
1

مائدة مستديرة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة عقدتها منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة في عام 2019

تقرير موجز
29 أكتوبر�تشرين األول 2019 � باريس، فرنسا

etxetnoC

ُعقــدت المائــدة المســتديرة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن 
سالســل اإلمدادات الزراعية المســؤولة، بحضور أكثر من 60 مشــارًكا، بما في ذلك صانعي السياســات والمســتثمرون 
ــة،  ــون والمنظمــات الدولي ــي والباحث ــات العمــال والمجتمــع المدن ــر ومجموع ومؤسســات األعمــال وواضعــو المعايي
الســتعراض نتائــج المشــروع التجريبــي التابــع لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة 
والزراعــة بشــأن بسالســل اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة للفتــرة 2018- 2019، والتقريــر النهائــي الخــاص بــه. وناقشــت 
المائــدة المســتديرة أيًضــا الفــرص المتاحــة والخطــوات التاليــة لمواصلــة دعــم اعتمــاد وتنفيــذ توصيــات بــذل العنايــة 
الواجبــة الــواردة فــي توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن 
ــدان االقتصــادي ومنظمــة  ــة فــي المي ــة المســؤولة )توجيهــات منظمــة التعــاون والتنمي سالســل اإلمــدادات الزراعي
ــة  ــر فــي تحقيــق أهــداف التنمي ــة والزراعــة(، وكذلــك الطريقــة التــي يمكــن أن يســاهم بهــا القطــاع بشــكل أكب األغذي

المســتدامة.

المشروع التجريبي المشترك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة 
بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة 

ــة  ــة والزراع ــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذي ــة فــي المي فــي فبراير/شــباط 2018، أطلقــت منظمــة التعــاون والتنمي
تنفيــذ  لكيفيــة  المنظمتيــن ولتقديــم فهــم  عــن  الصــادرة  للتوجيهــات  العملــي  التطبيــق  تجريبًيــا الختبــار  مشــروًعا 
التوصيــات الــواردة فــي تلــك التوجيهــات مــن ِقبــل الشــركات والمبــادرات الصناعيــة. وشــاركت أكثــر مــن 30 شــركة 
ومبــادرة صناعيــة فــي المشــروع التجريبــي، تمثــل سلســلة القيمــة بأكملهــا مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن الســلع، 
ــي  ــم الذات ــج مــن اســتطالعات التقيي ــي بمزي ــم. واســتعان المشــروع التجريب وتعمــل فــي مناطــق مختلفــة مــن العال
والمقابــالت الهاتفيــة والمناقشــات ضمــن مجموعــة األقــران لتحســين فهــم كيفيــة بــذل المشــاركين للعنايــة الواجبــة 
واألدوات واالســتراتيجيات المســتخدمة فــي العنايــة الواجبــة فــي سلســلة اإلمــداد العالميــة، فضــاًل عــن الثغــرات 

ــذه. ــة وتنفي ــة الواجب ــدأ العناي ــق بفهــم مب ــات القائمــة فــي مــا يتعل والتحدي

ووجــد المشــاركون أن المشــروع التجريبــي مفيــد للتعّلــم مــن األقــران حيــث أنــه أتــاح بيانــات مرجعيــة جيــدة، باإلضافــة 
ــة  ــات مماثل ــا أن تحدي ــة واســتراتيجياتها. وأدرك المشــاركون أيًض ــة الواجب ــذل العناي ــدة حــول أدوات ب ــى دروس مفي إل
ــات  ــادل المعلوم ــا لتب ــح فرًص ــا يتي ــى طــول سلســلة اإلمــداد، مم ــع الشــركات عل ــا جمي ــة تواجهه ــة الواجب فــي العناي
حــول المخاطــر والتعــاون فــي وضــع اســتراتيجيات للتخفيــف مــن حّدتهــا. وبالنســبة إلــى العديــد مــن المشــاركين، ســاعد 
المشــروع التجريبــي أيًضــا فــي رفــع مكانــة توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة 
األغذيــة والزراعــة ودور العنايــة الواجبــة فــي سالســل اإلمــدادات لــدى الفــرق اإلداريــة الخاصــة بهــم. ولمزيــد مــن 

المعلومــات، ُيرجــى االطــالع علــى التقريــر النهائــي.

https://mneguidelines.oecd.org/Agenda-OECD-FAO-Roundtable-on-Responsible-Agricultural-Supply-Chains-29-Oct-2019.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Agenda-OECD-FAO-Roundtable-on-Responsible-Agricultural-Supply-Chains-29-Oct-2019.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Agenda-OECD-FAO-Roundtable-on-Responsible-Agricultural-Supply-Chains-29-Oct-2019.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/4456d3f6-ar
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/4456d3f6-ar
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/4456d3f6-ar
https://mneguidelines.oecd.org/Pilot-project-on-the-implementation-of-the-OECD-FAO-Guidance-for-Responsible-Agricultural-Supply-Chains-FINAL-REPORT.pdf
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الجلسة االفتتاحية

