توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل
اإلمدادات الزراعية المسؤولة

المساعدة في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة

إخالء مسؤولية
ُينشــر هــذا العمــل تحــت طائلــة مســؤولية األمانــة العامــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي .وإن اآلراء الــواردة فــي هــذه
المطبوعــة والجوانــب التــي بحثتهــا ال تعكــس بالضــرورة وجهــات النظــر الرســمية للبلــدان األعضــاء فــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
االقتصــادي أو البلــدان األعضــاء فــي منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة.
وقــد أعــدت هــذه الوثيقــة ومــا تحتويــه مــن خرائــط دون انحيــاز إلــى وضــع أو ســيادة أي مــن األقاليــم ،وال يقصــد منهــا تحديــد أي مــن التخــوم أو
الحــدود الدوليــة ،أو االنحيــاز إلــى اســم أي إقليــم أو مدينــة أو منطقــة .وإن أســماء البلــدان واألقاليــم المســتخدمة فــي هــذه المطبوعــة التــي
صــدرت باالشــتراك بيــن المنظمتيــن تتّ بــع الممارســة المعتمــدة لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة.
إن ورود أســماء لشــركات أو لمنتجــات دون غيرهــا ،ســواء أكانــت مســجلة أم غيــر مســجلة ،ال يعنــي أن منظمــة األغذيــة والزراعــة أو منظمــة التعاون
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي تفضلهــا علــى غيرهــا مــن الشــركات أو المنتجــات التــي لــم تــأت المطبوعــة علــى ذكرها.

يرجى التنويه إلى هذه المطبوعة كالتالي:
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصادي/منظمــة األغذيــة والزراعــة ( ،)2021توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة الزراعــة بشــأن سالســل اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة  -المســاعدة علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة،
مطبوعــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ،باريــس.

حقوق الصورة محفوظة لمنظمة األغذية والزراعةiStock Photo /
حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة .2021
يمكنكــم نســخ أو تنزيــل أو طباعــة محتــوى هــذه المطبوعــة التــي صــدرت باالشــتراك مــا بيــن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي
ومنظمــة األغذيــة والزراعــة الســتخدامكم الخــاص ،كمــا يمكنكــم اقتبــاس مقاطــع مــن المطبوعــات التــي تصدرهــا المنظمتيــن وكذلــك االقتبــاس
مــن قواعــد بياناتهمــا ومنتجاتهمــا التــي تصــدر عبــر وســائط اإلعــام المتعــددة وإدخــال هــذه المقتبســات فــي وثائقكــم وعروضكــم ومدوناتكــم
ومواقعكــم االلكترونيــة وموادكــم التعليميــة ،شــريطة اإلقــرار بــأن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة
هــي مصــدر تلــك المــواد وصاحبــة حقــوق طبعهــا ونشــرها .تُ قــدم كافــة طلبــات اســتخدام هــذه المطبوعــة فــي النطــاق العــام أو التجــاري أو طلبــات
الحصــول علــى حقــوق الترجمــة مــن خــال العنــوان  .rights@oecd.orgأمــا طلبــات الحصــول علــى إذن بنســخ مقاطــع مــن هــذه المــادة لالســتخدام
العــام أو التجــاري فتقــدم مباشــرة إلــى مركــز ترخيــص حقــوق النشــر علــى العنــوان  info@copyright.comأو إلــى مركــزfrançais d’exploitation
 du droit de copie (CFC)Cعلــى العنــوان .contact@cfcopies.com
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توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية
والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة
أعــدت منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة التوجيهــات مــن
أجــل مســاعدة األعمــال التجاريــة علــى مراعــاة المعاييــر الخاصــة بالســلوك التجــاري المســؤول علــى طــول سلســلة القيمــة
الزراعيــة ،وعلــى بــذل العنايــة الواجبــة مــن أجــل تحديــد المخاطــر فــي سالســل إمداداتهــا والوقايــة مــن هــذه المخاطــر
ومعالجتهــا .وجــرى إعــداد التوجيهــات مــن خــال عمليــة متعــددة أصحــاب المصلحــة اســتمرت عاميــن ،وحــازت علــى تأييــد
حكومــي واســع النطــاق ،بمــا فــي ذلــك مــن وزراء الزراعــة فــي مجموعــة الــدول الســبع.
وتهــم التوصيــات الــواردة فــي التوجيهــات جميــع األعمــال التجاريــة فــي سلســلة القيمــة الزراعيــة ،بما في ذلك المؤسســات
المحليــة واألجنبيــة ،والخاصــة والعامــة ،والصغيرة والمتوســطة والكبيرة الحجم.

أهداف التنمية المستدامة
إن أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر لخطــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030هــي الخطــة العالميــة مــن أجــل القضــاء
علــى الفقــر وحمايــة الكوكــب وضمــان تمتــع جميــع األشــخاص باألمــن والرفــاه .وترتبــط هــذه األهــداف ببعضهــا البعــض
ارتباطــا
عمومــا أكثــر
– ففــي كثيــر مــن األحيــان ينطــوي مفتــاح النجــاح فــي أحــد هــذه األهــداف علــى معالجــة قضايــا تكــون
ً
ً
بهــدف آخــر .1وتدعــو أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى مشــاركة األعمــال التجاريــة بشــكل قــوي فــي جهــود التنميــة العالميــة.
من بين جميع أهداف التنمية المستدامة ،
التوجيهات تتعلق على وجه التحديد
لألهداف التالية:
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القضاء على الفقر
القضاء التام على الجوع
الصحة الجيدة والرفاه
المساواة بين الجنسين
العمل الالئق ونمو االقتصاد
االستهالك واإلنتاج المسؤوالن
الحياة تحت الماء
الحياة في البر
عقد الشراكات لتحقيق األهداف

العناية الواجبة وأهميتها بالنسبة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة
إن العنايــة الواجبــة هــي عمليــة يمكــن لألعمــال التجاريــة مــن خاللهــا أن تحـ ّـدد مــا ينتــج عــن أنشــطتها مــن آثــار ضــارة فعليــة
ومحتملــة وأن تقــي مــن حــدوث هــذه اآلثــار وتشــرح طريقــة معالجتهــا ،وذلــك كجــزء رئيســي مــن صناعــة القــرارات وإدارة
المخاطــر فــي األعمــال التجاريــة .وتوصــي التوجيهــات أن تبــذل األعمــال التجاريــة العنايــة الواجبــة مــن أجــل إدراك وإثبــات أنهــا
تعالــج المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة األهــم التــي ترتبــط بسالســل اإلمــدادات الزراعيــة لديهــا ،وأنهــا تراعــي النطــاق الكامــل
آلثــار هــذه المخاطــر علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

1.برنامج األمم المتحدة اإلنمائي“ ،أهداف التنمية المستدامة”www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html ،
يرجى العودة إلى توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة ()www.doi.org/10.1787/9789264251052-en
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ببذل العناية الواجبة يتحقق ما يلي:
—يمكن لألعمال التجارية أن تقوم بشكل مسبق بتحديد ومعالجة اآلثار على العمال والمجتمع والبيئة ،وأن
تضمن أن اإلجراءات وغياب اإلجراءات ال تقوض أهداف التنمية المستدامة.
—يمكن لألعمال التجارية أن تدير المخاطر بشكل منهجي وتثبت مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة بطريقة قابلة للقياس.
ويمكــن للعنايــة الواجبــة ،عنــد بذلهــا بفعاليــة ،أن تعــود بالنفــع علــى األعمــال التجاريــة عــن طريــق التقليــل مــن المخاطــر علــى
عوضــا
ً
اســتباقيا إلدارة المخاطــر
نهجــا
ً
المســتوى التشــغيلي والمالــي وعلــى مســتوى الســمعة .وتعــزز العنايــة الواجبــة ً
أيضــا أن تســاعد العنايــة الواجبــة األعمــال التجاريــة علــى
عــن االقتصــار علــى االســتجابة للمشــاكل عنــد اكتشــافها .ويمكــن ً
والموظــف المفضــل .وعــن طريــق العنايــة الواجبــة ،يمكــن
ِّ
تحســين اإلنتاجيــة وتهيئــة الفــرص لتصبــح االســتثمار والعالمــة
لألعمــال التجاريــة أن تســاهم بشــكل أكبــر فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،وأن تذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن
عملياتهــا لتصــل إلــى العالقــات التجاريــة فــي سلســلة القيمــة برمتهــا.
وإطــار العنايــة الواجبــة علــى أســاس المخاطــر الــذي توصــي بــه التوجيهــات يســاعد األعمــال التجاريــة علــى )1( :إنشــاء أنظمــة
إداريــة قويــة للشــركات؛ ( )2وتحديــد المخاطــر فــي سلســلة اإلمــداد وتقييــم هــذه المخاطــر وترتيبهــا بحســب األولويــة؛ ()3
وإعــداد وتنفيــذ اســتراتيجية مــن أجــل االســتجابة للمخاطــر المحــددة فــي سلســلة اإلمــداد؛ ( )4والتحقــق مــن العنايــة الواجبــة
فــي سلســلة اإلمــداد؛ ( )5ورفــع تقريــر بشــأن العنايــة الواجبــة فــي سلســلة اإلمــداد .ورغــم أنــه ينبغــي لجميــع األعمــال
التجاريــة أن تبــذل العنايــة ،يمكــن تكييــف التنفيــذ ليالئــم أوضــاع هــذه األعمــال التجاريــة.

