمكيــن الشــركة مــن ال
المزاعــم المرتبطــة باآلثــار الضــاّرة فقــط، بــل أيًضــا مــن اتخــاذ تدابيــر اســتباقية إلحــداث التغييــر وتحقيــق االمتثــال فــي 
مختلــف سالســل اإلمــداد. ولدعــم تنفيــذ إطــار اإلدارة، تــم وضــع خطــوط توجيهيــة داخليــة توّضــح التوقعــات الشــاملة 
ــزّود المســؤولة عــن سالســل إمــدادات فرديــة فــي قطــاع األعمــال مــن أجــل ترجمتهــا إلــى  للشــركة وتدعــم فــرق الت

ــة مختلفــة لمعالجــة المخاطــر. أســاليب وإجــراءات عملّي

وقامــت الشــركات طــوال فتــرة تنفيــذ المشــروع التجريبــي، بتعزيــز نظــم اإلدارة الداخليــة مــن أجــل تنفيــذ العنايــة الواجبــة. 
وبصــورة خاصــة، بّلغــت الشــركات عــن حــدوث التغّيــرات التاليــة منــذ الدراســة االســتقصائية األساســية: 
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زيادة توافر الموارد المالية لدعم العناية الواجبة: أشارت بعض الشركات في التحليل األساسي إلى أن الميزانية  	
المخصصة لبذل العناية الواجبة لم تكن دائًما كافية وافتقرت في الكثير من األحيان إلى التناسق من سنة وأخرى. 

ولم تتغّيرت ميزانيات العديد من الشركات منذ الدراسة االستقصائية األساسية، ولكن أفاد ربع الشركات المشاركة 
بأنه تم إتاحة موارد إضافية.

تنفيذ أنشطة التدريب وبناء القدرات للموظفين والموردين من أجل دعم االمتثال لمتطلبات السياسة: خلصت  	
الدراسة االستقصائية األساسية إلى أنه لم يتم إسناد األولوية دائًما للتدريب المتعّلق بالسلوك التجاري 

المسؤول داخل الشركات، ولكن خلصت الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز إلى أن 71 في المائة من 
الشركات بّلغت عن تنفيذ دورات تدريبية جديدة أو النظر فيها. وتباين محور تركيز التدريب بين الشركات، ولكنه رّكز 

في غالب األحيان على حقوق العمل وحقوق اإلنسان.

تعزيز التواصل وهياكل اإلبالغ داخل الشركات: خلصت الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز إلى أن أكثر من  	
نصف المشاركين أشاروا إلى زيادة نسبة تبليغهم عن سياساتهم ألصحاب المصلحة الداخليين.

زيادة انخراط اإلدارة العليا: بّلغ نصف المشاركين عن أنه ينظر إلى اإلدارة العليا في شركاتهم على أنها تشارك  	
بقدر أكبر في معالجة القضايا المتعّلقة بالعناية الواجبة في سلسلة اإلمدادات. 

اإلطــار 3: يمكــن لتحديــد المســؤوليات وهيــاكل اإلبــالغ الواضحــة أن يدعــم تنفيــذ االلتزامــات السياســية  ضمــن 
ــر ــة أكب ــة بفعالي األعمــال التجاري

االســتدامة راســخة علــى مســتوى مجلــس اإلدارة كجــزء مــن االســتراتيجية المؤسســية التــي تعتمدهــا شــركة مــا. 
وتقــع مســؤولية التوّجــه المســتدام للشــركة علــى عاتــق عضــو مجلــس اإلدارة المعنــي بالمــوارد البشــرية والتكنولوجيــا 
واالســتدامة وبالوظيفــة المتعّلقــة بالصحــة والســالمة واالســتدامة المؤسســية. ويجــري التنفيــذ العملــي بدعــم مــن 
الغايــات غيــر الماليــة ومؤشــرات األداء علــى طــول سلســلة اإلمــداد، وذلــك باالســتناد إلــى تعريــف واضح للمســؤوليات 
فــي الهيــكل المؤسســي وتحديــد مجــاالت النشــاط الرئيســية باســتخدام تحليــل األهميــة النســبية. وتضمن السياســات 
ــات التجاريــة وأن يجــري تنفيذهــا عــن طريــق نظــم  ــادئ االســتدامة فيهــا راســخة فــي العملي المؤسســية أن تكــون مب

اإلدارة ولجانهــا وعملياتهــا.

نظم الضوابط والشفافية والعمل مع الشركاء التجاريين

كمــا هــو مبّيــن فــي الشــكل 7، اعتمــد 29 فــي المائــة مــن الشــركات خــالل فتــرة تنفيــذ المشــروع التجريبــي نظًمــا جديــدة 
لتتبــع المعلومــات عــن عمليــات العنايــة الواجبــة وتوثيقهــا، ونظــر حوالــي نصــف الشــركات فــي تنفيــذ نظــم جديــدة إلدارة 
المعلومــات عــن العنايــة الواجبــة فــي سلســلة اإلمــدادات. ويســّلط ذلــك الضــوء علــى الوعــي المتزايــد لــدى المشــاركين 

بالحاجــة إلــى تعزيــز إدارة المعلومــات الخاصــة بالعنايــة الواجبــة. 

الشكل 7- نسبة الشركات التي اعتمدت نظًما داخلية جديدة لتتبع المعلومات عن العناية الواجبة وتوثيقها في سياق 
المشروع التجريبي.

تطبيق نظم جديدة 

ال تغيير منذ الدراسة االستقصائية األساسية 

النظم الجديدة قيد االستعراض 
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واتخــذت الشــركات التــي تعّهــدت بالتزامــات سياســية جديــدة، خطــوات لتبليــغ هــذه االلتزامــات إلــى أصحــاب المصلحــة 
التجارييــن الرئيســيين. ويظهــر الشــكل 8 أن 36 فــي المائــة مــن المشــاركين أدرجــوا متطلبــات سياســية جديــدة فــي 
ــن فــي  االتفاقــات التعاقديــة المبرمــة مــع المورديــن والجهــات المتلقيــة لالســتثمار والشــركاء التجارييــن. وكمــا هــو مبّي
الشــكل 9، اعتمــد العــدد نفســه مــن المشــاركين شــروًطا تقضــي بــإدراج المورديــن والجهــات المتلقية لالســتثمار والشــركاء 

التجارييــن التوقعــات نفســها فــي اتفاقاتهــم التجاريــة منــذ الدراســة االســتقصائية األساســية.

الشكل 8- نسبة الشركات التي أدرجت في سياق المشروع التجريبي متطلبات سياسية جديدة في العقود المبرمة 
مع الموردين أو الجهات المتلقية لالستثمار أو الشركاء التجاريين.

الشكل 9- نسبة الشركات التي أفادت بالطلب إلى الموردين أو الجهات المتلقية لالستثمار أو الشركاء التجاريين 
تطبيق المعايير نفسها في العقود التي يبرمونها.

ورّكــزت إحــدى دورات التعّلــم مــن األقــران علــى »دور المؤسســات الماليــة فــي دعــم الممارســات الزراعيــة المســؤولة« 
واستكشــفت نهــج المؤسســات الماليــة الرامــي إلــى إنشــاء نظــم اإلدارة الداخليــة لدعــم العنايــة الواجبــة فــي سلســلة 
اإلمــدادات. ويشــمل ذلــك مثــاًل تطويــر نظــام قــوي لــإلدارة البيئيــة واالجتماعيــة مــن أجــل دعــم إدارة اآلثــار البيئيــة 
واالجتماعيــة المترتبــة عــن األنشــطة الممّولــة، ورصــد اآلثــار وتقييمهــا، وإثــراء عمليــة بنــاء القــدرات فــي مجــاالت ذات صلة 
ــة  ــة. وأفــادت المؤسســات المالي ــاخ والمســاواة بيــن الجنســين وإدارة المــوارد الطبيعي ــر المن بالقطــاع الزراعــي مثــل تغّي
بتطويــر إجــراءات وخطــوط توجيهيــة أكثــر تحديــًدا مــن شــأنها أن تدعــم العمــالء فــي تنفيــذ تدابيــر إدارة المخاطــر. ويمكــن 
أن تشــمل هــذه اإلجــراءات والخطــوط التوجيهيــة خطوًطــا توجيهيــة محــّددة لتحســين كفــاءة الطاقــة، واســتخدام الميــاه فــي 

الــري، وإدارة النفايــات علــى ســبيل المثــال. 

بالتالــي، يمكــن أن يدعــم ذلــك العمــالء فــي مواجهــة التحديــات النموذجيــة فــي بعــض البيئــات وأن يؤثــر علــى اإلنتــاج 
ــاًل.  الزراعــي المحلــي مــن خــالل الجفــاف والظواهــر المناخيــة المعاكســة األخــرى مث

السياسات الجديدة مدرجة 

نعم

غير مدرجة 

كال

غير ذلك 

السياسات المختارة 
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استخدام التكنولوجيا لدعم العناية الواجبة

ــا بأنهــا اعتمــدت أو نظــرت فــي اعتمــاد التكنولوجيــات الجديــدة فــي مجــال العنايــة الواجبــة  أفــادت جميــع الشــركات تقريًب
ــم مــن  ــدة مــن دورات التعّل ــا ورصدهــا. ونظــرت واح ــا وإدارته ــة وتقييمه ــة واالجتماعي ــع المخاطــر البيئي ــم تتب بهــدف دع
ــة  ــق أهــداف العناي ــم تحقي ــل دع ــرة مــن أج ــة المتواف ــق الشــركات لبعــض األدوات التكنولوجي ــة تطبي ــران فــي كيفي األق
الواجبــة. وتشــمل األدوات التــي شــّددت عليهــا الشــركات أثنــاء دورات التعّلــم مــن األقــران وفــي الدراســة االســتقصائية 

عــن التقــّدم المحــرز مــا يلــي:

تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية: اعتمدت سبع شركات أو هي بصدد اعتماد التكنولوجيا القائمة على قواعد  	
البيانات التسلسلية لدعم تتبع السلع الرئيسية في سالسل إمداداتها. وإن عصير الليمون ومنتجات األلبان 

والبيض والتبغ هي بعض األمثلة على السلع التي يجري فيها اختبار تكنولوجيا التتبع القائمة على قواعد البيانات 
التسلسلية من أجل إتاحة إمكانية تعّقبها. وأقّر المشاركون بأن استخدام تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية 

وحدها ال يشكل بدياًل للعناية الواجبة. ولكن خلصت الشركات إلى أن تطبيق هذه التكنولوجيا يساعدها على توفير 
المعلومات عن مصدر منتجاتها للمستهلكين والمستثمرين وأصحاب المصلحة اآلخرين. وفي المقابل، يمكن أن 

يضيف ذلك قيمة تجارية على المنتج. ويمكن إدراج التتبع بواسطة تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية في الُنهج 
القائمة التي تعتمدها الشركات لتعّقب أداء الموردين والموردين الفرعيين. وبالنسبة إلى الشركات التي تعمل 
على طول سالسل إمدادات معّقدة، هناك فرصة إلنشاء نظم تتبع متكاملة رأسًيا. ويمكن لهذه األخيرة أن تعزز 
العمل مع الموردين في مراحل ما قبل اإلنتاج لدعم أنشطة العناية الواجبة مثل تحديد عالمات اإلنذار والمخاطر 

الكبرى في سلسلة اإلمدادات.

الرصد باألقمار االصطناعية: تستخدم بعض الشركات التصوير بواسطة األقمار االصطناعية وتحليل نظام  	
المعلومات الجغرافية لتتبع المخاطر البيئية الرئيسية في سالسل إمدادتها وللمساعدة على الوفاء بااللتزامات 

المتعّلقة بالسلوك التجاري المسؤول. ويرد وصف ألحد األمثلة في اإلطار 5.

تطبيقات الهواتف المحمولة: يمكن استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة لمجموعة متنوعة من األغراض،  	
من جمع البيانات عن اإلنتاج إلى إنشاء نظم الدفع بواسطة الهاتف المحمول وتلقي الشكاوى من العمال في 

سالسل اإلمدادات ومعالجتها. ويرد وصف ألحد األمثلة في اإلطار 6.

حفظ السجالت الرقمية: لقد شّددت شركات عديدة تعمل على مستوى عالمي على الحاجة إلى دعم اإلبالغ عن  	
المعلومات الرئيسية في الوقت المناسب من أجل دعم صنع القرارات على المستوى المؤسسي. وأفادت بعض 
الشركات بزيادة استخدام النظم الرقمية للتحول من المستندات الورقية إلى السجالت اإللكترونية أو الرقمية بغية 

تيسير تشاطر المعلومات داخل المنظمة. 

اإلطار 4: كيف يمكن استخدام الرصد باألقمار االصطناعية لتقوية االلتزامات بالتوريد المسؤول

ناقشــت إحــدى الشــركات كيــف أقامــت شــراكة مــع مقدمــي الخدمــات مــن األطــراف الثالثة الســتخدام تكنولوجيــا األقمار 
ــرات فــي الغطــاء النباتــي واالضطرابــات فــي الغطــاء  االصطناعيــة وتحليــل نظــام المعلومــات الجغرافيــة لتتبــع التغّي
الحرجــي المّتصلــة بإنتــاج زيــت النخيــل. ومــن خــالل تحديــد النقــاط الســاخنة فــي مجــال إزالــة الغابــات ورصدهــا، يســتطيع 
الرصــد باألقمــار االصطناعيــة أن يوّلــد معلومــات رئيســية عــن التغّيــرات البيئيــة وأن يدعــم الشــركة فــي نهجهــا الرامــي 
إلــى إســناد األولويــة للمجــاالت العاليــة المخاطــر وتقييمهــا وفــي عملهــا مــع المورديــن إلدارة المخاطــر قبــل أن تتحــّول 

إلــى آثــار ضــاّرة كبيــرة. 

ــة  ــا االجتماعي ــد النظــر فــي القضاي ــا االستشــعار عــن ُبعــد هــذه لهــا حدودهــا ال ســيما عن ــأن تكنولوجي وتقــّر الشــركة ب
المّتصلــة بإنتــاج زيــت النخيــل، كانتهــاكات حقــوق اإلنســان وأوضــاع العمــل الســيئة وظروفــه. ولكــن تعتقــد الشــركة أن 
اســتخدام هــذه التكنولوجيــا المقتــرن بالرصــد الوثيــق علــى األرض، يتيــح لهــا وســيلة مهمــة لتحقيــق التزامهــا بتوفيــر 

زيــت النخيــل المســؤول 100 فــي المائــة.
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اإلطار 5: استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة لرصد المخاطر في المزرعة

أطلقــت إحــدى الشــركات العالميــة تطبيًقــا علــى الهاتــف المحمــول جــرى تجريبــه فــي باكســتان ثــم بــدأ اســتخدامه فــي 
عشــرة بلــدان أخــرى، لتحســين طريقــة جمــع البيانــات عــن المزارعيــن. ويقــوم التطبيــق برصــد مؤشــرات االســتدامة 
وقياســها ويحــّل محــل األعمــال المكتبيــة التقليديــة، األمــر الــذي يــؤّدي إلــى ترشــيد الوقــت الــذي يخصصــه التقنيــون 
ــات يســاعد علــى الوفــاء بالتزامــات  ــق ومــا يجمعــه مــن بيان ــن للشــركة أن التطبي ــون لرصــد االســتدامة. وتبّي الميداني
االســتدامة بشــكل أفضــل ويضمــن احتــرام المعاييــر فــي المــزارع التــي تتــزّود منهــا الشــركة. وعلــى ســبيل المثــال، 
ســاعد التطبيــق علــى تحديــد العديــد مــن القضايــا المتعّلقــة بإزالــة الغابــات ومعاييــر العمــل فــي سالســل اإلمــدادات. 

ونتيجــة لذلــك، تمّكنــت الشــركة مــن تطويــر إجــراءات التخفيــف مــن األثــر المســتهدفة بغيــة معالجــة القضايــا.

آليات التظّلم

ــد المخاطــر  ــة وتســاعد علــى تحدي ــر ذات الصل ــم المؤسســات بخصــوص حــاالت االنحــراف عــن المعايي ــات التظّل ــه آلي تنّب
واآلثــر الضــارة. ويســّلط ذلــك بــدوره الضــوء علــى المخاطــر الرئيســية التــي لــم تتــم معالجتهــا أو النظــر فيهــا بشــكل 
ــار الضــارة  ــع األشــخاص المحتمــل تأّثرهــم باآلث ــال وجمي ــه ينبغــي تيســير وصــول العّم مناســب. وتنصــح التوجيهــات بأن

ــم.14 ــات التظّل ــى آلي ــاري المســؤول، إل ــر الســلوك التج ــرام المؤسســة لمعايي ــدم احت ــن ع ــة ع المترتب

وخلصــت الدراســة االســتقصائية األساســية إلــى أن معظــم الشــركات )88 فــي المائــة( كان لديهــا التــزام سياســي 
بتأميــن وصــول أصحــاب المصلحــة المتأثريــن إلــى إحــدى آليــات التظّلــم. ولكــن كان هنــاك أيًضــا تباينــات فــي كيفّيــة تنفيــذ 
الشــركات لهــذا االلتــزام السياســي بالتحديــد. وأفــاد أكثــر مــن نصــف الشــركات المشــاركة بامتــالك عمليــة تظّلــم رســمّية 
متاحــة ألصحــاب المصلحــة الداخلييــن والخارجييــن، ولكــن أقــّر أكثــر مــن ثلــث الشــركات باالفتقــار إلــى عمليــة رســمية لتلقــي 
الشــكاوى مــن أصحــاب المصلحــة الخارجييــن )مقارنــًة مثــاًل بموظفــي الشــركة الذيــن تتوافــر لهــم عمليــات راســخة لتســوية 

المظالــم( ومعالجتهــا.

ولقــد أجــرى 33 فــي المائــة مــن الشــركات تغييــرات فــي آليــات التظّلــم الخاصــة بها منذ الدراســة االســتقصائية األساســية. 
ولقــد وجــد عــدد مــن تلــك الشــركات التــي أجــرت تغييــرات فــي آلياتهــا ســباًل لتوســيع نطــاق هــذه األخيــرة حتــى يتمّكــن عــدد 

أكبــر مــن أصحــاب المصلحــة مــن الوصــول إليهــا ورفــع الشــكاوى عنــد الحاجة.

التحّديات والفرص التي جرى تحديدها في ما يتعّلق بنظم اإلدارة الداخلية وآليات التظّلم:

لقد اتخذت الشركات التزامات بتتّبع المعلومات عن ممارساتها الخاصة بالعناية الواجبة وحفظها وبإبالغ أصحاب  	
المصلحة الرئيسيين، مثل الموّردين والجهات المتلقية لالستثمار والشركاء التجاريين، عن توقعاتها. ولكن غالًبا 

ما يتوّقف تنفيذ هذه االلتزامات إلى حد كبير على كيفية اعتماد الموّردين لمعاييرهم ونظمهم الخاصة من أجل 
النهوض بااللتزامات في عملياتهم وعمليات موّرديهم وشركائهم التجارّيين. وفي ظل استمرار الشركات في 

تعزيز التزاماتها بالسلوك التجاري المسؤول، فإنه من األهمية بمكان أن تحرص على أن يشارك موّردوها والجهات 
المتلّقية لالستثمار وشركاؤها التجاريون في تحقيق توقعاتها المتعّلقة بالبيانات التي يجب توفيرها وأن يعملوا 
بشكل مّتسق معها. ويمّثل الحرص على إدماج متطّلبات واضحة في االتفاقات التعاقدية الخطوة األولى التي 

يمكن للشركات أن تّتخذها لتحقيق هذا الهدف. ويشّكل العمل مع الموردين على تعزيز قدرتهم الداخلية عن طريق 
التدريب مثاًل، فرصة للنهوض بممارسات السلوك التجاري المسؤول لدى الجهات الفاعلة على طول سلسلة 

اإلمداد.

توّفر التكنولوجيات الجديدة دعًما قّيًما للشركات في مجال جمع مجموعة متنّوعة من البيانات عن المخاطر في  	
سالسل اإلمداد، في الوقت الحقيقي في غالب األحيان. ويمكن لالستثمار في هذه التكنولوجيات أن يكون 

مكلًفا، ولكن هناك فرص للتعاون بين الجهات الفاعلة التي تعمل على طول سلسلة اإلمدادات نفسها على النحو 
المبّين في الندوات اإللكترونية للتعّلم من األقران. وعلى سبيل المثال، يمكن للموردين ولعمالئهم في مراحل 

 ما بعد اإلنتاج أن يعملوا مًعا على إنشاء منّصات رقمية مشتركة تدعم تحديد المخاطر وترتيبها بحسب األولوية 

14  القسم 1-5 من الخطوة 1، صفحة 33، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية 

المسؤولة

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=35
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=35
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وتطوير اإلجراءات إلدارة المخاطر حيثما لزم األمر. وال يمكن للتكنولوجيا وحدها أن تحّل محّل مسؤولية الشركة في 
الحرص على معالجة المخاطر على األرض بطريقة مالئمة، ولكن يمكنها أن تساعد على تحقيق أوجه الكفاءة في 

كيفية جمع الشركات للمعلومات المتعّلقة بالمخاطر وتقاسمها مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

لقد أحدثت الشركات عدًدا من التغّيرات اإليجابية لتعزيز آليات التظّلم الخاصة بها منذ الدراسة االستقصائية  	
األساسّية. وبصورة خاصة، تم التركيز على تعزيز إمكانية وصول طائفة أوسع من أصحاب المصلحة إلى آليات 

االنتصاف بهدف مساعدة الشركات على تحديد المخاطر المّتصلة بعملياتها ومعالجتها بمزيد من الفعالية. ولقد 
اتبعت الشركات ُنهًجا مختلفة لتعزيز آليات التظلم الخاصة بها، بما في ذلك زيادة استخدام التكنولوجيا من قبيل 

تطبيقات الهواتف المحمولة والخطوط الساخنة لتحسين النفاذ. ولكن ال تزال التحديات قائمة. وعلى سبيل 
المثال، فإن مستويات األّمّية في بعض المواقع التي تعمل فيها الشركات عالية أو ال تشعر المجموعات داخل 

المجتمع المحّلّي )مثل النساء أو األقليات اإلثنية( بأنه في مقدورها أن تستخدم آليات التظّلم. ويلزم إيالء المزيد 
من االهتمام إلمكانية الوصول إلى آليات التظّلم ولشموليتها، مع الحرص على أن تكون مصّممة بشكل فّعال 

حسب السياقات المحّلّية.

الخطوة 2- تحديد المخاطر في سلسلة اإلمدادات وتقييمها وترتيبها بحسب األولوية

النتائج الرئيسية والدروس المستفادة

ال يــزال رســم خرائــط سلســلة اإلمــدادات وتتّبعهــا يمّثــالن تحّدًيــا بالنســبة إلــى العديــد مــن الشــركات بغــض النظــر 
عــن مكانتهــا فــي سلســلة اإلمــدادات. ويتفاقــم هــذا التحــدي مــن جــّراء نســبة المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة 
فــي العديــد مــن سالســل اإلمــدادات )وال ســيما الــكاكاو والفاكهــة والســكر والتبــغ(. وأفــادت غالبيــة الشــركات 

المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي بأنهــا تتــزّود مــن المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة.
لقــد اعتمــد معظــم الشــركات عمليــة داخليــة لتحديــد مخاطــر سلســلة اإلمــدادات وتقييمهــا، وخلصــت الدراســة 
االســتقصائية عــن التقــّدم المحــرز إلــى أنــه علــى الرغــم مــن مــّدة المشــروع التجريبــي المحــدودة، قــام حوالــي نصــف 
الشــركات المشــاركة بتعزيــز النهــج المّتبــع لتقييــم مخاطــر سلســلة اإلمــدادات منذ الدراســة االســتقصائية األساســية. 
ولكــن يعــّرف حوالــي ربــع الشــركات المشــاركة »المخاطــر العاليــة« و«عالمــات اإلنــذار« بمــا يتماشــى مــع األمثلــة 

الــواردة فــي التوجيهــات.15
قامــت الشــركات منــذ الدراســة االســتقصائية األساســية، بتوســيع نطــاق تقييمهــا للمخاطــر ليشــمل بعــض القضايــا 
الرئيســية التــي لــم تتــم معالجتهــا ســابًقا. ولكــن ال يــزال هنــاك ثغــرات فــي كيفيــة ترجمــة الشــركات اللتزاماتهــا 

السياســية إلــى إجــراءات تقييــم للمخاطــر المتعّلقــة بالقضايــا الرئيســية. 
يمكــن للتعــاون مــع األطــراف الثالثــة، مثــل الحكومــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمبــادرات القطاعيــة، أن يكــون 
قّيًمــا خــالل عمليــة تحديــد المخاطــر وترتيبهــا بحســب األولويــة وتقييمهــا. ولكــن ال يــزال هنــاك تحديــات تتعّلــق بكيفيــة 

اعتمــاد الشــركات علــى الخطــط المعتمــدة علــى نطــاق القطــاع عنــد ممارســة العنايــة الواجبــة.

رسم خرائط سلسلة اإلمدادات

يتطّلــب رســم خرائــط سلســلة اإلمــدادات التعــّرف علــى مختلــف الجهــات الفاعلــة المعنّيــة بسلســلة اإلمــدادات مــن أجــل 
ــا رئيســًيا  ــة.16 ويشــّكل ذلــك مكّوًن ــة الواجب ــة العناي تحديــد مــن أيــن وممــن يجــب جمــع العملومــات لتسترشــد بهــا عملّي
ــي،  ــذ المشــروع التجريب ــرة تنفي ــي توصــي التوجيهــات الشــركات باعتمادهــا. وطــوال فت ــة الت ــة الواجب ــة العناي مــن عملي
حــّددت الشــركات رســم خرائــط سلســلة اإلمــدادات علــى أنــه واحــد مــن أبــرز التحديــات التــي تواجههــا عنــد ممارســة العنايــة 
الواجبــة. وترتبــط أكبــر التحديــات التــي حّددتهــا الشــركات بتتّبــع المنتجــات والحصــول علــى المعلومــات التــي يوّفرهــا 
المــوردون. وأشــار المشــاركون إلــى أن العديــد مــن الموّرديــن يفتقــرون إلــى الرغبــة أو القــدرة أو الدوافــع الكافيــة لتشــاطر 

المعلومات عن سالسل إمداداتهم. 

15  ترد األمثلة على »المخاطر العالية« و«عالمات اإلنذار« في اإلطار 3-1 في الصفحة 35 من توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة 

األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة
16  القسم 2-1 من الخطوة 2، صفحة 33، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية 

المسؤولة

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=37
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=37
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=35
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=35
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واستكشــفت واحــدة مــن دورات التعّلــم مــن األقــران التــي تناولــت موضــوع »مواجهــة التحديــات في رســم خرائط سلســلة 
اإلمــدادات وتتبعهــا« كيــف يتجــاوز عمــل الشــركات المورديــن المباشــرين )المســتوى األول( لتنفيــذ إجــراءات العنايــة 
الواجبــة. وأقــّرت الشــركات بــأن أحــد عوامــل النجــاح الرئيســية فــي معالجــة المخاطــر يتمثــل فــي مســتوى التكامــل بيــن 
المورديــن والمشــترين فــي سلســلة اإلمــدادات. ولكــن غالًبــا مــا يكــون ذلــك صعًبــا حيــن تعمــل الشــركات فــي سالســل 
ــذي تمارســه الشــركات  ــة رأســًيا أضعــف مــن ال ــر المتكامل ــذي تمارســه الشــركات غي ــون النفــوذ ال ــدة. ويك إمــدادات عدي
المتكاملــة رأســًيا. ومــع ذلــك، هنــاك إجــراءات يمكــن اتخاذهــا لتعزيــز الروابــط بيــن المورديــن مــا قبــل اإلنتــاج وشــركات مــا 
بعــد اإلنتــاج بغيــة زيــادة الوضــوح فــي مــا يتعّلــق بمخاطــر سلســلة اإلمــدادات. ويمكــن لتتّبــع سلســلة اإلمــدادات أن يــؤدي 

دوًرا محورًيــا فــي هــذا الســياق. 