لمحــة عامــة: ُوضعــت توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن 
ــدان االقتصــادي ومنظمــة  ــة فــي المي ــة المســؤولة )توجيهــات منظمــة التعــاون والتنمي سالســل اإلمــدادات الزراعي
األغذيــة والزراعــة( تحــت إشــراف مجموعــة استشــارية ألصحــاب المصلحــة المتعدديــن )المجموعــة االستشــارية(، تتألــف 
مــن ممثليــن مــن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي والحكومــات غيــر األعضــاء فــي منظمــة التعــاون 
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي والشــركات وممثلــي العمــال والمجتمــع المدنــي. وقــدم أعضــاء المجموعــة 
االستشــارية أيًضــا توجيهــات بشــأن المشــروع التجريبــي للفتــرة 2018-2019. وخــالل هــذه الجلســة االفتتاحيــة، ســّلط 
رئيــس المجموعــة االستشــارية ونوابــه الضــوء علــى دور الســلوك التجــاري المســؤول وبــذل العنايــة الواجبــة فــي 

سلســلة اإلمــدادات، وتبادلــوا اآلراء حــول أولويــات الســنوات المقبلــة.

المتحدثون:

السيد David Hegwood، كبير مستشاري األمن الغذائي في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، رئيس  	
المجموعة االستشارية؛

السيدة Mella Frewen، المديرة العامة لمؤسسة FoodDrinkEurope، نائب رئيس المجموعة االستشارية؛ 	
السيد Bernd Schanzenbächer، المؤسس والشريك اإلداري لشركة EBG Capital  االستشارية، نائب  	

رئيس المجموعة االستشارية )عبر اتصال هاتفي(؛
السيدة Marian Ingrams، منسقة وباحثة في شبكة  Watch التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان  	

االقتصادي/مركز البحوث المعنية بالشركات المتعددة الجنسيات )SOMO(، نائب رئيس المجموعة االستشارية 
)عبر اتصال هاتفي(.

االستنتاجات الرئيسية:

يواجــه القطــاع الزراعــي مجموعــة معّقــدة ومتنوعــة مــن التحديــات. ومــن الضــروري أن يتجــاوز هــذا القطــاع الوقايــة  	
مــن المخاطــر فحســب ويتجــه نحــو معالجــة األســباب الجذريــة للمخاطــر، والتــي تتطلــب عــادة التعــاون مــع مجموعــة 

واســعة مــن أصحــاب المصلحــة.
هنــاك جــدل متزايــد فــي أوروبــا حــول توســيع نطــاق االلتــزام بإعــداد التقاريــر غيــر الماليــة ليشــمل جميــع الشــركات،  	

بغــض النظــر عــن حجمهــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يلتــزم عــدد متزايــد مــن الشــركات بتحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة. ويمكــن لتوجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، 

أن تســاعد الشــركات فــي التغلــب علــى تعقيــدات سالســل اإلمــدادات الزراعيــة الحاليــة وتلبيــة توقعاتهــا.
ــذ إدارة  	 ــة لمســاعدة الشــركات علــى تنفي ــة جــزًءا ال يتجــزأ مــن العمليــات التجاريــة وهــي عملي ُتعــّد العنايــة الواجب

ــدادات العالميــة. وإن إطــار العمــل المكــون مــن 5  المخاطــر فــي عملياتهــا الخاصــة وعلــى طــول سالســل اإلم
خطــوات لتحديــد اآلثــار الســلبية المحتملــة أو الفعليــة وتقييمهــا ومنعهــا أو تخفيفهــا واإلبــالغ عنهــا، يســاعد 
ــؤدي ذلــك إلــى إنشــاء  ــات أنهــا تتصــدى بشــكل اســتباقي للمخاطــر واألضــرار. ويمكــن أن ي الشــركات علــى إثب
عالمــات تجاريــة أقــوى، وتعزيــز ثقــة المســتهلكين والمورديــن، وخفــض التكاليــف علــى المــدى الطويــل، وتحفيــز 

ــكار. االبت
يتزايــد عــدد المســتثمرين الذيــن يراعــون المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة وفــي مــا يتعلــق بالحوكمــة فــي قراراتهــم  	

االســتثمارية. ولــم يعــد المســتثمرون راضيــن عــن تقييــم مــا إذا كانــت الشــركات تضــع اســتراتيجيات وسياســات 
الســلوك التجــاري المســؤول/القضايا البيئيــة واالجتماعيــة وفــي مــا يتعلــق بالحوكمــة، بــل يتطلعــون إلــى معرفــة 
كيفيــة اعتمــاد الشــركات لهــذه االلتزامــات. ويمكــن أن تســاعد العنايــة الواجبــة الشــركات علــى إظهــار أفعالهــا تجــاه 
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األعمــال التجاريــة المســؤولة فــي هــذا الصــدد.
يثّمــن المســتثمرون التقاريــر العامــة، وفًقــا لألطــر المعتــرف بهــا دولًيــا لتســهيل مقارنــة البيانــات وقيــاس األداء،  	