إنشاء أنظمة إدارية قوية في الشركات:

رفع تقارير بشأن العناية الواجبة في سلسلة اإلمداد:

يمكــن لألعمــال التجاريــة أن تشــير إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة
فــي سياســات الشــركة وتســلط الضــوء علــى الطريقــة التــي تســاعد
بهــا العنايــة الواجبــة علــى تحديــد المخاطــر ومعالجتهــا كــي ال يتــم
تقويــض أهــداف التنميــة المســتدامة .وتســاعد األنظمــة اإلداريــة
القويــة علــى تعميــم المســؤوليات مــن أجــل اإلجــراءات الخاصــة
بالعنايــة الواجبــة وأهــداف التنميــة المســتدامة فــي شــتى الشــعب،
مــع وجــود المســاءلة علــى مســتوى مجلــس اإلدارة.
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تحديــد المخاطــر الموجــودة فــي سلســلة
اإلمــداد وتقييــم هــذه المخاطــر وترتيبهــا
بحســب األولويــة:
يمكــن لألعمــال التجاريــة ،عــن طريــق تحليــل
عملياتهــا وعالقاتهــا التجاريــة ،أن تحــدد أكثــر
المخاطــر شــدة وطريقــة تأثيــر هــذه المخاطــر
علــى أهــداف التنميــة المســتدامة .وعــن
طريــق تحديــد ماهيــة المخاطــر وموضعهــا،
يمكــن لألعمــال التجاريــة أن تعــرف علــى
أي هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة
يكمــن تأثيرهــا األكبــر .وتســاعد عمليــة تقييم
المخاطــر علــى ترتيــب اإلجــراءات بحســب
األولوية-فــي المواضــع التــي تكــون فيهــا
المخاطــر أشــد.

علنيــا التبليــغ عــن المخاطــر التــي تــم العثــور
يتضمــن رفــع التقاريــر
ً
عليهــا .ويبنــي ذلــك الثقــة والمصداقيــة فــي مــا يخــص التزامــات
األعمــال التجاريــة بالســلوك التجــاري المســؤول وبتحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة.

التحقــق مــن العنايــة الواجبــة فــي سلســلة
اإلمداد:
إطار عمل من
خمس خطوات
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إن التحقــق يمكّــن األعمــال التجاريــة مــن
تقييــم فعاليــة وأثــر العنايــة الواجبــة التــي
تبذلهــا ،ممــا يمكّــن بــدوره مــن قيــاس
اإلنجــازات المتعلقــة بأهــداف التنميــة
ا لمســتد ا مة .
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إعداد وتنفيذ استراتيجية من أجل االستجابة للمخاطر المحددة:

إدماج:

يم ّكــن إعــداد اســتراتيجية وتنفيذهــا األعمــال التجاريــة مــن االنتقــال مــن األقــوال
يعظــم مســاهمة األعمــال التجاريــة فــي تحقيــق أهــداف
ّ
إلــى األفعــال .ومــا
التنميــة المســتدامة هــي التدابيــر االســتباقية للوقايــة مــن اآلثــار الضــارة ،بمــا
فــي ذلــك العمــل علــى األســباب الرئيســية .وتســهل العنايــة الواجبــة التقــدم نحــو
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بطريقــة منهجيــة.

—المشاركة الهادفة ألصحاب المصلحة
—المنظور الجنساني في العناية الواجبة.
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توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية
المسؤولة :كيف يمكن للتوجيهات أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أنواع األعمال التجارية والمخاطر على طول سلسلة القيمة الزراعية
مخطط توضيحي مبسط لسلسلة القيمة الزراعية

التجميع

اإلنتاج

المعالجة

مؤسسات ما قبل اإلنتاج

التوزيع

مؤسسات ما بعد اإلنتاج

المؤسسات الزراعية ،والمزارعون،
ومنظمات المزارعين ،والتعاونيات،
والشركات التي تستثمر في األراضي
وتدير المزارع مباشرة

تجار الجملة ،والتجار ،وشركات النقل ،والشركات المصنعة لألعالف واألغذية
والمشروبات ،ومنتجو النسيج والوقود األحيائي ،وتجار التجزئة ،ومتاجر
األغذية

المؤسسات متعددة القطاعات
موردو المدخالت ،ومؤسسات البحث والتطوير ،والمؤسسات التعليمية ،والخدمات اإلرشادية،
ومقدمو المعلومات عن األسواق ،وهيئات المراقبة وإصدار الشهادات
المؤسسات المالية
المستثمرون من الشركات والمؤسسات

حقوق االنسان

االكتساب والوصول
حقوق الموارد الطبيعية

حقوق العمال

الرفق بالحيوان

الصحة و السالمة

الحكم

والتغذية

حماية البيئة
واالستخدام المستدام
من الموارد الطبيعية

المخاطر المحددة المتكررة
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األمن الغذائي

التكنولوجيا واالبتكار
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الراوبط بين أهداف التنمية المستدامة والتوجيهات
تتضمــن التوجهيــات سياســة نموذجيــة للمؤسســات مــن أجــل سالســل اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة ،وإطــار المراحــل
الخمــس للعنايــة الوجبــة علــى أســاس المخاطــر علــى طــول سالســل اإلمــدادات الزراعيــة ،وملحقيــن  -تدابيــر التخفيــف مــن
المخاطــر والوقايــة منهــا علــى طــول سالســل اإلمــدادات الزراعيــة ،والتعامــل مــع الشــعوب األصليــة .ورغــم أن دســتور
منظمــة األغذيــة والزراعــة يذكــر مصايــد األســماك والغابــات فــي تعريــف الزراعــة ،تركــز هــذه التوجيهــات فــي معظمهــا علــى
المحاصيــل والمواشــي .وتعـ ّـرف فــي مــا يلــي علــى الطريقــة التــي ترتبــط بهــا األقســام المختلفــة مــن التوجيهــات 2بأهــداف
3
التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر والمقاصــد المرتبطــة بهــا البالــغ عددهــا  169مقصـ ًـدا.

أهداف التنمية المستدامة والمقاصد المرتبطة بها التوجيهات
القسم :2

سياسة نموذجية للمؤسسات بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحة 25
(النسخة اإلنكليزية)]

“اعترافا بمخاطر اآلثار الضارة الكبيرة التي تنشأ على طول سالسل
ً
واعترافا بمسؤوليتنا عن احترام حقوق اإلنسان
ً
اإلمدادات الزراعية،
وقدرتنا على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ،وال
سيما الحد من الفقر واألمن الغذائي والتغذية والمساواة بين
الجنسين ،نلتزم باعتماد السياسة التالية بشأن سالسل اإلمدادات
الزراعية المسؤولة وتنفيذ هذه السياسة ونشرها على نطاق واسع
وإدراجها في العقود واالتفاقات مع الشركاء التجاريين”.

1.2

المعايير الشاملة للسلوك التجاري المسؤول

[السياسة الموصى بها :تقاسم الفوائد ،الصفحة 26

المقصد 4.1

(النسخة اإلنكليزية)]

—ضمان تمتّ ع جميع الرجال والنساء
بنفس الحقوق في الحصول
على الموارد االقتصادية،
وكذلك حصولهم على الخدمات
األساسية والمالية ،وعلى حق
الملكية والتصرف في األراضي
والممتلكات ،وعلى الموارد
الطبيعية والتكنولوجيا.

