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 مقّدمة -أوالا 
 

 اخللفية واألساس املنطقي –ألف
 
اإلعمال التدرجيي  ودعملتحستني األمن الغذائي والتغذية أمر جوهري  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشتيداالستتثمار  -1

سبل كسب يف حتسني ملحوظة مسامهة  الرشيداالستثمار يقّدم و . األمن الغذائي الوطين يف سياقللحق يف الغذاء الكايف 
جلميع  عمل الئق وتوفريوالضعيفة، اجلماعات املهّمشة وأعضاء الصغرية ألصحاب احليازات  املستدامة، وخصوصاا  العيش

 وحظر، وتعزيز املستتتاواة االجتماعية واملستتتاواة بني اجلنستتتني مبا يستتتمس ابستتتتئصتتتال الفقر، العاملني يف جمال الزراعة واألغذية
أستتتتتوء أشتتتتتكال عمل األطفال، وتعزيز املشتتتتتاركة االجتماعية واالشتتتتتتمالية، وزايدة النمو االقتصتتتتتادي، وابلتا  حتقيق التنمية 

 املستدامة. 
 
والتجارة  اجملموعة الكاملة من األنشتتتتتتتتتطة يف جمال اإلنتاج، والتجهيز، والتستتتتتتتتتويق، نظم الزراعة واألغذيةوتشتتتتتتتتتمل  -2

الثروة ، و املنتجات الغذائية وغري الغذائيةواالستتتتتتتتتتهالك، والتصتتتتتتتتترف ابلستتتتتتتتتلع ال  مصتتتتتتتتتدرها الزراعة، مبا يف  ل  ابلتجزئة، 
املدخالت الالزمة والنواتج ال  تتأتى عن ال  تتضتتتتتتتتمن تربية األحياء املائية واحلراجة   ، والرعي، ومصتتتتتتتتايد األمساكاحليوانية

، واألشتتتتتتتتتتخا  املصتتتتتتتتتتلحةجمموعة واستتتتتتتتتتعة من أصتتتتتتتتتتحاب ذية أيضتتتتتتتتتتاا وتشتتتتتتتتتتمل نظم األغ. كّل خطوة من هذه اخلطوات
  . ال  حتدث فيها هذه األنشطة والطبيعية واالقتصادية والتكنولوجية البيئة االجتماعية والسياسية إضافة إىلواملؤسسات، 

 
 – واستخدامها واستقرارها إليها والوصول األغذية توافر –األبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية تتطّلب معاجلة  -3

إىل  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشتتتتتتتتيداالستتتتتتتتتثمار شتتتتتتتتري وي. نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشتتتتتتتتيداالستتتتتتتتتثمار يف زايدة ملحوظة 
ملموس، موّجه حنو دعم غري ال، ما قد يتضتتتتتّمن رأس مال مادي أو بشتتتتتري أو داث أصتتتتتول منتجة وتكوين رأس ماستتتتتتح

واردة يف هذه والتغذية والتنمية املستتتتتتتتدامة، مبا يف  ل  زايدة اإلنتاج واإلنتاجية، متاشتتتتتتتياا مع املبادئ الحتقيق األمن الغذائي 
اإلعمال احرتام حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها، مبا يف  ل   نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار ستلزم ويالوثيقة. 

الوطين، مبا يتماشى مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وصكوك ألمن الغذائي ا يف سياقالتدرجيي للحق يف الغذاء الكايف 
 . االضطالع ابالستثمار الرشيد املصلحةواسعة من أصحاب  جملموعةحقوق اإلنسان الدولية األخرى  ات الصلة. وميكن 

 
النستتتتتاء  –ن املزارعون األستتتتتريو يازات الصتتتتتغرية، مبن فيهم ونظراا إىل الدور احليوي الذي يضتتتتتطلع به أصتتتتتحاب احل -4

قدرهتم يف االستتتتتتتتتتتتتتتتثمار وأن تكون أن تتعزز ، من األمهية مبكان نظم الزراعة واألغذيةيف جمال االستتتتتتتتتتتتتتتتثمار يف  –والرجال 
االستتتتثمارات  ات األولوية يف أصتتتحاب احليازات الصتتتغرية واالستتتتثمارات من قبلهم  الرشتتتيداالستتتتثمار شتتتمل ويمضتتتمونة. 

ال  تعتمد بشتتتكل احمللية   صتتتغار املنتجني واجملّهزين، والرعاة، واحلرفيني، وصتتتيادي األمساك، واجملتمعات ومعهم، مبا يف  ل
ومن أجل تعزيز وضتتتتتتتتتتتمان االستتتتتتتتتتتتثمارات ال  يقوم  ا  الزراعيون. والعاملون، والستتتتتتتتتتتكان األصتتتتتتتتتتتليني، الغاابتوثيق على 

 أصحاب املصلحة اآلخرون اقوم  ال  ي ةالرشيد اتاالستثمار أصحاب احليازات الصغرية أنفسهم، ال بّد من االخنراط يف 
 .املذكورة يف هذه الوثيقةوفقاا للمبادئ  اوتعزيزه
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هم مسامهون رئيسيون يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ومستثمرون أساسيون وجيب أن يتّم اإلقرار أبّن املزارعني  -5
حنو خا  املزارع األستتتتتتتتتتتتتترية ال  تستتتتتتتتتتتتتتتثمر رأس ماهلا اخلا  واليد العاملة  يف القطاع الزراعي، مع األخذ يف االعتبار على

 لتابعة هلا يف أنشطتها الزراعية.ا
 
دمات قطاعات اخل، مثل التكميليةأن ينتج آاثراا مضتتتاعفة للقطاعات  نظم الزراعة واألغذيةوميكن لالستتتتثمار يف  -6

 االستتتتتتتتتثماردون ومن يف األمن الغذائي والتغذية والتنمية االقتصتتتتتتتتادية الشتتتتتتتتاملة. ستتتتتتتتامهة إضتتتتتتتتافية أو التصتتتتتتتتنيع  وابلتا  م
أو القدرة املدّعمة للحكومة احمللية لتقدمي خدمات عامة، قد  األستتتتاستتتتيةالبنية واخلدمات، مثل يف املنافع العامة  املصتتتتاحب

 نظم الزراعة واألغذيةستتتمرارية االستتتثمارات يف غري أّن اممكنة.  نظم الزراعة واألغذيةال تكون العديد من االستتتثمارات يف 
تعترب قيمة للموارد الطبيعية. ويف الوقت نفستتتتته، عتمد أيضتتتتتاا على حستتتتتن عمل النظم اإليكولوجية واالستتتتتتخدام املستتتتتتدام ت

االستتتتتثمار بنجاخ األخذ بنهج مو  من حيث ، فيما يعين نظم منتجة للزراعة واألغذية مهمةالستتتتالمة والصتتتتحة يف توليد 
احرتام املستتاواة بني اجلنستتني، والستتن  الرشتتيداالستتتثمار تطّلب ويالعامة الشتتاملة. البيئة والصتتحة و صتتحة اإلنستتان واحليوان 

 موثوقة ومتسقة وشفافة.  وأنظمةقانوانا ويستلزم وعدم التمييز 
 
قيمة  العاملي ال  أعّدهتا جلنة األمن الغذائي نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشتتتتتتتتتتيدالستتتتتتتتتتتثمار وتوّفر املبادئ املتعّلقة اب -7

وأتخذ ية العاملية وآلية التطبيق. سؤولاملومتعدد أصحاب املصلحة حيّفزه توافق يف اآلراء، يعّزز  مو مضافة من خالل هنج 
العيش  كسب  ة ال  حترتم احلقوق وسبلالرشيدالزراعية مبادئ االستثمارات األطر املوّجهة القائمة مثل املبادئ يف االعتبار 

منظمة األغذية والزراعة والصتتتتتتتتتتتتندوق الدو  للتنمية الزراعية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة  من كلّ   واملوارد ال  قام إبعدادها
يازة األراضتتتتتتتتتتي ومصتتتتتتتتتتايد ة حلالرشتتتتتتتتتتيدبشتتتتتتتتتتأن احلوكمة اخلطوط التوجيهية الطوعية ترتكز على ال  و  والتنمية والبن  الدو 

اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء  بشتتتتتتأن األمساك والغاابت يف ستتتتتتياق األمن الغذائي الوطين، واخلطوط التوجيهية الطوعية
 . األمن الغذائي الوطينيف سياق الكايف 
 
وأكتوبر تشتتتترين  2012قامت جمموعة عمل مفتوحة العضتتتتوية بصتتتتياغة املبادئ بني شتتتتهر أكتوبر تشتتتترين األول و  -8

ومارس آ ار  2013وتستتتتتتتتتتند املبادئ إىل عملية شتتتتتتتتتاملة من املشتتتتتتتتتاورات عقدت بني نوفمرب تشتتتتتتتتترين الثاين  .2014األول 
وقد عقدت مشتتتاورات وحلقات عمل إقليمية يف أفريقيا وأورواب وآستتتيا الوستتتطى، وأمريكا الشتتتمالية وآستتتيا واحملي   .2014

معلومات مستتتتترتجعة وردت من  أيضتتتتتاا وتتضتتتتتمن املبادئ  بحر الكارييب، والشتتتتترق األد .اهلادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة ال
نظمات غري املكومات ووكاالت األمم املتحدة واجملتمع املدين و احلوقد شتتتتتتتاركت يف املشتتتتتتتاورات  خالل مشتتتتتتتاورة إلكرتونية.

