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إدماج المنظور الجنساني ضمن العناية الواجبة في 

سالسل اإلمدادات

المائــة  فــي   37 نحــو  الزراعــي،  القطــاع  فــي  النســاء،  تشــّكل 
ــة علــى المســتوى العالمــي )منظمــة العمــل  مــن القــوى العامل
الدوليــة، 2020(.  وفــي مراحــل معّينــة مــن سالســل اإلمــدادات 
أو فــي سالســل ســلع محــّددة، تشــّكل النســاء الغالبيــة العظمــى 

مــن القــوة العاملــة.

ــات  وفــي مختلــف المناطــق، تواجــه النســاء مــن شــّتى الفئ
ــوع الجنــس،  ــى أســاس ن ــرة قائمــة عل ــوًدا كبي ــة قي االجتماعي
ــة عميقــة الجــذور تحــدد  ــة وثقافي ــر اجتماعي ــى معايي ــز عل ترتك
وأدوارهــا.  المــرأة  ســلوكيات  حيــث  مــن  مقبــول  هــو  مــا 
فــي  فاعلــة  كجهــات  النســاء  إمكانــات  مــن  يحــّد  مــا  وهــذا 
القطــاع االقتصــادي وقدرتهــن علــى تحقيــق الفوائــد الكاملــة 

والزراعــة، 2020(. األغذيــة  )منظمــة  فيــه  لمســاهمتهن 
ويمكــن وصــف الكثيــر مــن عمــل النســاء علــى أنــه غيــر معتــرف 

بــه وهــّش )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2018أ(. وفــي القطــاع الزراعــي، مــن األرجــح أن تتركــز النســاء فــي وظائــف غيــر 
مســتقرة تتميــز بعــدم المســاواة فــي األجــور، وظــروف العمــل الســيئة، واالفتقــار إلــى الضمــان االجتماعــي، وانخفــاض 
مســتويات تمثيلهــن فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات. وفــي سالســل اإلمــدادات الزراعيــة، غالًبــا مــا تتأثــر النســاء بأشــكال 
متعــددة مــن التمييــز القائــم علــى نــوع الجنــس، بمــا فــي ذلــك محدوديــة ملكيــة األراضــي والمــوارد الطبيعيــة والتحكــم فيهــا، 
والحواجــز التــي تعتــرض ســبيل الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة واألســواق الرســمية، وانعــدام إمكانيــة الوصــول إلــى ســبل 

االنتصــاف وانتهــاك العديــد مــن حقــوق اإلنســان األساســية.

ــرة منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة  أعــّدت هــذه المذكّ
لألمــم المتحــدة )المنظمــة(، بنــاًء عــى التوجيهــات الصــادرة عنهمــا بشــأن سالســل اإلمــدادات الزراعيــة 
المســؤولة والتوجيهــات الصــادرة عــن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي بشــأن بــذل 
ــرة أمثلــة توضيحيــة وتوصيــات حــول  العنايــة الواجبــة فــي الســلوك التجــاري المســؤول. وتقــّدم المذكّ
الطريقــة التــي يمكــن أن تدمــج بهــا الشــركات المنظــور الجنســاني فــي إجــراءات العنايــة الواجبــة عــى 

طــول سالســل اإلمــدادات الزراعيــة.

تشكّل النساء، في القطاع الزراعي، 
نحو 37 في المائة من القوى العاملة 

عىل المستوى العالمي.
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وبالتالــي، فــإن الشــركات العاملــة فــي القطــاع الزراعــي لديهــا فرصــة هائلــة لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين، وتحســين آفــاق 
النســاء فــي هــذا القطــاع، والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وال ســيما الهــدف 5 مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة بشــأن تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كل النســاء والفتيــات.

الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

تشّكل النساء، في القطاع الزراعي، نحو 37 في المائة من القوى العاملة على المستوى  	
العالمي

7 في المائة من إجمالي االستثمارات الزراعية موّجهة للنساء في مجاالت الحراجة وصيد  	
األسماك والزراعة1 

14 في المائة من المناصب اإلدارية في القطاع الزراعي تشغلها نساء  	
 تحصل 5 في المائة من النساء في القطاع الزراعي في البلدان النامية على خدمات 	

اإلرشاد الزراعي )منظمة األغذية والزراعة، 2013(
تشّكل النساء أقل من 15 في المائة من مالكي األراضي الزراعية حول العالم )منظمة  	

