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Analyze government requirements to meet people's food security 
 

Abstract 

 

Nutrition is one of the most important pillars of maintaining and continuing human 

life and is one of the basic necessities of human life. Therefore, ensuring food security 

is one of the important responsibilities of the government to ensure the physical 

health of human beings is one of the fundamental rights that are necessary for the 

preservation and continuation of human life. 
Critical Review: Today, one of the fundamental concerns of governments is to 

provide people with access to adequate and healthy food. This basic desire and need 

is met when people consume enough quality food at all times to suit their needs. 

Governments are responsible for this important issue, because if they are 

underemployed and ignored, the health of the citizens will be endangered and 

irreparable losses will be incurred. Objective: This article deals with the 

responsibility and obligation of the government towards the right to food security 

through a descriptive-analytical method. And seeks to answer questions such as what 

is the responsibility of governments in providing food to citizens? 
Discussion: Ensuring food security is a major issue that is the main concern of the 

people and the government is responsible for it. This article is in line with the views 

of researchers such as the Supreme Leader and Ejlali. The government has been able 

to meet food security to some extent in the form of a vision document as well as by 

passing codified laws. Proper food and nutrition are prerequisites for the development 

and health of society. 
Key words: food security, people , government ,requirements 
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. ادامه حیا  می باشتد براي بشتر  اولیه  ضتروریا  از و  بوده زندگی بشتر  استتمرار و حفظ  ارکان  مهمتریناز   تغذیه

  ستممتی جستمانی انستانها تأمین جهت   مهم  دولت   هاي  ت یاز مستوول ییغذا  ت یامن بدین جهت تامین و بر آوردن

 ضروري است.نوع بشر از جمله حقوق بنیادینی است که براي حفظ و استمرار حیا   

سالم  و  یکاف يبه غذا  دولتها فراهم نمودن امکان دسترسی مردم  بنیادي دغدغه هاياز  یکی   امروزه: يانتقاد مرور

با   ییمواد غذا  کافی  مقدار به  اوقا در همه  مردمکه    شتود یحاصت  م یزمان  این خواستته و نیاز استاستی.  باشتد یم

، چرا که در هستتتند مستتوول  موضتتوع مهم  نیدر قبال ا ها خود مصتترک کنند. دولت   نیازهايمتناستتب با   ت یفیک 

به بار   يرناپذی جبران  زیان هاي و می افتد خطر  به  شتهروندان  ستممت  ها  انگاشتتن آن  دهیو ناد  کم کاريصتور  

 ییغذا  ت یدولت در قبال حق بر امنو الزام    ت یمستتوولبا روش توصتتیفی تیلیلی به   مقاله نیا  :هدک. مدخواهد آ

 ي شهروندانغذا تامین  خصوص  در  ها  دولت  ت یمسوولمی پردازد. و درصدد پاسخ به پرسش هایی از جمله اینکه 

 ست؟چی

 یمستوول م آنو دولت  در قبال بوده  مردم    یاستت که  دغدغه  اصتل  یمستوله استاست  ییغذا  ت یامن تامین:  بیث 

دولت در قالب ستند چشتم انداز و .باشتد یهمستو م یهمچون رهبر و اجمل ینیمقاله با نظرا  میقق نیکه ا  باشتد

  هی غذا و تغذ  نیرا برآورده کند. تأم ییغذا  ت یتوانستتته استتت که امن  يمدون تا حد  ینیقوان ب یبا تصتتو  نیهمچن

 توسعه و سممت جامعه است.   هاي  شرط شیمناسب از پ
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 مهدمق

هایی استتت که ترین اولویت امنیت غذایی، حق دستتترستتی به غذا و ت تتمین رهایی بشتتریت از گرستتنگی از مهم

هاي  ها مورد تأکید قرار گرفته استت. ووام  متتلفی از قبی  افزایش قیمت گذاران دولت همیشته از ستوي ستیاستت 

غتذایی در تولیتد   میصتتتو  جهتانی مواد غتذایی، تغییرا  جوي و گرم شتتتدن دمتاي کره زمین، استتتتفتاده از  

هاي  در ستط  جهانی از چالش منابع طبیعی  هاي تولید، فرستایشنظام هاي زیستتی، جهانی شتدن اقتصتاد وستوخت 

 ستممت  و توستعه هايشترط پیش از مناستب  تغذیه و غذا (. تأمین۱390:۱۲اجملی   (باشتدومده امنیت غذایی می

غذا و تغذیه یکی از ابعاد استاستی زندگی، ستممت و همچنین رفاه جامعه استت. امنیت غذایی از استت.   جامعه

رود. موجود بودن و ورضه  میبه شمار  دولت یابی به آن از اهداک اصلی هر  و دست معیارهاي توسعه انسانی بوده  

 (.۱3۸9:٤0بابایی  (باشدمی غذاي سالم و کیفی، سهولت دسترسی و قدر  خرید از ارکان امنیت غذایی

مذهبی  فرهنگی، وضع اجتماوی، جنس، حق بر غذا، نه منیصر به قشر خاصی از مردم است و نه مربوط به سن، 

در بر می  برشمرده،  این حق کلیت دارد و تمام افراد بشر را صرک نظر از اوصاک یک وده خاص از مردم، … و

این  میروم شتتوند، به این حق تجاوز شتتود و برخی مردم از این حق خودر گیرد؛ چنانچه در طول حیا  بشتت 