ــا إطــار مــن هــذا النــوع للتقاريــر الخاصــة  بغــرض دفــع عجلــة التغييــر. وعلــى عكــس التقاريــر الماليــة، ال يوجــد حالًي
بالقضايــا البيئيــة واالجتماعيــة وفــي مــا يتعلــق بالحوكمــة. ويمكــن لواضعــي السياســات أن يــؤدوا دوًرا رائــًدا فــي 

وضــع مثــل هــذا اإلطــار.
ُتشــّجع الشــركات علــى العمــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي كشــركاء لتعزيــز الســلوك التجــاري المســؤول.  	

ــة  ــة مجموع ــراءات التخفيــف لمعالج ــم المشــورة للشــركات بشــأن إج ويمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي تقدي
ــراءات. ــل االلتزامــات إلــى إج ــا أن تدعــم الشــركات فــي تحوي واســعة مــن مخاطــر القطــاع ويمكنه

ينبغــي أن تواصــل منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة الجمــع بيــن  	
أصحــاب المصلحــة للترويــج للتوصيــات الــواردة فــي توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي 

ومنظمــة األغذيــة والزراعــة وإبــراز القضايــا التــي تتطلــب دعــم تشــكيل ائتــالف واســع مــن أصحــاب المصلحــة.

النتائج الرئيسية للمشروع التجريبي المشترك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة 
األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة

لمحــة عامــة: تبــادل المشــاركون مــن قطــاع األعمــال والمجتمــع المدنــي والحكومــات وجهــات نظرهــم حــول النتائــج 
ــات  ــى التحدي ــو قطــاع األعمــال الضــوء عل ــي مــع الشــركات. وســّلط ممثل ــذ المشــروع التجريب المســتخلصة مــن تنفي
التــي ال تــزال قائمــة فــي ممارســات العنايــة الواجبــة والحاجــة إلــى التعــاون لحــل القضايــا النظميــة. وناقــش المجتمــع 
المدنــي وصانعــو السياســات كيــف يمكنهــم دعــم الشــركات مــن أجــل تعزيــز سالســل اإلمــدادات المســؤولة بقــدر أكبــر، 

بمــا يتماشــى مــع توصيــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة.

المجموعــة  رئيــس  نائــب   ،FoodDrinkEurope لمؤسســة العامــة  المديــرة   ،Mella  Frewen الســيدة المنســقة: 
االستشــارية؛

المتحدثون:

السيدة أمل الملواني، رئيسة قسم تمويل التنمية المستدامة، بنك Crédit Agricole في المغرب؛ 	
السيدة Katharine Teague، رئيسة أنشطة الدعوة، مجموعة AB Sugar؛ 	
السيد Martin Märkle، لجنة األغذية والزراعة، قسم األعمال في منظمة التعاون والتنمية في الميدان  	

االقتصادي؛
السيد Jean-Christophe Debar، مدير مؤسسة FARM؛ 	
السيد Ray Dhirani، رئيس قسم التمويل المستدام واالقتصاد األخضر، الصندوق العالمي للحياة البرية  	

)WWF(  في المملكة المتحدة؛
السيدة Maylis Souque، األمينة العامة لجهة االتصال الوطنية الفرنسية )NCP(، إدارة الخزانة، وزارة االقتصاد  	

والمالية؛
السيد Andrew Britton، المدير العام لشركة  Kumi االستشارية. 	

نتائج المشروع التجريبي: 

تمتلــك العديــد مــن الشــركات نهًجــا متطــوًرا تجــاه الســلوك التجــاري المســؤول، ولكــّن اعتمــاد اســتراتيجيات بــذل العنايــة 
الواجبــة غالًبــا مــا يكــون نتيجــة ضغــوط خارجيــة )القوانيــن والحمــالت ومــا إلــى ذلــك(.



4

بشكل عام، اتخذت الشركات خطوات لتعزيز نهجها في العناية الواجبة، ولكن ال تزال هناك ثغرات في كيفية  	
ترجمة الشركات لاللتزامات السياسية إلى إجراءات.

تتطلب التحديات المنهجية تعاوًنا أوثق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. 	
ليس من الواضح كيف يمكن أن يؤثر االعتماد الواسع النطاق ألنظمة الشهادات الخاصة بقطاع معّين أو  	

منصات األطراف الثالثة، على اإلدارة الفعالة للمخاطر، كما أن مواءمة هذه األنظمة مع توجيهات منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة غير واضحة أيًضا.