األغذية والزراعة، 2018ب(

ويمكــن لبــذل العنايــة الواجبــة فــي سالســل اإلمــدادات، علــى النحــو الموصــى بــه فــي توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة 
فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن سالســل اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة )توجيهــات منظمــة 
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي( )توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة 
األغذيــة والزراعــة(، أن يمّكــن الشــركات مــن تحديــد المخاطــر فــي القطــاع الزراعــي والوقايــة منهــا والتخفيــف مــن حدتهــا مــن 
خــالل وضــع إجــراءات للتصــدي لهــذه اآلثــار الســلبية، وتنفيذهــا. ويمكــن إلدمــاج المنظــور الجنســاني فــي العنايــة الواجبــة 
فــي سالســل اإلمــدادات أن يدعــم الشــركات فــي األخــذ بنهــج اســتباقي ومنهجــي إلدارة المخاطــر مــع ضمــان أاّل تــؤدي 
اإلجــراءات المتخــذة إلــى تقويــض المســاواة بيــن الجنســين )منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصادي/منظمــة 
ــق الهــدف 5 مــن  ــراز مســاهمة الشــركات فــي تحقي ــة فــي إب ــة الواجب ــة والزراعــة، 2014(. ويمكــن أن تســاعد العناي األغذي
أهــداف التنميــة المســتدامة علــى نحــو قابــل للقيــاس، بمــا يتجــاوز نطــاق العمليــات الخاصــة التــي تضطلــع بهــا الشــركات 

للوصــول إلــى سالســل اإلمــدادات بأكملهــا. 

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

ــد  تســاعد توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة الشــركات علــى التقّي
ــة  ــة لمنظمــة التعــاون والتنمي ــادئ التوجيهي ــك المب ــر القائمــة الخاصــة بالســلوك التجــاري المســؤول، بمــا فــي ذل بالمعايي
فــي الميــدان االقتصــادي للمؤسســات متعــددة الجنســيات، ومبــادئ لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي الخاصــة باالســتثمارات 
ــة وحقــوق اإلنســان،  ــة بشــأن األعمــال التجاري ــادئ األمــم المتحــدة التوجيهي ــة، ومب المســؤولة فــي الزراعــة ونظــم األغذي
والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. كمــا توفــر التوجيهات للشــركات إطاًرا عملًيــا ومجموعة من التوصيات 
لبــذل العنايــة الواجبــة المراعيــة للمنظــور الجنســاني والتصــدي للمخاطــر التــي قــد تكــون خاصــة بالنســاء. وبفضــل توجيهــات 
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، يمكــن للشــركات أن تعــرف وتثبــت أنهــا 
تتخــذ إجــراءات للتصــدي للمخاطــر المتعلقــة بقضايــا المنظــور الجنســاني فــي عملياتهــا وسالســل اإلمــدادات الخاصــة بهــا، 
وأنهــا تنظــر فــي تأثيــر قراراتهــا التجاريــة علــى الهــدف 5 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين.

منظمة األغذية والزراعة )2013(، المساواة في الوصول إلى الموارد والسلطة لتحقيق األمن الغذائي في مواجهة تغّير المناخ،  1 
http://www.fao.org/assets/infographics/FAO-Infographic-Gender-ClimateChange-en.pdf

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/4456d3f6-ar?_ga=2.135105524.418040902.1635768353-1163067615.1635768353
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/4456d3f6-ar?_ga=2.135105524.418040902.1635768353-1163067615.1635768353
http://www.fao.org/assets/infographics/FAO-Infographic-Gender-ClimateChange-en.pdf
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المنظور الجنساني كموضوع شامل في اعتبارات السلوك التجاري المسؤول

تســّلط توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة الضــوء علــى المخاطــر 
المشــتركة فــي هــذا القطــاع، بمــا فــي ذلــك حقــوق اإلنســان وحقــوق العمــل وحقــوق حيــازة المــوارد الطبيعيــة والوصــول 
إليهــا. وتعــّد القضايــا الجنســانية أحــد مخاطــر الســلوك التجــاري المســؤول الشــاملة والتــي ينبغــي علــى الشــركات إدراجهــا 
كجــزء مــن اعتبــارات األعمــال التجاريــة المســؤولة. ويمكــن إدمــاج اعتبــارات المخاطــر هــذه فــي سياســات الســلوك التجــاري 
المســؤول التــي تتبعهــا الشــركات كجــزء مــن اســتراتيجيات إدارة المخاطــر الخاصــة بهــا. ويعتبــر وجــود سياســات ونظــم إدارة 
شــاملة الخطــوة األولــى للشــركات لبــذل العنايــة الواجبــة علــى أســاس المخاطــر، علــى النحــو الموصــى بــه فــي توجيهــات 
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة. وإن االلتزامــات السياســية الواضحــة ونظــم 
اإلدارة القويــة تمّكــن الشــركات مــن صياغــة رؤيتهــا واســتراتيجيتها علــى مســتوى الشــركة فــي مــا يتعلــق بالمســاواة بيــن 