اخلريية اخلاصتتتة، ومؤستتتستتتات مالية ث الزراعية الدولية، ومجعيات القطاع اخلا  واملؤستتتستتتات و كومية، ومؤستتتستتتات البحاحل
 . دولية وإقليمية

 
أكتوبر تشتتتتتتتتتتتتتتترين األول  15يف  احلادية واألربعني املنعقدةيف دورهتا  ئوقد أقّرت جلنة األمن الغائي العاملي املباد -9

2014. 
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 اهلدف -ابء
 
األمن الغذائي  حتقيق ال  تستتتتتتتتتاهم يف نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشتتتتتتتتتيداالستتتتتتتتتتثمار هو تشتتتتتتتتتجيع  هدف املبادئ -10

 . األمن الغذائي الوطين يف سياقاإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف  ابلتا  وتدعم ،والتغذية
 

 الغاية -جيم
 
 تسعى هذه الوثيقة إىل:  -11
 

 مسؤوالا  استثماراا  نظم الزراعة واألغذيةمعاجلة العناصر اجلوهرية ال  جتعل االستثمار يف  (1)
نظم الزراعة يف  الرشيدعلى صعيد االستثمار  مومسؤولياهت همأدوار و  األساسينيحتديد هوية أصحاب املصلحة  (2)

  واألغذية
من خالل حتديد  نظم الزراعة واألغذيةيف مجيع أصتتتتتتتحاب املصتتتتتتتلحة املنخرطني  أنشتتتتتتتطةإطار لتوجيه ك  العمل (3)

، واحلماية من املخاطر ستتبل كستتب العيشجداا، وحتستتني  الالزم الرشتتيداالستتتثمار  عّززتاملبادئ ال  ميكن أن 
 ال  هتدد األمن الغذائي والتغذية واحلّد منها. 

 
 الطبيعة والنطاق -دال

 
 املبادئ طوعية وغري ملزمة.  -12
 
مع  وتطبيقها مبا يتوافق مع االلتزامات القائمة املعمول  ا مبوجب القانون الوطين والدو ، املبادئ جيب تفستتتتتتتتتتتتتتري -13

وال جيب أتويل أي بند  إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية ال  تنص عليها الصتتتتتتتتتتتتتتتكوك اإلقليمية والدولية النافذة.
 . من بنود املبادئ على أنه حيد أو يقوض أي التزامات قانونية ختضع هلا أية دولة من الدول مبوجب القانون الدو 

 
 للنظم القانونية الوطنية ومؤسساهتا. وفقاا ينبغي تفسري املبادئ وتطبيقها و  -14
 
، مع التستتتتتتتتليم ابلدور اخلا  ألصتتتتتتتتحاب عاملياا إّن هذه املبادئ عاملية النطاق وقد صتتتتتتتتيغت لتكون قابلة للتطبيق  -15

رين، يف معاجلة األمن الغذائي يف مجيع أحناء العامل، ابالشتتتترتاك مع أصتتتتحاب املصتتتتلحة اآلخ واحتياجاهتم احليازات الصتتتتغرية
من خالل  نظم الزراعة واألغذيةعلى مجيع القطاعات ومجيع مراحل وهي مصتتتتتتتتتتتتتتتممة لكي تكون قابلة للتطبيق  والتغذية.

االستتتتثمارات وهيكلها ونوعها،  طبيعة، ال  ختتلف حبستتتب املعنينيألصتتتحاب املصتتتلحة  ةالوستتتائل املالئمة واألدوار احملدد
 ذل  حبسب السياق الوطين. وك
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 املستهدفون املستخدمون -هاء
 
أو املستتتتتتتتتفيدين منها أو  نظم الزراعة واألغذيةصتتتتتتتتلحة املعنيني ابالستتتتتتتتتثمارات يف تتوجه املبادئ إىل أصتتتتتتتتحاب امل -16

 : من هذه املبادئ ابلدرجة األوىل فيشملون املستخدمونأما  املتأثرين  ا.
 

 الدول  (1)
   احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليميةاملنظمات  (2)
 مؤسسات التمويل واجلهات املاحنة واملؤسسات والصناديق   (3)
   واجلامعات ومنظمات اإلرشاد منظمات البحث (4)
 أصحاب احليازات الصغرية ومنظماهتم   (5)
 مشاريع األعمال مبا يف  ل  املزارعون  (6)
 منظمات اجملتمع املدين  (7)
 العمال ومنظماهتم  (8)
 اجملتمعات احمللية  (9)
 منظمات املستهلكني. (10)

 
 املبادئ -اثنياا 

 
س املبادئ الطبيعة املتكاملة متعددة  -17 لألمن الغذائي والتغذية. ويستتتاهم كّل من هذه املبادئ يف حتقيق  األوجهتوضتتتّ

ولكن قد  تكميليةاملبادئ هذه و . الزراعة واألغذية نظميف  الرشيداالستثمار األمن الغذائي والتغذية، وهي تصف ابإلمجال 
بواستتطتها كّل مبدأ.  نجزي  ال يكون كّل مبدأ  ا صتتلة بكّل استتتثمار. وحيّدد النص حتت كّل مبدأ اإلجراءات ال  ميكن أن 

حبستتتتتب  قد ال تكون كذل  يف حاالت أخرى،ويف بعض احلاالت، قد تكون مجيع اإلجراءات الزمة لتحقيق املبدأ، بينما 
كما وجيب حتديد اإلجراءات لتحقيق املبدأ من قبل كّل صتتاحب مصتتلحة مبا يتماشتتى مع دوره ومستتؤولياته  الستتياق احملّدد. 
 هذه الوثيقة.  هو مبنّي يف

 
 اإلطار املفاهيمي

 
ماعي يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع كل الناس ويف مجيع األوقات بفر  الوصول املادي واالقتصادي واالجت -18

ياة موفورة النشتتتتتتتتتتتتتتتاط حلإىل الغذاء الكايف واملأمون واملغذي الذي يفي ابحتياجاهتم الغذائية ويناستتتتتتتتتتتتتتتب أ واقهم الغذائية 
ويعترب البعد التغذوي  ستخدام.االأما األبعاد األساسية األربعة لألمن الغذائي فهي التوافر والوصول واالستقرار و  والصحة.

 جزءاا ال يتجزأ من مفهوم األمن الغذائي. 
 