بشتتري میستتوی نمی  نوان یک قاوده حقوقدیگر به و پرستتش مطرم می شتتود که آیا حق برخورداري از غذا،

نباید آن   که ودم اجراي آن، یک قاوده ازلی و ابدي استت  حق بر غذاي ستالم، شتود؟ از نظر پیروان حقوق طبیعی،

یتک حق دایمی بوده کته در   غتذا، بته وقیتده این گروه حق مردم بر را از حتالتت دایمی بودن ختارم نمتایتد؛ بنتابراین،

 .بتاوتث از بین رفتنش نتواهتد شتتتد د مورد احترام قرار گیرد و هیچ گتاه مترو  متانتدن آنمنته و امکنته بتایت تمتام از

جمله حقوقی نیستتتت که بتوان آن را  خود مؤید این اوتقاد استتتت؛ زیرا حق بر غذا از واقعیت جهان امروز نیز،

نه به ونوان یک حق   غذا،حق مردم بر  نتیجه، . درتبعیض قائ  شتتد نادیده گرفت یا در بین جوامع در اجراي آن،

است که حاکم بر زندگی اجتماوی می باشد و  بلکه به ونوان یک قاوده حقوقی کلی و دایمی مشمول مرور زمان،

 .(530 ص ،۱3۸5،  کاتوزیان،.(قواود آن باید مجرد از ویژگی هاي فردي باشد

و   کیفیاز نظر   کنندارد ولیمصترک و سترانه مصترک، مشتک  خاصتی  نظر کمی  در ایران مستوله امنیت غذایی، از 

هاي متتلف مستوله نستبتاح حادي استت و الگوي مصترک و تغذیه از کیفیت  همچنین توزیع مواد غذایی در دهک

به غذاي   دوره هاي حیا مطلوبی برخوردار نیستتت. امنیت غذایی به دستتترستتی همه افراد یک جامعه، در تمام 

  وام   .در تأمین آن دارد  ستهم مهمیشتود و در آمد خانوار  کافی و ستالم براي داشتتن زندگی ستالم و فعال گفته می

 در نیوه تتصتتتیو بودجه براي تهی ه  هااي خانوادهمهم دیگر در تأمین امنیتت غذایی جامعته، ئائقته و دانش تغتذیه

شتود که ایی زمانی تأمین میذامنیت غ .باشتدبهترین نوع غذاي در دستتر  و چگونگی تقستیم غذا در خانواده می

ي افراد خانواده کافی و به صتور  صتیی  طبخ برا و تهی ه  ،اده به صتور  صتیی  انتتایسترانه ستبد غذایی خانو 

تأمین غذا و   (.۱3۸9:30مبینی  )هاي بدن برستدها و اندامشتود تا وناصتر و مواد غذایی ستالم و صتیی  به ستلول

جامعه استت و وام  مهمی در برقراري شترایث ابا ، رفاه،    ستممت هاي توستعه و شترط تغذیه مناستب از پیش

اي  یابی به امنیت غذایی از اهمیت ویژهاي دستت هاي اهداک توستعهصتل  و امنیت استت. بنابراین در بین اولویت 

و اجتماوی   سیاسی ي ،اقتصاد  هايبی اباتی  گسترشتواند با  میاست که مواردي ناامنی غذایی از   ،برخوردار است 

انستانی   از حقوقاز غذاي کافی   هره منديب  شتک. بدون  تتریب کند  ستیاستی را و    ییک نظام اجتماو  ه هايپای

رکن و پایه امنیت غذایی  .استت  در حکم جنایت   بهانه ايبه هر   غذاي کافیاز شتتاص و میروم شتدن ا می باشتد

ئخیره  ، و جستمی آن جامعه استت. ناامنی غذایی   فکري ی ،روان  ستممت و ونصتر اصتلی    پیشترفتهیک جامعه  ي
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، به شتد  از بین می برد را انستانی و  ینیهاي دهنجارها و ارزش همچنینایه اجتماوی افراد مشتمول آن و  سترم

گیرد. در یک چنین  کنتد و در بستتتیاري موارد حق انتتای را از آنها میدامنته انتتتای افراد را شتتتدیداح میتدود می

تفاو  خواهند بود و همچنین ت به نوع نظام ستیاستی اجتماوی و هنجارهاي حاکم بر جامعه بیشترایطی آنها نستب

هاي مل ی چون قلمرو ستترزمینی و حفظ تمامیت ارضتتی، انستتجام و وفاق مل ی به ضتتریب معناداري دیگر ارزش

دال بر ناکارآمدي نستتبی  یابد. ناامنی غذایی که به نیويها کاهش میهاي امنیت مل ی نزد آنونوان برخی از مؤلفه

  (. ۸9٤: ۱3۸5 خ تري(را زیر ستوال خواهد برد   دولت باشتد، مقبولیت و مشتروویت  یک نظام ستیاستی اجتماوی می

یا اینکه این دسترسی ممکن ،  هنگامی که دو وام  دسترسی فیزیکی و اقتصادي به غذا کاهش یابدبه وبار  دیگر 

امنیت غذایی از  افراد را براي یک زندگی ستالم و فعال فراهم نستازد،اما غذاي موجود نیازهاي تغذیه اي  د،باشت 

 کننده زندگی ي ت تتعیفاین ناامنی همچون مقوله .خواهد رفت و ناامنی غذایی جایگزین آن خواهد شتتد بین

فقر  وموم افراد جامعه استت که بروندادهاي منفی آن جامعه را با مشتکم  جدي مواجه می ستازد و در نتیجه به