—سنضمن أن تساهم عملياتنا في التنمية الريفية المستدامة
والشاملة ،بما في ذلك ،حسب االقتضاء ،من خالل تعزيز
التقاسم العادل والمنصف للفوائد المالية وغير المالية مع
المجتمعات المتضررة بناء على شروط متفق عليها.

[السياسة الموصى بها :تقاسم الفوائد ،الصفحة 26

(النسخة اإلنكليزية)].

المقصد 5.2

—القضاء على التمييز ضد النساء.
—تعزيز مشاركتهن الهادفة في عملية صنع القرارات واألدوار
القيادية.
—ضمان تطورهن وتقدمهن في المجال المهني.
—تسهيل المعاملة العادلة في الوصول واإلشراف على
الموارد الطبيعية والمدخالت واألدوات اإلنتاجية والخدمات
االستشارية والمالية والتدريب واألسواق والمعلومات.

—الحفاظ على التنوع الجيني للبذور
والنباتات المزروعة والحيوانات
األليفة وما يتصل بها من األنواع
البرية ،وضمان الوصول إليها
وتقاسم المنافع الناشئة عن
استخدام الموارد الجينية وما يتّ صل
بها من معارف تقليدية بعدل
وإنصاف.

الكاملة.يرجى الرجوع إلى التوجيهات ( )https://doi.org/10.1787/9789264251052-enمن أجل االطالع على المجموعة الكاملة
للتعرف على مجموعة التوصيات
ُ
للتوصيات.
مقصداُ ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
2.لالطالع على النطاق الكامل ألهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والمقاصد المتربطة بها البالغ عددها 169
ً
لمنصة المعارف الخاصة بأهداف التنمية المستدامة https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
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1.2

المعايير الشاملة للسلوك التجاري المسؤول

[السياسة الموصى بها :تقاسم الفوائد ،الصفحة 26

المقصد 1.5

—القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد النساء والفتيات في كل مكان.

[السياسة الموصى بها :تقاسم الفوائد ،الصفحة 26

(النسخة اإلنكليزية)].

المقصد 5.5

—كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة
وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها
للقيادة على قدم المساواة مع
الرجل على جميع مستويات صنع
القرار.

المقصد .5أ

—القيام بإصالحات لتخويل المرأة
حقوقا متساوية في الموارد
ً
االقتصادية ،وكذلك إمكانية
حصولها على حق الملكية
والتصرف في األراضي وغيرها من
ّ
الممتلكات ،وعلى الخدمات المالية،
والموارد الطبيعية.

المقصد .5ب

—تعزيز استخدام التكنولوجيا
التمكينية ،وبخاصة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،من أجل
تعزيز تمكين المرأة.

المقصد 6.15

—تعزيز التقاسم العادل والمنصف
للمنافع الناشئة عن استخدام
الموارد الجينية ،وتعزيز سبل
الوصول إلى تلك الموارد.

2.2

حقوق اإلنسان

[السياسة الموصى بها :الصفحة 26

المقصد 4.1

(النسخة اإلنكليزية)]

—تجنب التسبب أو المساهمة في حدوث آثار ضارة على حقوق
اإلنسان ومعالجة هذه اآلثار عند حدوثها.
—البحث عن طرق للوقاية أو التخفيف من اآلثار الضارة على
حقوق اإلنسان ،التي ترتبط مباشرة بعملياتنا أو منتجاتنا أو
خدماتنا من خالل عالقة تجارية ،حتى وإن لم نشارك في
حدوث تلك اآلثار.
—بذل العناية الواجبة في مجال حقوق اإلنسان بما يتناسب مع
حجم عملياتنا وطبيعتها وسياقها وشدة مخاطر اآلثار الضارة
على حقوق اإلنسان.
—ضمان احترام حقوق اإلنسان لجميع األشخاص ،دونما تمييز
من أي نوع ،مثل التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس
أو اللغة أو الدين ،أو الرأي السياسي أو غيره ،أو المنحدر
القومي أو االجتماعي ،أو بسبب الملكية أو الميالد أو أي
ظرف آخر.
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—ضمان تمتّ ع جميع الرجال والنساء
بنفس الحقوق في الحصول
على الموارد االقتصادية،
وكذلك حصولهم على الخدمات
األساسية والمالية ،وعلى حق
الملكية والتصرف في األراضي
والممتلكات ،وعلى الموارد
الطبيعية والتكنولوجيا.

المقصد 7.8

—اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء
على السخرة وإنهاء الرق المعاصر
واالتجار بالبشر لضمان حظر
واستئصال أسوأ أشكال عمل
األطفال.
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3.2

حقوق العمل

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحة 27

المقصد 1.3

(النسخة اإلنكليزية)]

—سنحترم في عملياتنا معايير العمل األساسية الدولية ،وال
سيما حرية تكوين الجمعيات وحرية المفاوضة الجماعية،
بما في ذلك بشأن العمال المهاجرين ،والقضاء على جميع
أشكال العمل الجبري أو اإللزامي ،والقضاء الفعلي على عمل
األطفال ،والقضاء على التمييز في االستخدام والمهنة.
—ضمان الصحة والسالمة المهنيتين.
—ضمان ما هو الئق من أجور ومنافع وظروف عمل.
—تعزيز األمن الوظيفي ،والتعاون في مجال المخططات
الحكومية الرامية إلى تقديم بعض أشكال حماية الدخل للعمال
الذين انتهت فترة توظيفهم.
—السعي إلى الوقاية من إساء معاملة العمال المهاجرين.
—اعتماد نُ هج وتدابير وعمليات تهدف إلى تعزيز المشاركة
الهادفة للمرأة في عملية صنع القرارات واألدوار القيادية.
—السعي إلى زيادة فرص العمل ،بشكل مباشر وغير مباشر.
—ضمان توفير التدريب المناسب للعمال في جميع
المستويات ،وذلك من أجل تلبية احتياجات المؤسسة
واالستجابة لسياسات التنمية في البلد المستضيف ،بما في
ذلك زيادة إنتاجية الشباب و/أو حصولهم على العمل الالئق
وفرص ريادة األعمال.
—ضمان حماية األمومة في العمل.

—خفض النسبة العالمية للوفيات
النفاسية إلى أقل من  70حالة وفاة
لكل  100 000مولود حي.

المقصد 9.3

—الحد من عدد الوفيات واألمراض
التعرض للمواد
الناجمة عن
ّ
وتلوث
الكيميائية الخطرة وتلويث
ّ
الهواء والماء والتربة.

المقصد 3.4

—ضمان تكافؤ فرص جميع النساء
والرجال في الحصول على التعليم
الجيد
الفني والمهني والجامعي ّ
والميسور التكلفة.

المقصد 4.4

—الزيادة في عدد الشباب والكبار
الذين تتوافر لديهم المهارات
المناسبة ،بما في ذلك المهارات
التقنية والمهنية ،للعمل وشغل
وظائف الئقة ولمباشرة األعمال
الحرة.

المقصد 5.5

—كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة
وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها
للقيادة على قدم المساواة مع
الرجل على جميع مستويات صنع
القرار.

المقصد 3.8

—تعزيز السياسات الموجهة نحو
التنمية والتي تدعم األنشطة
اإلنتاجية ،وفرص العمل الالئق،
ومباشرة األعمال الحرة ،والقدرة
على اإلبداع واالبتكار.

المقصد 5.8

—تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة
وتوفير العمل الالئق لجميع النساء
والرجال وتكافؤ األجر لقاء العمل
المتكافئ القيمة.

المقصد 7.8

—اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء
على السخرة وإنهاء الرق المعاصر
واالتجار بالبشر لضمان حظر
واستئصال أسوأ أشكال عمل
األطفال.

المقصد 8.8

—حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة
عمل سالمة وآمنة لجميع العمال،
بمن فيهم العمال المهاجرون.
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الصحة والسالمة

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحة 27

المقصد 9.3

(النسخة اإلنكليزية)]

—اعتماد الممارسات المناسبة من أجل الوقاية من التهديدات
على حياة اإلنسان وصحته ورفاهه في عملياتنا ،والوقاية
من التهديدات الناجمة عن استهالك سلعنا وخدماتنا أو
استخدامها أو التخلص منها ،بما في ذلك عن طريق االمتثال
بالممارسات الجيدة في مجال سالمة األغذية.
—المساهمة خالل دورة حياة عملياتنا في حماية صحة وسالمة
المجتمعات المتضررة.

—الحد من عدد الوفيات واألمراض
التعرض للمواد
الناجمة عن
ّ
وتلوث
الكيميائية الخطرة وتلويث
ّ
الهواء والماء والتربة.