 : نظم الزراعة واألغذيةة يف الرشيدلالستثمارات تقوم املبادئ على الواثئق التالية املتفق عليها كأساس ( لفأ) -19
 



7 CFS 2022/50/Inf.20 

 

ديسمرب كانون األول  10اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  -اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  (1)
 وغريه من معاهدات حقوق اإلنسان امللزمة للدول األطراف املعنية  1948

اعتمده مؤمتر العمل الدو   -إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل  (2)
  1998يف يونيو حزيران 

األمن الغذائي  يف سياقللحق يف الغذاء الكايف اإلعمال التدرجيي التوجيهية الطوعية بشأن  اخلطوط (3)
  2004اعتمدهتا منظمة األغذية والزراعة يف عام  -الوطين 

 اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة -األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  إعالن (4)
  2007سبتمرب أيلول  7يف 

أيدها جملس حقوق اإلنسان لدى األمم  -التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان  اخلطوط (5)
يف عام  املبادئ التوجيهية العشرة لالتفاق العاملي لألمم املتحدةو  2011املتحدة يف يونيو حزيران 

2000   
حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن  سؤولةاملالتوجيهية الطوعية لإلدارة  اخلطوط (6)

   2012اعتمدهتا جلنة األمن الغذائي العاملي يف مايو أاير  -الغذائي الوطين 
مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي  لضمان استدامةالتوجيهية الطوعية اخلطوط  (7)

يف يونيو حزيران والثالثني  احلاديةيف دورهتا ايد األمساك اعتمدهتا جلنة مص -والقضاء على الفقر 
2014   

   العاملي للجنة األمن الغذائي االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية اإلطار (8)
يف يونيو حزيران  ابلبيئة والتنمية عالن ريو بشأن البيئة والتنمية، الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة املعينإ (9)

1992   
مؤمتر األمم اعتمده  –لتنمية املستدامة "املستقبل الذي نريد" لؤمتر األمم املتحدة ملوثيقة النتائج و  (10)

 . 2012يف يونيو حزيران  املتحدة للتنمية املستدامة
 

 تعترب الواثئق التالية، امللزمة فق  لألطراف املعنية  ا،  ات صلة أيضاا ابملبادئ:  )ابء(
 
   املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (1)
 خ تغري املنا بشأن األمم املتحدة اإلطارية  اتفاقية (2)
 د  الفسا كافحةاألمم املتحدة ملاتفاقية  (3)
 .اتفاقات منظمة التجارة العاملية متعددة األطراف  ات الصلة (4)

 
 املستتتتتتتتتؤولةلإلدارة من اخلطوط التوجيهية الطوعية  املنبثقة املبادئ مع مبادئ التنفيذتتستتتتتتتتتق القيم الشتتتتتتتتتاملة لتنفيذ  -20

واملستتتتدام،  الكّليالنهج : الكرامة اإلنستتتانية، وعدم التمييز، واإلنصتتتاف والعدالة، واملستتتاواة بني اجلنستتتني، و حليازة األراضتتتي
حقوق  الرشيداالستثمار رتم والتحسني املستمر. وينبغي أن حية، واملشاورة واملشاركة، وسيادة القانون، والشفافية، واملساءل

عاجل اآلاثر املضتتتتتتتتادة حلقوق اإلنستتتتتتتتان. وجيب أن تضتتتتتتتتمن احلماية من انتزاع حقوق وأن ي ينتهكهالآلخرين وأال  اإلنستتتتتتتتان
 والضرر البيئي.  املشروعةاحليازة 
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 : املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية1املبدأ 
 
إلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء ابالتزامات الدول يف ما يتعّلق  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار دعم ي -21

ساهم وياحرتام حقوق اإلنسان. املستهدفني من أجل  املستخدمنيمجيع ومسؤولية األمن الغذائي الوطين،  يف سياقالكايف 
على صتتتعيد  للفئات األكثر ضتتتعفاا قيق األمن الغذائي والتغذية، ال ستتتّيما يف حت نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشتتتيداالستتتتثمار 

 ، ويف استئصال الفقر من خالل: ةأو العاملي ةأو اإلقليمي ةأو الوطني ةاحمللي ايتاألسر وعلى املستو 
 

واحلّد من  الناحية الثقافيةمن  واملقبولةتنّوعة املغذية و املأمونة و املغذية أللزايدة اإلنتاج واإلنتاجية املستدامني  (1)
   من الغذاء واملهدر الفاقد

و أو من خالل  نظم الزراعة واألغذيةحتسني املداخيل واحلّد من الفقر، مبا يف  ل  من خالل املشاركة يف  (2)
 حتسني القدرة على إنتاج األغذية لالستهالك الذايت ولآلخرين  

عزيز اإلنصاف والشفافية والفعالية وعمل األسواق، مع األخذ يف االعتبار على حنو خا  مصاحل أصحاب ت (3)
 على املقاومة   نظم الزراعة واألغذية ات الصلة، وزايدة قدرة  األساسيةاحليازات الصغرية، وحتسني البنية 

والطاقة والتكنولوجيا ورعاية  رف الصحيوالصتعزيز استخدام األغذية من خالل الوصول إىل املياه النظيفة  (4)
املأمونة واملغذية  األطعمة إعداد، مبا يف  ل  كيفية التثقيفاألطفال والرعاية الصحية واحلصول على 

 احلفاظ عليها. تقدميها و و 
 

 واستئصال الفقر والشاملة: املسامهة يف التنمية االقتصادية املستدامة 2املبدأ 
 
يف حتقيق التنمية االقتصتتادية املستتتدامة والشتتاملة واستتتئصتتال الفقر  نظم الزراعة واألغذيةتستتاهم االستتتثمارات يف  -22

 من خالل:
 

يف جمال الزراعة واألغذية، كما هو  العاملنياحرتام املبادئ األساسية واحلقوق يف العمل، ال سّيما حقوق  (1)
 الدولية   حمّدد يف االتفاقات األساسية ملنظمة العمل

دعم التنفيذ الفّعال ملعايري دولية أخرى متصلة ابلعمل، حيثما ينطبق  ل ، مع إيالء اهتمام خا   (2)
 وحظر أسوء أشكال عمل األطفال   األغذية الزراعيةقطاع بللمعايري  ات الصلة 

خلق فر  عمل جديدة وتعزيز العمل الالئق من خالل حتسني ظروف العمل والسالمة والصحة املهنية  (3)
   الوظيفيالتقّدم  من أجلو أو التدريب  الكافيةواألجور املعيشية 

 فر  إقامة املشاريع، وتوليد قيمة مشرتكة من خالل عقود عادلة وقابلة للتنفيذ، وتعزيز الدخلحتسني  (4)
سواء أكان  ل  على مستوى املزرعة أم ابلنسبة إىل أصحاب  ،ملتساوي إىل فر  السوقوالوصول ا

 املصلحة يف بداية السلسلة وهنايتها  
تنمية الريفية، وحتسني تغطية احلماية االجتماعية وتوفري املنافع العامة واخلدمات مثل اليف  املسامهة (5)

السوق وتعزيز املؤسسات  وأداء األساسيةوالبنية  والتمويلالقدرات  وتنمية التثقيفالبحوث والصحة و 
 الريفية  
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دعم تنفيذ السياسات واإلجراءات الرامية إىل متكني وحتسني قدرات املوارد البشرية ألصحاب املصلحة ال  (6)
ون األسريون، نساءا ورجاالا، ومنظماهتم، وتعزيز يازات الصغرية، مبن فيهم املزارعأصحاب احل سّيما
    حسب االقتضاءإىل املوارد واملدخالت،  صوهلمو 

من أجل حتسني إىل أعلى حّد أوجه التآزر  لزايدةتعزيز التنسيق والتعاون بشكل أكرب وإقامة الشراكات  (7)
   سبل كسب العيش

 تعزيز األمناط املستدامة لالستهالك واإلنتاج من أجل حتقيق التنمية املستدامة. (8)
 

 متكني املرأةاملساواة بني اجلنسني و : تعزيز 3املبدأ 
 
 من خالل:  ،متكني املرأةاملساواة بني اجلنسني و  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار عّزز ي -23
 

على  ،والقيود املفروضة عليهمأبوضاعهم، واحتياجاهتم، ضمان معاملة مجيع األشخا  بعدل، واإلقرار  (1)
   املرأةالتوا ، وابلدور احليوي الذي تضطلع به 

 على أساس اجلنس  احلقوق تدابري واملمارسات ال  متّيز أو تنته  إلغاء مجيع ال (2)
، واملوارد الطبيعية، املنتجةاألراضي للنساء ووصوهلّن املتساوي إىل حبقوق احليازة املتساوية النهوض  (3)

وحتكمهّن  ا  وتعزيز الوصول إىل خدمات اإلرشاد واخلدمات االستشارية  اجيةاإلنتواملدخالت، واألدوات 
 والتدريب واألسواق واملعلومات   التثقيفواملالية و 

يف الشراكات وصنع القرار  للمرأة اهلادفةلتعزيز املشاركة ج وتدابري وعمليات مبتكرة و أو استباقية اعتماد هن   (4)
 املنصف للمنافع.  والتقاسموأدوار القيادة 
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 : إشراك الشباب ومتكينهم4املبدأ 
 