ال تقدم الشركات حتى اآلن معلومات كافية وجيهة حول العناية الواجبة في تقاريرها العامة )الخطوة 5(. 	

الخطوات التالية المقترحة للمشروع التجريبي:

لفائدة الشركات:

يجب أن تعزز الشركات الرئيسية نهجها في معالجة القضايا على أرض الواقع مثل حيازة األراضي واألمن  	
الغذائي والتغذية وتقاسم المنافع.

يمكن للشركات الفرعية أن تعمل على نحو أوثق مع مورديها وشركائها التجاريين وأن تدعمهم لضمان تنفيذ  	
مبدأ العناية الواجبة الُموصى به على نحو فّعال.

يجب أن يتضمن العمل مع أنظمة إصدار الشهادات والمجموعات الصناعية تقييًما لمواءمة هذه المعايير مع  	
التوصيات الصادرة في توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة.

ينبغي بذل المزيد من الجهود للعمل بشكل استراتيجي مع »جهات التحّكم« في سلسلة اإلمدادات مثل التّجار  	
والمجمعين ومعالجي المنتجات، لزيادة الرؤية والتحسينات في العناية الواجبة ومعالجة المخاطر السائدة في 

سالسل اإلمدادات األولية.

لفائدة واضعي السياسات:

دعم االستراتيجيات لمعالجة القضايا المنهجية وتوسيع نطاق تنفيذ العناية الواجبة، ودعم إشراك أصحاب  	
المصلحة اآلخرين، وال سيما المجتمع المدني، في أنشطة المتابعة.

االستفادة من هذا المشروع التجريبي ومن العمل اإلقليمي الذي تضطلع به منظمة التعاون والتنمية في  	
الميدان االقتصادي بشأن سالسل اإلمدادات في آسيا وأمريكا الالتينية ومن عمل منظمة األغذية والزراعة 

بشأن االستثمار الزراعي المسؤول وسالسل القيمة، لمواجهة التحديات المشتركة.
دعم تقييم توافق أنظمة القطاع الزراعي مع توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  	

ومنظمة األغذية والزراعة.
دعم جمع البيانات العالية الجودة القابلة للمقارنة حول مخاطر سلسلة اإلمدادات والعناية الواجبة ونشرها  	

واإلبالغ عنها، لكي تتخذ الشركات والمستثمرون القرارات على نحو فعال ومستنير.
تطوير دورات تدريبية وأنشطة لبناء القدرات لفائدة منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين. 	

وللحصــول علــى معلومــات كاملــة، ُيرجــى االطــالع علــى التقريــر النهائــي فهــو يعــرض الــدروس المســتفادة مــن 
ــة علــى الممارســات الجيــدة، ويســلط الضــوء علــى التحديــات فــي معالجــة  المشــروع التجريبــي، بمــا فــي ذلــك أمثل
المخاطــر واآلثــار فــي العمليــات والعالقــات التجاريــة للشــركات، ويقــدم توصيــات للشــركات وصانعــي السياســات حــول 
كيفيــة مواجهــة هــذه التحديــات. ويوفــر العــرض بنســق PPT الــذي تخلــل المائــدة المســتديرة والمرفــق بهــذا التقريــر 

الموجــز، معلومــات رفيعــة المســتوى.

https://mneguidelines.oecd.org/Pilot-project-on-the-implementation-of-the-OECD-FAO-Guidance-for-Responsible-Agricultural-Supply-Chains-FINAL-REPORT.pdf
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االستنتاجات الرئيسية:

أتــاح المشــروع التجريبــي منصــة آمنــة وفريــدة لتتمكــن الشــركات مــن تبادل الممارســات الجيدة ومناقشــة التحديات  	
فــي بــذل العنايــة الواجبــة وفًقــا لتوجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة 

والزراعة.
كان تنــوع الجهــات المشــاركة فــي المشــروع التجريبــي )أجــزاء مختلفــة مــن سلســلة القيمــة، نشــطة فــي مجــاالت  	

ــا الســتخالص الــدروس. وكان أحــد  ســلعية متعــددة، تعمــل فــي أجــزاء مشــتركة ومختلفــة مــن العالــم( مصــدًرا غنيًّ
تلــك الــدروس إدراك أن مخاطــر الســلوك التجــاري المســؤول غالًبــا مــا تكــون شــائعة عبــر سلســلة اإلمــداد. وســاعد 
المشــروع التجريبــي فــي إقامــة حــوارات بّنــاءة بيــن القطاعــات حــول المخاطــر المشــتركة. وتبحــث بعــض الشــركات 

اآلن فــي كيفيــة التصــدي، بشــكل تعاونــي، للتحديــات والمخاطــر النظميــة فــي المناطــق الجغرافيــة المشــتركة.
ســاعد المشــروع التجريبــي الشــركات علــى تعزيــز عمليــات العنايــة الواجبــة الحاليــة، بمــا فــي ذلــك العمل مــع اإلدارة  	