ــاًل، وقــد يكــون مــن الصعــب تحقيقــه. وبالنســبة إلــى بعــض الســلع، ال  ــا طوي ــع الكامــل أن يســتغرق وقًت ويمكــن للتتب
ســيما تلــك التــي ينتجهــا المزارعــون أصحــاب الحيــازات الصغيــرة )مثــل سلســلة إمــدادات الــكاكاو أو الفاكهــة أو الســكر أو 

التبــغ(، قــد يكــون مــن الصعــب تتّبــع المورديــن وصــواًل إلــى المــزارع الفردّيــة. 

وفــي هــذه الحــاالت، قــد يكــون مــن األنســب التركيــز علــى تتّبــع الســلع وصــواًل إلــى اإلمــدادات واإلنتــاج فــي منطقــة 
ــة محــّددة )»مســتوى المناظــر الطبيعيــة«( بــداًل مــن فعــل ذلــك علــى مســتوى المــزارع الفرديــة. وهنــاك حــاالت  جغرافّي
يكــون مــن المعــروف فيهــا وجــود مخاطــر محــّددة فــي منطقــة معّينــة ولــن يســاعد التتّبــع وصــواًل إلــى مــزارع فــردي مــن 
أصحــاب الحيــازات الصغيــرة علــى فهــم هــذه المخاطــر وإدارتهــا؛ بالتالــي، تســتخدم الشــركات مواردهــا وجهودهــا بشــكل 
أفضــل عندمــا ترّكــز علــى برامــج بنــاء القــدرات وإدارة المخاطــر لمعالجــة المخاطــر المعروفــة بــداًل مــن الســعي وراء اقتفــاء 

األثــر األكثــر تفصيــاًل.

اإلطار 6: كيف يمكن لتقوية العمل مع الموّردين أن يعّزز رسم خرائط سلسلة اإلمدادات وتتّبعها 

ذكــرت إحــدى الشــركات كيــف تمكنــت مــن زيــادة التتبــع فــي سلســلة إمــدادات الــكاكاو الخاصــة بهــا عبــر االســتفادة مــن 
العمليــات القائمــة إلدارة ســالمة األغذيــة وجودتهــا وعبــر تعزيــز العمــل مع الموردين المباشــرين، وال ســيما التعاونيات، 
مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصيــاًل عــن المنتجيــن. وتســاعد الــدروس المســتفادة مــن ممارســة التتبــع 

فــي سلســلة إمــدادات الــكاكاو علــى إثــراء نهــج الشــركة إزاء الســلع األخــرى التــي توّفرهــا.

وفــي حيــن تقــّر التوجيهــات بــأن الشــركات العاملــة علــى مســتويات عديــدة بعــد اإلنتــاج، مــن قبيــل الشــركات التــي تتعامــل 
ــن فــي األصــل،  ــع مورديهــا وشــركائها التجاريي مــع المســتهلكين مباشــرًة، قــد ال تكــون قــادرة علــى رســم خريطــة بجمي
ــرور الوقــت.  ــع م ــة م ــا التجارّي ــة لعالقاته ــى رســم صــورة كامل ــة عل ــأن تعمــل الشــركات بصــورة منهجّي فهــي توصــي ب
واتخــذت الشــركات المشــاركة خطــوات لرســم خريطــة بالمورديــن الجــدد منــذ الدراســة االســتقصائية األساســية، مــع قيــام 
خمــس شــركات بتحديــد المورديــن الجــدد الذيــن يمثلــون خطــًرا عالًيــا وأربــع شــركات بتحديــد المورديــن الجــدد الذيــن يمثلــون 

خطــًرا عالًيــا.

وكمــا يتبّيــن مــن الشــكل 10 أدنــاه، خلصــت الدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز إلــى أن غالبيــة )67 فــي المائــة( 
ــن المباشــرين  ــع الموردي ــي قــد رســمت خريطــة بجمي ــاج التســع المشــاركة فــي المشــروع التجريب شــركات مــا بعــد اإلنت
)المســتوى األول(.  ويظهــر الشــكل 11 أن أقــل بقليــل مــن ربــع )22 فــي المائــة( شــركات مــا بعــد اإلنتــاج المشــاركة 
فــي المشــروع التجريبــي قــد رســم خريطــة بجميــع المورديــن بعــد المســتوى األول. وبالنســبة إلــى غالبيــة شــركات مــا 
بعــد اإلنتــاج، يرّكــز رســم خرائــط سلســلة اإلمــدادات بعــد المســتوى األول علــى مورديــن مختاريــن وذوي األولويــة وعلــى 
المورديــن الذيــن يمثلــون خطــًرا عالًيــا ويثيــرون الشــبهات. ويتماشــى ذلــك مــع النهــج الموصــى بــه فــي التوجيهــات ولكنــه 
ــا لصــورة كاملــة عــن عالقاتهــا التجاريــة  يســّلط الضــوء أيًضــا علــى مــدى افتقــار العديــد مــن شــركات مــا بعــد اإلنتــاج حالًي

فــي سلســلة اإلمــدادات.
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مالحظة: أشار بعض المشاركين الذين لم يرسموا خريطة بجميع موردي المستوى األول، إلى أنهم يتخذون أكثر من خطوة واحدة من الخطوات 
البديلة، مثل رسم خريطة بالموردين ومجمعي المنتجات المثيرين للشبهات.
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الشكل 10- نسبة شركات ما بعد اإلنتاج التي ترسم خريطة بالموردين المباشرين )المستوى األول(.

الشكل 11- نسبة شركات ما بعد اإلنتاج التي ترسم خريطة بالموردين غير المباشرين )بعد المستوى األول(.

ويظهــر الشــكل 12 أن ســبع مــن الشــركات العشــرة المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي والعاملــة فــي مراحــل مــا قبــل 
ــه(  ــة اإلداريــة علي ــاج والمراقب ــة المباشــرة لإلنت ــة )تتولــى الملكي ــاج فــي سلســلة اإلمــدادات هــي مؤسســات زراعي اإلنت
ــاج ولكــن تتمتــع  ــة مــن الشــركات التــي ال تتولــى اإلدارة المباشــرة لإلنت ليــس لديهــا مورديــن. ولقــد قــام 20 فــي المائ
بدرجــة مــن الرقابــة اإلداريــة عليــه، برســم خريطــة بجميــع المنتجيــن الزراعييــن وقــام 30 فــي المائــة منهــا برســم خريطــة 

بمجمعــي المنتجــات والمتاجريــن فيهــا.

جميع الموردين من المستوى األول

الموردون ما بعد المستوى األول الذين يمثلون خطرًا 
عاليًا/ المثيرون للشبهات

الموردون ما بعد المستوى األول المختارون/ذوو األولوية

الموردون المباشرون المختارون/ذوو األولوية

جميع الموردين ما بعد المستوى األول
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الشكل 12- نسبة شركات ما قبل اإلنتاج التي ترسم خريطة بالموردين المباشرين وغير المباشرين.

وينتــج المزارعــون أصحــاب الحيــازات الصغيــرة العديــد مــن الســلع مثــل الــكاكاو والفاكهــة والســكر والتبــغ. ويمكــن للتــزّود 
ــة  ــزة ويتواجــدون فــي مناطــق جغرافي ــن يتمتعــون بخصائــص ممي ــن الذي ــن المختلفي ــى آالف المزارعي ــات أو حت مــن مئ
مختلفــة، أن يجعــل عمليــة رســم خريطــة كاملــة بسلســلة اإلمــدادات مهمــة صعبــة حتــى بالنســبة إلــى شــركات مــا قبــل 
اإلنتــاج. وإن زراعــة الحيــازات الصغيــرة واســعة االنتشــار فــي سالســل اإلمــدادات الزراعيــة، وهــذا مــا بّينتــه مجموعــة 
المشــروع التجريبــي أيًضــا. وأفــادت غالبيــة الشــركات )57 فــي المائــة( المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي بأنهــا تتــزّود 
ــه الشــركات  ــزّود ب ــذي تت ــاج الزراعــي ال ــاه نســبة اإلنت ــرة. ويظهــر الشــكل 31 أدن ــازات الصغي ــن أصحــاب الحي مــن المزارعي
التــي أشــارت إلــى إنتــاج أصحــاب الحيــازات الصغيــرة فــي سالســل إمداداتهــا، مــن المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة. 
وبالنســبة إلــى 8 مــن أصــل 81 شــركة تتــزّود مــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة، اســتأثر هــؤالء األخيريــن علــى معظــم إنتــاج 
الشــركة. ويترتــب عــن ذلــك انعكاســات مهمــة علــى كيفيــة تحديــد الشــركات للمخاطــر المحتملــة فــي سالســل اإلمــدادات 

وتقييمهــا. 

الشكل 13- النسبة المقّدرة لإلنتاج المستمد من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، مع إظهار عدد الشركات التي 
أبلغت عن نسب مختلفة من إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة.

الشركة تتولى الملكية/ اإلدارة المباشرة لإلنتاج في المزرعة )ال حاجة 
إلى رسم خريطة بالموردين(
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وكمــا ُذكــر ســابًقا، تســتخدم بعــض الشــركات عنــد رســم خرائــط سالســل اإلمــدادات وتحديــد المخاطــر ذات الصلــة، نهــج 
ــارة كل مزرعــة علــى حــدة،  ــداًل مــن زي ــاج ب ــز علــى مجــاالت أو مناطــق اإلنت ــر التركي ــم المخاطــر عب ــة لتقيي المناظــر الطبيعي
وهــو أمــر يتطلــب حتًمــا المزيــد مــن الوقــت والمــوارد. وفــي حيــن ال توّلــد الُنهــج اإلقليميــة أو ُنهــج المناظــر الطبيعيــة17 
معلومــات مفّصلــة عــن العمليــات الفرديــة فــي المزرعــة، يمكنهــا أن تّتســم بالقــدر نفســه مــن الفعالّيــة فــي دعــم التحديــد 

األولــي للمخاطــر فــي سلســلة اإلمــدادات وترتيبهــا بحســب األولوّيــة. 

وتتــزّود شــركات عديــدة فــي مراحــل مــا قبــل اإلنتــاج ومــا بعــده بالمنتجــات مــن أطــراف ثالثــة مــوردة تــؤدي دور الوســيط 
بيــن المنتجيــن والمشــترين الدولييــن. وقــد تكــون هــذه األطــراف الثالثــة تجــاًرا محلييــن أو دولييــن فــي الســلع األساســية، 
ومجمعيــن، وتجــار جملــة، ومجّهزيــن يقومــون بــإدارة كميــة كبيــرة مــن الســلع فــي نقــاط محــّددة مــن سلســلة اإلمــدادات 
و/أو تجهيزهــا و/أو تعبئتهــا و/أو تجميعهــا و/أو التجــارة فيهــا. وتعــّرف التوجيهــات النقــاط فــي سلســلة اإلمــدادات حيــث 
تعمــل مجموعــة صغيــرة فقــط مــن أصحــاب المصلحــة علــى أنهــا »نقــاط اختنــاق« »أو نقــاط مراقبــة«.18 ويمكــن لهــؤالء 
المشــغلين، بحســب مكانتهــم فــي سلســلة اإلمــداد، أن يقّيمــوا المعلومــات الرئيســية بشــأن ممارســات العنايــة الواجبــة 
التــي تعتمدهــا شــركات مــا قبــل اإلنتــاج، كمــا أنهــم يتمتعــون برؤيــة أوضــح عــن ظــروف اإلنتــاج الزراعــي ومخاطــره. بالتالي، 
يمثــل هــؤالء المشــغلون نقطــة مهمــة يمكــن أن تســتفيد منهــا شــركات مــا بعــد اإلنتــاج الســاعية إلــى رســم خريطــة بكامــل 

سلســلة إمداداتهــا، وإلــى جمــع المعلومــات المتعّلقــة بالمخاطــر، وإلــى وضــع اســتراتيجية لمعالجــة هــذه المخاطــر.

ــم  ــط سالســل اإلمــدادات وتقيي ــا فــي رســم خرائ ــؤدوا دوًرا مهًم ــن أن ي ــار والمجمعي ــل التج ــن للوســطاء مــن قبي ويمك
المخاطــر. ولكــن شــّددت شــركات عديــدة مشــاركة علــى التحديــات التــي تواجههــا عنــد ســعيها إلــى العمــل مــع التّجــار 
والمجمعيــن. واألســباب متعــّددة الجوانــب. فيتــردد العديــد مــن الوســطاء فــي الســماح لعمالئهــم بالحصــول علــى 
ــة  ــة التجاريــة ومــن إمكاني المعلومــات عــن المورديــن بســبب تخّوفهــم مــن اإلفصــاح عــن معلومــات حساســة مــن الناحي
الســماح للعمــالء باســتبعادهم مــن سلســلة اإلمــداد. وينظــر عمــالء آخــرون إلــى العنايــة الواجبــة علــى أنهــا عائــق أمــام 

ــة.  ــف إضافي ــب عنهــا تكالي ــه يترت ــة إذ أن األعمــال التجاري

وقــد يفتقــر العديــد مــن الوســطاء، ال ســيما الذيــن يعملــون علــى المســتوى المحّلــي )الوطنــي أو دون الوطنــي(، إلــى 
الفهــم التــام لمتطّلبــات العنايــة الواجبــة التــي يفرضهــا العمــالء أو إلــى القــدرة علــى تنفيــذ هــذه المتطّلبــات. عــالوة علــى 
ذلــك، اتخــذت شــركات عديــدة متعــددة الجنســيات خطــوات للضغــط علــى مورديهــا ولكــن الضغــط العــام الــذي تمارســه 
الســوق لــم يكــن قوًيــا بمــا فيــه الكفايــة إلحــداث التغييــر بســبب حجــم الطلــب مــن جانــب المشــترين فــي األســواق الناشــئة 
ــال  ــة فــي اســتثمار مواردهــم فــي االمتث ــدى بعــض الوســطاء الرغب ــزّود المســؤول. ول ــات الت ــى متطلب ــر إل ــي تفتق الت
لمتطلبــات العمــالء، ولكــن قــد يلجــأ البعــض اآلخــر إلــى التوريــد إلــى الزبائــن الذيــن لديهــم متطلبــات أقــل صرامــة فــي 

مــا يتعّلــق بالتــزّود المســؤول. 

وال تقتصــر التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات بشــأن تكويــن صــورة كاملــة عــن العالقــات التجاريــة، علــى الشــركات 
التــي تنتــج المنتجــات الزراعيــة أو توّفرهــا؛ بــل إنهــا تنطبــق أيًضــا علــى المؤسســات الماليــة التــي تســتثمر فــي سالســل 
اإلمــدادات الزراعيــة. ويمكــن أن يدعــم ذلــك تحديــد المخاطــر األبــرز فــي الحافظــات االســتثمارية وترتيــب تقييمهــا بحســب 

األولويــة. 

وعنــد رســم خرائــط سلســلة اإلمــدادات، توصــي التوجيهــات بــأن تجمــع الشــركات المعلومــات الرئيســية مثــل أســماء 
المورديــن المباشــرين والشــركاء التجارييــن ومواقــع العمليــات. ويمكــن للشــركات أن تجمــع أيًضــا المعلومــات عــن كيفيــة 
تقييــم المخاطــر وإدارتهــا فــي مراحــل اإلنتــاج، فضــاًل عــن التفاصيــل بشــأن اليــد العاملــة مثــل عــدد العمــال بحســب نــوع 
الجنــس.19 وتقــوم المؤسســات الماليــة الخمــس المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي بجمــع المعلومــات عــن أســماء 

17  يشير نهج المناظر الطبيعية إلى اتباع »نهج جغرافي واجتماعي اقتصادي في إدارة األراضي والموارد المائية والحرجية« )البنك الدولي(. ويهدف هذا النهج 

إلى »توفير األدوات والمفاهيم لتخصيص األراضي وإدارتها من أجل تحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية في مناطق تتنافس فيها الزراعة والتعدين 
واالستخدامات المنتجة األخرى لألراضي مع األهداف البيئية والمتعلقة بالتنوع البيولوجي« )مركز البحوث الحرجية الدولية(. ويمكن لتطبيق نهج المناظر الطبيعية على 

العناية الواجبة في سالسل اإلمدادات الزراعية أن يدعم تحديد المخاطر البيئية واالجتماعية المتصلة بمنطقة أو إقليم معّين وذلك عبر تركيز عملية العناية الواجبة 
على مناظر طبيعية رئيسية من دون أن يحتاج األمر بالضرورة إلى إجراء تقييمات لكل موقع على حدة. المشروع التجريبي المتعّلق بتنفيذ توجيهات منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة، التقرير األساسي
18  الخطوة 4، الصفحتين 37 و38، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية 

المسؤولة
19  القسم 2-1 من الخطوة 2، صفحة 33، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية 

المسؤولة

http://mneguidelines.oecd.org/Baseline-Report-on-OECD-FAO-Guidance-For-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=39
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=39
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=35
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=35
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الجهــات المتلقيــة الســتثماراتها ومواقــع عملياتهــا. ويجمــع معظمهــا أيًضــا المعلومــات عــن اليــد العاملــة فــي الشــركات 
التــي تســتثمر فيهــا. ولكــن ذكــر عــدد قليــل مــن هــذه المؤسســات أنــه يجمــع معلومــات عــن ممارســات الجهــات المتلقيــة 
لالســتثمار المتعّلقــة بتقييــم المخاطــر وإدارتهــا. ويظهــر الشــكل 14 المعلومــات التــي تجمعهــا الشــركات المشــاركة عــن 

مورديهــا أو الجهــات المتلقيــة الســتثماراتها فــي إطــار عمليــة رســم الخرائــط.

الشكل 14- أنواع المعلومات التي يجمعها المشاركون عند رسم خرائط الموردين والشركاء التجاريين، مع إظهار نسبة 
المشاركين الذين يجمعون كل نوع من المعلومات.

وتشــمل األمثلــة علــى الوســائل التــي تجمــع الشــركات هذه المعلومات من خاللهــا كل من عمليات المراجعــة، والتقييمات 
فــي الموقــع، والتقييمــات الذاتيــة، وعمليــات التفتيــش المفاجئــة، إضافــة إلــى االســتبيانات وقواعــد البيانــات والمنصــات 
الرقميــة المتعّلقــة بالعنايــة الواجبــة. وتشــمل األمثلــة األخــرى أيًضــا أشــكال التراســل مــن قبيــل االجتماعــات والرســائل 

اإللكترونيــة، ووثائــق تحديــد الهويــة، والعقــود، والتقاريــر الدوريــة.

الفرص والتحديات في رسم خرائط سلسلة اإلمدادات:

يبقى رسم خرائط سلسلة اإلمدادات واحًدا من أكبر التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في جميع مراحل  	
السلسلة. ولم تقم شركات ما بعد اإلنتاج التي تعمل في العديد من سالسل إمدادات السلع وشركات ما 

قبل اإلنتاج التي تعتمد على مئات أو آالف المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، برسم خرائط بكامل سالسل 
إمداداتها. وتبذل شركات عديدة الجهود لفهم المخاطر المحتملة في سالسل إمداداتها. ولكن يتطلب ذلك توافر 
قدر كبير من الموارد. ولقد ثبتت أيًضا فعالية الُنهج البديلة الرامية إلى تحديد الموردين الفرديين مثل رسم خرائط 
الموردين بحسب مواقع اإلنتاج، أو مجموعات الموردين مثل تعاونيات المنتجين، في تحديد الجهات الفاعلة ذات 

الصلة في سلسلة اإلمدادات. 

تؤّدي األطراف الثالثة التي تعمل كوسيط بين منتجي السلع ومشتريها، دوًرا أساسًيا في سالسل اإلمدادات  	
الزراعية كتّجار ومجمعين للمنتجات. ولكن يمكن لالنخراط المحدود من جانب العديد من الوسطاء في عملية 

العناية الواجبة أن يمثل تحّدًيا للشركات الساعية إلى تحديد مخاطر سلسلة اإلمدادات وتقييمها. ولقد تباين مدى 
سعي شركات ما بعد اإلنتاج إلى ممارسة نفوذها على الوسطاء في سلسلة اإلمدادات؛ فقد تفرض بعض 

الشركات شروًطا على الوسطاء بينما قد ال تفعل ذلك الشركات األخرى التي تتزّود من الوسيط نفسه. وتؤدي 
ا من  هذه التناقضات إلى إضعاف النفوذ الذي يمكن أن تمارسه الشركات الفردية إال إذا كانت مشترًيا مهمًّ

الناحية االستراتيجية بالنسبة إلى الوسيط. والمجال مفتوح أمام تعاون الشركات التي تتزّود من موردي المنتجات 
المتداولة أو المجمعة نفسهم لتحديد التوّقعات المشتركة وممارسة نفوذ مشترك من أجل الحصول على 

معلومات عن الموردين ما قبل اإلنتاج والمخاطر ذات الصلة. 

موقع )مواقع( العمليات

 اسم )أسماء( المورد )الموردين( أو الجهة )الجهات( 
المتلقية لالستثمار

معلومات عن عمليات تقييم المخاطر المضطلع بها

معلومات عن ممارسات إدارة المخاطر المطبقة

معلومات عن اليد العاملة
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تحديد المخاطر  

يســمح تقييــم المخاطــر للشــركات بتحديــد المخاطــر فــي سلســلة إمداداتهــا وبتكويــن فهــم أفضــل لآلثــار الضــارة البيئيــة 
واالجتماعيــة والمتعّلقــة بحقــوق اإلنســان التــي يحتمــل أن تترتــب عــن األنشــطة والعمليــات والســلع والخدمــات. وتفيــد 
التوجيهــات بــأن بعــض المخاطــر العاليــة وعالمــات اإلنــذار تقتضــي عنايــة واجبــة معــززة.20 ويمكــن أن يوّجــه التعريــف 
ــا أو عالمــة إنــذار، الشــركات بفعاليــة أكبــر فــي تحديــد المخاطــر وتقييمهــا وترتيبهــا بحســب  الواضــح لمــا يعتبــر خطــًرا عالًي

األولويــة وفــي إثــراء عمليــة وضــع اإلجــراءات المســتهدفة إلدارة المخاطــر وتنفيذهــا.

وخلــص المشــروع التجريبــي إلــى أن الشــركات تســند األولويــة للمواضيــع البيئيــة واالجتماعيــة والمتعّلقــة بحقــوق 
اإلنســان فــي أعمالهــا التجاريــة باالســتناد إلــى شــدة المخاطــر واحتمــال ظهورهــا؛ واألثــر المترتــب علــى ســمعة العمــل 
التجــاري، واألثــر المالــي والتشــغيلي؛ واألثــر المترتــب علــى أصحــاب المصلحــة، بمــن فيهــم المســتثمرين والمســتهلكين 
والمورديــن والمجتمــع المدنــي والبيئــة والمجتمعــات المحّلّيــة. وتمــت اإلشــارة أيًضــا إلــى أن المعلومــات التــي تقدمهــا 
منظمــات المجتمــع المدنــي تــؤدي دوًرا مهًمــا فــي كيفيــة اختيــار الشــركات ترتيــب المخاطــر المحــّددة بحســب األولويــة عــن 

طريــق عمليــات العنايــة الواجبــة الخاصــة بهــا.

ــة تحليــل كيفيــة  واســتندت الدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز إلــى الدراســة االســتقصائية األساســية لمواصل
ــدان االقتصــادي  ــة فــي المي اســتخدام الشــركة لعوامــل الخطــر الموصــى بهــا فــي توجيهــات منظمــة التعــاون والتنمي
ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن سالســل اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة وفــي توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة 
فــي الميــدان االقتصــادي لبــذل العنايــة الواجبــة مــن أجــل ســلوك مســؤول للشــركات، بغيــة تحديــد المخاطــر العاليــة 
وعالمــات اإلنــذار فــي سالســل إمداداتهــا وتعزيــز العنايــة الواجبــة.21 ويتــم تســليط الضــوء علــى أربــع فئــات واســعة مــن 

المخاطــر هــي: 

القطاع: المخاطر السائدة في قطاع ما على المستوى العالمي نتيجة لخصائص القطاع وأنشطته ومنتجاته  	
وعمليات اإلنتاج فيه.

الموقع: يتم التخطيط للعمليات أو إنتاج المنتجات الزراعية في مناطق متأثرة بالنزاعات أو تعتبر مناطق عالية  	
المخاطر؛ ومناطق تكون فيها الحوكمة ضعيفة؛ ومناطق تم التبليغ فيها عن انتهاكات لحقوق اإلنسان أو حقوق 
العمل؛ ومناطق تكون فيها حقوق الحيازة معّرفة تعريًفا ضعيًفا أو يكون هناك نزاع عليها؛ ومناطق تعاني فيها 

المجتمعات المحّلّية من انعدام األمن الغذائي أو النقص في المياه؛ ومناطق متأثرة بتدهور البيئة.

الشركاء التجاريون: معروف أن الشركاء التجاريين تزّودوا بمنتجات من موقع مشبوه في األشهر االثني عشر  	
األخيرة؛ ولديهم أسهم أو مصالح أخرى في مؤسسات ال تحترم المعايير الواردة في التوجيهات أو تتزّود بالمنتجات 

الزراعية من موقع مشبوه أو تعمل في هذا الموقع.

المنتج: من المعروف أنه يترتب عن إنتج السلعة آثار بيئية أو اجتماعية ضارة؛ وال يستوفي المنتج معايير الصحة  	
وسالمة األغذية.

وكمــا هــو مبّيــن فــي الشــكل 15، فــإن عوامــل الخطــر األكثــر شــيوًعا التــي تســتخدمها الشــركات لتحديــد المخاطــر العاليــة 
وعالمــات اإلنــذار هــي الموقــع الجغرافــي لعملياتهــا وعمليــات مورديهــا. وذكــر ربــع الشــركات المشــاركة اســتخدام عوامــل 

الخطــر األربعــة كلهــا. وأفــاد 8 فــي المائــة مــن الشــركات المشــاركة بعــدم اســتخدام أي مــن عوامــل الخطــر هــذه.

20  القسم 2-2 من الخطوة 2، الصفحات 34 إلى 36، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل 

اإلمدادات الزراعية المسؤولة
21  اإلطار 3-1 من الخطوة 2، الصفحة 35، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية 

المسؤولة والسؤال 20 في القسم ألف-2، الصفحتين 62 و63، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لبذل العناية الواجبة من أجل سلوك 
مسؤول للشركات

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=36
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=36
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=37
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf#page=64
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=37
https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf#page=64
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الشكل 15- نسبة الشركات التي تستخدم كل عامل من عوامل الخطر األربعة المحّددة في التوجيهات لتعريف 
عالمات اإلنذار والمخاطر العالية في سالسل إمداداتها.