 من خالل:  وميّكنهم،الشباب  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار  يشرك -24
 

اإلرشاد واخلدمات و  اإلنتاجيةواملدخالت واألدوات املوارد الطبيعية املنتجة و وصوهلم إىل األراضي  تعزيز (1)
 يف صنع القرار   واملشاركةاالستشارية واملالية والتثقيف والتدريب واألسواق واملعلومات 

الوصول إىل  فر  ايدة قدراهتم و أوللشباب من أجل ز  التوجيهوبرامج  التثقيفو التدريب املالئم  توفري (2)
 وتعزيز مسامهتهم يف التنمية احمللية   إقامة املشاريع العمل الالئق وفر 

الشباب  جلذبتقليدية ال ابملعارف املقرتنةوالتكنولوجيات اجلديدة،  الوصول إىل االبتكارفر  تعزيز التنمية و  (3)
 . نظم الزراعة واألغذيةيف  التحسني من حمرّكاتيكونوا  كيومتكينهم  

 
 والغاابت والوصول إىل املياه: احرتام حيازة األراضي ومصايد األمساك 5املبدأ 

 
ومصتتتتتايد األمساك والغاابت  لألراضتتتتتي املشتتتتتروعةحقوق احليازة  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشتتتتتيداالستتتتتتثمار رتم حي -25

  استخدامات املياه القائمة واحملتملة مبا يتماشى مع: وكذل  
 

حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن  املسؤولةلإلدارة التوجيهية الطوعية  اخلطوط (1)
 إمنا ليس على سبيل احلصر.  بصورة خاصة، 12الفصل  ،الغذائي الوطين

مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي والقضاء  لضمان استدامةالتوجيهية الطوعية اخلطوط  (2)
 . على الفقر

 
 واحلّد من خماطر الكوارث القدرة على الصمودبصورة مستدامة وزايدة  الطبيعية وإدارهتا: صون املوارد 6أ املبد

 
ويزيد من القدرة ، بشتتكل مستتتدام ويديرهااملوارد الطبيعية  على حيافظ نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشتتيداالستتتثمار  -26

 من خماطر الكوارث من خالل:  وحيد على الصمود
 

 وعالجهامنع اآلاثر السلبية على اهلواء واألراضي والرتبة واملياه والغاابت والتنوّع البيولوجي واحلّد منها  (1)
 حيثما تدعو احلاجة  

وظائف  ددعم التنوّع البيولوجي واملوارد الوراثية وصوهنا، مبا يف  ل  املوارد الوراثية احمللية، واملسامهة يف جتدي (2)
النظام اإليكولوجي وخدماته، ويف هذا الصدد اإلقرار ابلدور الذي يضطلع به السكان األصليون واجملتمعات 

 احمللية  
يف اإلنتاج وعمليات ما بعد احلصاد وتعزيز فعالية اإلنتاج، واستدامة االستهالك  الفاقد واملهدراحلّد من  (3)

   ت الثانويةاملنتجاواالستخدام املنتج للنفاايت و أو 
واملوائل الداعمة وسبل كسب العيش  ات الصلة، ال سّيما أصحاب  نظم الزراعة واألغذيةزايدة قدرة  (4)

   فاحليازات الصغرية، على الصمود أمام آاثر تغرّي املناخ من خالل تدابري التكيّ 
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   و أو القضاء عليهاات االحتباس احلراري خلفض انبعااثت غاز ، حسب االقتضاءاختا  تدابري،  (5)
من خالل هنج خمتلفة مبا يف  ل  التقليدية والعلمية مع أفضل املمارسات والتكنولوجيات  املعارف دمج (6)

 . من مجلة أمور أخرىاإليكولوجية والتكثيف املستدام  -النهج الزراعية 
 

 التقليدية ودعم التنّوع واالبتكار واملعارف: احرتام الرتاث الثقايف 7املبدأ 
 
دعم التنوّع مبا يف  ل  التنوّع التقليدية وي واملعارفالرتاث الثقايف  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار رتم حي -27

 الوراثي واالبتكار من خالل: 
 

واملمارسات  واإلقرار بدور التقليدية، واملهارات  املعارف، مبا يف  ل  ونظمه احرتام مواقع الرتاث الثقايف (1)
   نظم الزراعة واألغذيةواجملتمعات احمللية يف األصليني السكان 

اإلقرار مبسامهات املزارعني، ال سّيما أصحاب احليازات الصغرية، يف مجيع أقاليم العامل، خاصة تل  املوجودة  (2)
إاتحة املوارد الوراثية مبا فيها البذور  مبوجب القانون الوطين يف مراكز املنشأ والتنوّع، يف صون وحتسني و 

ووفقاا للمعاهدات الدولية النافذة، احرتام حقوقهم للحفاظ على هذه املوارد واستخدامها وتبادهلا وبيعها 
   املرّبنيواإلقرار مبصاحل 

واستخدام  االستخدام التجاريتعزيز التبادل العادل واملنصف للمنافع املتأتية عن االستخدام، مبا يف  ل   (3)
وفقاا للمعاهدات الدولية، و  ،على حنو متبادلبناء على شروط متفق عليها لألغذية والزراعة املوارد الوراثية 

ب القيام بذل  ضمن النظم النافذة املنضمة إىل هذه املعاهدات. وجي على األطرافحيثما ينطبق  ل  
للوصول إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مع احرتام حقوق السكان األصليني واجملتمعات احمللية مبوجب 

 القانون الوطين  
ث البحالعلوم الزراعية والغذائية و املكّيفة حملياا، و تعزيز تطبيق واستخدام التكنولوجيات واملمارسات املبتكرة و  (4)

 ، مبا يف  ل  ألصحاب احليازات الصغرية.  تطوير وكذل  نقل التكنولوجيا على النحو املتفق عليهوال
 

 : تعزيز النظم املأمونة والصحية للزراعة واألغذية8املبدأ 
 
 السالمة والصحة من خالل:  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار عّزز ي -28
 

 األغذية واملنتجات الزراعية وجودهتا وقيمتها التغذوية   منتجات تعزيز سالمة (1)
 على حنو وستتتالمته تاجية وجودة املنتجاإلن من أجل زايدة النباتيةصتتتحة ال، و ورفاهها تدعم صتتتحة احليواان (2)

 مستدام 
اإلنتاج، واحلّد من املخاطر احملتملة على البيئة  كفاءةإدارة املدخالت واملخرجات الزراعية لتعزيز  حتستتتتتتتتتتتتتتتني  (3)

 املخاطر املهنية  والنبات، وصحة احليوان واإلنسان، مبا يف  ل  
، مبا يف  ل  تعزيز نظم الزراعة واألغذيةإدارة املخاطر على الصتتتتتتتتتتتتتتتحة العامة واحلّد منها على مستتتتتتتتتتتتتتتتوى  (4)

 واملوارد الداعمة   األساسيةملراقبة سالمة األغذية، مع البنية  على العلوماالسرتاتيجيات والربامج القائمة 
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جودة األغذية  بشتتتتتتتتتتتتتتأن القائمة على الرباهني تعزيز التوعية، واملعرفة، والتواصتتتتتتتتتتتتتتل، يف ما يتعّلق ابملعلومات (5)
غذية تعزيز القدرات على مستوى نظام الزراعة واأل، ما يؤدي إىل وسالمتها والتغذية وقضااي الصحة العامة

  الكامل، ال سّيما ألصحاب احليازات الصغرية  
املأمونة واملغذية واملتنّوعة واملقبولة من الناحية الثقافية خيار املستهل  من خالل تعزيز توافر األغذية متكني  (6)

والوصتتتتول إليها، وهي األغذية ال  تفهم يف ستتتتياق هذه الوثيقة على أهّنا توافق طلب املستتتتتهلكني الفردي 
 .  ل  ينطبق حيثمااجلماعي وتفضيالهتم، مبا يتماشى مع القانون الوطين والدو  و 

 
 والشفافيةإدراج هياكل للحوكمة وعمليات وآليات للتظلم تتسم ابلشمول : 9املبدأ 

 
الوطنية والسياسات العامة، وأن تدمج هياكل  ابلقوانني نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيداالستثمار لتزم جيب أن ي -29

 ، املتاحة للجميع من خالل: التظّلمصنع القرار وآليات آليات و الشاملة والشفافة احلوكمة وعمليات 
 