العليــا. وقــد يّســر التعــاون بيــن مختلــف اإلدارات/وحــدات األعمــال لبنــاء فهــم داخلــي ودعــم للعنايــة الواجبــة، وال 
ــات ومعالجــة المخاطــر. كمــا ســاعد الشــركات علــى التواصــل بشــكل أفضــل مــع شــركائها  ــد األولوي ســيما تحدي

التجارييــن بشــأن أهميــة بــذل العنايــة الواجبــة فــي سلســلة اإلمــداد.
قــد تكــون التوصيــات الــواردة فــي توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة  	

األغذيــة والزراعــة، جــزًءا مــن الحــد األدنــى مــن التوقعــات فــي مــا يتعلــق بإبــرام العقــود. وتحــدد العنايــة التعاقديــة 
الواجبــة التوقعــات الســلوكية لــكل مــن المنتجيــن والمشــترين، ويمكــن التعبيــر عنهــا فــي نقــاط بســيطة قابلــة 
ــا فــي بنــاء قــدرات المنتجيــن لتحســين العنايــة  للتنفيــذ. وتــؤدي الشــركات ومنظمــات المجتمــع المدنــي دوًرا مهمًّ
التعاقديــة الواجبــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للمســتثمرين االســتفادة مــن دورهــم لزيــادة تعزيــز الســلوك 
التجــاري المســؤول مــن خــالل تحفيــز العمــالء بشــروط وأســعار تفضيليــة يمكــن أن تســاعد فــي تحقيــق التكافــؤ 

فــي الفــرص.
ــا فــي اعتمــاد العنايــة الواجبــة مــن خــالل  	 تــؤدي الحكومــات التــي انضمــت إلــى المشــروع التجريبــي دوًرا محورًي

وضــع تشــريعات وتعزيــز توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميدان االقتصــادي ومنظمة األغذيــة والزراعة، 
باإلضافــة إلــى إنشــاء جهــات اتصــال وطنيــة. وينبغــي أن تشــمل جهــود المشــاركة الحكوميــة الشــركات الصغيــرة، 
ال ســيما فــي سالســل اإلمــدادات الزراعيــة والغذائيــة. كمــا ينبغــي بــذل الجهــود للعمــل مــع مجموعــة واســعة 
مــن الــوزارات. وعملــت أمانــة جهــة االتصــال الوطنيــة الفرنســية )الهيئــة الثالثيــة التــي تســتضيفها وزارة الماليــة( 
مــع أصحــاب المصلحــة لتنظيــم نــدوات ونشــر مبــدأ العنايــة الواجبــة فــي سلســلة اإلمــداد الصــادر عــن منظمــة 
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، ال ســيما لــدى الرابطــة الزراعيــة. كمــا أدى 
اتبــاع ُنهــج جماعيــة واتســاق السياســات إلــى الموافقــة علــى صكــوك قانونيــة غيــر ملزمــة، مــن قبيــل االســتراتيجية 
الوطنيــة الفرنســية لمكافحــة إزالــة الغابــات المســتوردة، والتــي تشــير إلــى توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة 
فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن سالســل اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة، وتتنــاول 

الســلع األساســية.
ــا مــن خــالل مجموعــة  	 مــن المهــم أن تواصــل الحكومــات تعزيــز مبــدأ العنايــة الواجبــة لسالســل اإلمــدادات دولًي

الســبع ومجموعــة العشــرين، ومــن خــالل اإلجــراءات الحكوميــة فــي تمويــل التنميــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل 
ــة. ــة اإلقليمي بنــوك التنمي

ــا  	 ــر العمــل علــى نطــاق أوســع مــع الحكومــات والمجتمــع المدنــي وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن أمــًرا ضرورًي ُيعتب
لمواجهــة التحديــات والمخاطــر النظميــة فــي سالســل اإلمــدادات. ويمكــن أن تســاعد منظمــة التعــاون والتنميــة 
فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، فــي توجيــه اإلجراءات بالتنســيق مــع المنظمــات والمبادرات 

األخــرى، مــع التركيــز علــى االســتفادة مــن مواطــن القــوة النســبية وتجّنــب االزدواجيــة فــي اإلجــراءات.
كانــت مــدة المشــروع التجريبــي قصيــرة للغايــة ولــم يتــح ذلــك إمكانيــة دمــج الــدروس المســتفادة فــي سياســات  	

الشــركات وممارســاتها ورصــد التغييــرات. وقــد نظــرت الشــركات إلــى المشــروع التجريبــي علــى أنــه نقطــة انطــالق 
جيــدة، لكــّن أنشــطة المتابعــة التــي تدعمهــا منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذية 