المقصد 3.6

—تحسين نوعية المياه عن طريق الحد
من التلوث ووقف إلقاء النفايات
والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل
تسربها إلى أدنى حد.
ّ

المقصد 6.11

—الحد من األثر البيئي السلبي
الفردي للمدن ،بما في ذلك عن
طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية
الهواء وإدارة نفايات البلديات
وغيره.

المقصد 4.12

بيئيا للمواد
—تحقيق اإلدارة السليمة ً
الكيميائية والنفايات طوال دورة
عمرها.

المقصد 1.14

—منع التلوث البحري بجميع أنواعه
والحد منه بدرجة كبيرة ،وال سيما
من األنشطة البرية ،بما في ذلك
الحطام البحري ،وتلوث المغذيات.

5.2

األمن الغذائي والتغذية

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحة 28

المقصد 1.2

(النسخة اإلنكليزية)]

—القضاء على الجوع وضمان حصول
الجميع على ما يكفيهم من الغذاء
والمغذي طوال العام.
ّ
المأمون

—سنضمن أن تساهم عملياتنا في التنمية الريفية المستدامة
والشاملة ،بما في ذلك ،حسب االقتضاء ،من خالل تعزيز
التقاسم العادل والمنصف للفوائد المالية وغير المالية مع
المجتمعات المتضررة بناء على شروط متفق عليها.

المقصد 2.2

—وضع نهاية لجميع أشكال سوء
التغذية ومعالجة االحتياجات
التغذوية للمراهقات والنساء
الحوامل والمرضعات وكبار السن.

المقصد 3.2

—مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل
صغار منتجي األغذية.

المقصد 4.2

—ضمان وجود نظم إنتاج غذائي
مستدامة ،وتنفيذ ممارسات زراعية
متينة.
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[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحة 28

المقصد 5.2

(النسخة اإلنكليزية)]

—الحفاظ على التنوع الجيني للبذور
والنباتات المزروعة والحيوانات
األليفة وما يتصل بها من األنواع
البرية.

المقصد .2أ

زيادة االستثمار في البنى
—
التحتية الريفية ،وفي البحوث
الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي،
وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك
الجينات الحيوانية والنباتية من أجل
تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية في
البلدان النامية.

6.2

حقوق حيازة الموارد الطبيعية والوصول إليها

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحة 28

المقصد 4.1

(النسخة اإلنكليزية)]

—ضمان تمتّ ع جميع الرجال والنساء
بنفس الحقوق في الحصول
على الموارد االقتصادية،
وكذلك حصولهم على الخدمات
األساسية والمالية ،وعلى حق
الملكية والتصرف في األراضي
والممتلكات ،وعلى الموارد
الطبيعية والتكنولوجيا.

—سنحترم أصحاب حقوق الحيازة المشروعة وحقوقهم في
الموارد الطبيعية ،بما في ذلك ما يحتمل أن يتأثر بأنشطتنا
من حقوق عامة وخاصة ومشتركة وجماعية وعرفية وحقوق
للشعوب األصلية .وإن الموارد الطبيعية تتضمن األراضي
ومصايد األسماك والغابات والمياه.

المقصد 3.2

—مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل
صغار منتجي األغذية ،بما في ذلك
من خالل ضمان المساواة في
حصولهم على األراضي.

المقصد .5أ

—القيام بإصالحات لتخويل المرأة
حقوقا متساوية في الموارد
االقتصادية ،وكذلك إمكانية
والتصرف
حصولها على حق الملكية
ّ
في األراضي والممتلكات،
والخدمات المالية ،والموارد
الطبيعية.

المقصد .14ب

—توفير إمكانية وصول صغار
الصيادين الحرفيين إلى الموارد
البحرية واألسواق.
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8.2

حماية البيئة واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان 28و 29
(النسخة اإلنكليزية)]

—بالتنسيق مع الوكاالت الحكومية المسؤولة واألطراف الثالثة،
ً
نظاما لإلدارة البيئية
حسب االقتضاء ،سنؤسس ونصون
واالجتماعية يالئم طبيعة عملياتنا وحجمها ويتناسب مع
مستوى المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة.
—الوقاية من التلوث واآلثار الضارة على الهواء واألرض والتربة
والتنوع البيولوجي وتقليلها إلى الحد
والمياه والغابات
ّ
األدنى.
—تجنب توليد النفايات الخطيرة وغير الخطيرة أو الحد منها،
واالستعاضة عن استخدام المواد السامة أو الحد من
استخدامها ،وتعزيز االستخدام المنتج أو ضمان التخلص اآلمن
من النفايات.
—ضمان االستخدام المستدام للموارد الطبيعية وزيادة الكفاءة
على مستوى الطاقة واستخدام الموارد.
—خفض الفاقد والمهدر من األغذية وتعزيز إعادة التدوير.
—تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة ،بما في ذلك من أجل الحفاظ
على خصوبة التربة وتحسينها وتجنب تجريف التربة.
—دعم وحفظ التنوع البيولوجي والموارد الوراثية وخدمات النظم
اإليكولوجية.
—زيادة قدرة الصمود أمام آثار تغير المناخ عن طريق تدابير
التكيف في الزراعة ونظم األغذية والموائل الداعمة وسبل
العيش ذات الصلة.

المقصد 4.2

—ضمان وجود نظم إنتاج غذائي
مستدامة ،وتنفيذ ممارسات زراعية
متينة تساعد على الحفاظ على
النظم اإليكولوجية ،وتعزز القدرة
التكيف مع تغير المناخ وعلى
على
ّ
وتحسن
مواجهة غيره من الكوارث،
ِّ
تدريجيا نوعية األراضي والتربة.
ً

المقصد 5.2

—الحفاظ على التنوع الجيني للبذور
والنباتات المزروعة والحيوانات
األليفة وما يتصل بها من األنواع
البرية.

المقصد 9.3

—الحد من عدد الوفيات واألمراض
التعرض للمواد
الناجمة عن
ّ
وتلوث
الكيميائية الخطرة وتلويث
ّ
الهواء والماء والتربة

المقصد 3.6

—تحسين نوعية المياه عن طريق الحد
من التلوث ووقف إلقاء النفايات
والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل
تسربها إلى أدنى حد.
ّ

المقصد 4.6

—زيادة كفاءة استخدام المياه في
جميع القطاعات وضمان سحب
المياه العذبة وإمداداتها على نحو
مستدام.

المقصد 5.6

—تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه
على جميع المستويات.

المقصد 6.6

—حماية وترميم النظم اإليكولوجية
المتصلة بالمياه ،بما في ذلك
الجبال والغابات واألراضي الرطبة
واألنهار ومستودعات المياه
الجوفية والبحيرات.

المقصد 4.8

—تحسين الكفاءة في استخدام
الموارد العالمية في مجال
االستهالك واإلنتاج ،والسعي إلى
فصل النمو االقتصادي عن التدهور
البيئي.

المقصد 2.12

—تحقيق اإلدارة المستدامة
واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية
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حماية البيئة واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان  28و29
(النسخة اإلنكليزية)]

المقصد 3.12

—تخفيض نصيب الفرد من النفايات
الغذائية العالمية على صعيد أماكن
البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار
النصف ،والحد من خسائر األغذية
في مراحل اإلنتاج وسالسل
اإلمداد.

المقصد 4.12

بيئيا للمواد
—تحقيق اإلدارة السليمة ً
الكيميائية والنفايات طوال دورة
عمرها.

المقصد 5.12

—الحد من إنتاج النفايات ،من خالل
المنع والتخفيض وإعادة التدوير
وإعادة االستعمال.

المقصد 1.13

—تعزيز المرونة والقدرة على الصمود
في مواجهة األخطار المرتبطة
بالمناخ والكوارث الطبيعية في
جميع البلدان.

المقصد 1.14

—منع التلوث البحري بجميع أنواعه
والحد منه بدرجة كبيرة ،وال سيما
من األنشطة البرية ،بما في ذلك
الحطام البحري ،وتلوث المغذيات.

المقصد 2.14

—إدارة النظم اإليكولوجية البحرية
والساحلية على نحو مستدام
وحمايتها ،من أجل تجنب حدوث آثار
سلبية كبيرة.

المقصد 1.15

—ضمان حفظ وترميم النظم
اإليكولوجية البرية والنظم
اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية
وخدماتها.

المقصد 2.15

—تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة
للغابات ،ووقف إزالة الغابات،
وترميم الغابات المتدهورة وتحقيق
زيادة في نسبة زرع الغابات وإعادة
زرع الغابات.