وباإلضافــة إلــى الفئــات الواســعة األربــع مــن المخاطــر، شــددت الشــركات أيًضــا علــى أنــه يمكــن لمعلومــات إضافيــة أن 
تحــّدد مــا إذا كان هنــاك حاجــة إلــى العنايــة الواجبــة المعــّززة. وفــي الحــاالت التــي قــد تعتبــر فيهــا المخاطــر منخفضــة فــي 
األســاس علــى المســتوى الكّلــي، كمــا هــي الحــال عندمــا يتــم التــزّود مــن البلــدان المنخفضــة المخاطــر أو العمــل فيهــا، 
يمكــن للشــركات أن تواجــه مخاطــر محــّددة ترتبــط بعوامــل ســياقية أو هيكليــة مــن قبيــل تدّفــق المهاجريــن أو العمــال غيــر 
النظامييــن أو التطبيــق الضعيــف للقوانيــن الوطنيــة، األمــر الــذي قــد يؤثــر علــى المســتوى العــام للتعــّرض للمخاطــر.2223

اإلطار 7: هل هناك بلد خال من عالمات اإلنذار؟

لقــد ســّلطت تقاريــر إعالميــة حديثــة الضــوء علــى اســتغالل اليــد العاملــة فــي مــزارع الطماطــم فــي إيطاليــا حيــث تقــوم 
ــن يقطفــون  ــن الذي ــال المهاجري ــن أن العّم ــاج الطماطــم. 22وتبّي ــرى فــي البــالد بإنت ــة الكب ــان مــن شــركات األغذي اثنت
الطماطــم يتعّرضــون الســتغالل خطيــر مثــل العمــل لســاعات طويلــة مــن دون انقطــاع ومقابــل أجــر زهيــد. وبالمثــل، أثــار 
قاطفــو الفاكهــة فــي إســبانيا الذيــن هــم فــي األســاس مــن العّمــال المهاجريــن مــن شــمال أفريقيــا، المخــاوف بشــأن 

ظــروف العمــل االســتغاللية والمضايقــات.23

وال يعتبــر أي مــن إســبانيا وإيطاليــا عــادًة بلداًنــا عاليــة المخاطــر أو فيهــا عالمــات إنــذار، وال تثيــر الظــروف التــي يحصــل 
فيهــا اإلنتــاج الزراعــي الحاجــة إلــى تنفيــذ عمليــة العنايــة الواجبــة المعــّززة. ولكــن يســّلط وجــود المخاطــر الكبيــرة واآلثــار 
الضــاّرة المّتصلــة بالقطــاع وبسالســل اإلمــدادات الغذائيــة الضــوء علــى الحاجــة إلــى مراعــاة الظــروف الفعليــة التــي 
يتــم فيهــا إنتــاج المنتجــات. وفــي حيــن تعتبــر البلــدان المنخفضــة والمتوّســطة الدخــل عــادًة بلداًنــا فيهــا مخاطــر أعلــى، 
فإنــه يمكــن لمراعــاة العوامــل األخــرى مثــل التحديــات الســياقية وضعــف اإلنفــاذ والضوابــط أن تدعــم الشــركات فــي 

تحديــد المخاطــر الرئيســية فــي سالســل إمداداتهــا بمزيــد مــن الفعاليــة.

وخــارج أوروبــا، تلتــزم إحــدى الشــركات المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي والتــي تعمــل فــي عــّدة قــارات، بالتصــّدي 
ــة األطفــال فــي  ــت مخاطــر عمال ــة باألطفــال. وكان ــادرة للرعاي ــة األطفــال فــي سلســلة إمداداتهــا فــي إطــار مب لعمال
سالســل اإلمــدادات فــي أمريــكا الالتينيــة منخفضــة بســبب الرصــد الحكومــي واســتخدام العمليــات الميكانيكيــة فــي 
أنشــطة الشــركات. ومــع ذلــك، أجــرت الشــركة عمليــات مراجعــة لمورديهــا فــي هــذه البلــدان للحــرص علــى عــدم وجــود 

أي مخاطــر ولتوعيــة موظفيهــا حــول هــذه القضيــة.

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/tomatoes-italy- ”Are your tinned tomatoes picked by slave labour?“, The Guardian )2019(  22

mafia-migrant-labour-modern-slavery
https://www.theguardian.com/global- ”Fresh abuse claims from women picking strawberries in Spain for UK market“, The Guardian )2019(  23

development/2019/jun/29/fresh-abuse-claims-from-women-picking-spain-strawberries

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/tomatoes-italy-mafia-migrant-labour-modern-slavery
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/tomatoes-italy-mafia-migrant-labour-modern-slavery
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/29/fresh-abuse-claims-from-women-picking-spain-strawberries
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/29/fresh-abuse-claims-from-women-picking-spain-strawberries
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ولقــد طــّورت بعــض المؤسســات الماليــة إجــراءات معّينــة لتحديــد مســتوى الخطــر الــذي تنطــوي عليــه االســتثمارات وللبــّت 
فــي مــا إذا كان هنــاك حاجــة إلــى بــذل العنايــة الواجبــة المعــّززة بمــا يتماشــى مــع التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات. 
وناقشــت واحــدة مــن دورات التعّلــم مــن األقــران حــول »دور المؤسســات الماليــة فــي دعــم الممارســات الزراعيــة 
ــة. وقــد  ــق الشــركات فــي المخاطــر الموجــودة فــي حافظاتهــا وتحّددهــا وترتبهــا بحســب األولوّي المســؤولة« كيــف تدّق
يجــري اســتخدام »قائمــة اســتبعاد« تشــمل بعــض الســلع أو القطاعــات أو المناطــق، مــا يعنــي أن المؤسســة لــن تســتثمر 
فــي بعــض المشــاريع ألســباب بيئيــة واجتماعيــة. ويمكــن أن تشــمل هــذه القائمــة مثــاًل مشــاريع خاضعــة لعقوبــات دوليــة. 
وبالنســبة إلــى االســتثمارات التــي ال تــرد فــي قائمــة االســتبعاد، يتوقــف مــدى االلتــزام بالعنايــة الواجبــة ونطــاق تنفيذهــا 
علــى شــّدة المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة التــي يمكــن أن تنطــوي عليهــا االســتثمارات. وأشــارت بعض المؤسســات المالية 
إلــى أنــه قــد يلــزم بــذل العنايــة الواجبــة المعــززة فــي المشــاريع التــي فيهــا احتمــال كبيــر بالتســّبب بقطــع األشــجار وإزالــة 
الغابــات علــى نطــاق واســع وبتغييــر أوجــه اســتخدام األراضــي، والتــي تترتــب عنهــا آثــار ضــاّرة محتملــة علــى المجتمعــات 
المحّلّيــة أو رفــاه الحيوانــات. وبالنســبة إلــى االســتثمارات التــي يعتبــر الخطــر فيهــا منخفًضــا، يمكــن بــذل العنايــة الواجبــة 
بشــكل محــدود أكثــر فــي حيــن تكــون متطّلبــات العنايــة الواجبــة المفروضــة علــى الجهــات المتلقية لالســتثمار أقــل صرامة. 
وخــالل المشــروع التجريبــي، تــم تحديــد بعــض التحديــات الرئيســية المتعّلقــة بكيفيــة إدمــاج المؤسســات الماليــة العتبــارات 

العنايــة الواجبــة فــي عمليــة صنــع القــرارات فيهــا: 

تتنوع الُنهج التي تتبعها المؤسسات المالية واألدوات التي تستخدمها إلدماج االعتبارات البيئية واالجتماعية  	
والمتعّلقة بالحوكمة في ممارساتها االستثمارية، ولقد كان هناك حتى اآلن قدر قليل من االّتساق بين 

المؤسسات المالية المختلفة. ويمكن أن يوّلد ذلك تحديات للشركات التي تسعى إلى الحصول على التمويل من 
مصادر مختلفة والتي يطلب إليها االمتثال لمتطلبات مختلفة وأحياًنا متناقضة.

هناك ميل عام إلى استخدام االستراتيجيات االستبعادية بداًل من تعميم االعتبارات البيئية واالجتماعية والمتعّلقة  	
بالحوكمة في العملية االستثمارية وفي الحافظة من أجل ترتيب المخاطر بحسب األولوية. ويمكن أن يقّلل ذلك 

من النفوذ الذي تمارسه المؤسسات المالية لدعم االستراتيجيات الرامية إلى إدارة المخاطر وأن يدفع بمستثمرين 
آخرين لديهم متطّلبات أقل صرامة إلدارة المخاطر البيئية واالجتماعية والمتعّلقة بالحوكمة، إلى التدّخل وتجاهل 

المخاطر التي كان يمكن التخفيف منها لوال ذلك.

تقييم المخاطر والعناية الواجبة المعّززة  

حــّددت الدراســة االســتقصائية األساســية بعــض الثغــرات المهمــة بيــن القضايــا التــي تدرجهــا الشــركات فــي التزاماتهــا 
السياســية المؤسســية والتنفيــذ العملــي لهــذه االلتزامــات طــوال عمليــة تقييــم المخاطــر. وكمــا ذكــر ســابًقا، رّكــزت 
دورتــان مــن دورات التعّلــم مــن األقــران حــول »معالجــة الثغــرات بيــن االلتزامــات السياســية وإجــراءات التنفيــذ« علــى فهــم 
التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا الشــركات فــي ترجمــة التزاماتهــا إلــى إجــراءات وعلــى تحديــد األمثلــة علــى الممارســات 
ــف  ــم مــن األقــران كي ــا التعّل ــر. واستكشــفت دورت ــة أكب ــق الشــركات لهــذا الهــدف بفعالي ــة تحقي ــدة المتعّلقــة بكيفي الجّي
ســعت الشــركات إلــى اتبــاع نهــج اســتباقي بقــدر أكبــر لتقييــم المخاطــر والحــرص علــى امتثــال المورديــن لمتطلباتهــا 
السياســية بــداًل مــن معالجــة القضايــا المطروحــة مــا أن يتــم تحديــد اآلثــار المترتبــة عنهــا. وجــرت مناقشــة مجموعــة واســعة 

مــن القضايــا، بمــا فيهــا الحــق فــي حيــازة األراضــي ورفــاه الحيوانــات وإزالــة الغابــات واألمــن الغذائــي والتغذيــة.

وعلــى الرغــم مــن مــّدة المشــروع التجريبــي المحــدودة، خلصــت الدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز إلــى أن حوالــي 
ــع لتقييــم مخاطــر سلســلة اإلمــدادات منــذ الدراســة االســتقصائية  ــز النهــج المتب نصــف الشــركات المشــاركة قــام بتعزي
ــد  ــة لتحدي ــة داخلي ــة الشــركات قــد اعتمــدت عملي ــى أن غالبي األساســية. وخلصــت الدراســة االســتقصائية األساســية إل
مخاطــر سلســلة اإلمــدادات وتقييمهــا. وأفــادت ســبع شــركات باســتخدام أدوات مــن قبيــل ســجالت المخاطــر أو عمليــات 
تقييــم البيانــات والمخاطــر التاريخيــة أو المعلومــات الــواردة فــي تقاريــر منظمــات المجتمــع المدنــي، والبحــوث التــي تجــرى 
علــى الحاســوب، وتكنولوجيــا الرصــد باألقمــار االصطناعيــة المســتخَدمة عــن طريــق األطــراف الثالثــة المقّدمــة للخدمــات. 
وتعتمــد شــركات عديــدة، ال ســيما فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج، علــى األطــراف الثالثــة المقدمــة للخدمــات وشــركات 
المراجعــة وخطــط إصــدار الشــهادات ووســائل اإلعــالم وتقاريــر المجتمــع المدنــي، وعلــى المشــاورات مــع أصحــاب 

المصلحــة الرئيســيين.
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اإلطار 8: جمع المعلومات المرتبطة بالمخاطر من الموظفين الداخليين

فّســرت إحــدى الشــركات كيــف تســتخدم التقنييــن الميدانييــن لرصــد القضايــا ذات الصلــة والتخفيــف مــن أثرهــا علــى 
أســاس كل مزرعــة علــى حــدة. ويمكــن أن يكــون ذلــك مفيــًدا عنــد معالجــة القضايــا المهمــة، كمثــاًل عندمــا تكون الســالمة 
ــون إجــراءات  ــون الميداني ــق التقني الجســدية والنفســية للعمــال معّرضــة للخطــر. وفــي هــذه الحــاالت، يمكــن أن يطّب
فوريــة للتخفيــف مــن األثــر بغيــة معالجــة القضايــا. وفــي مــوازاة ذلــك، تقــوم الشــركة بدمــج  علــى المســتوى العالمــي 
البيانــات التــي يتــم جمعهــا علــى مســتوى المزرعــة، مــا يتيــح تســليط الضــوء علــى العمليــات واإلشــراف عليهــا. ويمكــن 
ــا أكبــر فــي مــا  ــد معلومــات مهّمــة ووضوًح لرصــد تنفيــذ السياســات واإلجــراءات علــى األرض بشــكل منتظــم أن يوّل

يتعّلــق بمخاطــر سلســلة اإلمــدادات.

الشكل 16- نسبة الشركات التي زادت استخدام مختلف مصادر المعلومات المتعّلقة بالمخاطر خالل فترة تنفيذ 
المشروع التجريبي.

وفــي حيــن أشــار 63 فــي المائــة مــن الشــركات إلــى عــدم إحــداث أي تغييــر فــي كيفيــة جمــع المعلومــات عــن المخاطــر 
خــالل فتــرة تنفيــذ المشــروع التجريبــي، اتخــذت بعــض الشــركات خطــوات لتعزيــز الُنهــج المتبعــة. ويوّفــر الشــكل 16 أدنــاه 
التفاصيــل بشــأن المصــادر التــي زادت الشــركات اســتخدامها خــالل فتــرة تنفيــذ المشــروع التجريبــي لجمــع المعلومــات 
المتعّلقــة بالمخاطــر. ويتبّيــن أن التغييــر األكثــر شــيوًعا تمثــل فــي زيــادة اســتخدام األطــراف الثالثــة المقدمــة للخدمــات، 
يليــه زيــادة اســتعمال المعلومــات المســتمدة مــن الموظفيــن الداخلييــن. فــي الواقــع، لــدى العديــد مــن األعمــال التجاريــة 
فــي القطــاع الزراعــي موظفــون يعملــون فــي الميــدان ويّطلعــون عــن كثــب علــى أنشــطة اإلنتــاج علــى األرض. ويشــمل 
ــون بصــورة  ــن يتعامل ــن الذي ــن، أو المشــترين المحليي ــن الميدانيي ــن، أو التقنيي هــؤالء الموظفــون المهندســين الزراعيي
منتظمــة مــع المنتجيــن ويمكنهــم جمــع المعلومــات الرئيســية عــن المخاطــر والحــرص علــى إبــالغ الشــركة بهــا فــي الوقــت 

المناســب.

لم يحدث أي تغيير

األطراف الثالثة المقّدمة للخدمات

المعلومات المستمدة من الموظفين الداخليين

شركات المراجعة من الطرف الثالث

المشاورات مع أصحاب المصلحة

خطط إصدار الشهادات

غير ذلك

وسائل اإلعالم

تقارير المجتمع المدني
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وتعتمــد شــركات عديــدة اعتمــاًدا كبيــًرا علــى األطــراف الثالثــة لتقييــم المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة والمتعّلقــة بالحوكمــة 
ولتحديــد عالمــات اإلنــذار فــي سالســل إمداداتهــا. وتشــمل األدوات التــي أشــارت الشــركات المشــاركة فــي المشــروع 
التجريبــي إلــى اســتخدامها عــادة، كل مــن Maplecroft وSEDEX )وعمليــات مراجعــة SMETA( وRepRisk. وفــي الكثيــر 
ــرف  ــن. وتعت ــا تتعامــل مــع الموردي ــا رئيســًيا للشــركات عندم ــى شــهادة مطلًب ــات الحصــول عل ــاالت، يشــّكل إثب مــن الح
بعــض الشــركات بمحدوديــة أطــر المراجعــة الخارجيــة وقــد وضعــت معاييرهــا الخاصــة التــي يمكــن للمراجعيــن الخارجييــن أن 
يقّيمــوا ممارســات المورديــن علــى ضوئهــا أو أن يتابعــوا عمليــات المراجعــة الخارجيــة بواســطة إجــراءات التقييــم الخاصــة. 
ولكــن يســتخدم هــذا النهــج فــي الكثيــر مــن األحيــان مــع ســلع مختــارة، ال ســيما تلــك التــي تكــون األكثــر صلــة بالنســبة 
إلــى العمــل التجــاري مــن حيــث الكميــة التــي يتــم توفيرهــا. وفــي حــاالت أخــرى، يطلــب االمتثــال فقــط لمتطلبــات إصــدار 
الشــهادات. وبالنســبة إلــى العديــد مــن الشــركات، تبقــى أطــر المراجعــة مــن جانــب طــرف ثالــث ركًنــا أساســًيا مــن إجــراءات 

تقييــم المخاطــر التــي تعتمدهــا.

اإلطار 9: كيف تستخدم الشركات أطر التقييم والمراجعة من أجل ترتيب المخاطر بحسب األولوية وتقييمها

انضمــت إحــدى شــركات مــا قبــل اإلنتــاج إلــى خطــة طــرف ثالــث لقاعــدة بيانــات سلســلة اإلمــدادات وزادت تواصلهــا 
مــع المورديــن بشــأن تقييمــات المخاطــر، حيــث طالبتهــم بإجــراء تقييمــات ذاتيــة لدعــم ترتيــب المخاطــر بحســب األولويــة. 

واســتخدمت شــركة أخــرى خطــة معتمــدة علــى نطــاق القطــاع فــي إطــار العنايــة الواجبــة التــي تمارســها إلجــراء تقييمــات 
ــالث  ــى ث ــد عل ــرة تمت ــع مورديهــا مــن المســتوى األول خــالل فت رســمية واســتعراضات مســتقّلة فــي الموقــع لجمي
ســنوات. ويجــري مراجــع خارجــي اســتعراضات مســتقّلة لجميــع مواقــع العمليــات، وتكــون هــذه المراجعــات متاحــة 
للعمــوم. ولقــد أنجــزت هــذه التقييمــات لحوالــي 000 250 مــزارع، األمــر الــذي ســمح للشــركة بتكويــن فهــم جّيــد 
لمورديهــات مــن المســتوى األول. وتتوّقــع الشــركة نفســها مــن المورديــن أن يجــروا تقييمــات ذاتيــة أيًضــا. وتســتخدم 
هــذه التقييمــات للحــرص علــى امتثــال المورديــن لسياســات الشــركة. ومــن ثــم تســتخدم المعلومــات التــي تــم جمعهــا 
ــة والتخفيــف مــن المخاطــر التــي جــرى  مــن التقييمــات الذاتيــة واالســتعراضات المســتقّلة لحفــز االجــراءات التصحيحي

تحديدهــا.

ويمكــن أن تــؤدي األطــر الخارجيــة واألدوات ومقدمــي الخدمــات دوًرا مهًمــا فــي عمليــة العنايــة الواجبــة التــي تضطلــع بهــا 
الشــركات، ال ســيما شــركات مــا بعــد اإلنتــاج التــي تفتقــر إلــى المعــارف المعّمقــة أو الفنيــة بشــأن القضايــا أو الســياقات 
التــي تعمــل فيهــا أو التــي تفتقــر ببســاطة إلــى القــدرات الداخليــة لتقييــم المخاطــر. وبالنســبة إلــى المنتجيــن فــي مراحــل 
ــاج  ــد المشــترين فــي مراحــل مــا بعــد اإلنت ــة لتزوي ــاج، فــإن الخطــط المعتمــدة علــى نطــاق القطــاع ضروري ــل اإلنت مــا قب
واالمتثــال لمتطلبــات الســوق. ولكــن تشــدد التوجيهــات علــى أنــه تقــع علــى عاتــق الشــركات مســؤولية فرديــة لممارســة 
العنايــة الواجبــة فــي سالســل إمداداتهــا.24 بالتالــي، فإنــه مــن المهــم أن تــؤدي الشــركات دوًرا نشــًطا وأن تواصــل عمليــة 

اإلشــراف طــوال عمليــة تقييــم المخاطــر. 

ــى اإلســهامات فــي  ــت تفتقــر إل ــة فــي الســابق وبأنهــا كان ــة كافي ــم تكــن تمــارس رقاب وأقــّرت بعــض الشــركات بأنهــا ل
أنشــطة العنايــة الواجبــة، وأعــادت تركيــز نهجهــا لتقييــم المخاطــر. ولقــد انطــوى ذلــك علــى التحــول مــن االعتمــاد بشــكل 
أساســي علــى عمليــات المراجعــة وخطــط إصــدار الشــهادات إلــى تعزيــز اإلجــراءات الداخليــة، مــع العمــل بشــكل مباشــر 
مــع المورديــن، والتعــاون مــع المستشــارين الخارجييــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تملــك معــارف أكثــر تفصيــاًل 

عــن القضايــا وســياقات العمليــات. 

24  مقدمة، العناية الواجبة، الصفحات 21 إلى 23، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات 

الزراعية المسؤولة

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=23
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=23
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اإلطار 10: ما وراء المراجعة وإصدار الشهادات: تعزيز العمليات الداخلية لتقييم المخاطر 

تذهــب إحــدى شــركات الســلع اإلســتهالكية الســريعة التنقــل ذات سالســل إمــدادات الســلع المتعــددة إلــى أبعــد مــن 
االعتمــاد علــى عمليــات المراجعــة وخطــط إصــدار الشــهادات فــي سلســلة إمــدادات زيــت النخيــل الخاصــة بهــا. وإذ تقــّر 
الشــركة بــأن خطــط إصــدار الشــهادات وعمليــات المراجعــة تــؤدي دوًرا مهًمــا، فهــي تعتــرف أيًضــا بأنــه ال يجــب أن تحــّل 
محــّل العنايــة الواجبــة. وبــداًل مــن ذلــك، التزمــت الشــركة بإجــراء تحليــل لألســباب الجذريــة وبتأديــة دور مباشــر فــي إيجــاد 

الحلــول الفّعالــة للقضايــا التــي جــرى تحديدهــا فــي سلســلة اإلمــداد.

ولتحقيــق ذلــك، تعمــل الشــركة مــع إحــدى منظمــات المجتمــع المدنــي لتتّبــع إزالــة الغابــات فــي صناعــة النخيــل. وتوّفــر 
منظمــة المجتمــع المدنــي إنــذارات شــهرية لمــوّردي الشــركة مــن المســتوى األول وُتعلــم الشــركة بذلــك فــي الوقــت 
ــة معالجتهــم للمخاطــر علــى  نفســه. ونتيجــة لذلــك، يمكــن للشــركة أن تعمــل مباشــرة مــع مورديهــا علــى رصــد كيفي

األرض.

واستكشــفت دورتــا التعّلــم مــن األقــران حــول »معالجــة الثغــرات بيــن االلتزامــات السياســية وإجــراءات التنفيــذ« و«تعزيــز 
التعــاون مــع األطــراف الثالثــة لتحســين إدارة المخاطــر«، كيــف يمكــن للتعــاون مــع األطــراف الثالثــة، بمــا فيهــا األطــر 
ــة  ــى عملي ــف القيمــة إل ــن، أن يضي ــة والمستشــارين الخارجيي ــة والدولي ــي الوطني ــة ومنظمــات المجتمــع المدن القطاعي

ــم المخاطــر.  تقيي

وخلصــت الدراســة االســتقصائية عــن التقــّدم المحــرز إلــى أنــه تــم إحــراز تقــّدم ملحــوظ فــي تعزيــز تقييــم المخاطــر المّتصلــة 
ــة الشــركات ســابًقا. وبصــورة خاصــة، قامــت الشــركات  ــان عالجتهمــا غالبي ــة، وهمــا قضيت ــة البيئ ــات وحماي برفــاه الحيوان
التــي عــززت عمليــات تقييــم المخاطــر مــن أجــل حمايــة البيئــة بالتركيــز علــى إزالــة الغابــات، وتلــوث الميــاه، ونضــوب المــوارد 

المائيــة.

وخلصــت الدراســة االســتقصائية األساســية إلــى وجــود ثغــرات كبيــرة بيــن االلتزامــات السياســية التــي تقطعهــا الشــركات 
إزاء القضايــا الرئيســية وإدمــاج هــذه القضايــا فــي نطــاق تقييــم المخاطــر. ووّســعت الشــركات نطــاق تقييمهــا للمخاطــر 
ــم  ــن االلتزامــات السياســية وممارســات تقيي ــود ثغــرات بي ــى وج ــي تمــت اإلشــارة فيهــا ســابًقا إل ــا الت ليشــمل القضاي
المخاطــر. وعلــى ســبيل المثــال، قامــت شــركات عديــدة بتعزيــز نهجهــا الرامــي إلــى تقييــم المخاطــر المّتصلة بعدم التشــاور 
مــع أصحــاب المصلحــة المحتمــل تأثرهــم، وباآلثــار الضــاّرة علــى حقــوق اإلنســان، وبغيــاب الشــفافية وعــدم اإلفصــاح عــن 
المعلومــات. ولكــن كمــا هــو مبّيــن فــي الشــكل 71 أدنــاه، ال يــزال هنــاك ثغــرات عديــدة ترتبــط بكيفيــة معالجــة الشــركات 

للمخاطــر الرئيســية األخــرى التــي تتــّم معالجتهــا فــي التوجيهــات. 

وأفــادت معظــم الشــركات المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي بإدراجهــا حقــوق العمــل فــي نطــاق عمليــات تقييــم المخاطــر 
التــي تجريهــا. وفــي حيــن تعــد أوضــاع وظــروف العمــل مجــااًل يمكــن فيــه تحديــد مخاطــر كبيــرة، فإنــه مــن المهــم أيًضــا 
التمييــز بيــن ممارســات العمــل المختلفــة، ال ســيما بيــن العمــل النظامــي وغيــر النظامــي والعمــل المؤقت/الموســمي 
والعمــل األســري. ويمكــن أن تختلــف أوجــه الحمايــة التــي توفرهــا األطــر القانونيــة فــي بلــدان العمليــات اختالًفــا ملحوًظــا 
عبــر ممارســات العمــل المختلفــة. وعلــى ســبيل المثــال، تملــك بلــدان عديــدة تشــريعات محــدودة تعالــج مســألة العمــال 
ــم هــذه  ــى أن ضمــان تقيي ــي عل ــدة مشــاركة فــي المشــروع التجريب ــن أو الموســميين. وشــددت شــركات عدي المهاجري
المخاطــر أمــر أساســي لرســم صــورة كاملــة باآلثــار المحتملــة فــي سلســلة اإلمــدادات.  وخــالل واحــدة مــن دورات التعّلــم 
ــر النظامــي والموســمي  ــدة فــي مــا يخــص العمــل غي مــن األقــران حــول »فهــم ُنهــج إدارة المخاطــر والممارســات الجي
واألســري«، أتيحــت الفرصــة أمــام المشــاركين لمناقشــة بعــض التحديــات الرئيســية التــي يواجهونهــا فــي هــذا المجــال. 
وتخلــل دورة التعّلــم مــن األقــران أيًضــا مداخــالت مــن منظمــة العمــل الدوليــة وجمعيــة العمــل المنصــف اللتيــن قّدمتــا 
لمحــة عامــة عــن كيفيــة تحديــد هــذه المجموعــات المختلفــة وعــن األدوات واالســتراتيجيات القائمــة لمعالجــة المخاطــر ذات 

الصلــة.
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االلتزامات السياسية

تقييم المخاطر

الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرزالدراسة االستقصائية األساسية

الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرزالدراسة االستقصائية األساسية

مالحظة: يظهر الرسم البياني نسبة الشركات التي أبلغت عن قطعها التزامات سياسية ترتبط بمجاالت خطر محّددة في الدراسة االستقصائية 
األساسية وإلى أي مدى تغّير ذلك بحلول موعد الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز؛ فضاًل عن نسبة الشركات التي اضطلعت بأنشطة 

تقييم للمخاطر المرتبطة بالقضايا نفسها وإلى أي مدى تغّير ذلك بحلول موعد الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز.
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الشكل 17- الثغرات بين االلتزامات السياسية ونطاق عمليات تقييم المخاطر.