الجنســين. وهــذا يشــمل تحديــد المســؤوليات ودعــم وحــدات العمــل ذات الصلــة فــي التنفيــذ وضمــان المســاءلة.

الشكل 1: توجيهيات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة لفائدة للشركات

ــة المســؤولة،  ــة والزراعــة بشــأن سالســل اإلمــداد الزراعي ــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذي ــة فــي المي المصــدر: توجيهــات منظمــة التعــاون والتنمي
.2016

وتوصــي توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذية والزراعة أيًضا بأن تنشــر الشــركات 
وتــدرج السياســات المراعيــة للمنظــور الجنســاني فــي عقــود المورديــن واالتفاقــات المبرمــة مــع الشــركاء التجارييــن. ويمكــن 
للشــركات أن تشــجع شــركاءها فــي العمــل علــى اعتمــاد سياســات وإجــراءات تراعــي المنظــور الجنســاني مــن خــالل اســتخدام 
نفوذهــا، بشــكل فــردي أو بالتعــاون مــع اآلخريــن. ويمكــن أن تســتخدم الشــركات أيًضــا نفوذهــا لحث شــركائها على المشــاركة 

فــي العمليــات لتــدارك الوضع.

القضاء على
التمييز

ضد النساء

تعزيز مشاركتهن
الهادفة

في عملية
صنع القرارات

واألدوار القيادية

ضمان
تطورهن
وتقدمهن

في المجال المهني

تسهيل وصولهن إلى 
الموارد الطبيعية والمدخالت 

واألدوات اإلنتاجية 
والخدمات االستشارية 

والمالية والتدريب واألسواق 
والمعلومات، والتحكم فيها 

على قدم من المساواة
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بذل العناية الواجبة القائمة على المخاطر لتعزيز المساواة بين الجنسين

العنايــة الواجبــة هــي العمليــة التــي ينبغــي أن تتبعهــا 
الشــركات لتحديــد مــا ينتــج عــن أنشــطتها وسلســلة 
اإلمــدادات الخاصــة بهــا وعالقاتهــا التجاريــة األخــرى، 
حدوثهــا  ومنــع  ومحتملــة  فعليــة  ســلبية  آثــار  مــن 

والتخفيــف منهــا، وشــرح طريقــة معالجتهــا.

توصــي توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة باتبــاع نهــج تكــراري قائــم 
علــى المخاطــر للعنايــة الواجبــة. وهــذا يشــمل تصميــم مناهــج لمخاطــر محــددة ومراعــاة كيــف يمكــن للمخاطــر فــي القطــاع 
ــات،  ــى النســاء والفتي ــر عل ــة المخاطــر أو سالســل اإلمــدادات، التأثي ــال فــي الســياقات العالي ــى ســبيل المث الزراعــي، عل

وخلــق المزيــد مــن التمييــز علــى أســاس الهويــات المتداخلــة مثــل نــوع الجنــس.

الشكل 2: إطار العناية الواجبة على أساس المخاطر المكّون من خمس خطوات

المصــدر: توجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لسالســل اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة - 
المســاعدة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة, 2021

تسترشــد العنايــة الواجبــة بمشــاركة أصحــاب المصلحــة، بمــن فيهــم النســاء. وُتعــّد المشــاركة الهادفــة ألصحــاب المصلحــة 
جــزًءا رئيســًيا مــن عمليــة العنايــة الواجبــة. وقــد تتأثــر النســاء أكثــر مــن الرجــال بنشــاط تجــاري، أو بطــرق مختلفــة، وقــد يحتجــن 
إلــى المزيــد مــن االهتمــام فــي ســياق أنشــطة إشــراك أصحــاب المصلحــة. ومــن المهــم تحديــد العوائــق المحتملــة التــي 
تحــول دون إشــراك النســاء والســعي إلــى إزالتهــا )مثــل اإللمــام بالقــراءة والكتابــة، والثقافــة، واختــالل التــوازن بين الجنســين 
وموازيــن القــوى، واالنقســامات داخــل المجتمــع، ومــا إلــى ذلــك( مــن أجــل ضمــان فعاليــة المشــاركة. وقــد ترغــب الشــركات 
أيًضــا فــي استشــارة الخبــراء فــي القضايــا الجنســانية للحصــول علــى إرشــادات عنــد وضــع إجــراءات العنايــة الواجبــة المراعيــة 

للمنظــور الجنســاني وتنفيذهــا.