المقصد 3.15

—مكافحة التصحر ،وترميم األراضي
والتربة المتدهورة ،والسعي إلى
خال من ظاهرة تدهور
عالم
ٍ
تحقيق
ٍ
األراضي.
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حماية البيئة واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان  28و29
(النسخة اإلنكليزية)]

المقصد 4.15

—ضمان حفظ النظم اإليكولوجية
الجبلية من أجل تعزيز قدرتها على
توفير المنافع التي ال غنى عنها
لتحقيق التنمية المستدامة.

المقصد 5.15

—اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من
تدهور الموائل الطبيعية ،ووقف
فقدان التنوع البيولوجي.

9.2

الحوكمة

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحة 29

المقصد 5.16

(النسخة اإلنكليزية)]

—سنمنع ونمتنع عن أي شكل من أشكال الفساد وممارسات
االحتيال.
—سنتصرف بالتماشي مع المبادئ الواردة في توصية مجلس
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن مبادئ
الحوكمة المؤسسية.

—الحد بدرجة كبيرة من الفساد
والرشوة بجميع أشكالهما.

 10.2التكنولوجيا واالبتكار

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحة 29

المقصد 7.17

(النسخة اإلنكليزية)]

—سنساهم في تطوير التكنولوجيات المناسبة ونشرها ،وال
سيما التكنولوجيا المراعية للبيئة وتلك التي تولد فرص العمل
المباشرة وغير المباشرة.

القسم :3
5.3

—تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة
بيئيا ونقلها وتعميمها ونشرها إلى
ً
البلدان النامية.

إطار الخطوات الخمس بشأن العناية الواجبة على أساس المخاطر على طول سالسل اإلمدادات الزراعية

رفع تقارير بشأن العناية الواجبة في سلسلة اإلمداد

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان  38و39
(النسخة اإلنكليزية)]

—ترفع المؤسسات تقارير علنية عن سياسات وممارسات
العناية الواجبة في سلسلة اإلمداد.
بعيدا عن التقارير العامة والرسمية ،يمكن أن يتخذ التواصل
—
ً
أشكاال مختلفة ،بما في ذلك االجتماعات الحضورية والحوار
ً
عبر اإلنترنت والمشاورة مع أصحاب المصلحة المتضررين.
متناسبا مع اآلثار والجمهور من ناحية
ويجب أن يكون التواصل
ً
شكله وتواتره وسهولته وكفاية المعلومات التي يقدمها.
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المقصد 6.12

—تشجيع الشركات ،وال سيما
الشركات الكبيرة وعبر الوطنية ،على
اعتماد ممارسات مستدامة ،وإدراج
معلومات االستدامة في دورة
تقديم تقاريرها.

توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية
المسؤولة :كيف يمكن للتوجيهات أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة والمقاصد المرتبطة بها التوجيهات
الملحق ألف :تدابير التخفيف من المخاطر والوقاية منها على طول سالسل اإلمدادات الزراعية
ألف1.

المعايير الشاملة للسلوك التجاري المسؤول

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحة ،53
 4.1مشاركة الفوائد

المقصد 4.1

(النسخة اإلنكليزية)]

—السعي إلى تحديد فرص الفوائد اإلنمائية ،على سبيل
المثال ،عن طريق إنشاء روابط قبلية وبعدية على المستوى
المحلي وإنشاء وظائف محلية مصحوبة ببيئات عمل آمنة ،أو
تنويع الفرص المدرة للدخل ،أو تنمية القدرات ،أو المشتريات
المحلية ،أو نقل التكنولوجيا ،أو إدخال تحسينات في البنية
التحتية المحلية ،أو تحسين الوصول إلى االئتمان واألسواق،
وخاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الحجم ،أو الدفع مقابل الخدمات البيئية ،أو تخصيص
اإليرادات ،أو إنشاء صناديق استئمانية.
—ضمان تماشي العمليات مع أولويات التنمية واألهداف
االجتماعية للحكومة المستضيفة.
—تقاسم الفوائد المالية وغير المالية الناتجة عن العمليات التي
تُ ستخدم فيها أراضي الشعوب األصلية ومواردها ومعارفها،
وذلك على أساس العملية التشاورية وتقييمات اآلثار البيئية
واالجتماعية والمتعلقة بحقوق اإلنسان ،وبطريقة ال تحصر
الفائدة بشكل غير عادل على مجموعات محددة ،بل تدعم
التنمية االجتماعية المنصفة والمستدامة.

—ضمان تمتّ ع جميع الرجال والنساء
بنفس الحقوق في الحصول
على الموارد االقتصادية،
وكذلك حصولهم على الخدمات
األساسية والمالية ،وعلى حق
الملكية والتصرف في األراضي
والممتلكات ،وعلى الموارد
الطبيعية والتكنولوجيا.

المقصد 3.2

—مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل
صغار منتجي األغذية من خالل
ضمان المساواة في حصولهم
على األراضي وعلى موارد اإلنتاج
األخرى والمدخالت والمعارف
والخدمات المالية وإمكانية
وصولهم إلى األسواق وحصولهم
على الفرص لتحقيق قيمة مضافة
وحصولهم على فرص عمل غير
زراعية.

المقصد 5.2

—الحفاظ على التنوع الجيني للبذور
والنباتات المزروعة والحيوانات
األليفة وما يتصل بها من األنواع
البرية وضمان الوصول إليها
وتقاسم المنافع الناشئة عن
استخدام الموارد الجينية وما يتّ صل
بها من معارف تقليدية بعدل
وإنصاف.

المقصد .2أ

—زيادة االستثمار في البنى التحتية
الريفية ،وفي البحوث الزراعية
وخدمات اإلرشاد الزراعي ،وفي
تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات
الحيوانية والنباتية.

المقصد 3.9

—زيادة فرص حصول المشاريع
الصناعية الصغيرة الحجم وسائر
المشاريع ،وال سيما في البلدان
النامية ،على الخدمات المالية،
بما في ذلك االئتمانات ميسورة
التكلفة ،وإدماجها في سالسل
القيمة واألسواق.

المقصد 6.15

—تعزيز التقاسم العادل والمنصف
للمنافع الناشئة عن استخدام
الموارد الجينية ،وتعزيز سبل
الوصول إلى تلك الموارد.
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[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحة ،53
 4.1مشاركة الفوائد

المقصد 15.17

—احترام الحيز السياساتي والقيادة
الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ
سياسات للقضاء على الفقر
وتحقيق التنمية المستدامة.

(النسخة اإلنكليزية)]

ألف2.

حقوق اإلنسان

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان  54و55
(النسخة اإلنكليزية)]

—بذل العناية الواجبة بشأن حقوق اإلنسان عن طريق تقييم
اآلثار الفعلية والمحتملة على حقوق اإلنسان ،وإدماج النتائج
والتصرف بناء عليها ،وتتبع االستجابات ،واإلبالغ عن كيفية
معالجتها.
—ضمان معاملة جميع أصحاب المصلحة المعنيين معاملة
عادلة ،ال سيما الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب
واألقليات ،مع مراعاة ظروف وعقبات واحتياجات كل منهم.
—االعتراف بالدور الحيوي الذي تؤديه المرأة في مجال الزراعة،
واتخاذ اإلجراءات المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
والمساعدة على ضمان تطورها وتقدمها بشكل كامل في
المجال المهني ،بما في ذلك عن طريق تسهيل المعاملة
العادلة في الوصول واإلشراف على الموارد الطبيعية
والمدخالت واألدوات اإلنتاجية والخدمات االستشارية والمالية
والتدريب واألسواق والمعلومات.

المقصد 4.1

—ضمان تمتّ ع جميع الرجال والنساء
بنفس الحقوق في الحصول
على الموارد االقتصادية،
وكذلك حصولهم على الخدمات
األساسية والمالية ،وعلى حق
الملكية والتصرف في األراضي
والممتلكات ،وعلى الموارد
الطبيعية والتكنولوجيا.

المقصد 1.5

—القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد النساء والفتيات في كل مكان.

المقصد 5.5

—كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة
وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها
للقيادة على قدم المساواة مع
الرجل على جميع مستويات صنع
القرار.

المقصد .5أ

—القيام بإصالحات لتخويل المرأة
حقوقا متساوية في الموارد
ً
االقتصادية ،وكذلك إمكانية
والتصرف
حصولها على حق الملكية
ّ
في األراضي والممتلكات،
والخدمات المالية ،والموارد
الطبيعية.