وتوصــي التوجيهــات بإجــراء عمليــات تقييــم المخاطــر علــى نحــو مســتمر لرســم صــورة فعلّيــة عــن المخاطــر علــى مــّر الزمــن 
مــع مراعــاة الظــروف المتغّيــرة.25 ولقــد اعتمــدت بعــض الشــركات عمليــات داخليــة لضمــان جمــع المعلومــات عــن المخاطــر 
وتقييمهــا علــى نحــو مســتمر. وعلــى ســبيل المثــال، وصــف العديــد مــن المشــاركين كيــف أن ضمــان تمّكــن الفــرق المحّلّيــة 
مــن جمــع المعلومــات علــى األرض وتشــاطرها مــع المقــر الرئيســي يعــد أمــًرا محورًيــا فــي عمليــة تقييــم المخاطــر. ويمكــن 
إلنشــاء نظــم داخليــة لحفــظ المعلومــات عــن المخاطــر وتحديثهــا أن يســاعد علــى تقاســم المعلومــات التــي تــم جمعهــا 

25  القسم 2-2 من الخطوة 2، الصفحات 34 إلى 36، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل 

اإلمدادات الزراعية المسؤولة

تقييم آثار العمليات ومعالجتها

تقاسم المنافع

اإلفصاح عن المعلومات بشأن 
المخاطر في الوقت المطلوب

األمن الغذائي والتغذية

استشارة المجتمعات المحلية

حقوق الحيازة

توفير آلية للتظّلم

التكنولوجيا واالبتكار

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=36
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=36
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بيــن الفــرق المعنيــة مــن دون إبطــاء وعلــى توجيــه إجــراءات التخفيــف مــن المخاطــر عنــد الحاجــة. وتشــّكل ســجالت المخاطــر 
أداة شــائعة يمكــن أن تســتخدمها الشــركات لتســجيل المخاطــر وتتّبعهــا وتصنيفهــا )مثــاًل كمخاطــر منخفضــة ومتوســطة 

وعالية(. 

اإلطــار 11: كيــف تســتخدم الشــركات مصفوفــات وســجالت المخاطــر لحفــظ المعلومــات عــن مخاطــر سلســلة 
اإلمــدادات

قامــت إحــدى الشــركات التــي تمــارس رقابــة مباشــرة علــى اإلنتــاج فــي المزرعــة، باستشــارة إحــدى منظمــات المجتمــع 
المدنــي المعنيــة بحقــوق اإلنســان الســتعراض نهجهــا الرامــي إلــى تقييــم مخاطــر سلســلة اإلمــدادات. وقــد وّجــه ذلــك 
التحســينات التــي أجريــت فــي كيفيــة اســتخدام الشــركة لمصفوفــة المخاطــر مــن أجــل تحديــد شــّدة هــذه األخيــرة واآلثــار 
المترتبــة عــن عمليــات الشــركة عبــر تتبــع شــّدة اآلثــار، وحجمهــا )األعــداد التقريبيــة لألشــخاص المتأثريــن(، ومســتوى عــدم 

إمكانيــة معالجتهــا.

وتشــارك شــركة أخــرى فــي مبــادرة قطاعيــة تســتلزم قيــام أعضائهــا بمســك ســجاًل بالمخاطــر المتعّلقــة بالقضايــا 
االجتماعيــة والبيئيــة ذات الصلــة بإنتــاج المنتجــات وتجهيزهــا. وتســتخدم الشــركة ســجالت المخاطــر علــى مســتوى 
ــم  ــد المخاطــر وتقييمهــا ورصدهــا. ويت ــة مــن أجــل تحدي المجموعــة والمســتوى اإلقليمــي ومســتوى الســوق النهائي
تقييــم جميــع المخاطــر علــى ثالثــة مســتويات )عالــي أو متوســط أو منخفــض( مــن خــالل الرجــوع إلــى األثــر المترتــب 
عنهــا واحتمــال بروزهــا. وتنظــر وظيفــة إدارة المخاطــر فــي مختلــف المصــادر، بمــا فيهــا لوحــات المخاطــر الناشــئة 
والتقاريــر العالميــة والقطريــة عــن المخاطــر. ويمكــن للشــركة أن تحــدد مــن خــالل ذلــك مــن هــم األشــخاص المتأثريــن، 
وكيــف يتأثــرون، ومــا هــي إجــراءات التخفيــف مــن المخاطــر التــي تــم تحديدهــا. وتشــرك الشــركة عــادًة أصحــاب المصلحــة 
المتأثريــن فــي تطويــر أي إجــراءات للتخفيــف مــن المخاطــر والتدابيــر ذات الصلــة. وتقــوم لجنــة معنّيــة بــإدارة المخاطــر 

ــات باســتعراض ســجل المخاطــر بصــورة منتظمــة. ــدان العملي ــع بل واإلدارة فــي جمي

وكمــا نوقــش فــي الخطــوة 1، أفــادت شــركات عديــدة بــأن المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي ســاعدت علــى تحديــد أيــن 
يجــب تنفيــذ التغيــرات فــي ممارســات إدارة سلســلة اإلمــدادات. وعّلقــت غالبيــة الشــركات بالقــول إن المشــروع التجريبــي 
أتــاح لهــا الفرصــة لقيــاس ممارســاتها علــى ضــوء التوجيهــات وللتعّلــم مــن المشــاركين اآلخريــن كيــف تتــم معالجــة التحديات 
ــم المخاطــر  ــة الخاصــة بهــم. واســتعرضت بعــض الشــركات ممارســات تقيي ــة الواجب ــات العناي ــة فــي إطــار عملي المماثل
الخاصــة بهــا كجــزء مــن التزامهــا بالتحســين المتواصــل. وفــي العديــد مــن الحــاالت، أّثــرت العوامــل الخارجيــة نفســها التــي 
دفعــت الشــركات إلــى تعزيــز التزاماتهــا السياســية، علــى التغيــرات التــي ُأدخلــت علــى عمليــة تقييــم المخاطــر. أمــا بالنســبة 
إلــى العوامــل التــي أثــرت علــى التغيــرات التــي أحدثتهــا الشــركات فــي التزاماتهــا السياســية، فهــي تشــمل اعتمــاد 
متطلبــات قانونيــة جديــدة، وممارســة الضغــط مــن جانــب منظمــات المجتمــع المدنــي ووســائل اإلعــالم، والتغّيــرات فــي 

استراتيجية العمل. 

ــا التــي تســند الشــركات إليهــا  ــاج أيًضــا علــى القضاي ــر طلــب المســتهلكين والمشــترين فــي مراحــل مــا بعــد اإلنت ويؤث
األولويــة وعلــى كيفّيــة إجــراء عمليــات تقييــم المخاطــر. وكمــا نوقــش ســابًقا، تفــرض شــركات مــا بعــد اإلنتــاج فــي الكثيــر 
مــن األحيــان شــروًطا علــى مورديهــا للحصــول علــى شــهادة أو الخضــوع لعمليــات التدقيــق بغيــة اكتســاب الثقــة بأنهــم 
يعالجــون المخاطــر الرئيســية. وهــذا األمــر شــائع بصــورة خاصــة مــع بعــض الســلع المحــّددة مثــل الصويــا والســكر وزيــت 
ــاج. بالتالــي، يحــدد تقييــم المنتجيــن  ــاج شــركات مــا بعــد اإلنت ــة إنت ــة مســتويات عديــدة مــن عملي النخيــل عندمــا تتــم إزال
للمخاطــر فــي الكثيــر مــن األحيــان باالســتناد فقــط إلــى المعاييــر والقضايــا التــي تجــري مناقشــتها فــي الخطــط المعتمــدة 

علــى نطــاق القطــاع. 

تقييم المخاطر المتعّلقة بسلع مختارة

يتبــع حوالــي نصــف )47 فــي المائــة( الشــركات ذات سالســل إمــدادات الســلع المتعــددة، ُنهًجــا مختلفــة لتقييــم الســلع 
العاليــة المخاطــر مثــل زيــت النخيــل والصويــا والــكاكاو والتبــغ والفانيليــا مقارنــة بســلع أخــرى يعتبــر أنها تمثل مســتوى أدنى 
مــن المخاطــر. وتشــمل بعــض الُنهــج المتبعــة لتقييــم الســلع العاليــة المخاطــر تعزيــز رســم خرائــط سلســلة اإلمــدادات، 

وتتبــع السلســلة، واســتخدام خطــط إصــدار الشــهادات والمبــادرات القطاعيــة.
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وانطالًقــا مــن التحليــل الــوارد فــي الخطــوة 1 )الجــدول 1(، استكشــفت الدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز كيــف 
قامــت الشــركات التــي تعمــل فــي سالســل إمــدادات ســلع مختــارة أو التــي تتــزّود منهــا بــإدراج القضايــا الرئيســية التــي 

تــم تســليط الضــوء عليهــا فــي التوجيهــات فــي عمليــة تقييمهــا للمخاطــر.

ــغ عنــه فــي الدراســة االســتقصائية األساســية  ويجمــع الجــدول 2 القضايــا المندرجــة ضمــن نطــاق تقييــم المخاطــر المبّل
والدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز إلبــراز التقــّدم التراكمــي الــذي أحرزتــه الشــركات فــي عمليــة تقييــم المخاطــر 
التــي أجرتهــا لســلع مختــارة يعــرف أنهــا ترتبــط عــادًة بمخاطــر معّينــة. وتشــمل الــردود الــواردة فــي الجــدول إجابــات قدمتهــا 
ــاج أو شــركات  ــد اإلنت ــا بع ــن هــم بغالبيتهــم شــركات م ــي الذي ــارة مــن المشــاركين فــي المشــروع التجريب ــة مخت مجموع

للســلع اإلســتهالكية الســريعة التنقــل )انظــر تفســير النطــاق الــوارد فــي الجــدول 1 فــي الصفحــة 37(.

الجدول 2-  نسبة الشركات المشاركة التي توّفر أو تنتج سلًعا أساسية )مختارة( والتي أجرت عمليات تقييم لمخاطر 
محّددة يعرف أنها ترتبط بهذه السلع بحلول نهاية المشروع التجريبي

 
%40<  %70-40  %70> 

التبغ السكر الصويا زيت النخيل الكاكاو عمليات تقييم المخاطر
     الشفافية واإلفصاح عن المعلومات 

     استشارة أصحاب المصلحة المتأثرين

     الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة للسكان األصليين

     اآلثار المترتبة عن األنشطة والعمليات والسلع والخدمات

     تقاسم المنافع المتأتية من العمليات

     الوصول إلى آلية من آليات التظلم

     اآلثار الضارة على حقوق اإلنسان

     انتهاك حقوق العمل

     المخاطر الصحية المرتبطة بظروف العمل

     اآلثار المترتبة على صحة اإلنسان وسالمته

     اآلثار المترتبة على إمكانية الحصول على األغذية والتغذية

    
اآلثار المترتبة على حقوق الحيازة والحصول على الموارد 

الطبيعية

     اآلثار المترتبة على حماية البيئة

     قضايا الحوكمة

     اآلثار المترتبة عن نقل التكنولوجيا واالبتكار

مالحظة: تشمل الردود الواردة في الجدول إجابات قدمتها مجموعة مختارة من المشاركين في المشروع التجريبي الذين هم في غالبيتهم 
شركات في مراحل ما بعد اإلنتاج أو شركات للسلع اإلستهالكية السريعة التنقل. وقامت البيانات الواردة في الجدول 2 إلظهار التقدم المحرز 

باستخدام بيانات خط األساس المعدلة لتشمل فقط الشركات التي قدمت ردوًدا على الدراسة االستقصائية األساسية والدراسة االستقصائية 
عن التقدم المحرز على السواء.

وبّلغــت الشــركات عــن إحــراز بعــض التقــّدم فــي سالســل إمــدادات الســلع الخمــس كلهــا. وبصــورة خاصــة، أفــادت 
الشــركات العاملــة علــى طــول سلســلة إمــدادات الســكر بإحــداث تغييــرات لتوســيع نطــاق عمليــة تقييــم المخاطــر حتــى 
تشــمل القضايــا التــي لــم تجــِر معالجتهــا ســابًقا. ولكــن كمــا هــو مبّيــن فــي الجــدول 2 أعــاله، ال يــزال هنــاك ثغــرات كبيــرة 
فــي مــدى معالجــة الشــركات للقضايــا التاليــة: 1( تقاســم المنافــع المتأتيــة مــن عمليــات الشــركة، 2( واآلثــار المترتبــة علــى 
حقــوق حيــازة األراضــي والحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة، 3( واآلثــار المترتبــة عــن نقــل التكنولوجيــا واالبتــكار فــي مــا 
يخــص الســلع الخمــس كّلهــا. ولــم تحــدث معظــم الشــركات التــي لــم تــدرج هــذه القضايــا ســابًقا فــي تقييمهــا للمخاطــر، 

ــرات طــوال فتــرة تنفيــذ المشــروع التجريبــي. أي تغّي
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اإلطار 12: كيف يمكن للشركات أن تقّيم المخاطر المرتبطة باألراضي والحيازة؟

برنامــج LEGEND  هــو برنامــج ممــول مــن وزارة التنميــة الدوليــة وتــم تصميمــه للبحــث فــي االســتثمار المســؤول 
ــة إلــى  فــي األراضــي والزراعــة. وهــدف البرنامــج إلــى حشــد المعــارف والقــدرات لدعــم البرمجــة القطريــة الرامي
تحســين حوكمــة األراضــي وتعزيــز الحقــوق المتعلقــة باألراضــي. وجــّرب البرنامــج مجموعــة مــن الشــراكات المبتكــرة 
بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص لتطويــر ُنهــج وأدوات عمليــة للمشــاريع االســتثمارية المســؤولة 

فــي أفريقيــا. عــالوة علــى ذلــك:
قــام نظــام TMP Systems الــذي هــو شــريك للبرنامــج بتطويــر أداة Landscope اإللكترونيــة المســتندة إلــى 	 

البيانــات فــي تقييــم مخاطــر الحيــازة )www.landscope.info(، لمســاعدة الشــركات علــى تحديــد أفضــل 
المواقــع لالســتثمارات جديــدة والحــد مــن عــبء المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة والمتعّلقــة بالحوكمــة. وتســمح 
أداة خاصــة بمخاطــر الحيــازة للشــركات بالمســاهمة بالبيانــات لتحديــد مســتويات الخطــر فــي مشــاريع محــّددة، 
األمــر الــذي يمكنــه أن يســاعد علــى تبريــر اعتمــاد تدابيــر إضافيــة للعنايــة الواجبــة وإجــراءات أخــرى ترمــي إلــى 
التخفيــف مــن خطــر الحيــازة، مــا يمّهــد الطريــق أمــام بنــاء عالقــات مســتدامة ومســؤولة مــع المجتمعــات 

ــة. المحّلّي
وقامــت بوابــة األراضــي )www.landportal.org( )Land Portal(، بالتعــاون مــع المعهــد الدولــي للبيئــة 	 

)www.landinvestmetns.org( والتنمية، بتطوير نظام مالحي لالستثمار المسؤول المستند إلى األراضي 
 وهــو أداة إلكترونيــة تســاعد الشــركات علــى تحديــد األدوات العمليــة األهــم بالنســبة إلــى عملهــا والحصــول 
ــن مجموعــة واســعة مــن المــوارد المتعّلقــة باالســتثمار فــي األراضــي، بمــا يتناســب مــع دور  عليهــا مــن بي

الشــركات ومكانتهــا فــي سالســل قيمــة محــّددة ومــع متطلبــات مشــاريع اســتثمارية معّينــة.

التحديات والفرص التي تم التعّرف عليها في تحديد المخاطر وتقييمها وترتيبها بحسب األولوية:

في الوقت الراهن، ال يوجد تعريف »للمخاطر العالية« و«عالمات اإلنذار« تتفق عليه الشركات العاملة على طول  	
سالسل اإلمدادات الزراعية من أجل تحديد الظروف التي تستدعي بذل العناية الواجبة المعززة. وتعّرف بعض 

الشركات »المخاطر العالية« و«عالمات اإلنذار« بما يتماشى مع التعريفات التي توصي بها منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة. وتضطلع شركات عديدة أيًضا، رًدا على مخاوف 
أصحاب المصلحة الرئيسيين، وال سيما وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني، بعملية العناية الواجبة 
المعززة في قضايا فردية بداًل من اعتماد نهج شامل إزاء العناية الواجبة يكون متواصاًل ويرّكز على معالجة 

القضايا التي فيها القدر األكبر من خطر إلحاق الضرر باألشخاص أو البيئة. والفرصة متاحة أمام منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة لتعزيز االستخدام المّتسق لهذا النهج من أجل تحديد 

»المخاطر العالية« و«عالمات اإلنذار« المحّددة في التوجيهات. ويمكن أن يسّهل ذلك تبادل المعلومات بين 
الشركات وضمان االتساق في تحديد المخاطر بين الشركات العاملة في سياقات مماثلة أو على طول سالسل 

اإلمدادات نفسها. 

في الوقت الراهن، ال ينظر نطاق أنشطة تقييم المخاطر في معظم الشركات في المخاطر المحتملة المتعّلقة  	
باألمن الغذائي والتغذية وتقاسم المنافع المتأتية من عمليات الشركة واآلثار المترتبة عن التكنولوجيا واالبتكار، 

وجميعها مجاالت خطر يتم تسليط الضوء عليها بصورة خاصة في التوجيهات. وهناك حاجة إلى زيادة الوعي 
والفهم في ما يتعّلق بكيفية ارتباط هذه القضايا بالمخاطر ذات الصلة في سالسل إمدادات الشركات، 

وبالخطوات التي ينبغي أن تتخذها الشركات لتحديد هذه المخاطر والتخفيف منها.

لقد اتخذت بعض الشركات خطوات مهمة لتعزيز عملياتها الداخلية من أجل ممارسة العناية الواجبة. ولكن تستمر  	
شركات عديدة في االعتماد على الخطط والمبادرات القطاعية للحصول على المعلومات عن المخاطر في سالسل 

إمداداتها. وفي حين أنه يمكن لهذه المبادرات أن توفر دعًما قيًما لمعالجة بعض القضايا المحّددة التي تمّيز 
سالسل إمدادات سلع معّينة، ثمة حدود لكيفية استخدامها بطريقة فّعالة من أجل دعم عملية تقييم المخاطر. 

وكما هو مبّين سابًقا في التقرير األساسي وأعيد التأكيد عليه في هذا التقرير، هناك بعض التحّديات الرئيسية 
التي تواجهها الشركات التي تعتمد على المبادرات القطاعية:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.landscope.info&data=02|01|shivani.kannabhiran@oecd.org|80a4ccca26dc4703623f08d758a17ecf|ac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c|0|1|637075325155904865&sdata=/WsyVSS8Ui97xYxK7Sn9VLGElmLbjylPZuCNsSk6FwA=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.landportal.org&data=02|01|shivani.kannabhiran@oecd.org|80a4ccca26dc4703623f08d758a17ecf|ac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c|0|1|637075325155914857&sdata=hcTckNIVCPw4IGvbrW+BU/Ezdsj/e5fTNFmLR1rGvDQ=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.landinvestmetns.org&data=02|01|shivani.kannabhiran@oecd.org|80a4ccca26dc4703623f08d758a17ecf|ac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c|0|1|637075325155914857&sdata=KXqJD5njaOvr3Voyornn/Q3BRl+w3KAy3mfHpCzuHS4=&reserved=0
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تتوقف فعالية عملية العناية الواجبة الجارية على مدى تكرار عمليات تقييم المخاطر وعلى ما إذا كانت 	. 
هذه العمليات كافية لجمع المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب لكي يسترشد بها صنع القرارات. 

وقد يؤدي اعتماد الشركات على إصدار الشهادات بوصفه سبياًل لضمان تحديد المخاطر وتقييمها بشكل 
مالئم، إلى استخدام هذه الخطط ألغراض تتجاوز الغرض الذي أعّدت من أجله في األساس. ويمثل ذلك 

تحدًيا لخطط إصدار الشهادات وللشركات المعتمدة عليها على السواء. ومن األهمية بمكان أن تضع 
الشركات عملياتها الداخلية الخاصة التي يمكنها أن تكّمل المعلومات الواردة من المصادر الخارجية.

وبالنسبة إلى شركات ما بعد اإلنتاج، فإن استخدام األطر المعتمدة على نطاق القطاع مثل خطط 		. 
المراجعة وإصدار الشهادات، أمر شائع ويشكل في الكثير من األحيان األداة الوحيدة المستخدمة لضمان 

قيام الموردين بمعالجة المخاطر في سلسلة اإلمدادات. ولكن قد ال تتخذ الشركات الخطوات للتحقق 
مما إذا كانت المعايير والمتطلبات التي تفرضها هذه الخطط مّتسقة مع توقعاتها بشأن الطريقة التي 
ينبغي للموردين ما قبل اإلنتاج أن يعتمدوا بموجبها مبادئ السلوك التجاري المسؤول. وتقّر شركات 

ما بعد اإلنتاج أن عمليات المراجعة التي أجريت على ضوء األطر المعيارية قد ال توّلد دائًما القدر الكافي 
من المعلومات المتعّلقة بالمخاطر في سلسلة اإلمدادات. وفي حالة خطط إصدار الشهادات، تتلقى 
الشركات فقط المعلومات عما إذا كان المورد قد نجح في »اختبار« المراجعة أو الحصول على شهادة. 
وثمة فرصة لتعمل شركات ما بعد اإلنتاج مع الموردين ما قبل اإلنتاج والخطط المعتمدة على نطاق 

القطاع لتحديد نوع المعلومات المتعّلقة بالمخاطر التي يتوقع توفيرها والحرص على أن يتم وضع 
الخطط لمعالجة متطلبات ما بعد اإلنتاج، ال سيما في ظل زيادة الضغط من أصحاب المصلحة الداخليين 

والخارجيين لمعالجة المخاطر الرئيسية.
وبالنسبة إلى المؤسسات الزراعية، يتسم االمتثال لمطالب المستهلكين بأن يجرى التقييم على ضوء 			. 

خطة معتمدة على نطاق القطاع، بأهمية محورية في الكثير من األحيان لضمان الوصول إلى األسواق 
الرئيسية. ولكن قد يكون االمتثال لمجموعة معيارية من المتطلبات أمًرا مكلًفا ويستغرق الكثير من 

الوقت وال يرّكز دائًما على القضايا ذات األولوية التي تمت مالحظتها على األرض. وما يساهم في 
هذه التحديات هو خضوع الشركات التي توّفر المنتجات ألسواق ومناطق جغرافية مختلفة والتي تعمل 

مع عدد كبير من العمالء، لمجموعات مختلفة من المتطلبات. وينطوي ذلك على تحد خاص بالنسبة 
إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين قد تكون قدراتهم ومواردهم محدودة والذين يتعّرضون 

بالتالي لخطر االستبعاد من  بعض األسواق.
وقد ال يبرز استخدام النطاق المعياري جميع المخاطر المّتصلة باألعمال التجارية الفردية. وقد تّتسم 	.. 

بعض األطر مثاًل بالفعالية في تقييم المخاطر االجتماعية ولكنها ال تعالج القضايا البيئية بتعّمق كاف، 
أو العكس بالعكس. وبالنسبة إلى شركات ما قبل اإلنتاج وما بعده التي تعمل على مستوى عالمي أو 

في مناطق جغرافية عديدة، ال ينجح تطبيق معيار واحد على الجميع عند العمل في سياقات مختلفة. وال 
يمكن للنهج المعياري أن يناسب احتياجات الشركات التي تسعى إلى تكوين فهم أدق للقضايا النظمية، 

بما فيها حيازة األراضي أو التمييز ضد المرأة والعمال المهاجرين في بعض البلدان، أو للتحديات 
المّتصلة بعمليات محّددة مثل اآلثار المترتبة على األمن الغذائي والتغذية.
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الخطوة 3- تصميم استراتيجية لالستجابة للمخاطر المحّددة في سلسلة اإلمدادات وتنفيذها

النتائج الرئيسية والدروس المستفادة

تتعّلــق أهــم ممارســات إدارة المخاطــر التــي تعتمدهــا الشــركات باآلثــار علــى حقــوق اإلنســان، والصحــة العامــة 	 
والســالمة العامــة، واإلدارة البيئّيــة. 

ال يــزال هنــاك ثغــرات كبيــرة فــي الطريقــة التــي تديــر فيهــا الشــركات العاملــة علــى طــول سالســل إمــدادات 	 
ســلع مختــارة المخاطــر المّتصلــة باألمــن الغذائــي والتغذيــة، وانخــراط أصحــاب المصلحــة، واستشــارة المجتمعــات 
المحّلّيــة المحتمــل تأثرهــا، بمــا فيهــا الســكان األصلييــن، وتقييــم األنشــطة علــى ضــوء القوانين الخاصــة بالعلوم 

والتكنولوجيا.
تســتمر الشــركات، ال ســيما العاملــة فــي مراحــل مــا بعــد اإلنتــاج، فــي االعتمــاد بشــّدة علــى الخطــط المعتمــدة 	 

علــى نطــاق القطــاع للتأكــد مــن أنــه تجــري إدارة المخاطــر فــي سالســل إمداداتهــا. 
حــّددت الشــركات قيــاس األثــر المترتــب عــن عملياتهــا كأحــد التحديــات التــي تواجههــا. ولكنــه تــم التعــّرف علــى 	 

الفــرص المتوافــرة للتعــاون مــع األقــران وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن مــن أجــل وضــع المؤشــرات واألطــر التــي 
مــن شــأنها أن توّجــه صنــع القــرارات.

إبالغ نتائج التقييم إلى اإلدارة العليا   

تنصــح التوجيهــات الشــركات بإبــالغ نتائــج تقييمهــا للمخاطــر إلــى اإلدارة العليــا.26 وخلصــت الدراســة االســتقصائية 
ــا. وخلصــت الدراســة  ــى اإلدارة العلي ــة إل ــة الواجب ــذل العناي ــج ب ــغ نتائ ــة الشــركات المشــاركة تبّل ــى أن غالبي األساســية إل
االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز إلــى أن 52 فــي المائــة مــن الشــركات التــي كانــت تملــك ســابًقا عمليــات إلبــالغ نتائــج 
بــذل العنايــة الواجبــة إلــى اإلدارة العليــا، قــد أجــرت تغييــرات لمواصلــة تعزيــز عمليــة اإلبــالغ الداخلــي طــوال فتــرة تنفيــذ 

ــي. المشــروع التجريب

وضع خطة إلدارة المخاطر

عندمــا يتــم تحديــد المخاطــر وتقييمهــا، يتعّيــن علــى الشــركات أن تقــرر مــا إذا كانــت ســتحافظ علــى عالقتهــا التجاريــة مــع 
المــورد أثنــاء التخفيــف مــن المخاطــر أو ســتفك ارتباطهــا بــه. وتوصــي التوجيهــات الشــركات، تبًعــا لمكانتهــا فــي سلســلة 
اإلمــدادات، بــأن تتخــذ خطــوات لمعالجــة اآلثــار أو التخفيــف أو الوقايــة منهــا.27 ويتعّيــن علــى الشــركات التــي ال تســاهم 
فــي اآلثــار الضــارة ولكنهــا ترتبــط بهــا بصــورة مباشــرة عــن طريــق عالقــة تجاريــة، أن تســتخدم نفوذهــا للتخفيــف مــن اآلثــار 
أو الوقايــة منهــا. وعندمــا ال ينجــح التخفيــف مــن المخاطــر أو يعتبــر غيــر ممكــن، يتعّيــن علــى الشــركات أن تفــك ارتباطهــا 

بالمــورد أو بالشــريك التجــاري.28   

وعّبــرت الشــركات بصــورة عامــة عــن رغبتهــا فــي التعــاون مــع المورديــن والشــركاء التجارييــن عندمــا يتــم تحديــد المخاطــر. 
وتوصــي التوجيهــات بــأن ينطــوي هــذا التعــاون علــى تعزيــز العالقــة التجاريــة عبــر مثــاًل االســتثمار فــي عالقــات طويلــة 
األجــل وممارســة النفــوذ لتحفيــز تنفيــذ تدابيــر إدارة المخاطــر. ولكــن يمكــن لمواصلــة التعامــل مــع المورديــن الذيــن تــم 
ربطهــم بالمخاطــر أن يمثــل تحدًيــا للشــركات ال ســيما عندمــا تكــون ســمعة العمــل التجــاري معّرضــة للخطــر وعندمــا ُينظــر 
إلــى فــك االرتبــاط علــى أنــه الــرد الممكــن الوحيــد )وهــو الــرد الــذي قــد يطلبــه أصحــاب المصلحــة مــن قبيــل المنظمــات 

التــي تقــوم بحمــالت فــي الكثيــر مــن األحيــان(. 