 فساد  ال وتطبيقه بعيداا عناحرتام سيادة القانون  (1)
وميكن الوصول وفقاا للقانون النافذ، بصورة شاملة ومنصفة وشفافة  ادل معلومات  ات صلة ابالستثمارتب (2)

 االستثمار   ةيف مجيع مراحل دور  إليها بسهولة
واحلصتتتتول على دعمهم قبل  بصتتتتورة مباشتتتترة التعامل مع األطراف الذين قد يتأثرون ابلقرارات االستتتتتثمارية (3)

 دف حتقيق ازين القوى القائم اختا  القرارات واالستتتتتتتتجابة ملستتتتتتتامهاهتم، مع األخذ يف االعتبار اختالل مو 
 ،عمليات صنع القرار  ات الصلةيف  لألفراد واجملموعاتاملشاركة النشطة واحلرة والفعالة واهلادفة واملستنرية 

 حليازة األراضي   املسؤولةلإلدارة طوعية اخلطوط التوجيهية المبا يتماشى مع 
 االتمثيلية للحصتتتتتول على موافقته امؤستتتتتستتتتتاهتمن خالل  الشتتتتتعوب األصتتتتتليةالتشتتتتتاور الفّعال واهلادف مع  (4)

، ومع ابلشتتتتعوب األصتتتتليةاحلرة، واملستتتتبقة، واملستتتتتنرية، حستتتتب ما ينّص عليه إعالن األمم املتحدة اخلا  
 ومفاهيمها   ل دولةكّ ل حمددة إيالء االعتبار الواجب ملواقف

ألكثر لألشتتتتتخا  ا عات خاصتتتتتةز انتعزيز الوصتتتتتول إىل آليات شتتتتتفافة وفعالة للوستتتتتاطة والتظّلم وتستتتتتوية امل (5)
 ضعفاا وهتميشاا  

احلرة خالل النزاع وبعده لتحقيق املشاركة  احليازة املشروعةحقوق   خطوات الحرتام حقوق اإلنسان و اختا (6)
مع  نظم الزراعة واألغذيةالستثمارات يف ابيف عمليات صنع القرار  ات الصلة ة واملستنرية والفعالة واهلادف

مجيع األطراف املتأثرة ابالستتتتتتتتتتتتثمارات، مبا يف  ل  املزارعون، مبا يتستتتتتتتتتتتق مع القانون الدو  النافذ، مبا يف 
 املستتؤولةالتوجيهية الطوعية لإلدارة  ل  قانون حقوق اإلنستتان والقانون اإلنستتاين الدو ، ووفقاا للخطوط 

 .حليازة األراضي
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 اآلاثر وتعزيز املساءلة: تقييم ومعاجلة 10املبدأ 
 
والبيئية آليات لتقييم ومعاجلة اآلاثر االقتصتتتتادية واالجتماعية  نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشتتتتيداالستتتتتثمار شتتتتمل ي -30

عّزز وامل أخرى، وحيرتم حقوق اإلنستتتان، ويواجلنستتتانية والستتتن من بني عوالثقافية، مع مراعاة أصتتتحاب احليازات الصتتتغرية 
 من خالل: األكثر ضعفاا ، خاصة املعنينيأصحاب املصلحة لدى كّل جهة فاعلة، جلميع ساءلة امل
 

أصحاب املصلحة  اتوإشراك جمموع ،تطبيق آليات تتيس تقييمات مستقلة وشفافة لآلاثر احملتملة (1)
 ّيما األكثر ضعفاا   املعنيني، وال س

   وقياس اآلاثر للرصد خطوط األساس بياانت ومؤشرات حتديد (2)
   ابالستثماراملضي قدماا ومعاجلتها، مبا يف  ل  خيار عدم آلاثر السلبية احملتملة ا ملنعحتديد التدابري  (3)
 تقييم التغيريات ابنتظام وإبالغ النتائج إىل أصحاب املصلحة  (4)
للقانون عدم االمتثال  أويف حالة اآلاثر السلبية و أو تعويضية مالئمة وفّعالة  إجراءات عالجيةتنفيذ  (5)

 . االلتزامات التعاقدية أو الوطين
 

 ومسؤولياهتم أدوار أصحاب املصلحة -اثلثاا 
 
ال  تستتتتتتتاهم يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، وال   نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشتتتتتتتيديشتتتتتتتّكل تعزيز االستتتتتتتتثمار  -31

ية اجلماعية جلميع أصتتتتتتتتتتتحاب ستتتتتتتتتتتؤولامل ،ستتتتتتتتتتتياق األمن الغذائي الوطين اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف يفتدعم 
املصتتتتتتلحة. ويتعنّي على مجيع أصتتتتتتحاب املصتتتتتتلحة تعزيز هذه املبادئ، ودعمها واستتتتتتتخدامها، وفقاا الحتياجاهتم الفردية أو 

 اجلماعية ووالايهتم وقدراهتم والسياقات الوطنية  ات الصلة على التوا . 
 

 الدول
 
والوفاء ابلتزاماهتا وفقاا للصكوك الدولية األمن الغذائي والتغذية،  لتحقيقالرئيسية ة يسؤولامل تقع على عاتق الدول -32

ومحايتها   واحرتام حقوق اإلنستتتتتتتتتتان يف ستتتتتتتتتتياق األمن الغذائي الوطين إلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايفاملتصتتتتتتتتتتلة اب
يف أراضتتتتيها و أو ضتتتتمن  نو املقيم ناملستتتتتثمرو  أبن حيرتمتوقعات واضتتتتحة الدول تضتتتتع  أنينبغي و  .وتنفيذها جلميع األفراد

  . مقضائية، حقوق اإلنسان يف عملياهتواليتها ال
 
 نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشيدتضمن الدول، قدر اإلمكان، أن تكون اإلجراءات املتعّلقة ابالستثمار  ينبغي أن -33

والقانون الدو ، واالتفاقات  الوطين القانونستتتتتتتتتتتواء داخل أراضتتتتتتتتتتتيها أو خارجها، متستتتتتتتتتتتقة مع االلتزامات القائمة مبوجب 
ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصتتتتكوك اإلقليمية والدولية الدولية املتصتتتتلة ابلتجارة واالستتتتتثمار، 

لدى  ،وينبغي للدول احلفاظ على حّيز سياسي حملي كاٍف من أجل الوفاء ابلتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان املعمول  ا.
ستتتتتتتعيها إىل حتقيق أهداف الستتتتتتتياستتتتتتتة املتصتتتتتتتلة ابألعمال التجارية مع دول أو مؤستتتتتتتستتتتتتتات جتارية أخرى، مثال من خالل 

  ى مع املبادئ اإلرشادية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.مبا يتماش، املعاهدات أو العقود االستثمارية
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مصاحلها احلمائية أو مبا عّزز يأمام التجارة أو مقّنعة حواجز  مبا قد يضع جيب أن حتجم الدول عن تطبيق املبادئ -34
 . ميّكنها من فرض سياساهتا اخلاصة على الدول األخرى

 
وينبغي أن تطّبق الدول املبادئ كجزء من جهودها الشتتتتتتتتتتتتتتتاملة ملعاجلة األمن الغذائي والتغذية داخل أراضتتتتتتتتتتتتتتتيها.  -35
، عند  مستتتتتتتتتتتتتقرة وطويلة األمد لألمن الغذائي والتغذية، مبا يف  لشتتتتتتتتتتتتّجع الدول على صتتتتتتتتتتتتياغة استتتتتتتتتتتترتاتيجيات وطنية وت  

 احلّد األد  للحماية االجتماعية وشتتتتتتتتتتتتتبكات األمان، حلمايةاستتتتتتتتتتتتترتاتيجيات ونظم احلماية االجتماعية، مثل االقتضتتتتتتتتتتتتتاء، 
 يف جمال الزراعة واألغذية.  نالعاملو  مبا يف  ل األكثر ضعفاا  األشخا 

 
وفقاا ، نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشتتتتتتتتتتتتتتتيداتية لالستتتتتتتتتتتتتتتتثمار و فريد يف تعزيز ومتكني البيئة املتضتتتتتتتتتتتتتتتطلع الدول بدور  -36

واإلدارة العامة  والسياسةعند االقتضاء، نظراا إىل وظيفتها احملددة يف جمال التشريع السرتاتيجياهتا التنموية الوطنية واإلقليمية 
، مبا يف املؤستتستتيو والتنظيمي والقانوين املستتتوى الستتياستتي اتية على و بيئة معلى تعزيز ع الدول وتوفري املنافع العامة. وتشتتجّ 

، مع مبا يضتتتتمن معاملة عادلة ومنصتتتتفة جلميع املستتتتتثمرين الرشتتتتيداالستتتتتثمار  لتعزيز ضتتتتماانت كافية عند االقتضتتتتاء، ل  
اتية على التماستتت  و البيئة امل أستتتاس قوميو األخذ يف االعتبار االحتياجات واملصتتتاحل احملددة ألصتتتحاب احليازات الصتتتغرية. 