المقصد .5ب

—تعزيز استخدام التكنولوجيا
التمكينية ،وبخاصة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،من أجل
تعزيز تمكين المرأة.

المقصد 7.8

—اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء
على السخرة وإنهاء الرق المعاصر
واالتجار بالبشر لضمان حظر
واستئصال أسوأ أشكال عمل
األطفال.
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[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان 58 - 55
(النسخة اإلنكليزية)]

—االسترشاد في جميع العمليات بمبدأ تكافؤ الفرص
والمساواة في المعاملة في ما يخص التوظيف ،وعدم
التمييز بحق العمال من حيث الوظائف أو المهن على أساس
العرق أو اللون أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية أو
الدين أو الرأي السياسي أو األصل القومي أو المنشأ
االجتماعي أو على أي أساس آخر ،ما لم تكن عملة االنتقاء
المتعلقة بخصائص العمال تتبع سياسات حكومية راسخة
تعزز على وجه التحديد زيادة المساواة في فرص التوظيف أو
تتعلق بالمتطلبات األساسية لوظيفة ما.
أساسا للتعيين
—جعل المؤهالت والمهارات والخبرات
ً
والتنسيب والتدريب والترقية بالنسبة إلى الموظفين في
جميع المستويات.
—احترام الحد األدنى لسن القبول في وظيفة أو عمل من أجل
ضمان اإللغاء الفعال لعمل األطفال.
—االمتناع عن استخدام العمل الجبري أو االستفادة منه ،الذي
وتفرض عنوة على
يتضمن أي عمل أو خدمة ال تؤدى طواعية ُ
الفرد تحت تهديد بالقوة أو العقوبة.
—مراقبة سلسلة اإلمداد األولية على أساس مستمر من أجل
تحديد أي تغييرات كبيرة أو مخاطر أو حوادث جديدة تتعلق
بعمل األطفال و/أو العمل الجبري ،والعمل مع الموردين
األوليين من أجل إتاحة االنتصاف بشأن ما سبق واتخاذ
إجراءات تصحيحية.
—مراعاة معايير للتوظيف والعالقات الصناعية ال تقل في
مالءمتها عن تلك التي يراعيها أصحاب العمل المماثلون.
وفي حالة عدم وجود أصحاب عمل مماثلين في البلد الذي
تعمل فيه المؤسسة ،توفير أفضل ما يمكن من أجور
واستحقاقات وظروف عمل في إطار السياسات الحكومية.
وينبغي أن تكون كافية على األقل من أجل تلبية االحتياجات
األساسية للعمال وأسرهم.
—السعي إلى توفير الوظائف المستقرة للعمال ،ومراعاة
االلتزامات التي تم التفاوض عليها بحرية في ما يتعلق
بالوظائف الثابتة والضمان االجتماعي.
—االمتناع عن اإلجراءات التمييزية أو التأديبية بحق العمال
الذين يقومون بتبليغات عن حسن نية إلى اإلدارة أو ،حسب
االقتضاء ،إلى السلطات العامة المختصة بشأن ممارسات
تخالف القانون أو الخطوط التوجيهية أو سياسات المؤسسة.
—ضمان توفير التدريب المناسب للعمال على جميع المستويات
من أجل تلبية احتياجات العمليات والقيام بذلك ،عند االقتضاء،
بالتعاون مع السلطات الحكومية ذات الصلة ومنظمات
أصحاب العمل والعمال.
—توفير ما هو مالئم من تدريب وتعليم وبرامج لتوجيه الشباب
من أجل زيادة قدراتهم و/أو فرص وصولهم إلى العمل الالئق
وريادة األعمال ،وتعزيز حصول النساء على التدريب.

المقصد 3.4

—ضمان تكافؤ فرص جميع النساء
والرجال في الحصول على التعليم
الجيد
الفني والمهني والجامعي ّ
والميسور التكلفة.

المقصد 4.4

—الزيادة في عدد الشباب والكبار
الذين تتوافر لديهم المهارات
المناسبة ،بما في ذلك المهارات
التقنية والمهنية ،للعمل وشغل
وظائف الئقة ولمباشرة األعمال
الحرة.

المقصد 5.5

—كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة
وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها
للقيادة على قدم المساواة مع
الرجل على جميع مستويات صنع
القرار.

المقصد 5.8

—تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة
وتوفير العمل الالئق لجميع النساء
والرجال وتكافؤ األجر لقاء العمل
المتكافئ القيمة.

المقصد 7.8

—اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء
على السخرة وإنهاء الرق المعاصر
واالتجار بالبشر لضمان حظر
واستئصال أسوأ أشكال عمل
األطفال.

المقصد 8.8

—حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة
عمل سالمة وآمنة لجميع العمال.

المقصد 2.10

—تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي
واالقتصادي والسياسي للجميع،
بغض النظر عن السن أو الجنس
أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية
أو األصل أو الدين أو الوضع
االقتصادي أو غير ذلك.

المقصد 3.10

—ضمان تكافؤ الفرص والحد من
أوجه انعدام المساواة في النتائج،
بما في ذلك من خالل إزالة
القوانين والسياسات والممارسات
التمييزية ،وتعزيز التشريعات
والسياسات واإلجراءات المالئمة
في هذا الصدد.
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حقوق العمل

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان 58 - 55
(النسخة اإلنكليزية)]

ألف4.

المقصد 4.10

اعتماد سياسات ،وال سيما
—
السياسات المالية وسياسات األجور
والحماية االجتماعية ،وتحقيق قدر
تدريجيا.
أكبر من المساواة
ً

الصحة والسالمة

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان  58و59
(النسخة اإلنكليزية)]

—تقييم المخاطر واآلثار على صحة المجتمعات المتضررة
وسالمتها في جميع العمليات.
—إرساء تدابير الوقاية والرقابة التي تتماشى مع الممارسات
الدولية الجيدة الخاصة بالقطاع ،وجعلها تتناسب مع طبيعة
فضال عن محاولة تجنب
وحجم المخاطر واآلثار المحددة،
ً
المخاطر واآلثار والتقليل منها إلى الحد األدنى عند عدم النجاح
في تجنبها .
—التجنب أو التقليل إلى الحد األدنى من تعرض العمال
واألطراف الثالثة والمجتمعات للمكونات والمواد الخطرة التي
قد تنتج عن العمليات ،بما في ذلك عن طريق التعديل أو
االستعاضة أو اإلزالة للحالة أو المادة التي تسبب المخاطر
المحتملة ،وعن طريق بذل جهود معقولة لمراقبة سالمة
شحن المواد والنفايات الخطرة ونقلها والتخلص منها.

المقصد 9.3

—الحد من عدد الوفيات واألمراض
التعرض للمواد
الناجمة عن
ّ
وتلوث
الكيميائية الخطرة وتلويث
ّ
الهواء والماء والتربة.

المقصد 3.6

—Iتحسين نوعية المياه عن طريق الحد
من التلوث ووقف إلقاء النفايات
والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل
تسربها إلى أدنى حد ،وخفض
ّ
نسبة مياه المجاري غير المعالجة
إلى النصف ،وزيادة إعادة التدوير
وإعادة االستخدام المأمون بنسبة
كبيرة على الصعيد العالمي.

المقصد 6.11

—الحد من األثر البيئي السلبي
الفردي للمدن ،بما في ذلك عن
طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية
الهواء وإدارة نفايات البلديات
وغيره.

المقصد 4.12

بيئيا للمواد
—تحقيق اإلدارة السليمة ً
الكيميائية والنفايات طوال دورة
عمرها.

المقصد 1.14

—منع التلوث البحري بجميع أنواعه
والحد منه بدرجة كبيرة ،وال سيما
من األنشطة البرية ،بما في ذلك
الحطام البحري ،وتلوث المغذيات.
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األمن الغذائي والتغذية

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان 61 - 59
(النسخة اإلنكليزية)]

—قدر اإلمكان ،مراعاة آثار العمليات على توفر األغذية والحصول
عليها ،وعلى التوظيف المحلي ،والتفضيالت الغذائية ،وثبات
إمداد األغذية ،بما في ذلك عن طريق إشراك الحكومات
المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة.
—قدر اإلمكان ،النظر في المساهمة في تحسين الحصول على
األغذية وتحسين قدرة صمود والتغذية لدى السكان المحليين
عن طريق زيادة إنتاج األغذية اآلمنة والمغذية والمتنوعة
وتعزيز القيمة التغذوية لمنتجات األغذية والزراعة ،أو تسهيل
الوصول إلى المدخالت والتكنولوجيات واألسواق ،أو توليد
الوظائف في أنشطة ما بعد اإلنتاج ،أو إنشاء مرافق للتخزين
في المجتمع المحلي من أجل التقليل من خسائر ما بعد
الحصاد وتقلب األسعار.