26  القسم 3-1 من الخطوة 3، الصفحتين 36 و37، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات 

الزراعية المسؤولة
27  اإلطار 1-2 في الخطوة 3، الصفحة 21، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية 

المسؤولة
28  اإلطار 1-2 في الخطوة 3، الصفحة 21، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية 

المسؤولة

https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=38
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=38
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=23
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=23
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=23
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-fao-guidance.pdf#page=23
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اإلطار 13:  اآلثار الضارة: هل يجب أن ترتبط الشركات أو أن تفك ارتباطها؟

ــة حــول  ــات شــريًطا مصــوًرا للتوعي ــة بتحســين رفــاه الحيوان ــي المعني أطلقــت منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدن
مــورد إحــدى الشــركات المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي. ولــم تجــد هــذه الشــركة فــي األســاس أي »عالمــات إنــذار« 
ترتبــط بهــذا المــورد وكانــت تفضــل عموًمــا العمــل مــع المورديــن علــى قيــادة االمتثــال لتوقعاتهــا فــي مــا يخــص التــزّود. 
ــار ضــارة خطيــرة علــى رفــاه الحيوانــات، اتخــذت  ــة علــى وجــود آث ولكــن عندمــا قّدمــت منظمــة المجتمــع المدنــي األدّل
الشــركة إجــراءات فوريــة عبــر فــك ارتباطهــا بالمــورد. وعنــد مناقشــة هــذه الحالــة مــع المشــاركين اآلخريــن فــي المشــروع 
التجريبــي، أقــّرت الشــركة بــأن اتخــاذ قــرار فــك االرتبــاط بأحــد المورديــن ليــس دائًمــا قــراًرا ســهاًل. فهنــاك حــاالت كثيــرة 
ــة المطــاف  ستســعى فيهــا الشــركات إلــى العمــل مــع مورديهــا إلدارة مخاطــر سلســلة اإلمــدادات، ولكــن فــي نهاي

يعــود قــرار اتبــاع هــذا النهــج أو عــدم اتباعــه إلــى الشــركة.

وخــالل فتــرة تنفيــذ المشــروع التجريبــي، عــززت بعــض الشــركات الممارســات القائمــة إلدارة المخاطــر المتعّلقــة بالصحــة 
ــر مــن التقــّدم فــي  ــة علــى حقــوق اإلنســان. وحّققــت الشــركات القــدر األكب ــار المترتب والســالمة، واإلدارة البيئيــة، واآلث
مجــال نشــر المعلومــات، مــع التركيــز بصــورة خاصــة علــى عمليــات تقييــم اآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة وخطــط إدارتهــا. ولكــن 
كمــا هــو مبّيــن فــي الشــكل 81، تعتبــر شــركات عديــدة أن هنــاك ثغــرات كبيــرة فــي نطــاق القضايــا المدرجــة ضمــن أنشــطة 
الشــركات إلدارة المخاطــر مقارنــة بالقضايــا التــي توصــي التوجيهــات الشــركات بمعالجتهــا. وترتبــط هــذه الثغــرات بصــورة 

خاصــة بمــا يلــي:

تحديد فرص االنتفاع من التنمية	. 

االستراتيجيات الرامية إلى التخفيف من اآلثار المترتبة على األمن الغذائي والتغذية		. 

وضع استراتيجية للتعامل مع الشعوب األصلية			. 

تقييم األنشطة على ضوء السياسات الوطنية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والمساهمة المحّلّية.	.. 
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االلتزامات السياسية

تقييم المخاطر

إدارة المخاطر

الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرزالدراسة االستقصائية األساسية

الدراسة االستقصائية األساسية

الدراسة االستقصائية األساسية

الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز

الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز

مالحظة: يظهر الرسم البياني نسبة الشركات التي أبلغت عن قطعها التزامات سياسية ترتبط بمجاالت خطر محّددة في الدراسة االستقصائية 
األساسية وإلى أي مدى تغّير ذلك بحلول موعد الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز؛ ونسبة الشركات التي اضطلعت بأنشطة تقييم 

المخاطر في القضايا نفسها وإلى أي مدى تغّير ذلك بحلول موعد الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز؛ ونسبة الشركات التي اضطلعت 
بأنشطة إدارة المخاطر في القضايا نفسها وإلى أي مدى تغّير ذلك بحلول موعد الدراسة االستقصائية عن التقدم المحرز.
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الشكل 18- الثغرات بين االلتزامات السياسية ونطاق عمليات تقييم المخاطر.

تقييم آثار العمليات ومعالجتها

تقاسم المنافع

اإلفصاح عن المعلومات بشأن 
المخاطر في الوقت المطلوب

األمن الغذائي والتغذية

استشارة المجتمعات المحلية

حقوق الحيازة

توفير آلية للتظّلم

التكنولوجيا واالبتكار
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وفــي حيــن أفــادت الشــركات بتنفيــذ التدابيــر الراميــة إلــى معالجــة المخاطــر التــي جــرى تحديدهــا فــي مــا يتعّلــق بحقــوق 
العمــل، تجــدر اإلشــارة إلــى أن التحديــات المحــّددة فــي الخطــوة 2 والمتعّلقــة بتقييــم المخاطــر ذات الصلــة بأوضــاع 
ــى  ــات للشــركات الســاعية إل ــر النظامــي واألســري والموســمي/المؤقت تشــّكل تحدي وظــروف العمــل فــي العمــل غي
معالجــة هــذه المخاطــر فــي عمليــة إدارة المخاطــر. وينطبــق ذلــك بصفــة خاصــة عندمــا يمكــن تعّقــب األســباب الجذريــة 

ــات. ــدان العملي ــا فــي بل ــة األوســع نطاًق ــا النظامي وصــواًل إلــى القضاي

وكمــا ُذكــر ســابًقا فــي الخطــوة 1، تفــرض التحديــات المتصلــة بحقــوق حيــازة األراضــي والحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة 
قيــوًدا علــى مــدى قــدرة الشــركات علــى معالجــة المخاطــر ذات الصلــة. وفــي الكثيــر مــن األحيــان، يلــزم اعتمــاد نهــج 
مخصــص لــكل غــرض والتعــاون الوثيــق مــع األطــراف الثالثــة، بمــا فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي المحّلّيــة والــوكاالت 

ــار ذات الصلــة. الحكوميــة والمستشــارين المتخصصيــن مــن طــرف ثالــث، للتخفيــف بفعاليــة مــن المخاطــر واآلث

ــة. وخــالل دورة  ــرة فــي الســياقات الصعب ــا فــي دعــم إدارة المخاطــر الكبي ــا دوًرا مهًم ــة أيًض ــؤدي المؤسســات المالي وت
التعّلــم مــن األقــران حــول »دور المؤسســات الماليــة فــي دعــم الممارســات الزراعيــة المســؤولة«، شــددت الشــركات علــى 
أنــه يمكــن للمؤسســات الماليــة، مــن خــالل توفيــر الضمانــات االســتثمارية مثــاًل، أن تســاعد علــى إنشــاء آليــات تقاســم 

المخاطــر وأن تحّفــز المؤسســات علــى االنخــراط فــي ســياقات تعتبــر خطيــرة جــًدا لتعمــل فيهــا الشــركات. 

اإلطار 14: إدارة المخاطر في السياقات المعّقدة

ال يمكــن معالجــة أشــكال العمــل الهــّش وغيــر المســتقر فــي سلســلة إمــدادات الشــركات بصــورة مناســبة مــا لــم يتــم 
ــون مــع  ــن يعمل ــال الذي ــان، يســاهم العمــال األطف ــر مــن األحي ــى نطــاق أوســع. وفــي الكثي ــول شــاملة عل ــاد حل إيج
عائالتهــم مثــاًل فــي دخــل هــذه األخيــرة مــن خــالل عملهــم. وهــذا األمــر شــائع بصــورة خاصــة فــي المناطــق التــي ال 

تتوافــر فيهــا الفــرص التعليميــة الكافيــة والتــي تكــون فيهــا األجــور التــي يتقاضاهــا األهــل متدنيــة جــًدا.

ولقــد عملــت إحــدى الشــركات المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي عــن كثــب مــع المورديــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
لتحديــد مخاطــر العمــل المتصلــة بسالســل إمداداتهــا فــي قطــاع البنــدق فــي تركيــا حيــث يعمــل العمــال الموســميون 
والمؤقتــون غيــر النظامييــن فــي الكثيــر مــن األحيــان فــي القطــاع الزراعــي. وحــددت عمليــات تقييــم المخاطــر )التــي 
ــر الشــرعيين، وعــدم  ــارة المــزارع وإجــراء مقابــالت مــع حوالــي 004 عامــل( وجــود العمــال األجانــب غي انطــوت علــى زي
توافــر ســجالت االســتخدام، والتمييــز فــي التعويــض، والمضايقــات، والعمــال دون الســن القانونيــة، وعــدم القــدرة 
علــى تتبــع سلســلة اإلمــدادات. وتمكنــت الشــركة مــن خــالل التعــاون مــع منظمــة المجتمــع المدنــي التــي أتاحــت 
تكويــن فهــم معمــق وتنفيــذ المعاييــر الدوليــة، مــن اتخــاذ إجــراءات مهمــة لمعالجــة مخاطــر العمــل التــي جــرى تحديدهــا. 
ولقــد حصــل ذلــك أيًضــا مــن خــالل مراعــاة القطاعــات األخــرى التــي ينشــط فيهــا العمــال عندمــا ال يعملــون فــي قطــاع 
البنــدق. وفــي هــذه الحالــة، كان تنــاول القضيــة مــن منظــور مشــترك بيــن الســلع مفيــًدا لفهــم المخاطــر علــى األرض 
ومعالجتهــا. وتــم تقديــم التوصيــات أيًضــا ألصحــاب المصلحــة اآلخريــن، بمــا فــي ذلــك الحكومــة التركيــة والمشــترين 

الدولييــن، لضمــان اتبــاع نهــج أكثــر شــمواًل فــي مواجهــة التحديــات النظاميــة المرتبطــة بالعمــل.

إدارة المخاطر المتعّلقة بسلع مختارة

أجــري فــي الخطــوة 3 تحليــل للشــركات العاملــة علــى طــول سالســل إمــدادات ســلع مختــارة مثــل التحليــل الــذي أجــري فــي 
الجــدول 1 فــي الخطــوة 1 والجــدول 2 فــي الخطــوة 2 )أنظــر الصفحتيــن 37 و65(. ويجمــع الجــدول 3 القضايــا المندرجــة 
ــغ عنهــا فــي الدراســة االســتقصائية األساســية والدراســة االســتقصائية عــن التقــدم  ضمــن نطــاق إدارة المخاطــر المبّل
المحــرز إلبــراز التقــدم التراكمــي الــذي أحرزتــه الشــركات فــي تنفيــذ إجــراءات إدارة المخاطــر ذات الصلــة بســلع مختــارة يعــرف 
أنهــا ترتبــط عــادًة بمخاطــر معّينــة. وتشــمل الــردود الــواردة فــي الجــدول إجابــات قّدمتهــا مجموعــة مختــارة مــن المشــاركين 
فــي المشــروع التجريبــي الذيــن هــم فــي غالبيتهــم شــركات مــا بعــد اإلنتــاج أو شــركات للســلع اإلســتهالكية الســريعة 

التنقــل )انظــر تفســير النطــاق الــوارد فــي الجــدول 1 فــي الصفحــة 37(.
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الجدول 3-  نسبة الشركات المشاركة التي توّفر أو تنتج سلًعا أساسّية )مختارة( والتي اضطلعت بأنشطة إلدارة 
مخاطر محّددة يعرف أنها ترتبط بهذه السلع بحلول نهاية المشروع التجريبي.

%40<  %70-40  %70> 

زيت النخيل الصويا السكر التبغ إدارة المخاطر الكاكاو
     نشر المعلومات

    
خطة مشاركة أصحاب المصلحة والتشاور مع المجتمعات 

المحّلّية المحتمل تأثرها

     استراتيجية انخراط السكان األصليين 

     اعتماد عملية لتقييم األثر

     تحديد فرص االنتفاع من التنمية

     إنشاء آلية للتظّلم

     التقييم الجاري لآلثار المترتبة على حقوق اإلنسان

     وضع تدابير لحماية العمال ومراقبتهم

     اعتماد المعايير الخاصة بشروط العمل الالئق

     وضع تدابير الوقاية والرقابة الخاصة بالصحة والسالمة

    
االستراتيجيات الرامية إلى التخفيف من اآلثار المترتبة على 

األمن الغذائي والتغذية

     الخطوات إلدارة حقوق الحيازة والحصول على الموارد الطبيعية

     إنشاء نظم اإلدارة البيئية 

     اعتماد البرامج الخاصة بالضوابط الداخلية واألخالقيات واالمتثال

     توفير المعلومات الضريبية إلى السلطات

    
الخروج من االتفاقات المانعة للمنافسة أو العدول عن الدخول 

فيها

    
تقييم األنشطة على ضوء السياسات الوطنية الخاصة بالعلوم 

والتكنولوجيا والمساهمة المحّلّية
مالحظة: تشمل الردود الواردة في الجدول إجابات قّدمتها مجموعة مختارة من المشاركين في المشروع التجريبي الذين هم في غالبيتهم 
شركات ما بعد اإلنتاج أو شركات للسلع اإلستهالكية السريعة التنقل. وقامت البيانات الواردة في الجدول 3 باستخدام بيانات خط األساس 

المعدلة لتشمل فقط الشركات التي قّدمت ردوًدا على الدراسة االستقصائية األساسية والدراسة االستقصائية عن التقّدم المحرز على 
السواء.

ويظهر التحليل في الجدول 3 وجود ثغرات كبيرة في النهج الذي تتبعه هذه الشركات إلدارة المخاطر المذكورة أعاله. 
وبصورة خاصة، ترتبط الثغرات األهم التي لوحظ وجودها في سالسل إمدادات السلع الخمس بما يلي:

االستراتيجيات الرامية إلى التخفيف من اآلثار المترتبة على األمن الغذائي والتغذية	. 

ووضع خطة لمشاركة أصحاب المصلحة والتشاور مع المجتمعات المحّلّية المحتمل تأثرها، بما في ذلك السكان 		. 
األصليين

تقييم األنشطة على ضوء السياسات الوطنية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والمساهمة المحّلّية.			. 
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اإلطار 15: كيف يمكن إدراج اعتبارات األمن الغذائي في عملية إدارة المخاطر؟

يرتبــط األمــن الغذائــي ارتباًطــا وثيًقــا بهــدف التنميــة المســتدامة 2 المتمثــل فــي »القضــاء علــى الجــوع«، ولقــد أقــّرت 
بعــض الشــركات باألثــر الــذي يمكــن أن يترتــب عــن عملياتهــا علــى األمــن الغذائــي حتــى عندمــا ُتــزال مســتويات عديــدة 
ــا  مــن مراحــل اإلنتــاج فــي سالســل إمداداتهــا. ولكــن قــد يكــون اتخــاذ اإلجــراءات بشــأن مجــال الخطــر هــذا أمــًرا صعًب
ــة عندمــا  ــا للســياق، يمكــن للمخاطــر المرتبطــة باألمــن الغذائــي أن تكــون وثيقــة الصل بالنســبة إلــى الشــركات. وتبًع
تســتخدم األراضــي إلنتــاج الســلع ألغــراض غيــر غذائيــة. وهــذه هــي الحــال مثــاًل مــع قصــب الســكر المســتخدم إلنتــاج 
الوقــود األحيائــي والبالســتيك الحيــوي. ففــي وقــت يمكــن فيــه للمزارعيــن أن يســتخدموا قصــب الســكر كمحصــول 
تجــاري، يتوقــف شــراء المنتجــات الزراعيــة واســتهالكها ألغــراض تغذويــة علــى مــا إذا كانــت المنتجــات الغذائيــة متوافــرة 

محلًيــا واألراضــي متاحــة إلنتــاج الســلع مــن أجــل االســتهالك الغذائــي.

وذكــر أحــد المشــاركين فــي المشــروع التجريبــي أنــه يطلــب مراعــاة اآلثــار المترتبــة علــى األمــن الغذائــي فــي عمليــات 
تقييــم اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة فــي مرحلــة بــدء المشــاريع التــي تنشــئ المواقــع غيــر المســتغلة أو توّســعها. والحــظ 
المشــارك أن الحــل لمشــكلة انعــدام األمــن الغذائــي يكمــن فــي تخصيــص بعــض األراضــي فــي المنطقــة التــي تجــري 
فيهــا عمليــات الزراعــة. وأعطيــت كل أســرة معيشــية قطعــة أرض تتــراوح مســاحتها بيــن 5.0 و1 هكتــار. وبعدهــا يمكــن 

لألســرة أن تبيــع المحاصيــل المزروعــة فــي الســوق أو أن تســتخدمها الســتهالكها الخــاص.

التنفيذ والرصد وتتبع األداء

ــى  ــة إل ــع أداء الجهــود الرامي ــأن ترصــد الشــركات وأن تتب ــات ب ــم اعتمــاد خطــة إلدارة المخاطــر، توصــي التوجيه ــا أن يت م
التخفيــف مــن هــذه المخاطــر. وتتوقــف فعاليــة تدابيــر إدارة المخاطــر التــي تطبقهــا الشــركات أيًضــا علــى مــدى انخــراط هــذه 
األخيــرة مــع المورديــن والشــركاء التجارييــن للحــرص علــى تحقيــق التطلعــات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر. وباإلضافــة إلــى 
إدراج متطلبــات محــّددة فــي االتفاقــات التعاقديــة، يمكــن للشــركات أن تعمــل مــع المورديــن لالتفــاق علــى خطــة عمــل 
إلدارة المخاطــر وأن تبنــي قدراتهــم فــي مجــال إدارة المخاطــر وأن تواصــل اإلشــراف عــن كثــب علــى كيفيــة تنفيــذ العنايــة 

الواجبــة فــي عملياتهــم.

وحــددت الشــركات قيــاس اآلثــار وتقديــر حجمهــا كأحــد أهــم التحّديــات التــي تواجههــا. وكمــا ُذكــر ســابًقا فــي الخطــوة 2، 
ــى الخطــط المعتمــدة  ــاج، بشــكل أساســي عل ــي تعمــل فــي مراحــل مــا بعــد اإلنت ــدة، ال ســيما الت تعتمــد شــركات عدي
علــى نطــاق القطــاع للحــرص علــى معالجــة المخاطــر فــي سلســلة اإلمــدادات. وفــي هــذه الحــاالت، تعتمــد الشــركات فــي 
الكثيــر مــن األحيــان فقــط علــى المعلومــات التــي توفرهــا هــذه الخطــط والمراجعيــن مــن األطــراف الثالثــة بشــأن مــا إذا كان 
المــوردون قــد خضعــوا للمراجعــة أو حصلــوا علــى شــهادة بمــا يتماشــى مــع المعاييــر المدرجــة فــي الخطــة. وهــذا األمــر 
شــائع بيــن الشــركات التــي توّفــر ســلًعا معّينــة وعندمــا يكــون إبــراز القضايــا فــي سلســلة اإلمــدادات محــدوًدا بســبب إزالــة 

عــّدة مســتويات مــن مراحــل اإلنتــاج.

وتســتخدم الشــركات أيًضــا أطــر الرصــد والتقييــم الخاصــة بهــا لجمــع المعلومــات النوعيــة والكميــة عــن طريــق الموظفيــن 
ــى  ــان عل ــر مــن األحي ــاج فــي الكثي ــل اإلنت ــا قب ــل م ــة فــي مراح ــة. وتعتمــد الشــركات العامل ــن أو األطــراف الثالث الداخلي
دعــم الموظفيــن المحلييــن وعلــى أصحــاب المصلحــة اآلخريــن مثــل التقنييــن الميدانييــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
واالستشــاريين الخارجييــن الذيــن يمكنهــم دعــم عمليــة جمــع البيانــات الجاريــة علــى األرض. وخــالل دورة التعّلــم مــن 
األقــران حــول »تعزيــز التعــاون مــع األطــراف الثالثــة لتحســين إدارة المخاطــر«، أشــارت الشــركات المشــاركة إلــى أنــه يمكــن 
للتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي أن يكــون صعًبــا أحياًنــا ال ســيما فــي حالــة منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة 
ــة  ــع الممارســات التجاري ــا فــي دف ــؤدي دوًرا مهًم ــن لهــذه المنظمــات أن ت ــه يمك ــى أن ــن تمــت اإلشــارة إل ــوة. ولك بالدع
المســؤولة وإلــى أن االتفــاق علــى وضــع مؤشــرات مشــتركة لقيــاس األثــر ضــروري مــن أجــل ضمــان اّتســاق األهــداف.

وأتاحــت دورة التعّلــم مــن األقــران حــول »األدوات والتقنيــات لتحديــد حجــم اآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة« 
ــاس األثــر. ــة واســتراتيجيات قي ــالل األدوات العملي ــاس األثــر مــن خ ــال قي ــا فــي مج ــادل الشــركات خبراته فرصــة لتتب
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وتّمــت اإلشــارة إلــى أن الشــركات بحاجــة إلــى التركيــز علــى النتائــج القصيــرة األجــل والتغييــر الطويــل األجــل علــى الســواء 
عندمــا تســعى إلــى قيــاس اآلثــار المتصلــة بعملياتهــا. وفــي هــذا الســياق، شــددت بعــض الشــركات علــى الحاجــة إلــى 
وضــع خــط أســاس متيــن يمكــن بموجبــه قيــاس التغييــر وتقييــم اآلثــار مــن خــالل نهــج تدريجــي. وشــددت الشــركات التــي 

تبادلــت خبراتهــا فــي مجــال قيــاس اآلثــار علــى مــا يلــي:

إن استخدام مؤشرات األداء األساسية المباشرة وغير المباشرة )البديلة( والمحّددة تحديًدا جيًدا في كل مرحلة  	
أمر ضروري لقياس اآلثار. ومن المهم أيًضا قياس اآلثار المترتبة على أصحاب المصلحة الخارجيين )مثل الموردين 
والمجتمعات المحّلّية( وعلى العمل التجاري نفسه. ويمكن لمؤشرات األداء األساسية أن تكون مؤشرات مباشرة 

مثل عدد المزارعين الذين حصلوا على تدريب في مواضيع الصحة والسالمة، ومؤشرات غير مباشرة أو بديلة 
مثل الحد من األمراض المنقولة بواسطة المياه في المناطق التي تم فيها تنفيذ التدابير لتحسين الحصول على 

المياه النظيفة. وأشار المشاركون إلى أهمية مؤشرات األداء األساسية هذه في توجيه صنع القرارات الداخلية 
المتعّلقة بالعمليات الحالية والمستقبلية واستراتيجية الشركة للتزّود المسؤول.

وال تستخدم الشركات جمع البيانات والمعلومات الميدانة لقياس اآلثار المترتبة عن عملياتها واستثماراتها فحسب،  	
بل أيًضا لالستفادة منها في صنع القرارات الداخلية واستخالص الدروس من أجل تعزيز األنشطة المستقبلية.

ويمكــن للتعــاون بيــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين أن يدعــم قــدرة الشــركة علــى جمــع البيانــات والمعلومــات ذات الصلــة 
وعلــى قيــاس اآلثــار وتعزيــز عمليــة تحديــد المخاطــر وإدارتهــا. وتقــوم غالبيــة الشــركات بتكييــف ُنهجهــا إلدارة المخاطــر مــع 
الســلع المختلفــة. وأفــادت معظــم الشــركات )45 فــي المائــة( بأنهــا تعتمــد عمليــة مختلفــة إلدارة المخاطــر ذات الصلــة 
بالســلع التــي تصنفهــا بأنهــا عاليــة المخاطــر، ويعتمــد 30 فــي المائــة مــن الشــركات عمليــة مختلفــة مــع ســلع مختــارة ذات 
األولويــة. وتشــمل األمثلــة علــى الســلع التــي تعتبرهــا الشــركات عاليــة المخاطــر كل مــن زيــت النخيــل والصويــا والــكاكاو 

والســكر، فضــاًل عــن منتجــات أخــرى مــن قبيــل األغذيــة البحريــة.

ويبّين الشكل 19 مدى استخدام الشركات عمليات مختلفة إلدارة المخاطر في سالسل إمدادات السلع المختلفة.
.

الشكل 19- نسبة الشركات التي تعتمد عمليات مختلفة إلدارة المخاطر في مختلف سالسل إمدادات السلع .

العملية مختلفة مع سلع مختارة ذات األولوية 

العملية مختلفة مع السلع العالية المخاطر 

عملية إدارة المخاطر هي نفسها لجميع السلع 

غير ذلك 
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اإلطار 16: استخدام مؤشرات األداء األساسية لتتبع األداء االجتماعي واالقتصادي والبيئي

وصفــت إحــدى شــركات الســلع اإلســتهالكية الســريعة التنقــل البرامــج التــي نفذتهــا لدعــم المزارعيــن أصحــاب الحيــازات 
ــة  ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــار االجتماعي ــاس اآلث ــا. ولقي ــب والفاكهــة الخاصــة به ــرة فــي سلســلة إمــدادات الحلي الصغي
المترتبــة عــن هــذه البرامــج، كان ال بــد مــن أن تجــد الشــركة مؤشــرات أداء أساســية يمكنهــا أن تعكــس بفعاليــة النتائــج 
المحققــة ويمكــن ربطهــا باألنشــطة المضطلــع بهــا. ولتقييــم اآلثــار االجتماعية مثاًل، تشــمل مؤشــرات األداء األساســية 

مؤشــرات بديلــة تقــوم بقيــاس عــدد:
األشخاص ذوي العائدات المتزايدة أو المضمونة	 
األشخاص الذين تلقوا التدريب	 
األشخاص الذين يمكنهم الحصول على المنافع االجتماعية	 
األشخاص الذين يستفيدون من القروض الصغيرة	 
األشخاص الذين يتمتعون بظروف عمل أفضل	 

ولضمــان إمكانيــة ربــط البرامــج باألهــداف التجاريــة، قّيمــت شــركة الســلع اإلســتهالكية الســريعة التنقــل أيًضــا العائــدات 
مــن األنشــطة المتصلــة بالبرامــج وحجــم المنتجــات اإلضافيــة التــي تــم التــزّود بهــا مــن المورديــن. 