ــذ. والزراعــة يمكــن أن تســاعد فــي تحويــل المجموعــات المشــاركة مــن مجتمــع مهتــم إلــى مجتمــع منفِّ
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إحداث تأثير جماعي

ــارات  ــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة خي ــة منظمــة التعــاون والتنمي لمحــة عامــة: قدمــت أمان
لتحســين االســتيعاب والتأثيــر فــي سالســل اإلمــدادات المســؤولة علــى مــدى الســنوات الثــالث المقبلــة. ويتمثــل 
دور المنظمتيــن فــي تعزيــز وتوضيــح توقعــات العنايــة الواجبــة بمــا يتماشــى مــع التوجيهــات الصــادرة عنهمــا ودعــوة 
أصحــاب المصلحــة العالمييــن إلــى تعزيــز التقــارب وتجنــب االزدواجيــة فــي الجهــود والتغلــب علــى العقبــات التــي تعيــق 
ــى نقــاط قوتهــا باعتبارهــا  ــز عل ــق ترّك ــة خارطــة طري ــى نطــاق واســع، قّدمــت األمان ــذ عل ــى التنفي ــذ. وبالنظــر إل التنفي
منظًمــا محايــًدا وميّســًرا، وعلــى المشــورة الفنيــة والبحــوث والتوعيــة والتعــاون. واختــار المشــاركون أولويــة واحــدة مــن 
ــر تطبيــق تصويــت فــي الوقــت الفعلــي، وذكــروا ســبب اختيارهــم لهــا، وناقشــوا الُنهــج  بيــن األنشــطة المقترحــة عب

الجماعيــة الممكنــة.

الرئيــس: الســيد David Hegwood، كبيــر مستشــاري األمــن الغذائــي فــي الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، رئيــس 
المجموعــة االستشــارية؛

 
عرض من تقديم:

السيدة Shivani Kannabhiran، مستشارة في شؤون السياسات، مركز السلوك التجاري المسؤول، منظمة  	
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

السيد Pascal Liu، كبير الخبراء االقتصاديين، رئيس الفريق المعني باالستثمارات الدولية التابع لشعبة التجارة  	
واألسواق، منظمة األغذية والزراعة.

األولويــات للفتــرة 2020-2021: قدمــت األمانــة نظريــة التغييــر مــن أجــل سالســل اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة 
للســنوات المقبلــة، مــع التركيــز علــى توســيع نطــاق التنفيــذ والتأثيــر. وينبغــي إســناد األولويــة لألنشــطة التــي يمكــن 
ــا وتشــّجع أعــداًدا كبيــرة مــن الشــركات علــى تنفيــذ توصيــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي  ــًرا مضاعًف أن تحــدث تأثي
الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة. وينبغــي تنفيــذ األنشــطة المقترحــة بالتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة 

االســتراتيجيين، أال وهــم: 

واضعو السياسات مثل السلطات التنظيمية الوطنية وهيئات وضع المعايير، لتعزيز دمج توصيات منظمة  	
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة في السياسات والقوانين. وباإلضافة 

إلى ذلك، يمكن دمج التوصيات بشأن العناية الواجبة في اتفاقات التجارة الحرة والمشتريات العامة. وينبغي 
أيًضا بذل جهود إلشراك الهيئات السياسية التي تتولى صياغة جدول األعمال العالمي بشأن االستدامة، مثل 

األمم المتحدة ومجموعة السبع ومجموعة العشرين. وينبغي أيًضا تحسين االستفادة من شبكة جهات االتصال 
الوطنية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لتعزيز التوجيهات الصادرة عنها وعن منظمة 

األغذية والزراعة، على نحو منهجي في البلدان الملتزمة، ولدى الشركات الموجودة في تلك البلدان والتي 
تعمل على مستوى العالم؛

الجهات الفاعلة في القطاع التي يمكن أن تساعد في مضاعفة تأثير ممارسات األعمال المسؤولة وإنفاذ مبدأ  	
العناية الواجبة، مثل منظمات وضع المعايير وأنظمة إصدار الشهادات التي يقودها القطاع. وعلى سبيل 

المثال، يمكن لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة إجراء تقييم لمواءمة 
أنظمة إصدار الشهادات الحالية مع التوصيات التي تتضمنها التوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية 

في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة. وبالمثل، ينبغي بذل جهود للعمل مع مجموعات من 
مشغلي األعمال الذين يمكنهم التأثير على اعتماد توصيات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
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ومنظمة األغذية والزراعة، مثل الرابطات الصناعية والنقابات وبورصات السلع وتجار السلع والمستثمرين في 
القطاع الزراعي.