صتادرا    بر ناامنی غذایی اقتصتاد جامعه را به انزوا می کشتاند و با کاهش تولید مواد غذایی، .معه دامن می زندجا

وارد کننده می  تبدی  به یک کشور وابسته و و واردا  تأایر می گذارد و در نهایت کشور را در زمینه مواد غذایی،

انگاشتته شتوند که در  ارزش ها و هنجارهاي موجود نادیده  باوث می شتود در زمینه اخمقی نیز ناامنی غذایی، .کند

در مناطق شتتهري   .استتت  دلی  اصتتلی فقدان امنیت غذایی فقر .نتیجه امنیت ملی کشتتور را به متاطره می اندازد

کافی به وجود می آید و در  فرصتت هاي شتغلی و نبود سترمایه ي انستانی براي کستب درآمد براي خرید غذاي

خشونت هاي قومی   هاي داخلی،  قر معلول نبود منابع تولیدي تأستیسا  زیر بنایی کافی، جن مناطق روستتایی، ف

اار ستو  دیگر نا امنی غذایی مر  و میر کودکان می باشتد به نیوي که شتاخو مر   .فاستد و فاقد کارایی استت 

 .تغیر بوده استتتت در هزار م ۱06 در هزار بته 4 و میر کودکتان زیر یتک ستتتال از جنت  جهتانی اول تتا کنون از

(Unicef ,2002, p.19)  
هایی  ترین اولویت افزون بر این، امنیت غذایی، حق دستترستی به غذا و ت تمین رهایی بشتریت از گرستنگی از مهم

 کمنهاي  مورد تأکید قرار گرفته استت. در واقع تمامی ستیاستت  گذاران دولت استت که همواره از ستوي ستیاستت 

امنیتت    تیقق  شتتتروطتتأمین امنیتت غتذایی جتامعته بته ونوان یکی از    .چرختدمی  «امنیتت غتذایی»حول میور    دولتت 

شتود. اگر امنیت غذایی را یک ستیاستت امنیت مل ی ستوی مییها در هر کشتوري ماستاستی دولت   وظایفمل ی، از 

کند، ورضت  بهینه  آن، مقدار ورضته و کیفیت امنیت مل ی را در هر کشتوري تعیین می  یفم که کم وک در نظر بگیری

 (.۱3۸٤:۲5رهبر  )طی مطلوی از امنیت مل ی، مستلزم تدار  سط  بهین  امنیت غذایی است یس

مهم   استتت و در این باره شتتهروندان ییغذا  ت یدولت در قبال حق بر امن  ت یمستتوولبررستتی   هدک از این تیقیق

: مستوولیت دولت در قبال حق بر امنیت غذایی شتهروندان چگونه  ترین پرستش هاي تیقیق به شتک  زیر استت 

جهت پاستخ به ستوا   مطرم شتده با  غذا چیستت؟   بر حق خصتوص در هادولت  استت؟ مستوولیت و تعهدا 

در بنتد دوم   .مورد بررستتتی قرار می گیرد  در بنتد اول اولغتذایی   مبنتاي امنیتت تیلیلی ابتتدا    -روش توصتتتیفی  

  امنیت غذایی در ارگان ها و مجمووه قوانین داخلی پایدار تیلی  می گردد.   غذایی مسوولیت دولت در قبال امنیت 

 و در نهایت نتیجه همراه با پیشنهاداتی آورده خواهد شد.در بند سوم بیث خواهد شد. 

 غذایی  . مبناي امنیت ۱

 و مل ی خانوادگی، فردي، ستطوم در مزبور مفهوم استت، گرفته صتور  متعددي تعاریف غذایی امنیت  مفهوم از

 پایدار(، بودن)تولید فراهم مهم اصت  سته داشتتن فعلیت  معناي به غذایی امنیت  کلی بطور دارد. جهانی کاربرد

 براي کافی غذاي باشتد قادر باید کشتوري هر یعنی غذا: بودن . فراهم۱:  باشتد می غذا دستتر  بودن قاب  و ابا 
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 در زمانی هر در شتده فراهم غذاي اینکه یعنی غذا: . ابا ۲نماید.  تأمین را خود رشتد حال در و موجود جمعیت 

 تهی ه  به قادر فیزیکی و اقتصتادي ازنظر مردم اینکه یعنی غذا: بودن دستترستی . قاب 3  .باشتد داشتته وجود بازار

 رشتد دارد. بستتگی غذا براي تقاضتا و ورضته وام  دو به غذایی امنیت  اصتو ح .باشتند بهداشتتی غذایی مواد

 و نیروها جمله از زندگی نوین هايشتیوه جایگزینی و غذا شتهرنشتینی، قیمت  درآمد افزایش و تغییر جمعیت،

 (. ۱3۸۸:5۲ا سمم  شیخ)گذارندتاایر  می آن و تقاضاي غذا مصرک نیوه روي مؤار طور به که هستند وواملی

 بهتر ا هدکب جهانی ستط  در اصتلی غذایی کا هاي مستتمر ورضته از استت  وبار  غذایی امنیت به بیان دیگر 

 از اطمینان یعنی غذایی غذا. امنیت  و قیمت  تولید نوستانا  متری پیامدهاي کردن و بی اار غذا مصترک کردن

 داشتتته و اقتصتتادي فیزیکی دستتترستتی خویش نیاز مورد اصتتلی غذاهاي به اوقا  همه در مردم همه که این