ووصــف أحــد المســتثمرين كيــف اعتمــد إطاريــن لقيــاس األثــر المترتــب عــن اســتثماراته. وتقــوم فــرق االســتثمار، مــن 
خــالل إطــار للرصــد الســنوي، بجمــع البيانــات الكميــة عــن العمليــات المحّلّيــة )مثــل عــدد الموظفيــن والمزارعيــن أصحــاب 
الحيــازات الصغيــرة المشــاركين، واالرتفــاع المقــّدر للدخــل، والمعلومــات النوعّيــة عن المســاواة بين الجنســين والتحديات 
واآلثــار غيــر المقصــودة( لقيــاس المخرجــات والنتائــج. ومــن ثــم يتــم تجميــع هــذه المعلومــات علــى مســتوى الحافظــة. 
ويســمح إطــار التقييــم لفــرق االســتثمار بتحليــل نتائــج األنشــطة وآثارهــا بمزيــد مــن التفصيــل عبــر جمــع البيانــات مــن 
الموظفيــن فــي الشــركات المتلقيــة لالســتثمار ومــن أصحــاب المصلحــة الذيــن يتعاملــون مــع هــذه األخيــرة. ويشــمل 
ــن االســتثمار فــي  ــب ع ــا أن تترت ــي يمكنه ــار الت ــل اآلث ــه االســتثمارات، مث ــذي تحدث ــي ال ــر التحّول ــا للتغيي ــك تقييًم ذل
ــستفادة كيــف يتــم فحــص االســتثمارات وتحديــد الفــرص  شــركة مــا علــى إنتاجيــة الشــركات األخــرى. وتبّيــن الــدروس المـُ

المتاحــة لالســتثمار فــي المســتقبل.

التحديات والفرص التي تم تحديدها في عملية إدارة المخاطر:

يمّثل االفتقار العام للُنهج الفعالة إلدارة المخاطر المتصلة بانخراط أصحاب المصلحة )بما في ذلك اعتماد عملية  	
للحصول على الموافقة الحّرة والمسبقة والمستنيرة من السكان األصليين( وباألمن الغذائي والتغذية من جانب 

الشركات التي توّفر السكر والصويا والكاكاو وزيت النخيل والتبغ، أحد القيود الرئيسية أمام تنفيذ العناية الواجبة 
تنفيًذا فعااًل في سالسل اإلمدادات هذه. وتعد السلع المختارة المستخدمة في هذا التحليل من بين السلع 

المعروفة عادًة باتصالها بمثل هذه المخاطر. ويعتبر ضمان اعتماد الشركات العاملة على طول سالسل اإلمدادات 
هذه لإلجراءات الملموسة إلدارة المخاطر أمًرا بالغ األهمية ال سيما عندما تكون هذه الشركات من أكبر الشركات 

العالمية للسلع اإلستهالكية السريعة التنقل والشركات التي تتعامل مع المستهلكين مباشرة والتي تقود التزّود 
بأحجام كبيرة من هذه السلع على المستوى العالمي.

يمكن للشركات التي تعمل في مناطق جغرافية مختلفة وعلى طول سالسل إمدادات معّقدة أن تجد صعوبة  	
في تحديد أي تدابير للتخفيف من المخاطر يمكن أن تكون مناسبة لسياق أو قضية محّددة. وهناك فرص متاحة 

أمام الشركات لتعزز تعاونها مع أصحاب المصلحة، مثل منظمات المجتمع المدني، الذين يمكنهم أن يوّفروا لها 
المعارف المحّلّية المعّمقة والدعم في رصد فعالية خططها إلدارة المخاطر. ويتطلب ذلك بالطبع أن تكون هذه 

المنظمات مستعدة للعمل بشكل بّناء مع الشركات. 

تؤثر التحّديات نفسها التي تم تسليط الضوء عليها في الخطوة 2 والتي تتعّلق باستخدام الخطط المعتمدة على  	
نطاق القطاع، على كيفية تناول الشركات إدارة المخاطر في سالسل إمداداتها. وبصورة خاصة:
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بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على األطر المعتمدة على نطاق القطاع، هناك 	. 
قيود عديدة على كيفية تحّمل الشركات مسؤولية فردية في بذل العناية الواجبة الجارية. وتتوقف 

المعلومات التي تتلقاها الشركات عن كيفية إدارة المخاطر في سلسلة اإلمدادات، على نطاق 
القضايا التي تقّيمها الخطط وعلى مستوى التفاصيل التي تفصح عنها هذه األخيرة. وبما أن 

الشركات تتلقى في الكثير من األحيان فقط المعلومات عما إذا كان المورد قد حصل على شهادة 
أو نجح في »اختبار« المراجعة، فهي تعجز عن فهم ما هي المخاطر المعّينة التي تم تحديدها في 

سلسلة اإلمدادات وكيف يتخذ الموردون الخطوات إلدارتها وما إذا كانوا يفعلون ذلك.
وبالنسبة إلى الشركات العاملة في مناطق جغرافية مختلفة أو في سياقات محّددة، ال يؤدي النهج 		. 

المعياري إلدارة المخاطر دائًما إلى تحقيق األهداف المرجوة. ومن المهم أن تحرص شركات ما قبل 
اإلنتاج وما بعده على أن تتم إدارة القضايا التي ترتبط في الكثير من األحيان ارتباًطا وثيًقا بالتحديات 

السياقية، كتلك المتصلة بحيازة األراضي وحقوق العمل، من خالل نهج مصمم خصيًصا ليناسب 
السياق المحلي.

تستخدم الشركات أطًرا مختلفة لرصد تنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر. وبالنسبة إلى الشركات التي لم تضع  	
إطاًرا بعد، هناك فرصة لتطوير نظام لتتبع مخرجات العمليات ونتائجها واآلثار المترتبة عنها. ويمكن أن يساعد 

ذلك الشركات على رصد إدارة المخاطر الرئيسية وعلى تحديد حجم اآلثار اإليجابية المترتبة عن األنشطة التجارية 
وقياسها. ويمكن أن يدعم ذلك في المقابل، الطريقة التي تبّلغ فيها الشركات أصحاب المصلحة الرئيسيين عن 

اآلثار القصيرة والطويلة األجل المترتبة عن األنشطة التجارية، وهو موضوع تتم مناقشته في الخطوة 5.

الخطوة 4- التحّقق من ممارسة العناية الواجبة في سلسلة اإلمدادات  

النتائج الرئيسية والدروس المستفادة

ــم بعــض 	  ــم تقيي ــه يت ــق مــن أن ــات المراجعــة وإصــدار الشــهادات للتحّق ــى عملّي ــر عل ــاك اعتمــاد كبي ــزال هن ال ي
المخاطــر وإدارتهــا. وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص علــى المخاطــر المّتصلــة بالصّحــة والســالمة، والبيئــة، والحوكمة، 
وأوضــاع وظــروف العمــل. ولكــن قّلمــا يتــم التحقــق مــن ذلــك مــع المخاطــر الرئيســية األخــرى المتصلــة باألمــن 

الغذائــي والتغذيــة وحقــوق حيــازة األراضــي والحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة. 
ال توّفــر المراجعــة وخطــط إصــدار الشــهادات التــي تســتخدمها الشــركات نهًجــا متســًقا للتحقــق مــن العنايــة 	 

الواجبــة. ويمكــن لضمــان مواءمــة هــذه الخطــط مــع التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات أن يدعــم الشــركات التــي 
تســتخدم هــذه الخطــط فــي تنفيــذ معاييــر الســلوك التجــاري المســؤول.

وتوصــي التوجيهــات الشــركات بالتحقــق مــن أن ممارســاتها المتعّلقــة بالعنايــة الواجبــة فعالــة وتعالــج المخاطــر المحــّددة 
وتخفــف وتقــي منهــا بشــكل مالئــم.29 وخلصــت الدراســة االســتقصائية األساســية إلــى أن معظــم الشــركات قــد اعتمــدت 
تدابيــر للتحقــق مــن فعاليــة العنايــة الواجبــة التــي تمارســها. وشــملت هــذه التدابيــر عمليــات المراجعــة الداخليــة والخارجيــة، 

والتحقيقــات فــي الموقــع، واستشــارة األطــراف الثالثــة، بمــا فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي. 

وخــالل فتــرة تنفيــذ المشــروع التجريبــي، لــم تجــري معظــم الشــركات )67 فــي المائــة( أي تغّيــرات فــي عمليــات التحقــق 
الخاصــة بهــا، علــى الرغــم مــن أن بعضهــا زاد اســتخدام عمليــات التحقــق الداخلــي أو الخارجــي كمــا هــو مبّيــن فــي الشــكل 

.20

29  الخطوة 4، الصفحتين 37 و38، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية 
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الشكل 20- الزيادة بالنسبة المئوية في استخدام الشركات لعمليات التحقق خالل فترة تنفيذ المشروع التجريبي.

وخــالل الــدورات الســبع للتعّلــم مــن األقــران التــي عقــدت طــوال فتــرة تنفيــذ المشــروع التجريبــي، تــم استكشــاف الفــرص 
المتاحــة للعمــل مــع األطــراف الثالثــة باعتبــاره ســبياًل للتحقــق مــن التقــدم المحــرز فــي مجــال العنايــة الواجبــة. ولكــن تســتمر 
معظــم الشــركات باالعتمــاد بشــكل أساســي علــى عمليــات المراجعــة الداخليــة والخارجيــة وعلــى آليــات إصــدار الشــهادات 
ألغــراض التحقــق. وكثيــًرا مــا تســتخدم الشــركات اآلليــات نفســها للتأكــد مــن أنــه تمــت معالجــة المخاطــر ولتحديــد المخاطــر 
وتقييمهــا وإدارتهــا. وفــي حيــن تضفــي خطــط المراجعــة وإصــدار الشــهادات قيمــة كبيــرة علــى عمليــة التحقــق، هنــاك 

احتمــال أن تبالــغ الشــركات فــي االعتمــاد عليهــا لبــذل العنايــة الواجبــة. 

ولكــن كمــا ذكــر ســابًقا فــي الخطوتيــن 2 و3، ينبغــي للشــركات أن تحــرص علــى تحمــل مســؤولية فرديــة فــي بــذل العنايــة 
الواجبــة وأن تتجّنــب اســتخدام هــذه الخطــط ألغــراض تتجــاوز الغــرض الــذي صممــت مــن أجلــه فــي األســاس. 

ورّكــزت معظــم آليــات التحقــق التــي تســتخدمها الشــركات بالدرجــة األولــى علــى قضايــا تتعّلــق بالصحة والســالمة، وحماية 
البيئــة، والحوكمــة، وحقــوق العمــل، وحقــوق اإلنســان. ولــم تتــم معالجــة القضايــا األخــرى مثــل األمــن الغذائــي والتغذيــة، 
وحقــوق حيــازة األراضــي والحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة، والتكنولوجيــا واالبتــكار علــى النطــاق الواســع نفســه. وأحــرزت 
ــال األمــن  ــة فــي مج ــة الواجب ــي فــي التحقــق مــن العناي ــذ المشــروع التجريب ــرة تنفي ــالل فت ــّدم خ الشــركات بعــض التق
الغذائــي والتغذيــة وحقــوق حيــازة األراضــي والحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة. ولكــن ال يــزال هنــاك ثغــرات كبيــرة فــي 
التحقــق مــن العنايــة الواجبــة فــي هــذه القضايــا مقارنــة بغيرهــا مــن القضايــا. وكمــا هــو مبّيــن فــي الخطوتيــن 2 و3، يطــرح 
ذلــك الســؤال حــول مــا إذا كان يمكــن ألطــر التحقــق أن توّفــر للشــركات القــدر الكافــي مــن العلومــات عــن المخاطــر التــي 

تمّيــز سلســلة اإلمــدادات وعمــا إذا كانــت هــذه المخاطــر تعاَلــج بشــكل مناســب.

وتشــير التوجيهــات إلــى أن اســتقاللية عمليــات المراجعــة وجودتهــا أمــران أساســيان لضمــان فعاليتهــا وإلــى أنــه يجــب 
أن يتمتــع المراجعــون باالســتقاللية والكفــاءة وأن يخضعــوا للمســاءلة.30 ولكــن أفــاد 14 فــي المائــة مــن الشــركات فــي 
الدراســة االســتقصائية األساســية بــأن المراجعيــن الذيــن تــم اســتخدامهم فــي عمليــة التحقــق لــم يكونــوا مســتقلين، 
وأشــار 53 فــي المائــة مــن الشــركات إلــى أن المراجعيــن لــم يتمتعــوا باالســتقاللية فــي آليــات المراجعــة الجديــدة التــي 

اعتمدتهــا الشــركات منــذ الدراســة االســتقصائية األساســية. 

التحديات والفرص التي تم تحديدها في عملية التحقق:

يمكن أن تستخدم الشركات األطر المعتمدة على نطاق القطاع وأن تجمع بينها للتحقق من فعالية عملية العناية  	
الواجبة التي تضطلع به في قضايا مختلفة. وينبغي للشركات أن تنظر في الثغرات على مستوى المعلومات 

التي قد تواجهها عند االضطالع بعملية التحّقق، وأن تحرص على أن يتم تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها بشكل 
مناسب طوال فترة عملية العناية الواجبة. ويمكن الستخدام األطر القطاعية )ال سيما خطط المراجعة وإصدار 

الشهادات( على نطاق واسع لتقييم المخاطر وإدارتها وطوال عملية التحقق، أن يفرض تحديات على كيفية 
اكتساب الشركات للثقة بأنه تتم معالجة القضايا الرئيسية في سلسلة اإلمدادات بشكل مناسب.

30  الخطوة 4، الصفحتين 37 و38، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية 
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عمليات المراجعة الخارجية

استشارة األطراف الثالثة

التحقيقات في الموقع

عمليات المراجعة الداخلية
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يمكن أن تختار شركات ما قبل اإلنتاج وما بعده آلية من مجموعة واسعة من آليات التحقق لتقييم فعالية عملية  	
العناية الواجبة التي تضطلع بها. ولكن تعدد جهود التحقق لمعالجة مجموعات مختلفة من التحديات أو طلبات 

العمالء في مرحلة ما بعد اإلنتاج قد يكون مكلًفا ويستغرق الكثير من الوقت. وتشدد التوجيهات على أنه يمكن 
لعمليات التحقق التكاملية والمتعاضدة التي تستند إلى معايير مشتركة والتي تجرى في مراحل مناسبة من 

سلسلة اإلمدادات أن تساعد على تجّنب الكلل من التقييمات وعلى زيادة الفعالية. وقد يعترف المراجعون 
باستنتاجات عمليات المراجعة التي أجرتها أطراف ثالثة مستقلة أخرى.31 ولكن لتحقيق ذلك سيكون هناك حاجة إلى 

مواءمة المعايير ذات الصلة. والفرصة سانحة أمام منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة 
األغذية والزراعة للنظر في إجراء تقييمات المواءمة لألطر القطاعية األكثر استخداًما من جانب الشركات بغية 

دعم العناية الواجبة في سالسل اإلمدادات على ضوء المعايير المحّددة في التوجيهات. ولقد عّبر المشاركون 
في المشروع التجريبي، بما في ذلك الشركات والمبادرات القطاعية، عن اهتمامهم بتقييمات المواءمة التي 

تجرى للخطط الرئيسية المستخدمة في سالسل اإلمدادات الزراعية. وتمت مناقشة الفرص المتاحة إلجراء تقييم 
للمواءمة خالل ندوة إلكترونية قادتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وشاركت فيها المبادرات 

القطاعية والشركات.

تجري بعض الشركات مشاورات مع منظمات المجتمع المدني. ولكن يمكن فعل المزيد لتعزيز مشاركة أصحاب  	
المصلحة في عملية التحقق. ويمكن أن تدعم منظمات المجتمع المدني الشركات التي قد تفتقر إلى القدرات 

الكافية أو الحضور المستمر على األرض أو المعارف عن السياقات والقضايا والديناميكيات المحّلّية للتحقق 
بفعالية من كيفية بذل العناية الواجبة في ما يتعّلق بمخاطر اإلمدادات.  ويمكن لدعم منظمات المجتمع المدني 

أن يضفي االستقاللية أيًضا على عملية التحّقق وأن يعزز الثقة والتوازن بين مصالح الشركة ومصالح أصحاب 
المصلحة المحليين، ال سيما المجتمعات المحّلّية. ولكن كما ذكر سابًقا، يتطلب ذلك أن تكون منظمات المجتمع 

المدني مستعدة للعمل بشكل بّناء مع الشركات.

كما جاء سابًقا في التقرير األساسي، تعتبر استقاللية المراجعين المسؤولين عن التحّقق من عمليات العناية  	
الواجبة التي تجريها الشركات، أمًرا أساسًيا للمحافظة على الموضوعية طوال عملية التحّقق. ويتعّين على 

الشركات أن تحرص على أن المراجعين، سواء كانوا مراجعين داخليين أو خارجيين، يتمتعون بالقدر الكافي من 
االستقاللّية عن عمليات الشركة وعن عملية العناية الواجبة على السواء. 32

اإلطــار 17: تقييــم مواءمــة منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي للمبــادرات القطاعيــة فــي قطاعــي 
المعــادن والملبوســات

تجــدر اإلشــارة إلــى أن التحديــات التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا فــي هــذا التقريــر والتــي ترتبــط باإلفــراط فــي االعتمــاد 
علــى خطــط المراجعــة وإصــدار الشــهادات ألغــراض العنايــة الواجبــة ال تخــص القطــاع الزراعــي وحــده. فتواجــه الشــركات 

التــي تعمــل فــي سالســل إمــدادات المعــادن والملبوســات القضايــا نفســها أيًضــا.

ولمواجهــة هــذه التحديــات، أجــرت منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي تقييــم مواءمــة فــي كل قطــاع 
لتقييــم كيــف تتســق المبــادرات القطاعيــة مــع توجيهاتهــا المتعّلقــة ببــذل العنايــة الواجبــة لكفالــة التحلــي بالمســؤولية 
 )OECD Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains( فــي سالســل توريــد المعــادن
ــد قطــاع الملبوســات  ــي بالمســؤولية فــي سالســل توري ــة التحل ــة لكفال ــة الواجب ــذل العناي و توجيهاتهــا المتعّلقــة بب
 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear( واألحذية
Sector(. وكمــا حصــل مــع توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، 
ــة تشــاورية  ــة الخاصــة بقطاعــي المعــادن والملبوســات مــن خــالل عملي ــة القطاعي ــم وضــع الخطــوط التوجيهي فقــد ت
ــدان  ــة فــي المي ــدان األعضــاء فــي منظمــة التعــاون والتنمي متعــددة أصحــاب المصلحــة شــاركت فيهــا حكومــات البل
االقتصــادي، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي. بالتالــي، ســاعد تقييــم المواءمــة علــى وضــع مؤشــر مرجعــي 
يمكــن للمبــادرات أن تقّيــم معاييرهــا الخاصــة علــى ضوئــه لمواءمتهــا مــع تلــك الــواردة فــي توجيهــات العنايــة الواجبة.32

31  الخطوة 4، الصفحتين 37 و38، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية 
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https://mneguidelines.oecd.org/industry-  32  تقييم مواءمة البرامج القطاعية مع توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن المعادن

initiatives-alignment-assessment.htm  وتقييم مواءمة البرامج القطاعية والمتعددة أصحاب المصلحة مع توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/alignment-assessment-garment-footwear-sac.htm االقتصادي بشأن الملبوسات واألحذية
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الخطوة 5- رفع التقارير عن ممارسة العناية الواجبة في سلسلة اإلمدادات

النتائج الرئيسية والدروس المستفادة

أدخــل أكثــر بقليــل مــن ثلــث الشــركات تغّيــرات علــى ممارســات رفــع التقاريــر خــالل فتــرة تنفيــذ المشــروع 	 
التجريبــي. ولكــن ال يــزال هنــاك ثغــرات فــي كيفيــة رفــع الشــركات التقاريــر العامــة عــن جميــع الخطــوات المتبعــة 

ــة الخاصــة بهــا. ــة الواجب فــي ممارســات العناي
تعــّول شــركات عديــدة علــى األطــر المعتمــدة علــى نطــاق القطــاع لجمــع المعلومــات عــن المخاطــر فــي سالســل 	 

إمداداتهــا وعــن الطريقــة التــي تــدار فيهــا. ولكــن المعلومــات التــي تتشــاطرها الخطــط المعتمــدة علــى نطــاق 
القطــاع مــع الشــركات ال تكــون دائًمــا متوافــرة فــي الوقــت المطلــوب أو مفّصلــة بالقــدر الكافــي لتتمكــن 

الشــركات مــن اســتخدامها عنــد رفــع التقاريــر العامــة عــن ممارســات العنايــة الواجبــة الخاصــة بهــا.

ــر ألصحــاب  ــة الخاصــة بهــا مــا يوّف ــر العامــة عــن ممارســات العنايــة الواجب وتنصــح التوجيهــات المؤسســات برفــع التقاري
المصلحــة والشــركاء التجارييــن المتأثريــن معلومــات واضحــة ودقيقــة عــن اآلثــار الضــارة المحتملــة فــي سلســلة إمــدادات 
الشــركة وعــن الخطــوات المتخــذة للتخفيــف أو الوقايــة منهــا.33 وخلصــت الدراســة االســتقصائية األساســية إلــى أنــه علــى 
ــة،  ــة الواجب ــات اإلدارة الخاصــة بالعناي ــغ عــن عملي ــر عامــة، فــإن الثلــث فقــط بّل الرغــم مــن أن ثلثــي الشــركات رفــع تقاري
وتقييــم المخاطــر وإدارتهــا، وعمليــات التحقــق. ولــم يرفــع ثلــث الشــركات أي تقاريــر عــن أي مــن الجوانــب المتعّلقــة بأنشــطة 

العنايــة الواجبــة. 

وخــالل دورات التعّلــم مــن األقــران واالجتماعــات الشــخصية التــي ُعقــدت طــوال فتــرة تنفيــذ المشــروع التجريبــي، أشــارت 
الشــركات إلــى أن رفــع القاريــر ال يــزال يمثــل تحدًيــا ال ســيما عندمــا يتعّلــق بالبــت داخلًيــا بــأي معلومــات يمكــن اإلفصــاح 

عنهــا. وتقــّر الشــركات بــأن هنــاك مجــال إلجــراء تحســينات فــي رفــع التقاريــر بشــأن المخاطــر المحــّددة. 

وخلصــت الدراســة االســتقصائية عــن التقــدم المحــرز إلــى أن 38 فــي المائــة مــن الشــركات قــد أجــرت تغييــرات فــي 
ممارســاتها المتعّلقــة برفــع التقاريــر منــذ بدايــة المشــروع التجريبــي. وعــززت بعــض الشــركات عمليــة رفــع التقاريــر إلــى 
مجموعــات محــّددة مــن أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك العمــالء والــوكاالت الحكوميــة والمســتثمرين والشــركاء 
التجارييــن. وقامــت بعــض الشــركات بتوســيع نطــاق التقاريــر المرفوعــة عــن ممارســات العنايــة الواجبــة مقارنــة بالدراســة 
االســتقصائية األساســية، علــى النحــو المبّيــن فــي الشــكل 21 أدنــاه. وإن غالبيــة المشــاركين الذيــن أدخلــوا تغييــرات علــى 

ممارســاتهم المتعّلقــة برفــع التقاريــر هــم شــركات مــا بعــد اإلنتــاج. 

الشكل 21- نسبة الشركات التي تفيد ممارساتها لرفع التقارير بالتوصيات الواردة في التوجيهات والمتعّلقة بمحتوى 
التقارير، مع إظهار نتائج هذا التحليل في الدراسة االستقصائية األساسية والتقّدم المحرز خالل فترة تنفيذ المشروع 

التجريبي.
 

33  الخطوة 5، الصفحتين 37 و38، توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية 

المسؤولة

نتائج عمليات تقييم المخاطر

عمليات اإلدارة

التدابير المعتمدة إلدارة المخاطر

عملية التحقق
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https://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf#page=40


50

ــة نهوضهــا بممارســات  ــر للجمهــور عــن كيفي ــّد كل ســنة تقاري ــر العامــة وتَع ــة رفــع التقاري ــّر معظــم الشــركات بأهمي وتق
األعمــال الرشــيدة. ولكــن المعلومــات التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا بشــأن المخاطــر التــي تــم تحديدهــا وتقييمهــا وإدارتهــا فــي 

سالســل إمداداتهــا محــدودة وال يــزال هنــاك ثغــرات كبيــرة علــى النحــو المبّيــن فــي الشــكل 21 أعــاله. 

ــردد بعــض الشــركات فــي اإلفصــاح عــن المعلومــات المفّصلــة بشــأن  ويمكــن أن ُيعــزى ذلــك إلــى أســباب عديــدة. فتت
سالســل إمداداتهــا بســبب مخــاوف متعّلقــة بالســّرية التجاريــة، حيــث تعتبــر شــركات عديــدة مثــاًل أن اإلفصاح عــن التفاصيل 
المتعّلقــة بأســماء المورديــن ومــكان عملياتهــم أمــر حســاس. وقــد تفتقــر شــركات أخــرى، ال ســيما التــي تعمــل فــي مراحــل 
مــا بعــد اإلنتــاج، إلــى المعلومــات عــن كيفيــة معالجــة مورديهــا لمتطلبــات العنايــة الواجبــة فــي سالســل إمداداتهــم. وكمــا 
ــر، تســتمر شــركات عديــدة باالعتمــاد علــى خطــط المراجعــة وإصــدار  ــن فــي الفصــول الســابقة مــن هــذا التقري هــو مبّي
ــه تتــم معالجــة مخاطــر سلســلة اإلمــدادات. ولكــن المعلومــات التــي توفرهــا هــذه الخطــط  ــر الثقــة بأن الشــهادات لتوفي
للشــركات تقتصــر فــي الكثيــر مــن األحيــان علــى موجــز لنتائــج المراجعــة أو إصــدار الشــهادة. وفــي الوقــت الحاضــر، توّفــر 
معظــم الخطــط المعتمــدة علــى نطــاق القطــاع القليــل مــن التفاصيــل عــن المخاطــر ذات األولويــة التــي تــم تحديدهــا فــي 

سلســلة اإلمــدادات التــي تنطبــق عليهــا الخطــة وعــن مــدى معالجــة هــذه المخاطــر. 

وترفــع الشــركات أيًضــا التقاريــر علــى ضــوء متطلبــات أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، مثــل المســتثمرين والعمــالء 
والجهــات التنظيميــة. ولكــن يرّكــز نطــاق التقاريــر المرفوعــة عــادًة علــى األولويــات والتوقعــات التــي يحددهــا كل واحــد مــن 
أصحــاب المصلحــة والتــي يمكــن أن ترّكــز علــى قضايــا أو متطلبــات مختلفــة. ويمكــن كذلــك أن تختلــف معاييــر رفــع التقارير. 
فعلــى ســبيل المثــال، يعتمــد المســتثمرون فــي الكثيــر مــن األحيــان علــى أطــر اإلبــالغ عــن االعتبــارات البيئيــة واالجتماعيــة 
والمتعّلقــة بالحوكمــة فــي حيــن قــد يكــون للعمــالء متطلبــات محــّددة بشــأن التقاريــر التــي يرفعهــا موردوهــم. وأشــير فــي 
دورة التعّلــم مــن األقــران حــول »دور المؤسســات الماليــة فــي دعــم الممارســات الزراعيــة المســؤولة« إلــى أن متطلبــات 
رفــع التقاريــر تكــون مدفوعــة فــي الكثيــر مــن األحيــان مــن األولويــات المتصــّورة والكلمــات الطنانــة فــي فتــرة معّينــة بــداًل 

مــن أن تكــون مدفوعــة مــن المخاطــر الفعليــة والقضايــا التــي تواجههــا الشــركات.

وفــي المقابــل، يتمثــل أحــد التحديــات المحــّددة التــي تعتــرض المســتثمرين فــي عــدم توافــر البيانــات ذات الجــودة لتوجيــه 
عمليــة صنــع القــرارات. وإن متطلبــات رفــع التقاريــر آخــذة فــي االزديــاد وهنــاك أطــر عديــدة لرفــع التقاريــر يمكــن أن 
تســتخدمها الشــركات، ولكــن ال يوجــد فــي الكثيــر مــن األحيــان قــدًرا كافًيــا مــن البيانــات المفّصلــة أو القابلــة للمقارنــة فــي 

تقاريــر هــذه األخيــرة ليسترشــد بهــا المســتثمرون فــي اتخــاذ قراراتهــم المتعّلقــة باالســتثمار.