وخــالل هــذه الجلســة الختاميــة، صــّوت المشــاركون فــي المائــدة المســتديرة علــى إجــراء واحــد ذي أولويــة مــن القائمــة 
أدناه:

تقييم مواءمة أنظمة إصدار الشهادات؛ 	
تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني والعاملين في تنفيذ معايير السلوك التجاري المسؤول؛ 	
توفير بيانات عن اعتماد معايير السلوك التجاري المسؤول وآثارها؛ 	
العمل مع الجهات المتعددة الفاعلة في القطاع )من قبل تجار السلع، وهيئات وضع المعايير وأنظمة إصدار  	

الشهادات، والمستثمرين(؛
دمج توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة في السياسات  	

الوطنية )مثل اتساق السياسات وتكافؤ الفرص(؛
إجراء بحوث حول العقبات التي تعيق العناية الواجبة )مثل كلفة العناية الواجبة(؛ 	
توفير أدوات ودورات تدريبية في ما يتعلق بالعناية الواجبة لفائدة القطاع. 	

ُأدلــَي بمــا مجموعــه 41 صوًتــا. وأشــار مــا يقــرب مــن 40 فــي المائــة مــن المشــاركين )16 صوًتــا( إلى أن إدمــاج توجيهات 
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة فــي السياســات الوطنيــة كان فــي 
ــار الســلع،  ــددة الفاعلــة فــي القطــاع )مــن قبيــل تج ــع الجهــات المتع ــاركة م ــك المش صــدارة أولوياتهــم. وأعقــب ذل

وهيئــات وضــع المعاييــر وأنظمــة إصــدار الشــهادات، والمســتثمرين(، وتقييــم مواءمــة أنظمــة إصــدار الشــهادات.

5 4 4 4
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16

0

المواءمة

أولويات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة

مجموع األصوات 41:

تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني والعاملين

المشاركةتوفير البيانات

البحوثاإلدماج

توفير األدوات والدورات التدريبية
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االستنتاجات الرئيسية:

مــن المهــم إذكاء الوعــي بسالســل اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة فــي البلــدان غيــر األعضــاء فــي منظمــة  	
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي. ويمكــن أن يكــون الدعــم المقــدم مــن الــدول األعضــاء فــي منظمــة 
ــل مجموعــة العشــرين، وســيلة لتســهيل  ــة، مث ــات الدولي ــدان االقتصــادي والمنتدي ــة فــي المي التعــاون والتنمي
نشــر المعــارف وتنميــة القــدرات. وقــد يســاعد ذلــك فــي تكويــن فهــم أفضــل للتوقعــات الدوليــة بشــأن األعمــال 

ــة المســؤولة واالســتثمار المســؤول. التجاري
مــن المتوقــع أن تقــوم منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، بتطبيــق  	

الممارســات الجيــدة والــدروس المســتفادة مــن المشــروع التجريبــي علــى البرامــج الجاريــة، والعمــل بشــكل أوثــق 
مــع اللجــان ذات الصلــة لتجنــب ازدواجيــة الجهــود وخلــق المزيــد مــن أوجــه التــآزر. وبالنظــر إلــى التوقعــات الدوليــة 
المتزايــدة، ال يوجــد عائــق أمــام إنشــاء برنامــج تقــوده المنظمتــان بشــكل مشــترك لزيــادة تعزيــز الســلوك التجــاري 
المســؤول فــي القطــاع الزراعــي. وعلــى ســبيل المثــال، يقضــي قانــون االتحــاد األوروبــي بــأن تقــوم سياســات 
االتحــاد األوروبــي ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك السياســة التجاريــة، بتعزيــز مســألة التنميــة المســتدامة. وتتضمــن 

االتفاقــات التجاريــة الحديثــة لالتحــاد األوروبــي قواعــد بشــأن التجــارة والتنميــة المســتدامة.
ال يــزال االهتمــام بتقييــم المواءمــة مرتفًعــا. وإن اســتخدام األنظمــة القياســية فــي عمليــة العنايــة الواجبــة ليــس  	

حــاًل ســحرًيا ويمكــن تحســينه مــن خــالل مواءمتــه مــع األطــر المعتــرف بهــا دولًيــا مثــل توجيهــات منظمــة التعــاون 
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة. وقــد بــدأت بالفعــل بعــض مبــادرات القطــاع 
المشــارِكة فــي المشــروع التجريبــي، فــي مراجعــة معاييرهــا لتتماشــى مــع توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة 
ــة والزراعــة. واقترحــت منظمــات المجتمــع المدنــي أيًضــا النظــر عــن  ــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذي فــي المي
كثــب فــي كيفيــة توزيــع الفوائــد الناجمــة عــن االمتثــال لتلــك المعاييــر، علــى ســبيل المثــال مكافــأة المزارعيــن علــى 

جهودهــم.
نظــًرا إلــى إمكانيــة اســتفادة الجهــات الفاعلــة المتعــددة فــي القطــاع مــن تأثيرهــا اإليجابــي لتطويــر التشــريعات،  	