المقصد 1.2

—القضاء على الجوع وضمان حصول
الجميع على ما يكفيهم من الغذاء
والمغذي طوال العام.
ّ
المأمون

المقصد 2.2

—وضع نهاية لجميع أشكال سوء
التغذية ومعالجة االحتياجات
التغذوية للمراهقات والنساء
الحوامل والمرضعات وكبار السن.

المقصد 3.2

—مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل
صغار منتجي األغذية.

المقصد 4.2

—ضمان وجود نظم إنتاج غذائي
مستدامة ،وتنفيذ ممارسات زراعية
متينة.

المقصد 5.2

—الحفاظ على التنوع الجيني للبذور
والنباتات المزروعة والحيوانات
األليفة وما يتصل بها من األنواع
البرية.

المقصد .2أ

—زيادة االستثمار في البنى التحتية
الريفية ،وفي البحوث الزراعية
وخدمات اإلرشاد الزراعي ،وفي
تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات
الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز
القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان
النامية.

ألف6.

حقوق حيازة الموارد الطبيعية والوصول إليها

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان 63 - 61
(النسخة اإلنكليزية)]

—تحديد أصحاب الحقوق  -وال يتوقف ذلك على أصحاب
رسميا فحسب ،بل كذلك أصحاب
حقوق الحيازة المعترف بها
ً
حقوق الحيازة العامة والخاصة والمشتركة والجماعية والمحلية
والعرفية التي قد ال تكون مسجلة ومملوكة بشكل رسمي،
بما في ذلك حقوق الحيازة الخاصة بالمرأة – وأصحاب
المصلحة اآلخرين ،بسبل من بينها المشاورات المحلية
والمفتوحة.
—النظر في استثمارات بديلة مجدية إذا كانت االستثمارات
المقترحة تؤدي إلى التهجير المادي و/أو االقتصادي
للمجتمعات المحلية ،مع االعتراف بأنه ينبغي ّأل تلجأ الدول
إلى المصادرة ّإل إذا كانت الحقوق في األراضي أو مصايد
األسماك أو الغابات مطلوبة ألغراض عامة ،وأنه ينبغي
للدول أن تحدد مفهوم األغراض العامة في القانون بشكل
واضح.
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المقصد 4.1

—ضمان تمتّ ع جميع الرجال والنساء
بنفس الحقوق في الحصول
على الموارد االقتصادية،
وكذلك حصولهم على الخدمات
األساسية والمالية ،وعلى حق
الملكية والتصرف في األراضي
والممتلكات ،وعلى الموارد
الطبيعية والتكنولوجيا.

المقصد 3.2

—مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل
صغار منتجي األغذية ،بما في ذلك
من خالل ضمان المساواة في
حصولهم على األراضي.

توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية
المسؤولة :كيف يمكن للتوجيهات أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة والمقاصد المرتبطة بها التوجيهات
ألف6.

حقوق حيازة الموارد الطبيعية والوصول إليها

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان 63 - 61
(النسخة اإلنكليزية)]

المقصد .5أ

—القيام بإصالحات لتخويل المرأة
حقوقا متساوية في الموارد
االقتصادية ،وكذلك إمكانية
والتصرف
حصولها على حق الملكية
ّ
في األراضي والممتلكات،
والخدمات المالية ،والموارد
الطبيعية.

المقصد .14ب

—) توفير إمكانية وصول صغار
الصيادين الحرفيين إلى الموارد
البحرية واألسواق.

ألف8.

حماية البيئة واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان  65و66
(النسخة اإلنكليزية)]

—إنشاء وتحديث نظام لإلدارة البيئية يناسب خصائص
المؤسسة.
—إرساء إجراءات لمراقبة وقياس فعالية نظام اإلدارة البيئية.
—معالجة اآلثار المتوقعة البيئية والصحية والمتعلقة بالسالمة،
التي ترتبط بعمليات المؤسسة وسلعها وخدماتها طوال دورة
حياتها الكاملة ،وذلك بهدف تجنبها أو التخفيف منها عندما ال
يتسنى تجنبها.
—عندما يكون هناك خطر بإيقاع ضرر على البيئة ،تجنب اإلشارة
إلى انعدام األدلة العلمية الكاملة كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير
فعالة من حيث التكلفة للوقاية من هذا الضرر أو التقليل منه
إلى الحد األدنى ،بما يتماشى مع الفهم العلمي والفني
للمخاطر ،ومع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان وسالمته.
—الحفاظ على خطط الطوارئ للوقاية مما ينجم عن العمليات
من ضرر بيئي وصحي جسيم والتخفيف من هذا الضرر
ومراقبته ،بما في ذلك الحوادث والطوارئ ،وعند االقتضاء،
المساعدة والتعاون مع المجتمعات التي يحتمل أن تتضرر
والوكاالت الحكومية المحلية من أجل االستجابة بفعالية
لحاالت الطوارئ ،بما في ذلك عن طريق إعداد آليات إلبالغ
السلطات المختصة بشكل فوري.
—مراعاة الشواغل المتعلقة بالتكلفة والسرية التجارية وحماية
حقوق الملكية الفكرية ،وتزويد الجمهور والعاملين بمعلومات
كافية وقابلة للقياس وفي حينها بشأن اآلثار المحتملة
ألنشطة المؤسسة على البيئة والصحة والسالمة ،واالنخراط
في تواصل ومشاورة كافيين وفي الوقت المناسب مع
المجتمعات المتضررة بشكل مباشر بسياسات المؤسسة
وتنفيذها ،التي تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة وبتنفيذ هذه
السياسات.
—السعي إلى تجنب اآلثار الضارة على التنوع البيولوجي
والموارد الوراثية وخدمات النظام اإليكولوجي ودعم الحفاظ
عليها .وعندما ال يتسنى تجنب هذه اآلثار ،تنفيذ تدابير للتقليل
من هذه اآلثار إلى الحد األدنى واستعادة التنوع البيولوجي
مكيف.
وخدمات النظام اإليكولوجي عن طريق نهج إداري ّ
—اختيار نظام اإلنتاج األنسب ،بالتعاون مع الحكومة عند
االقتضاء ،من أجل تعزيز كفاءة استخدام الموارد مع الحفاظ
على توفر الموارد الحالية في المستقبل.
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المقصد 4.2

—ضمان وجود نظم إنتاج غذائي
مستدامة ،وتنفيذ ممارسات زراعية
متينة تساعد على الحفاظ على
النظم اإليكولوجية ،وتعزز القدرة
التكيف مع تغير المناخ وغيره
على
ّ
تدريجيا نوعية
وتحسن
من الكوارث،
ً
ِّ
األراضي والتربة.

المقصد 5.2

—الحفاظ على التنوع الجيني للبذور
والنباتات المزروعة والحيوانات
األليفة وما يتصل بها من األنواع
البرية.

المقصد 9.3

—الحد من عدد الوفيات واألمراض
التعرض للمواد
الناجمة عن
ّ
وتلوث
الكيميائية الخطرة وتلويث
ّ
الهواء والماء والتربة.

المقصد 3.6

—تحسين نوعية المياه عن طريق الحد
من التلوث ووقف إلقاء النفايات
والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل
تسربها إلى أدنى حد.
ّ

المقصد 4.6

—زيادة كفاءة استخدام المياه في
جميع القطاعات وضمان سحب
المياه العذبة وإمداداتها على نحو
مستدام.

المقصد 5.6

—تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه
على جميع المستويات

توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية
المسؤولة :كيف يمكن للتوجيهات أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة والمقاصد المرتبطة بها التوجيهات
ألف8.

حماية البيئة واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان  65و66
(النسخة اإلنكليزية)]

المقصد 6.6

—حماية وترميم النظم اإليكولوجية
المتصلة بالمياه ،بما في ذلك
الجبال والغابات واألراضي الرطبة
واألنهار ومستودعات المياه
الجوفية والبحيرات.

المقصد 4.8

—تحسين الكفاءة في استخدام
الموارد العالمية في مجال
االستهالك واإلنتاج والسعي إلى
فصل النمو االقتصادي عن التدهور
البيئي.