ممارسات رفع التقارير على ضوء أهداف التنمية المستدامة ومبادئ لجنة األمن الغذائي العالمي الخاصة 
باالستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم األغذية  

يرفــع أكثــر مــن نصــف )67 فــي المائــة( الشــركات أو يخطــط لرفــع تقاريــر علــى ضــوء أهــداف التنميــة المســتدامة فــي 
المســتقبل. وتشــكل أهــداف التنميــة المســتدامة ال17 الــواردة فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 خطــة عمــل 
معتــرف بهــا عالمًيــا للقضــاء علــى الفقــر، وحمايــة الكوكــب، وضمــان تمّتــع جميــع األشــخاص بالســالم والرخــاء. وتوصــي 
ــة مــن المخاطــر فــي  ــة الكامل ــة بالمجموع ــا سالســل إمــدادات زراعي ــي لديه ــة الت ــأن تنظــر األعمــال التجاري ــات ب التوجيه
سالســل إمداداتهــا. ويمكــن لتنفيــذ التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات أن يدعــم الشــركات فــي تحقيــق المقاصــد 
التــي حّددتهــا أهــداف التنميــة المســتدامة وفــي رفــع التقاريــر العامــة عــن كيفيــة مســاهمة ممارســات الســلوك التجــاري 

المســؤول فــي تحقيــق هــذه األهــداف.

وفــي إطــار المشــروع التجريبــي، شــاركت أربــع شــركات ومبــادرة قطاعيــة واحــدة فــي مجموعــة عمــل غيــر رســمية لتطويــر 
أداة اتصــال مــن شــأنها تســليط الضــوء علــى الروابــط بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة والتوجيهــات. وتــم نشــر األداة 
التــي جــرى تطويرهــا فــي يونيو/حزيــران 2019 وباتــت متاحــة للجمهــور مــن أجــل أن تســتخدمها الشــركات ألغــراض داخليــة 

وخارجيــة علــى الســواء. 34

واستكشــفت الدراســة االســتقصائية عــن التقــّدم المحــرز إلــى أي مــدى ترفــع الشــركات التقاريــر علــى ضــوء مبــادئ لجنــة 
ــن قطعــت بعــض  ــة. وفــي حي ــة ونظــم األغذي ــي العالمــي الخاصــة باالســتثمارات المســؤولة فــي الزراع األمــن الغذائ
الشــركات التزامــات باحتــرام هــذه المبــادئ، علــى النحــو المبّيــن فــي الخطــوة 1، ال تــدرج أي مــن الشــركات المشــاركة 

ــر التــي ترفعهــا. ــادئ فــي التقاري ــة معالجتهــا لهــذه المب معلومــات عــن كيفي
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التحديات والفرص التي تم تحديدها في ممارسات الشركات المتعّلقة برفع التقارير:

يبقى رفع الشركات للتقارير العامة بشأن ممارسات العناية الواجبة محدوًدا. وخالل إعداد التوجيهات، تم تحديد  	
اإلفصاح عن كيفية بذل الشركات للعناية الواجبة في سالسل إمداداتها وبصورة خاصة عن كيفية تحديد المخاطر 

وإدارتها، على أنه أمر بالغ األهمية بالنسبة إلى أصحاب المصلحة المتأثرين بعمليات شركة ما، بما في ذلك 
الحكومات والمستثمرين ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحّلّية. 

تتلقى شركات عديدة طلبات من مختلف أصحاب المصلحة، وبصيغ شكلّية مختلفة، لتوفير المعلومات عن مخاطر  	
سلسلة اإلمدادات واآلثار المترتبة عنها. ويمكن أن يؤدي عدد هذه الطلبات إلى كلل العديد من الشركات من رفع 

التقارير. والفرصة سانحة أمام أصحاب المصلحة لالتفاق على ممارسات مقبولة لرفع التقارير تتماشى مع إطار 
ممارسة العناية الواجبة المستند إلى 5 خطوات الموصى به في التوجيهات، وإلنشاء منصات تعاونية تدعم رفع 

التقارير األكثر فعالية باالستناد إلى تحديد المخاطر الرئيسية في القطاع الزراعي. ومن شأن ذلك أن يخفف من 
عبء التقارير الذي تتحمله الشركات وأن يساعد المستثمرين على الحصول على بيانات ومعلومات معيارية من 

الجهات المتلقية الستثماراتهم. 

يمكن لهذا اإلطار المقبول لرفع التقارير أن يساهم في تحقيق االتساق في ممارسات الشركات المتعّلقة برفع  	
التقارير وفي تقاسم المعلومات، ما يسمح بقارنة كيف تبذل الشركات العاملة في سالسل إمدادات السلع 

نفسها أو في المناطق الجغرافية نفسها، العناية الواجبة. كما يمكن لهذا اإلطار أن يبّسط عملية رفع التقارير في 
الشركات وأن يخفف من عبئها عبر معالجة متطلبات اإلبالغ المختلفة بفضل نهج متسق واحد.

كما ُذكر في الخطوة 3، تستخدم الشركات أطًرا مختلفة لرصد تنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر. ويمكن لتتبع  	
مخرجات العمليات ونتائجها وآثارها، وتحديد حجمها أن يدعم الشركات في إبالغ أصحاب المصلحة الرئيسيين 
بالمعلومات عن المخاطر واآلثار القصيرة والطويلة األجل في سالسل إمداداتها وعن كيفية إدارتها مع مرور 

الوقت.

رابًعا- االستنتاجات
يعــرض هــذا التقريــر الــدروس المســتفادة والتحديــات والفــرص التــي تــم تحديدهــا طــوال فتــرة تنفيــذ المشــروع التجريبــي 
ــة، فضــاًل عــن  ــا إزاء الســلوك التجــاري المســؤول فــي سالســل اإلمــدادات الزراعي ــق بالُنهــج المّتبعــة حالًي فــي مــا يتعّل
التقــدم الــذي أحرزتــه الشــركات المشــاركة فــي معالجــة التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات منــذ بدايــة المشــروع. ويجعــل 
عــدم التجانــس فــي مجموعــة المشــروع التجريبــي )التــي تشــمل مجموعــة متنوعــة مــن سالســل إمــدادات الســلع فــي 
أجــزاء مختلفــة مــن سلســلة القيمــة والتــي تعكــس مســتويات مختلفــة مــن نضــوج العنايــة الواجبــة( مــن الصعــب التوّصــل 

إلــى اســتنتاجات عامــة. ومــع ذلــك، يمكــن الخــروج ببعــض المالحظــات الرئيســية.

وتقــّر الشــركات بأهميــة مواءمــة ممارســات العنايــة الواجبــة مــع التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات. ولقــد اتخــذت شــركات 
عديــدة طــوال فتــرة مشــاركتها فــي المشــروع التجريبــي وباالســتناد إلــى ممارســاتها القائمــة، خطــوات لتعزيــز التزاماتهــا 
السياســية وإجراءاتهــا المتعّلقــة بالعنايــة الواجبــة مــن أجــل الوفــاء بمثــل هــذه االلتزامــات. وفــي حيــن يبقــى هنــاك 
تحديــات وثغــرات كثيــرة فــي طريقــة معالجــة الشــركات للمخاطــر الرئيســية، وال ســيما فــي كيفيــة ترجمــة االلتزامــات إلــى 
إجــراءات فّعالــة لتقييــم المخاطــر وإدارتهــا، تــم تحديــد فــرص وممارســات جّيــدة عديــدة لمعالجــة بعــض الثغــرات المتبقيــة 
ــم مــن األقــران، والحــوارات التــي عقــدت مــع المشــاركين وأصحــاب المصلحــة  خــالل مختلــف االجتماعــات، ودورات التعّل

اآلخريــن. 

ويبقــى رســم خرائــط سلســلة اإلمــدادات والعمــل مــع المورديــن فــي مراحــل مــا قبــل اإلنتــاج أحــد أكبــر التحديــات التــي 
ــي تتعامــل  ــد مــن المشــاركين، وال ســيما شــركات الســلع اإلســتهالكية الســريعة التنقــل والشــركات الت يواجههــا العدي
مــع المســتهلكين مباشــرة، فضــاًل عــن شــركات مــا قبــل اإلنتــاج التــي غالًبــا مــا تتــزّود مــن مئــات وأحياًنــا آالف المزارعيــن 
أصحــاب الحيــازات الصغيــرة. ولقــد حــّددت بعــض الشــركات فرًصــا جّيــدة إلنشــاء نظــم قويــة لرســم خرائــط سلســلة 
اإلمــدادات وتتبعهــا وقامــت بتجريبهــا فــي سالســل إمــدادات ســلع مختلفــة. ويشــمل ذلــك مثــاًل إدمــاج التتبــع فــي الُنهــج 
القائمــة فــي مجــال إدارة ســالمة األغذيــة وجودتهــا، واســتخدام التصويــر بواســطة األقمــار االصطناعيــة وتحليــل نظــام 
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ــة«  ــه العمــل مــع المورديــن، واســتخدام »نهــج المناظــر الطبيعي ــة مــن أجــل تقييــم المخاطــر وتوجي المعلومــات الجغرافي
لتحديــد مجموعــات المورديــن والمخاطــر ذات الصلــة فــي مناطــق معّينــة، وإقامــة الشــراكات مــع شــركات أخــرى وأصحــاب 

مصلحــة آخريــن لمعالجــة قضايــا مــا قبــل اإلنتــاج فــي سلســلة اإلمــدادات.

وفــي الكثيــر مــن األحيــان، يمكــن للضغــط الــذي يمارســه أصحــاب المصلحــة الخارجييــن أن يمثــل الدافــع الرئيســي إلحــداث 
الشــركات تغييــرات فــي عملياتهــا المتعّلقــة بالعنايــة الواجبــة. ويمكــن أن يترتــب عــن االنتبــاه الــذي تســترعيه حمــالت 
منظمــات المجتمــع المدنــي ووســائل اإلعــالم إلــى بعــض القضايــا فــي القطــاع الزراعــي، آثار كبيرة على ســمعة الشــركات 
أو عالماتهــا التجاريــة ممــا قــد يدفــع الشــركات إلــى إســناد األولويــة لقضايــا علــى غيرهــا طــوال عمليــة العنايــة الواجبــة. 
وال بــد مــن اإلقــرار بأنــه ال يمكــن تقييــم جميــع المخاطــر واآلثــار ذات الصلــة ومعالجتهــا بالكامــل ضمــن فتــرة انخــراط 
الشــركة فــي مشــروع أو عمليــة مــا. وإن التحديــات المرتبطــة باآلثــار المترتبــة عــن األنشــطة الزراعيــة علــى األمــن الغذائــي 
والتغذيــة أو التحّديــات المتصلــة بتغّيــر المنــاخ هــي خيــر دليــل علــى ذلــك. ويعتبــر ضمــان توافــر األدوات المناســبة وتكويــن 
الشــركات فهًمــا واســًعا للمخاطــر ذات الصلــة، أمــًرا بالــغ األهميــة لدعــم الوقايــة مــن اآلثــار الســلبية الطويلــة األجــل علــى 

قضايــا مــن قبيــل األمــن الغذائــي أو القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه تغّيــر المنــاخ. 

ولقــد اتخــذت بعــض الشــركات، ال ســيما المنتجيــن فــي مراحــل مــا قبــل اإلنتــاج، خطــوات لتطويــر البرامــج المســتهدفة 
الراميــة إلــى معالجــة المخاطــر المتصلــة بقضايــا مثــل حيــازة األراضــي والحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة، والعمــل غيــر 
النظامــي واألســري والموســمي. وهــذه المخاطــر منتشــرة علــى نطــاق واســع فــي القطــاع الزراعــي. ولكــن هنــاك اعتــراف 
أيًضــا بــأن الشــركات تتمتــع بقــدرات محــدودة علــى معالجــة هــذه القضايــا بمفردهــا. وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص عندمــا 
ــة أو أوجــه الحمايــة التــي يوفرهــا اإلطــار  يتوقــف نجــاح تدابيــر التخفيــف مــن المخاطــر علــى فعاليــة المؤسســات المحّلّي

القانونــي فــي البلــد. 

وســّلطت شــركات مشــاركة عديــدة الضــوء علــى تجربتهــا فــي العمــل بطريقــة اســتباقية مــع أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي 
ذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي المحّلّيــة والحكومــات الوطنيــة واإلقليميــة والمنظمــات الدوليــة والمجتمعــات المحّلّيــة 

المتأثــرة، لمعالجــة هــذه الثغــرات. 

وتــم التشــديد فــي هــذا التقريــر علــى التحديــات المتصلــة بتعويــل الشــركات علــى الخطــط المعتمــدة علــى نطــاق القطــاع، 
مثــل عمليــات المراجعــة وخطــط إصــدار الشــهادات. ويمكــن لالعتمــاد علــى الخطــط المعتمــدة علــى نطــاق القطــاع أن يحــّد 
مــن قــدرة الشــركات علــى جمــع المعلومــات المهمــة عــن أنشــطة المورديــن واإلفصــاح عنهــا، وإدارة المخاطــر ذات الصلــة 
فــي سلســلة اإلمــدادات إدارة فعالــة، وتنفيــذ نهــج العنايــة الواجبــة الــذي يســتجيب للســياق والحتياجــات مختلــف المناطــق 

الجغرافيــة والقطاعــات وسالســل قيمــة الســلع.

ــة  ــار الفعلي ــالغ عــن اآلث ــى أصحــاب المصلحــة، يبقــى اإلب ــر عامــة إل ــن ترفــع معظــم الشــركات المشــاركة تقاري وفــي حي
والمحتملــة فــي سلســلة اإلمــدادات محــدوًدا. ويتمثــل أحــد التحديــات التــي تــم تحديدهــا مــن خــالل المشــروع التجريبــي 
فــي أن متطلبــات رفــع التقاريــر المختلفــة التــي تتلقاهــا الشــركات مــن مجموعــة واســعة مــن أصحــاب المصلحــة قــد تــؤدي 
فــي الكثيــر مــن األحيــان إلــى »الكلــل مــن اإلبــالغ« وال تضمــن دائًمــا اإلفصــاح الفعــال عــن المعلومــات المتعّلقــة بالعنايــة 
ــى الشــركات وقــد يقــّوض قــدرة  ــا عل ــك عبًئ ــد ذل ــواردة فــي التوجيهــات. ويوّل ــات ال ــة بمــا يتماشــى مــع التوصي الواجب
أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، مثــل المســتثمرين، علــى جمــع البيانــات والمعلومــات المّتســقة وذات الجــودة لتسترشــد 

بهــا عمليــة صنــع القــرارات.
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خامًسا- التوصيات
تقــّر الشــركات التــي شــاركت طوًعــا فــي المشــروع التجريبــي بقيمــة التوجيهــات وتتخــذ الخطــوات لتنفيــذ التوصيــات فــي 
عملياتهــا وعلــى طــول سلســلة اإلمــدادات. ويتمثــل أحــد األهــداف الرئيســية للمرحلــة التاليــة مــن هــذا العمــل فــي 
توســيع نطــاق الجهــود لتعزيــز اســتيعاب هــذه التوصيــات مــن جانــب مجموعــة أكبــر مــن الشــركات فــي القطــاع. وترمــي 

التوصيــات التاليــة إلــى دعــم هــذا الهــدف.

توصيات للشركات

ينبغي للشركات التي تملك أو تدير عملية اإلنتاج أن تعزز نهجها الرامي إلى معالجة المخاطر الرئيسية الموجودة  	
في المراحل األولى من سلسلة اإلمدادات. وخلص هذا المشروع التجريبي إلى أن الشركات بحاجة إلى مواصلة 
تعزيز جهودها لبذل العناية الواجبة في ما يخص المخاطر المتصلة بحقوق حيازة األراضي والحصول على الموارد 
الطبيعية، واألمن الغذائي والتغذية، وتقاسم المنافع المتأتية من عمليات الشركة. وغالًبا ما تكون هذه القضايا 
معّقدة وتتوقف على عوامل متعددة تتخطى نطاق عمليات الشركة، في حين أن اآلثار ذات الصلة ال تكون دائًما 

مباشرة أو فورية. وقد يستلزم ذلك بناء القدرات وتكوين الفهم في الشركات حول هذه القضايا. وينبغي أن 
تسعى الشركات أيًضا إلى إقامة شراكات فعالة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين على األرض، بما في ذلك 

منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة والوكاالت الحكومية والمستشارين من األطراف الثالثة ذوي المعرفة 
المعّمقة للثقافة المحّلّية والديناميكيات االجتماعية، حيث أمكن. ويعّد التعاون والتشاور وإقامة الشراكات مع 

األطراف الثالثة مكّوًنا مهًما من نهج العناية الواجبة الموصى به في التوجيهات، ويجب أن يشكلوا مجال عمل 
وبحث متواصل في ظل استمرار أصحاب المصلحة بتعزيز استيعاب التوصيات المتعّلقة بالعناية الواجبة. وقد 
ترغب الشركات أيًضا باستكشاف استراتيجيات التجارة واالستثمار والتنمية للبلدان األصلية لمعرفة كيف يمكن 

ربطها بتطبيق العناية الواجبة على نطاق أوسع في البلدان المضيفة.

ينبغي إيالء اهتمام أكبر لوجهات نظر المجتمعات المحّلّية المحتمل تأثرها طوال عملية العناية الواجبة، من  	
أجل االسترشاد بها لدى تحديد المخاطر وترتيبها بحسب األولوية وتقييمها ولدى تطوير خطط إدارة المخاطر 
وتنفيذ إجراءات االنتصاف عند االقتضاء. وينبغي أن تحرص الشركات على أن آليات التقاضي التي توّفرها 

للمجتمعات المحّلّية المحتمل تأثرها بعملياتها، مصممة خصيًصا لتناسب السياق والتحديات المحّلّية. وينطوي 
ذلك على ضمان أن تكون األدوات والقنوات في متناول جميع أصحاب المصلحة، ال سيما الفئات األشد ضعًفا 

والمجموعات المهمشة، وأن تأخذ العوامل مثل األمية والحواجز اللغوية في االعتبار. وينبغي للشركات أن تدعم 
الوصول إلى اآلليات القائمة للتظّلم وتسوية المنازعات مثل نظام جهات االتصال الوطنية والمحاكم وآليات 

المساءلة الدولية. ويمكن أن تعمل الشركات أيًضا مع منظمات المجتمع المدني لوضع قائمة بمؤشرات العناية 
الواجبة من أجل تتبع التقدم الذي تحرزه هذه الشركات في إدارة المخاطر على األرض. 

استكشاف السبل الكفيلة بتشجيع استيعاب التوصيات الواردة في التوجيهات في سلسلة اإلمدادات. ويمكن  	
أن يشمل ذلك مثاًل تشجيع مجموعات الصناعة التي تكون الشركات عضًوا فيها على مواءمة معاييرها وأطرها 

مع التوجيهات ودعم العمل الجاري مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة الغذية والزراعة. 
وينبغي لشركات ما بعد اإلنتاج أن تستفيد من وضعها كمشترية للعمل بصورة أوثق مع الموردين )المباشرين 

وغير المباشرين على السواء( بغية ضمان تنفيذ التوصيات المتعّلقة بالعناية الواجبة تنفيًذا فعااًل من جانب 
مورديها وشركائها التجاريين. وينبغي أن ينطوي ذلك على اإلبالغ عن توقعات واضحة بشأن نوع المعلومات التي 

يوّفرها الموردون للمشترين في مرحلة ما بعد اإلنتاج، بما في ذلك من خالل إدماج توصيات منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة في العقود المبرمة مع الموردين. وينبغي أن تقر 

الشركات بأن بعض الموردين قد يفتقرون إلى الموارد أو القدرات الالزمة لتنفيذ جميع متطلبات العناية الواجبة 
بمفردهم، ويتعّين عليها بالتالي أن تقدم لهم الدعم الالزم، مثاًل من خالل التدريب وبناء القدرات، وأن تدمج هذه 

األنشطة في سياستها المؤسسية وميزانيتها. 

تعزيز العمل بصورة استراتيجية مع »نقاط االختناق« أو »نقاط المراقبة« في سلسلة اإلمدادات، مثل التجار  	
والمصّدرين والمجّمعين وبورصات السلع األساسية ومجّهزي المنتجات. وينبغي استكشاف الفرص المتاحة 

لتعظيم التأثير عبر التعاون مع األقران في القطاع لمواءمة المتطلبات المفروضة على الموردين ما قبل اإلنتاج 
ومع أصحاب المصلحة اآلخرين مثل واضعي السياسات، ويمكن أن توفر هذه الفرص وضوًحا أكبر وأن تؤدي إلى 
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تحسين الظروف في مرحلة ما قبل اإلنتاج. ونظًرا إلى التحديات الكبيرة التي تم تحديدها في سالسل إمدادات 
سلع مختارة يعرف أنها تتصل ببعض المخاطر الرئيسية، ينبغي أن ترّكز الشركات على سالسل اإلمدادات التي 

يتم فيها التداول بكميات كبيرة من المنتجات وتوفيرها والتي ال يزال فيها ثغرات كبيرة في تطبيق ممارسات 
العناية الواجبة. 

ينبغي أن تواصل الشركات النظر في تطبيق التكنولوجيات الجديدة لرسم خرائط سلسلة اإلمدادات وتحديد  	
المخاطر واآلثار وتقييمها وإدارتها ورصدها. ويمكن للرصد باألقمار االصطناعية أن يشكل أداة مفيدة لدعم 

رصد التغّيرات والمخاطر البيئية في مراحل اإلنتاج في سلسلة اإلمدادات في الوقت الحقيقي. وتشّكل 
التكنولوجيا المستندة إلى قواعد البيانات التسلسلية أداة فعالة لتتبع المنتجات الزراعية. وفي حين قد يكون 

اعتماد التكنولوجيات الجديدة أمًرا مكلًفا وال يشكل بدياًل عن مسؤولية الشركات في بذل العناية الواجبة، يمكن 
للتكنولوجيا المستخدمة بشكل مناسب أن توّلد أوجه كفاءة كبيرة للشركات الساعية إلى الحصول على المعلومات 
الدقيقة عن مصدر السلع التي توّفرها وعن المخاطر ذات الصلة في الوقت المطلوب. ومن شأن ذلك أن يساعد 
الشركات على تنفيذ إجراءات التخفيف من المخاطر بشكل أكثر استباقية. وهناك فرصة أيًضا لتقوم المؤسسات 

المالية التي تستثمر في سالسل اإلمدادات الزراعية بدعم الشركات عن طريق المشاريع المالية الختبار اعتماد 
 Blockchain( 35التكنولوجيات الجديدة. ويمكن لمركز السياسات المتعّلقة بتكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية
Policy Centre( التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومبادئ الذكاء االصطناعي36 الخاصة 

بالمنظمة أن تشكل موارد مفيدة للشركات في هذا الصدد. 

نظًرا إلى الفترة المحدودة التي انقضت بين الدراسة االستقصائية األساسية والدراسة االستقصائية عن التقدم  	
المحرز، يمكن للشركات المشاركة في المشروع التجريبي أن تتطوع للمشاركة في تقييم المتابعة الذي سيجرى 

في بداية عام 2021 من أجل النظر في التقدم المحرز على مدى ثالث سنوات. ومن شأن ذلك أن يسمح 
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بجمع المزيد من التوصيات المفيدة 

والممارسات الجّيدة لمشاركتها مع مجموعات أصحاب المصلحة كافة.

توصيات لواضعي السياسات

دعم االستراتيجيات الرامية إلى معالجة القضايا الصعبة والمنهجية )كتلك التي جرى تحديدها في هذا التقرير(  	
وتوسيع نطاق تنفيذ العناية الواجبة في القطاع الزراعي. ويمكن أن يشمل ذلك تيسير التعاون والعمل بين 

الشركات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة والحكومات. ويجب أن ترتبط األنشطة حيث يكون ذلك 
مناسًبا، بالمنصات والمبادرات القائمة للحد من االزدواجية.

االستعانة بالدروس المستفادة من هذا المشروع التجريبي وعمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان  	
االقتصادي الرامي إلى تعزيز سالسل اإلمداد المسؤول في آسيا والسلوك التجاري المسؤول في أمريكا 

الالتينية والبحر الكاريبي37 وعمل منظمة األغذية والزراعة في مجال االستثمار الزراعي المسؤول، بما في ذلك 
برنامجها اإلطاري، لتعزيز االستثمار المسؤول في نظم الزراعة واألغذية38، بغية استكشاف أوجه التآزر والفرص 

المتاحة لمواجهة التحديات المشتركة في سالسل القيمة الزراعية. ويجب أن ترتبط الجهود بعمل منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة ذي الصلة في النظم الغذائية العالمية وبالتنسيق 

والتعاون المتواصلين مع المنظمات والمبادرات الدولية األخرى. 

https:// )2019 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )سبتمبر/أيلول ،”Is there a role for blockchain in responsible supply chains?“  35

mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-responsible-supply-chains.htm . ولمزيد من المعلومات عن مركز لمركز السياسات المتعّلقة 
http://www.oecd.org/daf/blockchain/ :بتكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، يرجى زيارة الموقع

https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/ 36  مبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المتصلة بالذكاء االصطناعي

37  يعمل برنامج سالسل اإلمداد المسؤول في آسيا، وهو عبارة عن شراكة بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادي يمّولها االتحاد األوروبي، مع الشركاء في آسيا لتعزيز احترام حقوق اإلنسان، بما فيها حقوق العمل، ومعايير العمل التجاري المسؤول في سالسل 
اإلمدادات العالمية. ويهدف مشروع السلوك التجاري المسؤول في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومفوضية 

األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي، إلى تعزيز النمو الذكي والمستدام والشامل في االتحاد األوروبي وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
عبر دعم ممارسات السلوك التجاري المسؤول بما يتماشى مع صكوك منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واألمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. 

https://mneguidelines.oecd.org/globalpartnerships/ :ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع
Overview of the FAO Umbrella Programme: Supporting Responsible Investments in Agriculture and Food Systems )RAI(   38 

http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/en/

https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-responsible-supply-chains.htm
https://mneguidelines.oecd.org/is-there-a-role-for-blockchain-in-responsible-supply-chains.htm
http://www.oecd.org/daf/blockchain/
https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/
https://mneguidelines.oecd.org/globalpartnerships/
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/en/
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النظر في دعم تقييم مواءمة خطط القطاع الزراعي مع التوصيات الواردة في التوجيهات. ولقد أنجزت منظمة  	
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تقييمات المواءمة للمبادرات القطاعية في قطاعي المعادن 
والملبوسات واألحذية بنجاح من أجل تقييم اتساقها مع توجيات العناية الواجبة ذات الصلة في هذين 

القطاعين.39 ويمكن إجراء التمرين نفسه في القطاع الزراعي ويجب إدماج الدروس المستفادة من تقييم المواءمة 
الذي يجرى في قطاعات أخرى في هذا النهج. ويمكن للحكومات أن تعزز االتساق العالمي عبر تشجيع الخطط 

الرامية إلى المشاركة في تقييمات المواءمة بقيادة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أو االعتماد 
على نتائج هذه التقييمات الستخدامها في أنشطة المشتريات العامة أو التمويل المدعوم من الدولة أو في 

رصد األحكام المّتصلة بالبيئة والعمل في االتفاقات التجارية. 

دعم جمع البيانات القابلة للمقارنة وذات الجودة المتعّلقة بمخاطر سلسلة اإلمدادات والعناية الواجبة ونشرها  	
واإلبالغ عنها لكي تسترشد بها الشركات والمستثمرين في عملية صنع القرارات. 

توفير التدريب وبناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني بغية توعيتها حول توقعات الشركات المتعّلقة بالعناية  	
الواجبة وبالدور الذي يمكن أن تؤديه هذه المنظمات في دعم عمل الشركات مع المجتمعات المحّلّية والحكومات. 