فــإن العمــل معهــا يمكــن أن يســاعد فــي تحقيــق التكافــؤ فــي الفــرص. ويمكــن لهــذه الجهــات أن تركــز علــى مخاطــر 
مختلفــة، مثــل مخــاوف المســتثمرين إزاء المخاطــر التشــغيلية، ومخــاوف الشــركات التــي تتواصــل مــع المســتهلك 

إزاء المخاطــر المحدقــة بالســمعة - يجــب أن يكــون العمــل مــع الجهــات الفاعلــة وفًقــا لذلــك.
ا لقيــاس أداء الشــركات، وكذلــك  	 ُيعــّد جمــع البيانــات الموثوقــة لمقارنــة سالســل الســلع المختلفــة مفيــًدا جــدًّ

للتحقــق مــن الفجــوات فــي إدارة المخاطــر لفهــم األســباب الجذريــة.
ــم فــي األنشــطة  	 ــرة والمتوســطة الحج ــة والشــركات الصغي ــات العمالي ــد مــن النقاب ــا إشــراك المزي ُيشــّجع أيًض

المســتقبلية.

المالحظات الختامية

المتحدثون:

السيد David Hegwood، كبير مستشاري األمن الغذائي في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، رئيس  	
المجموعة االستشارية؛

السيد Pascal Liu، كبير الخبراء االقتصاديين، رئيس الفريق المعني باالستثمار الدولي التابع لشعبة التجارة  	
واألسواق، منظمة األغذية والزراعة؛

السيدة Shivani Kannabhiran، مستشار في شؤون السياسات، مركز السلوك التجاري المسؤول، منظمة  	
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.



لمحــة عامــة: لّخــص رئيــس المجموعــة االستشــارية بإيجــاز مناقشــات المائــدة المســتديرة وشــّجع أمانــة منظمــة التعــاون 
ــة  ــت األمان ــم. وأعرب ــم القائ ــى الزخ ــاظ عل ــى الحف ــة عل ــة والزراع ــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذي ــة فــي المي والتنمي
عــن شــكرها أعضــاء المجموعــة االستشــارية والمشــاركين فــي المشــروع التجريبــي وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن علــى 

عملهــم ودعمهــم المســتمر.  

االستنتاجات الرئيسية:

شــّدد المشــاركون علــى فائــدة المشــروع التجريبــي ودعــوا منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي  	
ــن وغيرهــا مــن  ــواردة فــي توجيهــات المنظمتي ــات ال ــج للتوصي ــة التروي ــى مواصل ــة إل ــة والزراع ومنظمــة األغذي

ــر الخاصــة بالســلوك التجــاري المســؤول فــي القطــاع الزراعــي. المعايي
أكــد أصحــاب المصلحــة مجــدًدا علــى ضــرورة أن ترّكــز األنشــطة المســتقبلية علــى التنفيذ الهــادف والنتائــج الفعلية،  	

بالتعــاون مــع جميــع أصحــاب المصلحــة )ال ســيما الحكومــات والمجتمع المدنــي والعمال(.
ســتناقش منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي وأمانــة منظمة األغذيــة والزراعة األســاليب الخاصة  	

بالبرنامــج العالمــي ألصحــاب المصلحــة المتعدديــن لدعــم اعتمــاد التوجيهــات الصــادرة عــن المنظمتيــن منظمــة 
علــى نطــاق واســع وتأثيرهــا الهــادف والقابــل للقيــاس، مــن خــالل االســتلهام مــن وجهــات النظــر المشــتركة خــالل 

هــذه المائــدة المســتديرة.
ستحتاج جميع األنشطة وإجراءات المتابعة المستقبلية إلى التمويل. 	

لمزيد من المعلومات، ُيرجى االّطالع على البيان الصحفي )باللغة الفرنسية( أو زيارة الموقعين:  
/guidance#.YWA_FS8Rpqs وhttp://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm

http://www.fao.org/economic/est/issues/investment

ــة والزراعــة أن  ــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذي ــاون والتنميــة فــي المي ــات منظمــة التع ــف يمكــن لتوجيه كتّيــب: كي
ــة المســتدامة ــق أهــداف التنمي تســاعد فــي تحقي

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة، 2022

https://mneguidelines.oecd.org/ocde-et-fao-appellent-a-un-renforcement-de-la-diligence-raisonnable-pour-des-chaines-d-approvisionnement-agricoles-responsables.htm
https://mneguidelines.oecd.org/oecd-and-fao-call-for-scaling-up-of-due-diligence-for-responsible-agricultural-supply-chains.htm
http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance#.YWA_FS8Rpqs
http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm
http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance#.YWA_FS8Rpqs
https://www.fao.org/3/ca7970ar/ca7970ar.pdf
https://www.fao.org/3/ca7970ar/ca7970ar.pdf