 (.۱390:36دانشیان  )باشند

 ضرور  تأمین امنیت غذایی براي شهروندان  -۱-۱

بتته طتتور مستتتقیم بتتا رفتتاه و کرامتتت انستتانی در ارتبتتاط استتت، همتتواره   امنیت غذایی شهروندانز آنجتتا کتته ا

غذایی و   . تأمین امنیت شتودیافتگی جوامتع میستوی میبته ونتوان یکتی از ووامت  اصلتی در ارزیابتی توستعه

بشتتر بتتوده    بتته ونتتوان یکتتی از حقتتوق بشتتر شتتناخته شتتده ئیتت  نستت  دوم حقتتوق رفع سو  تغذیه شهروندان

المللتتتتی حقتتتتوق بشتتتتري بتتتته طتتتتور جتتدي  اي و بینها و دیگتتتتر استتتتناد منطقتتتتههتتا و کنوانستتیونو در بیانیه

ترین اصول . تأمین امنیت غذایی و امکانا  رفاهی براي شهروندان از مهممتتتتورد توجتتتته قتتتترار گرفتتتتته استتتتت 

ترین امکانا   لیت دارد که براي کاهش فقر غذایی و تأمین حداق رود. دولت مستتوو ها بشتتمار میاستتاستتی دولت 

ریزهاي منطقی اتتائ نماید. امنیت غذایی، حق دستترستی به غذا و ت تمین رهایی رفاهی براي شتهروندان برنامه

اهمیت امنیت  . ریزان در دولت استتت گذاران و برنامههاي ستتیاستتت ترین اولویت شتتهروندان از گرستتنگی از مهم

ی و امکانا  رفاهی بعنوان یک مستوله استاستی و دغدغه مردم استت و از دولت خود انتظار دارند که در قبال غذای

 (.۱۱77:۱3۸9  ایده، کراوزه،  روسا   )تأمین مواد غذایی و امکانا  رفاهی مسوولیت داشته باشد

 هاي امنیت غذاییشاخصه ۲-۱

ی(دستترستی به مواد غذایی و م(استتفاده از   موجودي مواد غذایی، هاي امنیت غذایی بر سته اصت  الف(شتاخصته 

 مواد غذایی استوار است.

تمام افراد ستتاکن در   يبرا ییمواد غذا  یطور مداوم مقدار کاف که به  باشتتدیم نیمستتتلزم ا ییمواد غذا  يموجود 

حاص    ییغذا  يهاکمک ایو    یداخل  دا یتول  ، واردا  قیاز طر تواندیم  يموجود  نیموجود باشد ا نیسرزم یک

بدستت آوردن  مواد   يبرا  یمناستب و کاف  عاستت که تمام افراد خانوارها مناب نیاش اغذا  زمه رستی بهدستت. شتود  

درآمد    عیو توز ییمواد غذا  مت یق ،  هابه درآمد خانواده  یمنابع بستتگ نیبه ا  یدستترست  ،  داشتته باشتند يمغذ ییغذا

 ،  شتتود نیتام  یکیزیو ف  ياز نظر اقتصتتاد دیبا  یدستتترستت  نیا. دارد   یموارد بستتتگ  ریافراد خانواده و ستتا انیدر م

همچون   یحوادا  قیو از طر   استت  یعیتوز يکننده با شتبکهارتباط مصترک  انگریب ییبه مواد غذا  یکیزیف یدستترست 

و   مت یق ،  تابع درآمد  ياقتصتتاد  یکه دستتترستت  یمعن نیبد .  ردیقرار گ   ریممکن استتت تیت تاا میتیر ایجن   

ناظر بر ورضته   باشتدیم  ییمواد غذا  یکاف  عیتوز ه اشکه  زم  نیبراوموه  ییغذا  ت یامن  یدل نیهماشتتغال استت به

 (.۲6-۲9: ۱373  ،قاسمی   ) نیز هست همگان   يواد نه غذا برا

 اییغذ امنیت  پایداري در مؤار ووام  3-۱

 
1Krause, Allan Rosas, Catrarina Asbjorn Eide   
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رستتد: می نظر به ضتتروري زیر اقداما  غذایی مواد تولید در افزایش منظور غذایی: به مواد تولید الف( افزایش

 . تیقیقا ،٤تولید،  ووام  ترآستتان . تدار  3ستتط ،  واحد در بازده . افزایش۲کشتتت،   زیر ستتط  .افزایش۱

 هاي  نهاده از . استتفاده5گردد،   می تلقی مستیر این در مهم امر یک هاآن به توجه که کشتاورزي ترویج و آموزش

 . اصتتمم۸کشتتت،   کردن یکپارچه و اي. منطقه7بازار،  براي تولید ستتمت  به کشتتت  الگوي . تغییر6پربازده،  

 . بازرایابی9خا (،   فرستتایش از جلوگیري جهت  فشتتار تیت  آبیاري از )استتتفاده مانند آبیاري هايروش

 (.۱3۸9:٤0همکاران  و ومادزاده )سموم . کاهش۱۱کاشت،   تناوی از . استفاده۱0کشاورزي،   میصو  

 در ناهماهنگی و نارستایی و جامع مدیریتی ستیستتم یک کشتاورزي: فقدان میصتو   ضتایعا  از ی( جلوگیري 

 صتور  به گوناگون مراح  در کشتاورزي از میصتو   درصتد ۲5 حدود تا شتده ستبب  بازاریابی مدیریت 