ن وميك .نظم الزراعة واألغذيةواالتستتتتاق وإمكانية التنبؤ على مستتتتتوى الستتتتياستتتتات والقوانني واألنظمة يف اجملاالت املتعلقة ب
وميكن تناول اتستتاق  .بينهامن خالل التخطي  والتنستتيق املتعددي القطاعات واملشتترتكني زايدة تعزيز االتستتاق والتماستت  

 :السياسات فيما خيص املعامالت احمللية واألجنبية على حدٍ  سواء و كافة أنواع أصحاب املصلحة، من خالل
 

، مبا يف  ل  تطبيق املبادئ من خالل وضتتع الستتياستتات والقوانني واألنظمة الشتتفافة واملستتتقرة أو تكييفها (1)
 من خالل آليات الرصد واملساءلة، عند االقتضاء  

املتعلقة  الستتتياستتتاتيف ستتتياستتتات و أو عمليات صتتتنع  ألصتتتحاب املصتتتلحة املعنينياجملدية شتتتاركة امل تعزيز (2)
تعددة م شتتتتتتتاملة ومنصتتتتتتتفة عن طريق إنشتتتتتتتاء منصتتتتتتتات ، مبا يف  ل نظم الزراعة واألغذيةابالستتتتتتتتثمار يف 

 أصحاب املصلحة والقطاعات 
   تعزيز التنسيق والدعم على مستوايت حكومية خمتلفة (3)
   واألجهزة احلكومية  ات الصلة من دون متييز ز الوصول إىل املعلومات واخلدمات واحلوافز، واملوارد،تعزي (4)
 فعالةحل املنازعات بطرق غري متييزية و أجل  من واآلليات امللزمة قانوانا األجهزة القضتتتتائية واإلدارية احملايدة  (5)

التوقيت املناسب ومبا يراعي قضااي املساواة بني يف وشفافة وسهلة البلوغ، وبسعر مقبول و  وعادلة ومنصفة
   اجلنسني

 داخل حدود الوالية الوطنية.  اعتماد العناية الواجبة (6)
 
لعاملني يف جمال الزراعة واألغذية، مبا يتماشتتتتى مع ليتعنّي على الدول أن تتخذ تدابري ملعاجلة مجيع حقوق العمل  -37

 إطار حوار اجتماعي مع منظماهتم وأصتتحاب العمل على التوا ، عند صتتياغة قوانني يفة املعمول  ا و يمعايري العمل الدول
 تمكني املرأةالعمل وتطبيقها. وجيب أن تسعى الدول إىل وضع أطر سياسية وقانونية ومؤسسية تعّزز املساواة بني اجلنسني ل

 من املشاركة يف فر  االستثمار واالستفادة منها.  والرجل
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، مبا يف نظم الزراعة واألغذيةيف  الرشتتيدللدول دور رئيستتي يف توفري املنافع العامة واخلدمات الضتترورية لالستتتثمار  -38
من بني والصتتتتتتتتحة والتغذية وخدمات رعاية األطفال  التثقيفث والتطوير و والطاقة واحلماية البيئية والبح البنية التحتية ل  

 الريفية. وتشّجع على ضمان الوصول إىل هذه اخلدمات بصورة شاملة وغري متييزية.، ال سّيما يف املناطق مجلة أمور أخرى
 
مبا  ل  استتتتتتتتثمارات  - االستتتتتتتتثمارات ال  يقوم  ا أصتتتتتتتحاب احليازات الصتتتتتتتغرية للدول دور رئيستتتتتتتي يف متكني -39

 استكماهلا، ومتكينهم من االستثمار بشكل مسؤول من خالل: و  هاودعم -املزارعني األسريني 
 

والقيود املفروضتتتتتتة عليهم، بصتتتتتتورة مراعية  احليازات الصتتتتتتغرية، نستتتتتتاء ورجاالا، معاجلة احتياجات أصتتتتتتحاب (1)
تنمية  معاجلة الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات والقوانني واألنظمة واالستتتتتتتتتترتاتيجيات الرامية إىلللمستتتتتتتتتتاواة بني اجلنستتتتتتتتتتني يف 

واملالية، مبا فيها التأمني املدخالت واخلدمات االستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتارية  القدرات، من خالل حتستتتتتتتتتني الوصتتتتتتتتتول إىل
   األساسية يةالبنوخدمات اإلرشاد والتدريب و  التثقيفو 

املدخالت والتكنولوجيات ال  من شأهنا حتسني سالمة إنتاج أصحاب احليازات  الوصول إىلتعزيز فر   (2)
   حسب االقتضاء، الصغرية وجودته واستدامته وتنوعه

تستتتتتتهيل فر  وصتتتتتتول أصتتتتتتحاب احليازات الصتتتتتتغرية إىل اخلدمات العامة واملنافع املتأتية من الستتتتتتياستتتتتتات  (3)
، على حستتتتتتتب االقتضتتتتتتتاءإنشتتتتتتتاء ستتتتتتتجالت ألصتتتتتتتحاب احليازات الصتتتتتتتغرية، والربامج العامة، من خالل 
 املستويني الوطين واإلقليمي  

اإلجراءات ة من خالل تبستتتتي  تشتتتتجيع فر  الوصتتتتول إىل الستتتتوق ومشتتتتاركة أصتتتتحاب احليازات الصتتتتغري  (4)
 اإلدارية واحلر  على منع املمارسات غري العادلة  

 تطوير األسواق لالقتصادات الريفية. دعم  (5)
 
 للدول دور رئيسي يف: -40
 

، والتدريب وتطوير القدرات للمؤستتتتستتتتات الصتتتتغرية واملتوستتتتطة احلجم التثقيفحتستتتتني فر  الوصتتتتول إىل  (1)
والتعاونيات، واجلمعيات، ومنظمات املزارعني واملنتجني، لتمكينهم من االنضتتتتتتتتتتتتمام إىل اتفاقات واالخنراط 

  مع جهات فاعلة أخرى يف السوق  
االبتكارات اخلاصتتتتة ألصتتتتحاب احليازات الصتتتتغرية، تعزيز التكنولوجيات واملمارستتتتات املبتكرة، مبا يف  ل   (2)

املستتتتتتتتتتتتتاعدة التقنية، وتبادل املهارات بني املزارعني، وكذل  نقل التكنولوجيا من خالل زايدة التوعية و  مثالا 
 احمللية أو الوطنية أو الدولية  على النحو املتفق عليه بني األفراد، واألطراف

الشتتتتتتراكات بني القطاعني العام واخلا ، منا ج العمل والشتتتتتتراكات الشتتتتتتفافة والشتتتتتتاملة، مبا يف  ل   تعزيز (3)
 ة املستدامة. لتعزيز التنمي

 
مبا يتماشتتتتى مع املبادئ، وعلى  ا التوعويةشتتتتّجع الدول على تطبيق ستتتتياستتتتاهتا املتعّلقة ابملشتتتترتايت واستتتترتاتيجياهتت   -41

ن والشتتركات الصتتغرية، يف الوصتتول إىل العطاءات واملشتتاركة املزارعون األستتريو  مبا يف  ل يازات الصتتغرية، دعم أصتتحاب احل
على املستتتوى احمللي، وفقاا لالتفاقات ، أن تنظر يف إمكانية التوريد حستتب االقتضتتاءويف هذا الستتياق، ميكن للدول، فيها. 