سادًســا- مــا وراء المشــروع التجريبــي: األنشــطة المقترحــة لتعزيــز 
تنفيــذ توجيهــات منظمة التعــاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

ومنظمــة األغذيــة والزراعة  
تبّيــن التعقيبــات الــواردة مــن المشــاركين فــي المشــروع التجريبــي ومــن صانعــي السياســات، والمجتمــع المدنــي، 
ــدروس  ــم وال ــى الزخ ــاء عل ــر بالبن ــاك اهتمــام كبي ــزال هن ــه ال ي ــام أن ــات القطــاع الع ــة، وهيئ ــن، واألعمــال التجاري والباحثي
المســتفادة طــوال فتــرة تنفيــذ المشــروع التجريبــي بغيــة النهــوض بتنفيــذ ممارســات الســلوك التجــاري المســؤول وتعزيــز 

ــة.  ــة العالمي ــة المســتند إلــى 5 خطــوات فــي سالســل القيمــة الزراعي اســتيعاب إطــار ممارســة العنايــة الواجب

واســتناًدا إلــى التوصيــات الــواردة فــي هــذا التقريــر، يتــم اقتــراح الخطــوات التاليــة لمواصلــة دعــم اســتيعاب التوجيهــات 
وتنفيذهــا. ويجــب أن ترتبــط هــذه األنشــطة الجديــدة بالبرامــج والمبــادرات واألحــداث القائمــة، حســب االقتضــاء، مــن أجــل 

تجّنــب االزدواجيــة واالســتفادة مــن الوقــت المــوارد المتاحــة علــى أفضــل وجــه ممكــن.

تطوير تقييم مواءمة للمبادرات القطاعية وإطالقه  

كمــا أوصــَي بذلــك فــي القســم الخامــس، يمكــن أن يســاعد تقييــم مواءمــة المعاييــر واألطــر المشــتركة التــي تســتخدمها 
المبــادرات القطاعيــة علــى مواجهــة التحديــات الرئيســية التــي تــم تحديدهــا فــي هــذا التقريــر. 

وتشمل المنافع التي ينطوي عليها إجراء تقييم للمواءمة على سبيل المثال ال الحصر:

التغّلب على التحدي الذي تواجهه الشركات والمتمثل في تعارض المتطلبات، وتعزيز التقارب العالمي والفعالية  	
في مختلف الخطط المعتمدة على نطاق القطاع، ال سيما للشركات العاملة في سياقات ومناطق مختلفة.

واالستفادة من الفرص المتاحة للتعاون عن طريق المبادرات القطاعية والمتعددة أصحاب المصلحة من أجل تعزيز  	
العناية الواجبة لتحديد اآلثار الضارة والوقاية والتخفيف منها.

والسماح ألصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الشركات والحكومات، باالعتراف بالخطط المعتمدة على  	
نطاق القطاع والحد من االزدواجية وعبء التكاليف الذي يتحمله الموردون. 

وتيسير الحوار والتعاون بين المبادرات القطاعية وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يسعون إلى تحقيق تحسن  	
تدريجي في طريقة استخدام هذه األطر للتخفيف من اآلثار الضارة المحتملة المتصلة باإلنتاج الزراعي والتجارة.

https://mneguidelines.oecd.org/industry-  39  تقييم مواءمة البرامج القطاعية مع توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن المعادن

initiatives-alignment-assessment.htm  وتقييم مواءمة البرامج القطاعية والمتعددة أصحاب المصلحة مع توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/alignment-assessment-garment-footwear-sac.htm االقتصادي بشأن الملبوسات واألحذية

https://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm
https://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/alignment-assessment-garment-footwear-sac.htm
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دعم تبادل المعارف واألدوات العملية لتنفيذ العناية الواجبة  

حــدد المشــروع التجريبــي عــّدة أدوات قائمــة يمكــن أن تســتخدمها الشــركات لدعــم العنايــة الواجبــة في سالســل إمداداتها. 
ويمكــن تطويــر أدوات جديــدة حيــث تــم تحديــد الثغــرات مــن أجــل االســتجابة بفعاليــة أكبــر لمجموعــة واســعة مــن احتياجــات 
الشــركة. ويمكــن أن تدعــم منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، فضــاًل عــن 
ــدان واألقاليــم وسالســل  ــة تكــون مكّيفــة مــع مختلــف البل ــر مجموعــة أدوات تدريبي الشــركات والشــركاء اآلخريــن، تطوي
اإلمــدادات لدعــم بنــاء قــدرات الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي القطــاع علــى نطــاق أوســع. ويمكــن تطوير توجيهــات إضافية 
لدعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وتعاونيــات المنتجيــن، ال ســيما فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة 
الدخــل، مــن أجــل تنفيــذ التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات. ويمكــن كذلــك تطويــر أدوات مماثلــة ألصحــاب المصلحــة مــن 

غيــر قطــاع األعمــال، مثــل منظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات.

إجراء البحوث والتحليالت حول التحديات الرئيسية في سالسل اإلمدادات الزراعية

لــم تتــح مــّدة المشــروع التجريبــي المحــدودة الفرصــة للتعّمــق فــي استكشــاف الجوانــب المفّصلــة مــن التوجيهــات 
والمواضيــع ذات الصلــة. ويجــب إجــراء المزيــد مــن البحــوث الجديــدة والبنــاء علــى البحــوث القائمــة. وباإلضافــة إلــى 
الفــرص التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا فــي هــذا التقريــر، يمكــن النظــر فــي المجــاالت التاليــة بمزيــد مــن التفصيــل:

الروابط بين التوصيات الواردة في التوجيهات والتخفيف من المخاطر البيئية واالجتماعية المّتصلة بتغّير المناخ:  	
أشارت شركات عديدة مشاركة في المشروع التجريبي إلى التزاماتها بمواجهة التحديات المتعددة الجوانب التي 
يطرحها تغّير المناخ. ولكن ذكرت هذه الشركات أن المشروع التجريبي لم يتح القدر الكافي من الفرص للنظر في 

الطريقة التي تتم فيها )أو يمكن أن تتم فيها( مواجهة التحديات المرتبطة بتغّير المناخ من خالل عملية العناية 
الواجبة. وإن استكشاف كيف يمكن لتنفيذ إطار فعال للعناية الواجبة بما يتماشى مع التوجيهات أن يدعم تحديد 

مخاطر تغّير المناخ وتقييمها وإدارتها، قد يساعد الشركات على إدارة المخاطر المتصلة بعملياتها ويعزز أيًضا العمل 
مع أصحاب المصلحة على هذه المواضيع.

اآلثار المترتبة عن تنفيذ معايير السلوك التجاري المسؤول على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة: أشارت  	
شركات عديدة إلى أن تطبيق معايير السلوك التجاري المسؤول نفسها التي اعتمدتها المؤسسات الكبيرة 

والمتعددة الجنسيات على األعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، وال سيما الحيازات الزراعية الصغيرة، قد يكون 
أمًرا صعًبا. ويمكن لالمتثال لمتطلبات المشترين في مراحل ما بعد اإلنتاج أن يستوجب توافر الكثير من الموارد 

لدى صغار المنتجين. وإن منافع الوصول إلى األسواق الدولية عبر االمتثال مثاًل  لمتطلبات إصدار الشهادات، 
معروفة جّيًدا. ولكن هناك حالًيا قدر محدود من األدلة على كيفية تأثير تنفيذ معايير السلوك التجاري المسؤول 

بشكل إيجابي على مستويات الدخل، ومساهمته في الحد من الفقر، وتوفيره المنافع الطويلة األجل للمنتجين 
والمجتمعات المحّلّية في مراحل ما قبل اإلنتاج في سالسل اإلمدادات الزراعية. وفي حين بدأت بعض الشركات 

ببذل الجهود في هذا المجال مثاًل عبر استكشاف اآلثار المترتبة عن إصدار الشهادات على األجور المعيشية، 
يمكن إجراء المزيد من البحوث ودعمها على نطاق أوسع في القطاع. 

المخاطر الناشئة في استخدام التكنولوجيا في سالسل اإلمدادات الزراعية: أفادت معظم الشركات بأنها تختبر  	
التكنولوجيات الجديدة لدعم ممارسات العناية الواجبة الخاصة بها. ولكن هناك العديد من التحديات المحتملة 

التي يجدر تحليلها بمزيد من التعّمق. وتشمل هذه التحديات استخدام  الذكاء االصطناعي، والتحديات المتصلة 
بالبيانات والخصوصية، ودور الحلول التكنولوجية في التتبع. ويمكن إجراء البحوث حول هذه المواضيع بالتنسيق 

مع مركز السياسات المتعّلقة بتكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية )ertneC yciloP niahckcolB( التابع لمنظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومبادئ الذكاء االصطناعي الخاصة بالمنظمة.

ال تتم مواجهة التحديات المتبقية في معالجة المخاطر المّتصلة باألمن الغذائي والتغذية في ممارسات  	
الشركات المتعّلقة بالعناية الواجبة على النطاق نفسه مثل القضايا األخرى. ويمكن إجراء المزيد من البحوث 

الستكشاف كيف يمكن أن تساعد التوجيهات في تعزيز اإلجراءات الرامية إلى معالجة هذه القضايا على طول 
سالسل اإلمدادات الزراعية العالمية. وستستند هذه البحوث إلى العمل الذي اضطلعت به منظمة األغذية 

والزراعة في مجال األمن الغذائي والتغذية.
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دعم برنامج تستضيفه منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة لتعزيز 
سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة على المستوى العالمي

ــة مخاطــر  ــاس وواســعة النطــاق لمعالج ــة للقي ــراءات قابل ــى إج ــة إل ــة الواجب ــة بالعناي ــات المتعّلق ــزال ترجمــة االلتزام ال ت
سلســلة اإلمــدادات، تمّثــل تحدًيــا. ولقــد عّبــرت شــركات ومبــادرات قطاعيــة عديــدة تشــارك فــي المشــروع التجريبــي عــن 
اهتمامهــا بمواصلــة العمــل وتعزيــز سالســل اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة بمــا يتماشــى مــع التوصيــات الــواردة فــي 
التوجيهــات. وتعمــل منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي حالًيــا علــى تعزيــز سالســل اإلمــدادات الزراعيــة 
المســؤولة فــي آســيا وأمريــكا الالتينيــة. وتِعــّد منظمــة األغذيــة والزراعــة مشــروًعا لتعزيــز الســلوك التجاري المســؤول في 
سالســل قيمــة الفاكهــة االســتوائية. ويمكــن دعــم هــذا الزخــم مــن خــالل برنامــج عالمــي تســتضيفه المنظمتــان لتعزيــز 
بــذل العنايــة الواجبــة مــن أجــل سالســل إمــدادات زراعيــة مســؤولة ولمواجهــة التحديــات المشــتركة. وينبغــي أن يرّكــز هــذا 
ــان مــن معارفهمــا وقدراتهمــا لمعالجــة الثغــرات فــي  البرنامــج علــى المجــاالت التــي يمكــن أن تســتفيد فيهــا المنظمت
ممارســات العنايــة الواجبــة وبنــاء الروابــط مــع المبــادرات القائمــة لتعزيــز سالســل اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة مــن أجــل 
تجّنــب االزدواجيــة. ويمكــن لهــذا البرنامــج أن يجمــع تحالًفــا واســًعا مــن أصحــاب المصلحــة، مــن بينهــم واضعــي السياســات 
وممثلــي الصناعــة ومقّدمــي الخدمــات ووكاالت التنميــة والمؤسســات البحثيــة والنقابــات والمجتمــع المدنــي، وأن يضــم 

أنشــطة كتلــك الــوارد ذكرهــا فــي هــذا التقريــر.
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الملحــق األول- مواضيــع دورات التعّلــم مــن األقــران والــدروس 
الرئيســية  المســتفادة 

دورة التعّلم من األقران األولى
معالجة الثغرات بين االلتزامات السياسية وإجراءات التنفيذ )الجزء األول(

تقّر الشركات بأنه يمكن للعناية الواجبة أن تدعمها التباع نهج استباقي بداًل من نهج تفاعلي في معالجة مخاطر  	
سلسلة اإلمدادات. وتعد مخاطر تشويه السمعة، وضغوط العمالء، والتغطية اإلعالمية من أهم العوامل التي 

تدفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات لبذل العناية الواجبة. 

وبالنسبة إلى شركات ما قبل اإلنتاج، يعتبر الحرص على ترجمة االلتزامات إلى إجراءات لبذل العناية الواجبة أمًرا  	
حاسًما من أجل المحافظة على »قبول اجتماعي« للعمل في البلدان التي تتزّود منها.  

ويمكن للتعاون مع الجهات الفاعلة الحكومية، ووكاالت اإلغاثة، ومنظمات المجتمع المدني المحّلّية أن يشكل  	
مصدر دعم في مواجهة التحديات المعّقدة )مثل حقوق حيازة األراضي( على األرض. 

وعّبرت الشركات عن اهتمامها بفهم الروابط بين التوجيهات وتحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة. وتم  	
تطوير أداة اتصال نتيجة لذلك.

دورة التعّلم من األقران الثانية
مواجهة التحديات في رسم خرائط سلسلة اإلمدادات وتتبعها

يمكن أن تستند نظم التتّبع إلى الُنهج القائمة التي تعتمدها الشركات والتي تتعّقب أداء هذه األخيرة وأداء  	
مورديها. ولكن ال يوّلد التتّبع بالضرورة معلومات مفصلة عن المخاطر والقضايا المطروحة على األرض.

ويمكن أن تستفيد الشركات من مكانتها للعمل مع الجهات الفاعلة عند »نقاط االختناق« أو »نقاط المراقبة« في  	
سالسل إمداداتها. ولكن تتوقف قدرة الشركات على العمل بنشاط مع الموردين في الكثير من األحيان على 

طول مّدة االتفاقات التعاقدية وحجم الشركة.

ولقد أصبحت التكنولوجيا أداة مهمة تستخدمها الشركات لرسم خرائط الموردين والعمل معهم على رصد القضايا  	
المطروحة في سلسلة اإلمدادات.

دورة التعّلم من األقران الثالثة
تعزيز التعاون مع األطراف الثالثة لتحسين إدارة المخاطر

يساعد التعاون بين الشركات النظيرة ومن خالل المبادرات المتعددة أصحاب المصلحة على تحديد األولويات  	
وتنسيق اإلجراءات لمعالجة المخاطر أو األهداف المشتركة.

ويمكن أن يبدأ التعاون مع الحكومات الوطنية والمحّلّية بقيام الشركات بإحالة القضايا إليها والتوعية حول أهمية  	
اتخاذ اإلجراءات لمعالجة هذه القضايا. 

ويمكن للتعاون مع منظمات المجتمع المدني أن يوّفر للشركات المعارف والدعم اللذين تشتد الحاجة إليهما،  	
ال سيما على األرض وفي البلدان وسالسل اإلمدادات التي فيها أعداًدا كبيرة من المزارعين أصحاب الحيازات 

الصغيرة.
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دورة التعّلم من األقران الرابعة
معالجة الثغرات بين االلتزامات السياسية وإجراءات التنفيذ )الجزء الثاني(

رّكزت دورة التعّلم من األقران على قضيتين هما: إزالة الغابات، واألمن الغذائي والتغذية. 	

وفي ما يتعّلق بإزالة الغابات، تقّدم التوجيهات توصيات واضحة بشأن النهج الذي يجب أن تتبعه الشركات لتقييم  	
أثرها على قضايا من قبيل إزالة الغابات. ويمكن إلصدار الشهادات أن يؤدي دوًرا مهًما أيًضا، ولكن قد يترتب عنه 

عواقب غير مقصودة على بعض المجموعات )مثل استبعاد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة(.

ويمكن للمخاطر المتعّلقة باألمن الغذائية أن تكون ذات صلة عندما يتم إنتاج السلع الزراعية ألغراض غير غذائية  	
)مثل إنتاج الوقود األحيائي(. ويمكن أن تدعم الشركات والمبادرات القطاعية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 

في إنتاج المحاصيل البديلة واالستثمار في البحوث لضمان معالجة المخاطر بشكل مناسب.

دورة التعّلم من األقران الخامسة
فهم ُنهج إدارة المخاطر والممارسات الجّيدة في ما يخص العمل غير النظامي والموسمي واألسري

يمكن أن تدمج الشركات االعتبارات المتعّلقة بمخاطر ممارسات العمل في نهج العناية الواجبة الخاص بها عبر  	
وضع سياسات وإجراءات تستند إلى المعايير الدولية )مثل اتفاقيات منظمة العمل الدولية( وتنفيذها في جميع 

العمليات في سلسلة اإلمدادات. 

ويمكن أن تتخذ الشركات إجراءات فردية عديدة ضمن نطاق نفوذها. ولكن الشركات تعجز عن مواجهة جميع  	
التحديات بمفردها وتطلب التعاون الوثيق من نظرائها وأصحاب المصلحة اآلخرين، مثل الحكومات، لتحقيق األثر 

على نطاق أوسع.

دورة التعّلم من األقران السادسة
دور المؤسسات المالية في دعم الممارسات الزراعية المسؤولة

تؤدي العناية الواجبة دوًرا أساسًيا في إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية والمتعّلقة بالحوكمة التي يواجهها  	
المستثمرون، بما فيها المخاطر المحتملة المالية والتشغيلية والقانونية والمتعّلقة بالسمعة. 

وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات المالية: 	

توافر البيانات ذات الجودة لتسترشد بها عملية صنع القرارات 	

التضارب المتصّور بين الواجبات القانونية واالعتبارات السائدة البيئية واالجتماعية والمتعّلقة بالحوكمة 	

محدودية المعارف والقدرات لتقييم المخاطر البيئية واالجتماعية والمتعّلقة بالحوكمة في فرق االستثمار 	

قوانين السّرية التي تمنع المؤسسات المالية في الكثير من األحيان من اإلفصاح عن المعلومات بشأن  	
العالقات التجارية

ومن منظور األعمال التجارية، فإن التعاون بين المستثمرين في مجال متطلبات رفع التقارير غائب أو غير كاٍف. 	
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دورة التعّلم من األقران السابعة
األدوات والتقنيات لتحديد حجم اآلثار االجتماعية )بما فيها المساواة بين الجنسين( والبيئية واالقتصادية

يتعّين على الشركات، عند قياس حجم اآلثار المتصلة بعملياتها، أن ترّكز ليس فقط على النتائج القصيرة األجل  	
)المخرجات( بل أيًضا على التغيير الطويل األجل )النتائج واآلثار(. ويعتبر استخدام مؤشرات األداء الرئيسية 

المباشرة وغير المباشرة والمحّددة تحديًدا جيًدا أمًرا مهًما.

ويمكن أن تعمل الشركات مع الشركاء على األرض لجمع البيانات والمعلومات من أجل االستفادة منها في صنع  	
القرارات الداخلية ووضع االستراتيجيات.

ومن المهم أيًضا أن تقيس الشركات اآلثار المترتبة على أصحاب المصلحة الخارجيين )مثل الموردين والمجتمعات  	
المحّلّية( وعلى العمل التجاري نفسه لضمان االّتساق.

الملحق الثاني- األدوات والموارد المتوافرة لدعم العناية الواجبة
تــم تحديــد األدوات والمــوارد التاليــة وتشــاطرها خــالل دورات التعّلــم مــن األقــران الســبع التــي جــرى تنظيمهــا خــالل 

المشــروع التجريبــي:

األدوات والموارد المتاحة للمؤسسات المالية والداعمة للممارسات الزراعية المسؤولة:

	  »Responsible Business Conduct for ورقة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المعنونة
»Institutional Investors )السلوك التجاري المسؤول للجهات االستثمارية المؤسسية( )مارس/آذار 2017( 

وصحيفة الوقائع الخاصة بها.

	  Working with Smallholders : A Handbook for Firms« دليل مؤسسة التمويل الدولي المعنونة
Building Sustainable Supply Chains« )العمل مع أصحاب الحيازات الصغيرة: دليل لبناء الشركات سالسل 

إمدادات مستدامة(.

األدوات والموارد لفهم المخاطر وُنهج اإلدارة الجيدة في العمل غير النظامي:

الموقع اإللكتروني لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي »Child Well-Being Portal« )بوابة  	
 Policy Brief on Child Well-being: How can we help stop child« رفاه األطفال( مع تسليط الضوء على
?labour« )موجز عن رفاه األطفال: كيف يمكن المساعدة على وضع حد لعمل األطفال؟( )فبراير/شباط 2019(.

الموقع اإللكتروني لمنظمة األغذية والزراعة »عمالة األطفال في الزراعة« مع تسليط الضوء على »دليل لرصد  	
وتقييم عمل األطفال في قطاع الزراعة« )2015( و»مركز التعّلم اإللكتروني حول عمالة األطفال«.

الموقع اإللكتروني لمكتب المساعدة في منظمة العمل الدولية »األدوات والموارد« و»التدريب واألحداث« من  	
جملة أمور أخرى مدرجة في الدروس المستفادة المرفقة ربًطا.

موارد جمعية العمل المنصف المتعّلقة ب»مشروع البندق في تركيا« والمشاريع األخرى ودراسات الحالة. 	

http://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/Flyer-RBC-for-Institutional-Investors.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29764
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29764
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29764
http://www.oecd.org/social/family/child-well-being/
http://www.oecd.org/els/family/child-well-being/How-can-we-help-stop-child-labour-Policy-brief-2019.pdf
http://www.oecd.org/els/family/child-well-being/How-can-we-help-stop-child-labour-Policy-brief-2019.pdf
http://www.oecd.org/els/family/child-well-being/How-can-we-help-stop-child-labour-Policy-brief-2019.pdf
file:///G:/My Drive/Kumi Consulting/Projects/10059 - OECD Agriculture Pilot/Progress analysis/Progress Report/Handbook for monitoring and evaluation of child labour in agriculture
http://www.fao.org/childlabouragriculture
https://elearning.fao.org/course/index.php?categoryid=24
file:///G:/My Drive/Kumi Consulting/Projects/10059 - OECD Agriculture Pilot/Progress analysis/Progress Report/Handbook for monitoring and evaluation of child labour in agriculture
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/training-and-events/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/tools-resources/lang--en/index.htm
http://www.fairlabor.org/impact/case-studies
http://www.fairlabor.org/our-work/special-projects
http://www.fairlabor.org/global-issues/hazelnut-project-in-turkey
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األدوات والموارد لقياس األثر االجتماعي والبيئي المترتب عن عمليات الشركات وتقييمه:

B Assessment وB Analytics: أدوات لقياس تأثير الشركات على العمال والمجتمعات المحّلّية والبيئة وإدارته،  	
ولتتّبع أداء الشركات بسهولة في جميع األوقات من أجل تحقيق األهداف وبالمقارنة مع أعمال تجارية مماثلة. 

متاحة  للمستثمرين ومديري سلسلة اإلمدادات.

Cerise MetODD-SDG: أداة تقييم تسمح لألعمال التجارية التي تقودها المهمة بقياس مساهمتها في تحقيق  	
أهداف التنمية المستدامة.

	  Guide for measuring carbon and water footprints in the banana industry :منظمة األغذية والزراعة
)دليل لقياس بصمة الكربون والمياه في صناعة الموز(.

	  Measuring soil carbon stocks and stock changes in livestock production :منظمة األغذية والزراعة
smetsys )قياس مخزونات الكربون في التربة والتغّيرات فيها في نظم اإلنتاج الحيواني(.

MIX Markets: منصة بيانات ومعلومات رائدة في القطاع للمستثمرين المسؤولين اجتماعًيا الذين يرّكزون على  	
التمويل الشامل في األسواق الناشئة.

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: Measuring distance to the SDG Targets )قياس المسافة  	
الفاصلة عن تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة(.

+IRIS: نظام متكامل يسهل استعماله من جانب المستثمرين لترجمة نيتهم بتحقيق األثر إلى نتائج فعلية. تديره  	
.)krowteN gnitsevnI tcapmI labolG( الشبكة العالمية لالستثمار في األثر

So Pact: برمجيات وموارد لقياس األثر االجتماعي والبيئي وإدارته بسهولة. متاحة للمستثمرين، ومقدمي المنح،  	
والوكاالت العامة، والمنظمات غير الساعية للربح، واألعمال التجارية.

LandAssess: أداة تساعد الشركات على قياس ورصد اإلجراءات الرامية إلى تبيان االمتثال ألفضل الممارسات  	
في االستثمار في األراضي الزراعية، ويمكن تطبيقها على العمليات القائمة في الشركات ومقترحات االستثمار 

 .)www.landesa.org/what-we-do/landassess-tool الجديدة وسالسل اإلمدادات الموّسعة

األدوات والموارد لدعم الشركات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق العناية الواجبة:

	  The OECD-FAO Guidance on Responsible Agricultural Supply Chains - how it can help achieve
the Sustainable Development Goals )توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة 
األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة- كيف يمكنها أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة(: هي أداة اتصال طّورتها مجموعة عمل خالل المشروع التجريبي الزراعي لمنظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة وتبّين كيف يمكن لشركة ما أن تستخدم عملية العناية الواجبة 

للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

Global Survey on Sustainability and the SDGs )الدراسة االستقصائية العالمية حول االستدامة وأهداف  	
التنمية المستدامة(: أطلقتها حكومة ألمانيا لتقييم التوعية حول أهداف التنمية المستدامة.

https://b-analytics.net/
https://bimpactassessment.net/
https://cerise-spm.org/en/metodd-sdg/
http://www.fao.org/world-banana-forum/projects/reducing-carbon-and-water-footprints-in-banana-plantations/en/
file:///G:/My Drive/Kumi Consulting/Projects/10059 - OECD Agriculture Pilot/Progress analysis/Progress Report/Measuring soil carbon stocks and stock changes in livestock production systems
https://www.themix.org/mixmarket
https://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdgs-targets.htm
https://iris.thegiin.org/
https://www.sopact.com/
http://www.landesa.org/what-we-do/landassess-tool
http://www.landesa.org/what-we-do/landassess-tool
http://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/Brochure-How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
https://www.globalsurvey-sdgs.com/
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 المشروع التجريبي المتعّلق بتنفيذ توجيهات 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة 

األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة

التقرير النهائي

التقريــر الختامــي لمشــروع نموذجــي حــول تنفيــذ توجيهــات منظمــة التعــاون 
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن سالســل 
اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة بهــدف دعــم تطبيــق هــذه التوجيهــات المشــتركة 
ــة فــي  ــت منظمــة التعــاون والتنمي ــة. وكان ــة العملي ــن مــن الناحي ــن المنظمتي بي
الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة أطلقتــا مشــروعًا نموذجيــًا لتنفيــذ 
هــذه التوجيهــات بالتعــاون مــع أكثــر مــن ثالثيــن شــركة ومبــادرة فــي القطــاع 
الصناعــي. وفــي هــذا التقريــر الختامــي ُتعــرض النتائــج الرئيســة التــي خلــص 
إليهــا المشــروع النموذجــي، إذ ُتلخــص فيــه الــدروس المســتقاة والممارســات 
الجيــدة، وكذلــك التحديــات التــي تعتــرض تنفيــذ الجهــود المطلوبــة علــى مســتوى 
سلســلة اإلمــدادات وفقــًا لمــا حددهــا المشــاركون الرياديــون، هــذا باإلضافــة إلى 
أن التقريــر ُيــدرج التوصيــات والخطــوات الالحقــة التــي علــى الشــركات وصنــاع 
السياســات اتباعهــا لتحفيــز اعتمــاد التوصيــات التــي جــاءت بهــا توجيهــات منظمــة 
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ضمــن 

ميــدان القطــاع الزراعــي.

mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm
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