 (.۱3۸9:۲۸کمنتري  )برود بین از ضایعا 

 ولی داراستت  را تولید امکان بیش و کم کشتور، هر که استت  درستت  امر این  کشتاورزي: میصتو   واردا م( 

 در شتود، بیران دچار دوره یک در تولید استت  ممکن زلزله چون ستی ، طبیعی بمیاي دلی  به مواقع بع تی در

 واردا ، با چه گرا .شتد متوست  میصتو   واردا  بایستت بهمی غذایی امنیت  حفظ خاطر به مواردي چنین

 موجب  کشتور، در تولید مستائ  و رفع موانع به توجه ودم ن،یکل شتودمی ح  نیو  هر به غذایی امنیت  مشتک 

 شد. خواهد  اجتماوی و اقتصادي فراوان مشکم  بروز

 نرخ بین بایدمی تقاضتاستت. میزان کنترل جمعیت، رشتد کنترل حقیقت  : در جمعیت  رویه بی رشتد م (کنترل

در این راستتا   باشتد. داشتته وجود مشتتصتی تناستب  و هماهنگی میصتو   کشتاورزي تولید نرخ و جمعیت  رشتد

اي براي نوع بشتتتر، مستتتای  و ونوان یک فاجعهرویه جمعیت بهگزارش ستتتازمان مل ، معتقد استتتت رشتتتد بی

شتت را در پی دارد به هاي متتلفی در زمینه ستممت انستانی چون ستو تغذیه، اوتیاد و ودم روایت بهدادشتواري

  دهدهمچنین برخی تیقیقا  نشتان می.  اکنون دامنگیر بستیاري از ستاکنان این کره خاکی شتده استت نیوي که هم

شتتود، از پیامدهاي رشتتد ستتریع جمعیت  هایی که ستترانجام به مشتتکم  واطفی شتتدیدي منجر میتعارض

 (..67-66، ص ۱3۸7  ،اهللهدایت )است 

  تولید کشتور از خاصتی نقاط در کشتاورزي میصتو   از برخی که آنجا غذایی: از مواد جغرافیایی بهتر د(توزیع

 بهترین به را شتده تولید میصتول بتواند که باشتد داشتته وجود بایستت نظامی می بنابراین برنج( )مانند شتوندمی

 نظام قدر هر استت، صتادق نیز وارداتی غذایی مورد مواد در امر این کند. توزیع کنندگانمصترک بین در شتک 

 بود. خواهد آسانتر غذایی به امنیت  نی  و میسرتر غذایی مواد به بیشتر دسترسی امکان کند، وم  بهتر توزیع

 استتت  ممکن استتت. غذایی امنیت  تداوم در موار ووام  از یکی درآمد واد نه درآمد: توزیع واد نه ه(توزیع

 بتوانند تا نباشتد آنقدر مردم مالی توان لیکن باشتند، دستتر  در و تولیدکافی   اندازه به کشتاورزي میصتو  

 نمایند. مصرک و خریداري را تولیدي میصو  

 می مصترک فرهن  ستط  ارتقا  و خانوار بودجه داشتتن نگه اابت  ستازي(: با )فرهن  مصترک الگوي در ر( تغییر

 مصترک الگوي در تغییري اند   با بستا چه داد، افزایشرا  تغذیه کیفیت  و بتشتید تنوع غذایی الگوي به توان

 بهتر ها مغذي درشتت  چه و مغذي لیاظ ریز از چه بدن نیازهاي به متنوع، غذاهاي از استتفاده بر وموه بتوان

 داد. پاسخ

 طراحی هادولت  سوي از متتلفی راهبردهاي پایدار، غذایی امنیت  تأمین منظور حمایتی: به هايستیاستت  ز( اتتائ

 به یارانه پرداخت  هاستت،آن از یکی غذایی مواد به جامعه افراد تمامی براي دستترستی یارانه اوطاي که شتودمی
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 توزیع هنگفت  هايهزینه که شتتودمی موجب  پردرآمد هايحتی گروه جامعه افراد تمام میان یکستتان شتتیوه

 در توانمی درآمد کم هايگروه به هدفمند هاي یارانهپرداخت   با حالی که در رود. هدر به حدودي تا ها،یارانه

 ستاختن هدفمند منظور به ریزيبرنامه این روي از شتد. وم  وارد مواري طور به ها،گروه این تغذیه الگوي بهبود

 (.۱3۸9:77دهکردي  مبینی)گردد  می قلمداد آینده در دولت  اصلی وظایف از یکی هایارانه

 پایدار غذایی قبال امنیت مسوولیت دولت در  .۲

 و اقتصتتادي ستتیاستتی، ابعاد از انستتانی نیروي وريبهره ارتقاي و ستتممت  حفظ منظور به غذایی امنیت  ایجاد

براي حصتول اهداک بندهاي  برنامه شتشتم توستعه 3۱طبق ماده    دولت موظف استت   استت. حایز اهمیت  اجتماوی

 فقر، چنگال از رهایی براي هاي کلی اقتصتتاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذاییشتتشتتم و هفتم ستتیاستتت 

 اجم  وظیفه . زم را بنماید اقداما   جامعه همگانی و دارهدک معنوي و مادي بستیج تغذیه ستو  و گرستنگی

 تبیین راهبردهاي پایدار، توستعه کننده میدود ووام  شتناخت  به کمک تتصتصتی و المللی بین هايستازمان و