التفكير في كيف يمكن لآلثار السلبية 
الفعلية أو المحتملة أن تكون مختلفة 

بالنسبة إىل النساء أو قد تكون خاصة بهن

3

24

15

إنشاء أنظمة إدارية قوية في الشركات

إعداد وتنفيذ استراتيجية من أجل االستجابة للمخاطر المحددة

 إطار عمل من
 خمس خطوات

رفع تقارير بشأن العناية الواجبة في سلسلة اإلمداد

التحقق من العناية الواجبة في 
سلسلة اإلمداد

إدماج: 

المشاركة الهادفة ألصحاب المصلحة، بمن 	 
فيهم النساء.

المنظور الجنساني في العناية الواجبة.	 

تحديد المخاطر الموجودة في سلسلة 
اإلمداد وتقييم هذه المخاطر وترتيبها 

بحسب األولوية

http://mneguidelines.oecd.org/How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/How-the-OECD-FAO-Guidance-can-help-achieve-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
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تطبيق المنظور الجنساني في العناية الواجبة

التفكيــر فــي كيــف يمكــن لآلثــار الســلبية الفعليــة أو المحتملــة أن تكــون مختلفــة بالنســبة إلــى النســاء أو قــد تكــون خاصــة 
بهــن.

الدرايــة بالقضايــا الجنســانية وحقــوق اإلنســان المتعلقــة بالنســاء فــي الحــاالت التــي قــد تتأثــر فيهــا النســاء علــى نحــو 
غيــر متناســب:  

في السياقات التي تواجه فيها النساء تمييًزا شديًدا. 	
في السياقات التي تؤثر فيها أنشطة المؤسسة بشكل كبير على االقتصاد المحلي والبيئة وإمكانية الوصول  	

إلى األراضي وسبل العيش.
في مناطق النزاع وما النزاع. 	
في القطاعات وسالسل اإلمدادات العالمية التي تعمل فيها أعداد كبيرة من النساء، من قبيل الزراعة وقطف  	

الزهور والعمل المنزلي، على سبيل الذكر ال الحصر.

ــد  ــد االقتضــاء، لتحدي تكييــف اإلجــراءات التــي تتخذهــا الشــركات، عن
اآلثــار ومنعهــا والتخفيــف مــن حدتهــا والتصــدي لها لضمــان فعاليتها 

ومالءمتهــا.  

جمع وتقييم البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وفهم ما إذا  	
كانت أنشطة الشركة تؤثر بشكل مختلف على الرجال والنساء.

وضع السياسات والخطط المستجيبة والمراعية للمنظور  	
الجنساني، وتصميمها وتقييمها للتخفيف من حدة اآلثار 

السلبية الفعلية والمحتملة المحددة والتصدي لها.
تحديد مواطن الضعف المتداخلة أو المتراكمة )مثل السكان  	

األصليين واأُلميين والنساء العامالت(.
وضع نظم إنذار تراعي المنظور الجنساني وحماية الُمبّلغين  	

عن المخالفات.
دعم مشاركة النساء المتساوية والهادفة في المشاورات والمفاوضات. 	
تقييم مدى استفادة النساء على نحو عادل من مدفوعات التعويضات أو غيرها من أشكال التعويض. 	
استشارة النساء بعيًدا عن الرجال وتهيئة فضاءات منفصلة للنساء للتعبير عن آرائهن وتقديم إسهامات بشأن  	

القرارات المتعلقة باألعمال التجارية.
تحديد االتجاهات واألنماط الخاصة بنوع الجنس في اآلثار السلبية الفعلية أو المحتملة التي تم التغاضي عنها  	

في عمليات العناية الواجبة.
تقييم مدى مراعاة آليات التظّلم للمنظور الجنساني، مع األخذ في االعتبار العقبات التي قد تمنع النساء من  	

الوصول إليها.

iStock©
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أمثلة على إجراءات العناية الواجبة المراعية للقضايا الجنسانية على طول سلسلة اإلمدادات الزراعية

توضح األمثلة أدناه طرق إدماج االعتبارات الجنسانية في إطار بذل العناية الواجبة المّكون من خمس خطوات
)الشكل 2(. وال تشّكل هذه األمثلة قائمة شاملة إلجراءات العناية الواجبة.