المقصد 2.12

تحقيق اإلدارة المستدامة
—
واالستخدام الكفؤ للموارد
الطبيعية.

المقصد 3.12

تخفيض نصيب الفرد من
—
النفايات الغذائية العالمية على
صعيد أماكن البيع بالتجزئة
والمستهلكين بمقدار النصف،
والحد من خسائر األغذية في مراحل
اإلنتاج وسالسل اإلمداد.

المقصد 4.12

بيئيا
—
تحقيق اإلدارة السليمة ً
للمواد الكيميائية والنفايات طوال
دورة عمرها.

المقصد 5.12

الحد من إنتاج النفايات ،من
—
خالل المنع والتخفيض وإعادة
التدوير وإعادة االستعمال.

المقصد 1.13

—تعزيز المرونة والقدرة على الصمود
في مواجهة األخطار المرتبطة
بالمناخ والكوارث الطبيعية في
جميع البلدان ،وتعزيز القدرة على
التكيف مع تلك األخطار.

المقصد 1.14

—منع التلوث البحري بجميع أنواعه
والحد منه بدرجة كبيرة ،وال سيما
من األنشطة البرية ،بما في ذلك
الحطام البحري ،وتلوث المغذيات.

المقصد 2.14

—إدارة النظم اإليكولوجية البحرية
والساحلية على نحو مستدام
وحمايتها ،من أجل تجنب حدوث آثار
سلبية كبيرة.
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توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية
المسؤولة :كيف يمكن للتوجيهات أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة والمقاصد المرتبطة بها التوجيهات
ألف8.

حماية البيئة واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان  65و66
(النسخة اإلنكليزية)]

المقصد 1.15

—ضمان حفظ وترميم النظم
اإليكولوجية البرية والنظم
اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية
وخدماتها.

المقصد 2.15

—تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة
للغابات ،ووقف إزالة الغابات،
وترميم الغابات المتدهورة وتحقيق
زيادة في نسبة زرع الغابات وإعادة
زرع الغابات.

المقصد 3.15

—مكافحة التصحر ،وترميم األراضي
والتربة المتدهورة والسعي إلى
خال من ظاهرة تدهور
عالم
ٍ
تحقيق
ٍ
األراضي.

المقصد 4.15

—ضمان حفظ النظم اإليكولوجية
الجبلية من أجل تعزيز قدرتها على
توفير المنافع التي ال غنى عنها
لتحقيق التنمية المستدامة.

المقصد 5.15

—اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من
تدهور الموائل الطبيعية ،ووقف
فقدان التنوع البيولوجي.
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توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية
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أهداف التنمية المستدامة والمقاصد المرتبطة بها التوجيهات
ألف9.

الحوكمة

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحتان 68 - 67
(النسخة اإلنكليزية)]

—تجنب القيام بشكل مباشر أو غير مباشر (عن طريق طرف ثالث)
بعرض رشاوى أو ميزات أخرى غير مستحقة أو الوعد بها أو
إعطائها أو طلبها من الموظفين العموميين أو عمال الشركاء
التجاريين أو أقاربهم أو المتعاملين التجاريين ،بهدف الحصول
أو اإلبقاء على عمل تجاري أو أي ميزة أخرى دون وجه حق.
—القيام على المستوى الداخلي بإعداد واعتماد ما هو مالئم
من ضوابط وأخالقيات وبرامج أو تدابير لالمتثال ،وذلك بهدف
منع الرشوة وكشفها.
—حظر أو تثبيط استخدام مدفوعات التسهيل الصغيرة على
المستوى الداخلي في ضوابط الشركة وأخالقياتها وبرامجها
عموما مدفوعات غير
أو تدابيرها الخاصة باالمتثال ،وهي
ً
قانونية في البلدان التي تُ دفع فيها ،وعندما تُ دفع هذه
المدفوعات ،القيام بتسجيلها بدقة في الدفاتر والسجالت
المالية.
مقدرة بطريقة موضوعية وعمليات وخدمات
—استخدام قيم
ّ
شفافة والمركزية وتطبيق الحق في الطعن ،وذلك من أجل
منع الفساد في مجال حقوق الحيازة ،وخاصة حقوق الحيازة
العرفية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
—المشاركة في الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل تنفيذ
اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
بشأن مكافحة رشوة المسؤولين العموميين األجانب في
المعامالت التجارية الدولية (اتفاقية منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي بشأن مكافحة الرشوة).

ألف10.

المقصد 5.16

—الحد بدرجة كبيرة من الفساد
والرشوة بجميع أشكالهما.

التكنولوجيا واالبتكار

[نص السياسة النموذجية للمؤسسات :الصفحة 69

المقصد 7.17

(النسخة اإلنكليزية)]

—سنضمن أن تساهم عملياتنا في التنمية الريفية المستدامة
والشاملة ،بما في ذلك ،حسب االقتضاء ،من خالل تعزيز
التقاسم العادل والمنصف للفوائد المالية وغير المالية مع
المجتمعات المتضررة بناء على شروط متفق عليها.
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—تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة
ً
بيئيا ونقلها وتعميمها ونشرها إلى
البلدان النامية.
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نطاق التوجيهات
تنظــر التوجيهــات فــي اتبــاع المعاييــر القائمــة ذات الصلــة بالســلوك التجــاري المســؤول علــى طــول سالســل اإلمــدادات
الزراعيــة.
—الخطوط التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن المؤسسات المتعددة
الجنسيات (الخطوط التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي).
—المبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان [تنفيذ إطار األمم المتحدة المعنون “الحماية واالحترام
واالنتصاف”] (المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة).
—مبادئ لجنة األمن الغذائي العالمي الخاصة باالستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم األغذية (مبادئ
االستثمارات المسؤولة).
—الخطوط التوجيهية الطوعية الصادرة عن لجنة األمن الغذائي العالمي بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي
ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني (الخطوط التوجيهية الطوعية).
كل من منظمة
—مبادئ االستثمار الزراعي المسؤول التي تحترم الحقوق وسبل العيش والموارد ،التي قام بإعدادها ّ
األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الصندوق) ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)
والبنك الدولي (مبادئ االستثمار الزراعي المسؤول).
—إعالن منظمة العمل الدولية الثالثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسة االجتماعية
(إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المؤسسات المتعددة الجنسيات).
—اتفاقية التنوع البيولوجي ،بما في ذلك خطوط “أكويه كون” التوجيهية الطوعية الخاصة باالتفاقية المذكورة.
—اتفاقية لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة
الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها واالحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها (اتفاقية آرهوس).
—معايير مؤسسة التمويل الدولية لألداء.
—مبادئ االتفاق العالمي لألمم المتحدة.
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شكر وتقدير
اشــتركت منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة فــي قيــادة مشــروع تجريبي
تجاريــا ومبــادرة صناعيــة فــي الفتــرة 2018-
ـا
مــن أجــل تعزيــز فهــم التوجيهــات وتطبيقهــا ،إلــى جانــب أكثــر مــن  30عمـ ً
ً
.2019
وتــود منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة التوجــه بالشــكر إلــى الشــركات
والمجموعة المعنية بالصناعة التالية الذكر على مســاهمتها في تطوير أداة االتصاالت :الشــركات Ahold Delhaize
و Arla Foodsو  Commodity Club Switzerlandو Crédit Agricole du Marocو .Philip Morris International
وتعــرب كذلــك منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة عــن تقديرهمــا لجميــع
المشــاركين فــي المرحلــة التجريبيــة علــى تعليقاتهــم خــال العمليــة.
ولمزيــد مــن المعلومــات بشــأن المشــروع التجريبــي والعمــل الــذي يســعى إلــى تعزيــز سالســل اإلمــدادات الزراعيــة
المســؤولةُ ،يرجــى زيــارة موقــع منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي (http://mneguidelines.oecd.org/
 )rbc-agriculture-supply-chains.htmوموقــع منظمــة األغذيــة والزراعــة www.fao.org/economic/est/issues/investment/
.guidance

لالتصال بنا
السيدة Shivani KANNABHIRAN
ّ
مركز السلوك التجاري المسؤول
إدارة الشؤون المالية وشؤون المؤسسات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
Shivani.KANNABHIRAN@oecd.org
السيد Pascal LIU
عضو الفريق المعني بسالسل القيمة العالمية المسؤولة
شعبة األسواق والتجارة
Pascal.LIU@fao.org

للمزيد من المعلومات
http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm
http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance
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