ستراستر   در هاآن واد نه توزیع و غذایی مواد کافی تولید فنی، دانش زمینه در انیصتارها شتکستتن اخمقی، ی،ملو

  (. ٤5:۱3۸۸ ا سمم، گردد)شیخ تأمین بشري جامعه غذایی امنیت  پایداري تا است  جهان

 غذا بر حق خصوص در هادولت  مسوولیت و تعهدا  ۱-۲

استت:   مطرم نوع تعهد سته حاوي تیلیلی چارچوی یک هادولت  بشتري حقوق مستوولیت و تعهدا   صخصتو  در

ها در قبال حق بر ترین تعهدا  دولت حقوق بشتر، مهم ایفاي به تعهد . 3حمایت،   به تعهد .۲روایت،   به تعهد .۱

 فرهنگی واقتصتادي  ی،  اجتماو  حقوق به شترم زیر استت. کمیته المل  بین حقوقی کمیستیونتأمین غذا براستا   

 هاي  که دولت  استت  آن  زمه اش  کافی، غذاي به دستترستی  استت: کرده چنین بیان ۱۲شتماره   ۱5 بند تفستیر  در

 حمایت  به تعهدبراي . خودداري کنند    شتود، به غذا  دستترستی از جلوگیري به منجر که وملی هرنوع از و تو 

 کافی غذاي به اشتتاص جلوي دستترستی  ،هاشترکت   ستایرو اشتتاصکند که  ت تمین که لیاظ شتود تدابیريباید 

 و منابع از منديبهره ها  آن هدک که اومالی در فعا نه به طور باید و تو  دولت  یعنی ایفا  به تعهد .را نمی گیرند

 دوم کنند. مشتارکت ،  استت  غذایی امنیت  معاش مث  امرار ت تمین براي اشتتاص یدستترست و نیز   کافی وستای 

 بر خویش حق از مندي بهره به قادر کنترل شتان از خارم د یلی اشتتاص به از گروهی یا شتتو که هنگامی

 کنند؛ تأمینمستتقیم  بصتور را حق آن که مکلف اند هادولت  نباشتند، اختیارشتان در وستای  موجود یا کافی غذاي

 (.۱3۸7:۲30،ابراهیم گ )شودمی انجام طبیعی بمیاي قربانیان به نسبت  که مانند: تعهدي

 در تفستیر کمیته شتده استت. منع شتود،می غذا دستترستی از جلوگیري به منجر که اقدامی هر احترام به تعهد در

 تأکید فرهنگی و اقتصتادي، اجتماوی حقوق به احترام و اقتصتادي هاي تیریم میان رابطه در ،۸شتماره ومومی

 براي دولت  حاکم قشتر به اقتصتادي و ستیاستی اومال فشتارهاي اصتلی هدک میان تمایزي بایستت می که استت  کرده

مورد  دولت  درون افراد پذیرترینآستیب  بر فشتار تیمی  آن موازا  به المل  وحقوق  بین مقررا  با شتدن همگام

 موجب  به هاییمیدودیت  ها باتیریم اومال در نیز امنیت  شتوراي (. حتی۱3۸9:۱٤9بابایی  )گیرد صتور  هدک،

 (. ۱3۸7:٤7  ،فرم سیري)است  مواجه بشردوستانه وحقوق بشر حقوق آمره، قواود وام، المل  بین حقوق مقررا 

 ایفا  به تعهد در شتود. غذا حق از افراد منديبهره از االث  اشتتاص مداخله مانع  باید دولت  حمایت  به تعهد در

 خانواده ستتط  در را غذایی مربوطه امنیت  مقررا  و قوانین طریق از فعا نه و خودجوش به طور باید دولت 

 د یلی به بنا گروهی یا فرد زمان هر در اگر و آگاه نموده غذا به نستبت  شتان حقوق از را مردم و داده گستترش
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 اختیار در را غذا آن کردن فراهم به تعهد استا  بر که استت  دولت  این وظیفه نباشتند خود غذاي تأمین به قادر

 (.3۸،  ۲007، ۲سولنیر )دهد قرار هاآن

 براي غذا حق از تتطی به منجر که هاییاتتائ ستیاستت  از باید هادولت  غذا، حق فراسترزمینی احترام به تعهد در

 از باید همچنین هادولت  تعهد این ستتلبی(. در وهد+ )کند  جلوگیريشتتود،  می جهان هايدولت  ستتایر مردم

 ولیه اقتصتادي ستیاستی و فشتار ابزار یک ونوان به نباید آی و غذا از و کنند جلوگیري غذایی هاياجراي تیریم

 به اقداما  منجر از توانندمی هادولت  غذا، حق فراستترزمینی حمایت  به تعهد در  .کنند استتتفاده هادولت  دیگر

 .  کنند جلوگیري شود،می هادولت  دیگر مردم غذایی حق نقض

اجازه  ،  ندارندرا  حق غذا میقق ستاختن براي کافی منابع که هاي  دولت  ،غذا حق ایفاي تعهدا  فراسترزمینی در

 تعهدا  این نیز موظف اند به انها کمک کنند ، اروتمند هاي دولت  و ستود ببرند  المللیبینا  تملک از دارند تا

  (.3۲00٤میچلم ) است  غذا حق تسهی  به تعهدو  فراهم کردن   زمه اش

را  غذایی مواد دارند، تعهد ها دولت  که استتت  آن غذا مستتتلزم حق کردن فراهم به تعهد یا  ینیفرا ستترزم يفایا