الخطــوة 1- إنشــاء نظــم إدارة قويــة فــي الشــركات مــن أجــل سالســل إمــدادات 
زراعية مســؤولة  

تســاعد نظــم اإلدارة القويــة فــي تعميــم المســؤوليات عــن إجــراءات العنايــة 
الواجبــة للمســاواة بيــن الجنســين عبــر أقســام الشــركة، إلــى جانــب المســاءلة 
علــى مســتوى مجلــس اإلدارة. ويمكــن أن تشــير الشــركة أيًضــا، فــي مــا تعتمــده 
ــة المســتدامة بشــأن  مــن سياســات، إلــى الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنمي
المســاواة بيــن الجنســين وأن تســّلط الضــوء علــى الطريقــة التــي تســاعد بهــا 
العنايــة الواجبــة فــي تحديــد المخاطــر المتعلقــة بالقضايــا الجنســانية والتصــدي 

لهــا. 

مثال على إجراءات العناية الواجبة:

اعتماد سياسة تراعي المنظور الجنساني على مستوى الشركة  	
أو دمجها في العمليات القائمة على طول سلسلة اإلمدادات 

بما يتماشى مع توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة )الشكل 1( .

تنظيم اإلدارة الداخلية لدعم العناية الواجبة في سالسل اإلمدادات التي تراعي المنظور الجنساني. 	
إنشاء نظام للرقابة والشفافية على طول سلسلة اإلمدادات لرصد تنفيذ سياسة الشركة بشأن المنظور  	

الجنساني.
تعزيز العمل مع الشركاء التجاريين، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية للتشجيع على اعتماد سياسة تراعي  	

المنظور الجنساني على مستوى الشركة.
إنشاء آلية للتظّلم على المستوى التشغيلي بالتشاور والتعاون مع النساء أو المجموعات التي تمثل النساء  	

الالتي لديهن اهتمامات قد تتأثر بأنشطة الشركة.

الخطوة 2- تحديد المخاطر الموجودة في سلسلة اإلمدادات وتقييم هذه المخاطر وترتيبها بحسب األولوية

يمكــن لشــركة مــن الشــركات، مــن خــالل تحليــل عملياتهــا وعالقاتهــا التجاريــة، أن تحــدد ماهيــة المخاطــر الجنســانية وموضعهــا 
وكيفيــة تأثيرهــا علــى النســاء، وبالتالــي علــى الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بشــأن المســاواة بيــن 
الجنســين. وتســاعد عمليــة تقييــم المخاطــر المحــددة الشــركة علــى إعطــاء األوليــة لإلجــراءات المتعلقــة بأشــد المخاطــر 

بالنســبة إلــى النســاء.

مثال على إجراءات العناية الواجبة:

رسم خارطة سلسلة اإلمداد للشركة بهدف تحديد شتى الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك تحديد أسماء  	
الموردين المباشرين وشركاء األعمال التجارية ومواقع العمليات. فعلى سبيل المثال، قد تطلب الشركة تفاصيل 

تستمد من أعمال عالية الخطورة بهدف إجراء المزيد من التقيمات ومنها تقييم عدد العمال وفقًا لجنسهم، 
وقائمة ممارسات إدارة المخاطر واإلجراءات المتخذة لتقييم المخاطر، وما إلى ذلك. 

FAO©
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تقييم مخاطر العمليات والعمليات والسلع والخدمات المرتبطة بالشركة وشركائها في األعمال التجارية على مدى  	
كامل دورة حياتها لتحديد المعنيين من أصحاب الحقوق وأصحاب المصلحة كالنساء. 