 الدولية متعددة األطراف أو الثنائية كما يطّبق على األطراف املنضمة إىل هذه االتفاقات.
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كون ية، عليها أن حتر  على أن ظة ملحو سيطر عليها أو تدعمها بصور وحيثما متل  الدولة مشاريع جتارية أو ت -42
 مع املبادئ.  سلوكها متسقاا 

 
مع  حستتتب االقتضتتتاءشتتتجع الدول، ابلتشتتتاور مع مجيع أصتتتحاب املصتتتلحة املعنيني، ال ستتتّيما األكثر ضتتتعفاا، و وت   -43

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، على إنشاء نظم للرصد والتقييم واإلبالغ  دف:
 

 االستثمار يف نظم الزراعة واألغذية ومعاجلة اآلاثر السلبية قياس آاثر  (1)
 تقييم كفاءة وفعالية القوانني والسياسات والقواعد ومعاجلة أي ثغرة  ات صلة ابملبادئ  (2)
 تقدمي إرشادات واضحة إىل أصحاب املصلحة حول الرصد وإجراءات رفع التقارير. (3)

 
 اإلقليمية املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات

 
يف  الرشتتتتتيدللمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية دور رئيستتتتتي لالضتتتتتطالع به يف جمال تعزيز االستتتتتتثمار  -44

مع الدول األعضتتتتتتتاء  وأطرهاأن تدمج هذه املبادئ ضتتتتتتتمن ستتتتتتتياستتتتتتتاهتا شتتتتتتتّجع على ت   لقيام بذل ،اب. و نظم الزراعة واألغذية
واملستتتتاعدة التقنية وبناء القدرات. وجيب أن تتخذ التدابري املناستتتتبة حبيث ال يؤدي دعمها والربامج والبحوث وأنشتتتتطة التوعية 

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليميةشجع . وت  املشروعة احليازةقوق ن إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان وحلللمستثمري
 . الرشيدلتشّكل أرضية لتبادل اخلربات املتعّلقة ابالستثمار الزراعي  العاملي على دعم جلنة األمن الغذائي

 
 مؤسسات التمويل واجلهات املاحنة واملؤسسات والصناديق

 
تطبيق املبادئ عند صتتتتتياغة ستتتتتياستتتتتاهتا  علىمجيع مؤستتتتتستتتتتات التمويل وكياانت التمويل األخرى وجيري تشتتتتتجيع  -45

وينبغي أن تتخذ التمويل املشتترتك مع شتتركاء آخرين. يف القطرية و  االستتتثمارحافظات املتعلقة ابلقروض واملنس، وتشتتخيص 
دعمها للمستتتتثمرين إىل انتهاكات حلقوق اإلنستتتان وحلقوق احليازة املشتتتروعة، ويتماشتتتى مع تدابري مناستتتبة حبيث ال يؤدي 

الله التواصتتتتتتتل مع جمموعة ويتيس التمويل أن تضتتتتتتتطلع هذه املؤستتتتتتتستتتتتتتات مبوقف انفذ فريد من نوعه ميكنها من خاملبادئ. 
جيري تشجيع و . اإلجراءات ال  يتخذوهنا، لتيسري تنفيذ املبادئواسعة من أصحاب املصلحة بشأن أدوارهم ومسؤولياهتم و 

يف الزراعة، وال سّيما وضع حلول مالئمة وضع آليات مالية مبتكرة وأدوات أتمني لدعم االستثمار  على املاليةاملؤسسات 
 . ال  تشتمل على منظور إمنائي طويل األجلن، ون األسريو املزارع مبا يف  ل ازات الصغرية، ألصحاب احلي

 
 واجلامعات ومنظمات اإلرشاد منظمات البحث

 
واجلتتامعتتات واألكتتادمييتتات ومراكز التتتدريتتب الزراعي ومنظمتتات و أو برامج  منظمتتات البحتتثجيتتب أن تشتتتتتتتتتتتتتتتتّدد  -46

وتتناول االبتكار الالزم لزايدة وتنمية املهارات،  ،تبادل املعارف ، وتستتتتتتتتتتتّهلهتااملبادئ يف ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتااإلرشتتتتتتتتتتتاد على إدماج 
وقد يشتتمل  ل  جمموعة من األدوار مبا يف  ل  مستتامهات أصتتحاب احليازات الصتتغرية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية. 

وتقدمي املشتتتتتتتتتتورة للحكومات بشتتتتتتتتتتأن إصتتتتتتتتتتالخ ، األعمالحتديد اآلاثر، واختبار املمارستتتتتتتتتتات امليدانية والتكنولوجيا ومنا ج 
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. ودعماا لألمن الغذائي والتغذية، نظم الزراعة واألغذيةالسياسة العامة أو تقدميها إىل املستثمرين بشأن املمارسات املتعلقة ب
 ة.إجراء حبوث تشاركية تساهم يف نظم اإلنتاج واالستهالك املستدام على واألوساط األكادميية منظمات البحثوتشجع 

 
 أصحاب احليازات الصغرية ومنظماهتم

 
 ،املستثمرين الرئيسيني يف زراعتهم ،رجاالا ونساءا  ،ناملزارعون األسريو  مبا يف  ل يعترب أصحاب احليازات الصغرية  -47

ومنظماهتم . وينبغي أن يطّبق أصتتتتتتتتحاب احليازات الصتتتتتتتتغرية واملستتتتتتتتتدامةويضتتتتتتتتطلعون بدور حيوي يف نظم األغذية املتنّوعة 
 والشباب، من خالل: متكني املرأةاملساواة بني اجلنسني و املبادئ، مع إيالء اهتمام خا  لتعزيز 

 
عملياهتم واستتتتتتتتخدام املوارد الطبيعية بصتتتتتتتورة مستتتتتتتتدامة  يف اإلنتاجية واملداخيل، وتوفري قيمة مضتتتتتتتافةزايدة  (1)

 وفعالة، حيثما أمكن  
  قدرهتم على الصمود تعزيز (2)
تعزيز اآلاثر اإلجيابية إىل حّد أقصتتتتتتتتتتى وتفادي اآلاثر وظروفهم، من أجل  بستتتتتتتتتتياقاهتمإدارة املخاطر املتعلقة  (3)

  ة السلبية على األمن الغذائي والتغذي
  السياسات والربامج وعمليات الرصد على مجيع املستوايت يف  املشاركة (4)
 االمتثال للقوانني واألنظمة الوطنية والتصّرف مع العناية الواجبة للحؤول دون انتهاك حقوق اإلنسان.  (5)

 
ن ومنظماهتم، قدرات الذين ميثلوهنم املزارعون األستتتتتتتتتريو  مبا يف  ل يازات الصتتتتتتتتتغرية، جيب أن يعّزز أصتتتتتتتتتحاب احل -48

خدمات اإلرشتتتتاد واخلدمات االستتتتتشتتتتارية واملالية خالل حتستتتتني الوصتتتتول إىل املدخالت و لالستتتتتثمار بشتتتتكل مستتتتؤول من 
 . ، والتدريب، والوصول إىل األسواقالتثقيفو 
 
يات ستتتؤولاملميكن أن يكون املزارعون من أصتتتحاب احليازات الصتتتغرية أو مشتتتاريع جتارية وجيب أن يتبعوا األدوار و  -49

 يف القسم التا . أو  احملددة يف هذا القسم و
 

 املزارعون مبا يف ذلكاملشاريع التجارية 
 
أن تطبق املبتتادئ مع الرتكيز على التخفيف من  نظم الزراعتتة واألغتتذيتتةبعنيتتة امليتعنّي على املشتتتتتتتتتتتتتتتتاريع التجتتاريتتة  -50

املخاطر وإدارهتا من أجل تعزيز اآلاثر اإلجيابية إىل حّد أقصتتتتتتتتتتتتى وتفادي اآلاثر الستتتتتتتتتتتتلبية على األمن الغذائي والتغذية، مبا 
ألنظمة الوطنية مسؤولية االمتثال للقوانني وا. وتقع على عاتق املشاريع التجارية يتماشى مع ظروفها والسياقات اخلاصة  ا

 وأي قانون دو  معمول به، والتصّرف مع العناية الواجبة للحؤول دون انتهاك حقوق اإلنسان.
 