 بشتردوستتانه فراهم هاي  کمک .تهیه کنند   بشتردوستتانه هاي  کمک قالب در    زده قیطی فقیر و   هاي دولت  براي

 این ها دولت  بیشتتر و توستعه باشتد اهداک با مغایر و نموده متت  آینده در را دولت  آن غذایی امنیت  نباید شتده

کرده  شتناستایی غذا تیقق راستتاي در هاي اضتطراريآوردن کمک فراهم براي مستووولیت  یک ونوان به را تعهد

 حق تیقق اختیاري دستتورالعم  ۱6 ماده در مستوله این قیطی، در مواقع و مستلیانه متاصتما  در به ویژه ند،ا

 (. 33، ۲009،  ٤گلوي  )شده است  اشاره غذا،

  

 را المللی کیفري بین حقوق مشتتمول جنایا غذا می تواند در حالت هایی   از ومدي میرومیت  این، افزون بر

بشتردوستتانه   هاي  و ودم ارستال کمک ییمواد غذا دیکه منجر به ودم تول ینیزم هاي  نیاستتفاده از م  .شتک  دهد  

 آشتکار نمونه هاي از همگی دیگر دولت  ولیه ها تیریم نیز وضتع و غذایی هايکمک از جلوگیري و  دشتون یم

 (.۲00۲:3۱ 5گوتم و ویدار  )باشدمی غذا  بر حق تیقق نقض

 ها در قبال حق بر تأمین غذاایفا  دولت  و حمایت  احترام، به تعهد الف(

 ،ت یتعهد به حما یعنی استت، هادولت  براي تعهد از شتک  مت تمن سته بشتر حقوق تمامی شتیوه این مطابق   

گردد.  می شتهروندان آزادي مداخله از اجتنای به موظف دولت  احترام به تعهد به ایفا  در تعهد و احترام به تعهد

کته در تعهتد بته حمتایتت مکلف بته بتازداشتتتتن دیگران از متداخلته و در تعهتد بته ایفتا  ملزم بته انجتام اقتدامتا   آنحتال  

 (.۱3۸9:۱٤3ایده و همکاران    )ضروري در تأمین میتوي حق است 

 ر قبال تأمین غذادها ی( تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله دولت 

 فراهم نمودن به متعهد ، موجود امکانا  حد ان و دردر حد تو  متعهد و  مک  که بدین معنا استت  وستیله به تعهد

 این باشتد، می حق ئي به فراهم نمون حقوق موظف   متعهد نتیجه به تعهد در اما بود. خواهد حق ئي حقوق

 استناد از برخی در خوبی به وستیله به تعهد مفهوم موجود نیستت. امکانا  به مقید و بوده قطعی تعهد و تکلیف

  حقوق  حیطه در بیشتتر وستیله به (. تعهد۱3۸9:33قاري ستید فاطمی    )استت  منعکس شتده بشتر حقوق المللی بین
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 هاي  توانایی طبق بر این حقوق فراهم نمودن  براي ها  دولت  شتتود. می مطرم فرهنگی و  اقتصتتادي ی،اجتماو

 به دارد امکان فرهنگی و اقتصتادي، اجتماوی حقوق برخمک ستیاستی و مدنی حقوق کرد. خواهند اقدام خود

 در که موجود امکانا  حد مستوله در بنابراین افتد، به خطر آنان مداخله استا  بر و هادولت  ستوي از آستانی

دلی   همین به بود. خواهد مطرم کمتر هاحق از دستته این در استت  دارمعنی فرهنگی و اجتماوی اقتصتادي، حقوق

 ستتیاستتی و مدنی حقوقحیطه  در  موجود امکانا  به مقید نه مطلق و صتتور  به دولت  کردن فرض متعهد

 به توجه بدون اقتصتتادي و   یاجتماو حوزه حقوق در هانآ دانستتتن متعهد که آن حال ،می باشتتد پذیرفتنی

 در دولت  تعهد (. بنابراین نوع۱3۸9:٤٤قاري ستید فاطمی   ) یومل   ریغ و معقول غیر استت  امري ها  آن امکانا 

 به که قادر را فردي تواننمی اخمقی لیاظ به تردیدبی. بود خواهد انستانی اجتماوی روابث بازگشتت به واقع

 امکانا  »قید حتی که داشتت  نظر در باید وجود این دانستت. با وم  آن انجام به متعهد نیستت، ومل ی انجام

 به طلبدرا می دولت  حمایتی دخالت  هاحق تیقق که مواردي در ستیاستی، و مدنی حقوق حوزه به در موجود«

 دانست. موجود امکانا  قید به مقید را هاحق این بتوان رسد می نظر

 مل یدر سط  درقبال حق بر غذا  هاتعهدا  دولت  ۲-۲

قانون  متتلف   و اقداما غذا حق    میقق ستاختنافراد جامعه و   یحمایت از ستممت  برايدر ستط  مل ی همچنین 

قانون استاستی   ۱۲بند  3اصت   به  یمتوانمی قانون گذاريترین اقداما  مهم از .انجام گرفته استت   و اجرایی گذاري

ایجاد رفاه   ، رفع فقر براياستممی   مطابق قانونصتیی   و  ریزي اقتصتاد واد نه   پی  اصت  مذکورکه در   کنیماشتاره  

حرکتت بته   برايبهتداشتتتت و کتار و تعمیم بیمته    و تغتذیتهو  مستتتکن   ي  میرومیتت در زمینتهگونته  هر رفع کردن  و  