الخطوة 3- تصميم وتنفيذ استراتيجية من أجل االستجابة للمخاطر المحددة

ــى  ــن الشــركة مــن االنتقــال مــن األقــوال إل ــى تمكي ــم اســتراتيجية تراعــي المنظــور الجنســاني وتنفيذهــا إل ــؤدي تصمي ي
األفعــال. وإن اتخــاذ تدابيــر اســتباقية لمنــع المخاطــر المتصلــة بنــوع الجنــس والتخفيــف مــن حدتهــا، بمــا فــي ذلــك العمــل 
لمعالجــة األســباب الجذريــة، ييســر إحــراز تقــدم فــي تحقيــق الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بشــأن 

المســاواة بيــن الجنســين.

مثال على إجراءات العناية الواجبة:

مراعاة اآلثار المترتبة على النساء مع إيالء االعتبار الواجب لدورهن كجهات موردة لألغذية وقّيمة على التنوع  	
البيولوجي ومن أصحاب المعارف التقليدية عند إجراء تقييم لألثر على المخاطر البيئية واالجتماعية وحقوق 

اإلنسان والصحة والسالمة.
ضمان معاملة النساء معاملة عادلة، مع مراعاة ظروفهن والقيود واالحتياجات الخاصة بهن. 	
االعتراف بالدور الذي تؤديه النساء في القطاع واتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدهن والمساعدة  	

في ضمان تطورهن وتقدمهن في المجال المهني بشكل كامل، السيما من خالل تسهيل وصولهن 
إلى الموارد الطبيعية والمدخالت واألدوات اإلنتاجية والخدمات االستشارية والمالية والتدريب واألسواق 

والمعلومات، والتحكم فيها على قدم من المساواة.
عدم التمييز في حق العمال من حيث الوظائف أو المهن على أساس الهوية الجنسانية أو على أساس آخر، ما  	

لم تكن عملية االنتقاء المتعلقة بخصائص العمال تتبع سياسات حكومية راسخة تعزز على وجه التحديد زيادة 
المساواة في فرص التوظيف أو تتعلق بالمتطلبات األساسية لوظيفة ما.

تعزيز حصول النساء على التدريب. 	
تحديد أصحاب الحقوق مثل النساء، مع األخذ في االعتبار ليس فقط أصحاب حقوق الحيازة المعترف بها رسمًيا،  	

بل أيًضا أصحاب حقوق الحيازة العامة والخاصة والمشتركة والجماعية والمحلية والعرفية التي قد ال تكون مسّجلة 
ومملوكة بشكل رسمي، بسبل من بينها المشاورات المحلية والمفتوحة. 

الخطوة 4- التحقق من العناية الواجبة في سالسل اإلمدادات

ــن التحقــق الشــركة مــن تقييــم مــدى فعاليــة وأثــر العنايــة الواجبــة التــي تبذلهــا، مــام يمّكــن بــدوره مــن قيــاس التقــدم  يمكِّ
المحــرز فــي تحقيــق الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين.

مثال على إجراءات العناية الواجبة:

ضمان تمثيل صوت النساء بشكل كاٍف في عملية التحّقق من فعالية ممارسات العناية الواجبة التي تتبعها  	
الشركة ومن تحديد المخاطر أو التخفيف من حدتها أو منعها على النحو المالئم.
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فــي سالســل  الواجبــة  العنايــة  بشــأن  التقاريــر  رفــع   -5 الخطــوة 
اإلمــدادات

ــا عــن المخاطــر الجنســانية  ــغ خارجًي ــر العامــة التبلي يتضمــن رفــع التقاري
التــي تــم العثــور عليهــا ونتائــج اإلجــراءات المتخــذة. ويــؤدي ذلــك إلــى 
ــاء الثقــة والمصداقيــة فــي مــا يخــص التزامــات الشــركة بالســلوك  بن
التجاري المســؤول وبتحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المســتدامة 

بشــأن المســاواة بيــن الجنســين.

مثال على إجراءات العناية الواجبة:

تزويد النساء المتضررات والشركاء التجاريين بمعلومات  	
واضحة ودقيقة وفي حينها بشأن المخاطر المحددة 

والخطوات والتدابير المتخذة للتخفيف من حدتها أو منعها، 
على نحو يسهل الوصول إليه ويراعي المنظور الجنساني. 

وعلى سبيل المثال، يمكن للشركة أن تستخدم أسئلة 
توجيهية لتحديد الشكل المناسب للتواصل مع النساء، بما 

في ذلك ماهية العوائق التي قد تعترض الوصول إلى 
بعض الفئات المهمشة أو الضعيفة وقدرات الجمهور )اللغة واإللمام بالقراءة والكتابة والموقع والوقت والتوافر 

والكفاءات الفنية(.

iStock©
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