على توفري املعلومات إىل أصتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتلحة اآلخرين  نظم الزراعة واألغذيةشتتتتتتتتّجع املشتتتتتتتتاريع التجارية املعنية بت   -51

ودعم ، ضتتتتتتتتمان معامالت منصتتتتتتتتفة وشتتتتتتتتفافةو ات جديدة، يبأبي ترت االخنراط، وإجراء العناية الواجبة قبل والتواصتتتتتتتتل معهم
حقوق احليازة املشتتتتتتتتتتروعة وفقاا للخطوط املشتتتتتتتتتتاريع التجارية وجيب أن حترتم . اجلهود الرامية إىل تتبع ستتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتلة اإلمدادات
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ويشتتج ع ، وجيوز أن تستتتخدم جمموعة من منا ج العمل الشتتاملة. حليازة األراضتتي ةالرشتتيداحلوكمة التوجيهية الطوعية بشتتأن 
هم بشتتأن استتتدامة يد املستتتهلكني ابملعلومات وتثقيفجتار التجزئة واملوزعون وموردو املدخالت واملستتوقون على تزو اجملهزون و 

عنية بتستتتتتتتويق املنتجات وتشتتتتتتتج ع الشتتتتتتتركات امل. المة ومحاية املستتتتتتتتهل للستتتتتتت األنظمة الوطنيةاملنتجات واخلدمات واحرتام 
تفهم يف ستتتتتتتياق وال  واملقبولة من الناحية الثقافية  واملأمونة واملغذية واملتنّوعة املتوازنة األغذيةالغذائية على تعزيز استتتتتتتتهالك 

اشتتتتتتتتتتى مع القانون الوطين والدو  هذه الوثيقة على أهّنا توافق طلب املستتتتتتتتتتتهلكني الفردي واجلماعي وتفضتتتتتتتتتتيالهتم، مبا يتم
 . االقتضاءحسب و 
 
يات املستتتؤولميكن أن يكون املزارعون من أصتتتحاب احليازات الصتتتغرية أو مشتتتاريع جتارية وجيب أن يتبعوا األدوار و  -52

 يف القسم السابق. أو  احملددة يف هذا القسم و
 

 منظمات اجملتمع املدين
 
ا إدماجها يف ستياستاهت على وتشتجع ،املبادئ يةنظم الزراعة واألغذجيب أن تطّبق منظمات اجملتمع املدين املعنية ب -53

كما تشتتتتّجع على أتييد االستتتتتخدام املالئم للمبادئ، وعلى أن تكون حمّفزة للشتتتتفافية واملستتتتاءلة، وأن تستتتتاعد يف   وبراجمها.
التعاون مع  علىمنظمات اجملتمع املدين أيضتتتتتتتاا تشتتتتتتتجع و بناء القدرات  دف املستتتتتتتامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية. 

نظم على  الرشيديف مجيع مراحل االستثمار الستخدام املبادئ، وكذل  لرصد آاثر االستثمار أصحاب املصلحة اآلخرين 
 وتقييمها.  الزراعة واألغذية

 
 العمال ومنظماهتم

 
العمل الالئق يضتتتتطلعون بدور رئيستتتتي يف تعزيز فالعمال ومنظماهتم حيوي.  نظم الزراعة واألغذيةدور العمال يف  -54

املسامهة يف اجلهود الرامية إىل حتقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. كما يؤدون دوراا ابلغ األمهية يف  يف وتطبيقه، وابلتا 
نظم الزراعة تطبيق املبادئ يف االستتتتتتتتتثمارات يف االخنراط يف حوار اجتماعي مع مجيع أصتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتلحة اآلخرين لتعزيز 

 زيز إدماج املبادئ يف القوانني والسياسات الوطنية.، ويف تعواألغذية
 

 احمللية اجملتمعات
 
، ضتتتتعفاا ألكثر مباشتتتترة ابالستتتتتثمارات، والفئات ا املتأثرة والشتتتترائس ،والشتتتتعوب األصتتتتلية شتتتتج ع اجملتمعات احملليةت   -55

يف مجيع  والتواصتتتل معهمعلى املشتتتاركة بنشتتتاط مع أصتتتحاب املصتتتلحة اآلخرين  ،نظم الزراعة واألغذيةلني يف وأولئ  العام
 قوقهم واحرتامها كما يرد يف املبادئ.حبتثمارات لتعزيز التوعية جوانب ومراحل االس
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 منظمات املستهلكني
 
 هذه املبادئبشتتتتتأن  وتثقيفهم نيقد تستتتتتاهم منظمات املستتتتتتهلكني يف تطبيق املبادئ عن طريق إحاطة املستتتتتتهلك -56

 . ستثمارات ال  حترتمهاوتشجيع اال
 

 األدوار املشرتكة
 
املبادئ يف صتتتتتفوف اجلهات ال  متثلها على املستتتتتتوايت هذه نشتتتتتر دعم  شتتتتتج ع مجيع أصتتتتتحاب املصتتتتتلحة علىي   -57

 احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية.
 
واملعلومات وإدارهتا وتوزيعها مبا يف  ل  حتستتني  دور يف حتستتني مجع البياانتيضتتطلع مجيع أصتتحاب املصتتلحة ب -58

الداعمة األدلة  ات القدرة العلوم و  والبياانت املستتتتندة إىل التحليالتتشتتتّكل و . مجع البياانت املصتتتنفة حستتتب نوع اجلنس
الزراعة نظم والبنية األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتية للتحليل، جزءاا ال يتجزأ من عملية حتديد أهداف التدخالت من أجل تعزيز استتتتتتتتتتتتتتتدامة 

 . واملسامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية واألغذية
 
ابلقوانني املعمول  ا والشتتتتروط  أن يلتزموا ،ويتعنّي على مجيع أصتتتتحاب املصتتتتلحة الذين يربمون اتفاقات أو عقود -59

لغات وواثئق واضتتتتتتحة ومتستتتتتتقة وشتتتتتتفافة، . وجيب أن حتّدد العقود ال  تستتتتتتتخدم واألحكام املتفق عليها على حنو متبادل
كما .  على العقود وإلغائهاحقوق مجيع األطراف وواجباهتا وأي شتتتتتتتتتتتتتتتروط متفق عليها على حنو متبادل إلعادة التفاوض 

، وأن تكون قائمة على املنافع املتبادلة لألطراف، وأن توضتتع األطراف املتعاقدةأن تضتتمن العقود التوازن بني مصتتاحل ينبغي 
لوضتتتتتتع إيالء اعتبار خا  ، يطلب من األطراف املتعاقدة لمبادئ. وعند التفاوض مع أصتتتتتتحاب احليازات الصتتتتتتغريةوفقاا ل

من أجل مبادئ األمم املتحدة  على االطالعأصتتتتتتتتتتتتتحاب احليازات الصتتتتتتتتتتتتتغرية واحتياجاهتم. واألطراف املتعاقدة مدعوة إىل 
 .يةملسؤولوضع عقود تتسم اب

 
 امن أجل دعم وصتتوهل للمرأةجلميع أصتتحاب املصتتلحة دور يف تعزيز املستتاواة بني اجلنستتني والتمكني االقتصتتادي  -60

 وإىل املنافع املتأتية من االستثمارات الزراعية.  اإلنتاجيةإىل املوارد 
 
وتنستتتتيق جهودهم،  دف منع  القدرة على الصتتتتمودجيب أن يضتتتتطلع مجيع أصتتتتحاب املصتتتتلحة بدورهم يف بناء  -61

دعم الشرائس  إىل وهم مدعوونوالنزاعات أو االستجابة هلا.  ،مبا يف  ل  األزمات املمتدة ،الصدمات والكوارث واألزمات
األكثر ضتتتتتتتتتعفاا، ومحاية االستتتتتتتتتتثمارات القائمة، وتعزيز االستتتتتتتتتتثمار اهلادف يف جمال األمن الغذائي والتغذية، وفقاا للمبادئ 

 . األمن الغذائي على املستوى الوطين يف سياقإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف ابالدول يف ما يتعّلق  والتزامات
 
واستتتخدامها، وأن تدجمها يف عملها اجلاري  ز عملية تعميم املبادئأن تعزّ  يويتعنّي على جلنة األمن الغذائي العامل -62

وجيب أن تشتتتتتتتتتتتتّكل جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال الرصتتتتتتتتتتتتد، من خالل االعتماد قدر اإلمكان على اآلليات القائمة. 
يف ما يتعّلق بتطبيق هذه املبادئ، وتقييم بعضتتتتتتهم بعضتتتتتتاا  منتدى يتيس لكل أصتتتتتتحاب املصتتتتتتلحة املعنيني التعلم من جتارب

 . ة املبادئ وفعاليتها وأثرها على األمن الغذائي والتغذيةأمهي