،   ینیز حقوق یکستتان اجتماوقانون استتاستتی  و اصتت  بیستتتم بوده  ومت استتممی مورد توجه  اهداک حک ستتمت 

  تاسیس ت مین   همچنین ۲۱اصت    ٤و بند   کردهاستمم شتناستایی   قوانینروایت  و فرهنگی زن و مرد را با   اقتصتادي

هم    قانون استاستی ۲9و اصت   می دانددولت  وظیفهرستت را سترپ  خورده و بی ن و زنان ستالگاه  بیمه خاص بیو 

پزشتکی به صتور  بیمه و  هاي  و مراقبت بهداشتتی   ی واز نظر نیاز به خدما  درمان  از تأمین اجتماوی بهره مندي

قانون تأمین زنان و   همانند هم زیاديقوانین وادي   می شتتتناستتتدن حق همگانی به رستتتمیت  ونوا تیت غیره را 

  نی راد جامعه را ت تمبه تصتویب رستیده تا ستممت جستمی و روحی اف ۱37۱ستال  کودکان بی سترپرستت مصتوی 

 (.۱3۸9:56سیدفاطمی   قاري)کند تأمین و 

 امنیت غذایی در ارگان ها و مجمووه قوانین داخلی .3

 امنیت غذایی در ارگان ها. 3.۱

  زش پزشکیوزار  بهداشت، درمان و آمو . 3.۱.۱

غذایی را   نقش اصتلی در تأمین و استتمرار امنیت  وزار  بهداشتت به ونوان متولی اصتلی ستممت غذایی در کشتور،

وزار  خانه به  در قانون برنامه پنجم توستتعه به این مهم اشتتاره گردیده استتت؛ مکلف نمودن این. بر وهده دارد

فهرستتتت مواد و   تهیه و اومم هاي مرتبث با مواد غذایی،نظار  بر ارگان  تدوین برنامه هاي ستتتممت غذایی،

مقدار مصرک مجاز  تعیین فرآورده هاي غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوی براي گروه هاي سنتی متتلف،

غیر    شیوهکه به   تولیداتی  توزیعممنوع کردن  ،باغی   ي وکشاورز  میصول ا میایی براي تولیدشیسموم   و  کودها

وظایف این وزار  خانه در دستتت یابی به امنیت    از جمله.  شتتیمیایی استتتفاده کرده اندستتموم   و  ودهامجاز از ک 

 .غذایی بر شمرده شده است 

  شوراي والی سممت وزار  بهداشت . 3.۱.۲
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انون برنامه چهارم توستعه با  ق هشتتاد و شتش بند الف ماده  مطابقالی ستممت و امنیت غذایی که فعالیت شتوراي و

پنجم ادامه می  توستعه اجراي برنامه زمان در  شتک  گرفته استت   مذکورشتوراي غذا و تغذیه و شتوراي  یکی شتدن

وزار  بهداشتت تهیه می شتود و پس از تأیید   ثشتوراي والی ستممت و امنیت غذایی توست  یفه يشترم وظ . یابد

 (توسعه قانون برنامه پنجم 3۲ ماده.)معاونت به تصویب هیأ  وزیران می رسد

  ع یبا توز مایکه مستق یونوان مرجعو سایر وزارتتانه ها از جمله جهاد و کشاورزي به  سازمان غذا و دارو -3.۱.3

 سممت غذا در کشور را بر وهده دارند.   یاصل  ت یباشد، مسوول یو دارو در ارتباط م ییمواد غذا

 امنیت غذایی در مجمووه قوانین داخلی

  ، ی استاست پرداخته شتده استت. اصتول قانون   ییغذا  ت یبه صتور  پراکنده به موضتوع امن رانیو مقررا  ا  نیدر قوان

 يهجر ۱606چشتم انداز در افق ستال   ستندو  ارم توستعهدوم، ستوم و چه يبرنامه ها  یکل  يها  استت یو ست   نیقوان

 م یآنها خواه  یمذکور پرداخته اند که در ادامه به بررس  يشاخو ها  انیمدر  ییغذا  ت یامن  گاهیجا نییبه تب  یشمس

 :پرداخت 

 در قانون اساسی  سممت و امنیت غذایی شهروندانحق بر  .3.2.1

 فقر رفع و رفاه ایجاد جهت  استممی ضتوابث طبق بر واد نه و صتیی  اقتصتاد ریزي ، »پی اصت  ستوم ۱۲ بند طبق

 دولت  وظایف از بیمه تعمیم و بهداشتت  کار، مستکن، هاي تغذیه،زمینه در میرومیت  نوع هر ستاختن برطرک و

 «.است 

و  پوشتا ، درمان ،، آموزش و پرورشمستکن،  بهداشتت، خورا   یعنی استاستی نیازهاي تأمین ،٤3 اصت  ۱ بند

آن   استا  بر باید ایران اقتصتاد که داندمی   ضتوابطی از یکی همه را براي خانواده تشتکی  جهت  مورد نیاز امکانا 

 (.۱3۸6:۱۲۱کاتوزیان  )گردد استوار

 :اجتماوی و فرهنگی اقتصادي، سوم و چهارم و پنجم توسعه امنیت غذایی در برنامه هاي دوم، - ۲ - 3 -7  

 دوم توسعهقانون برنامه پنج ساله  -

    

اش  زمه  ياقتصتاد  داریرشتد پا :  استت   آمده  نیچننیا ییغذا  ت یدر برنامه پنج ستاله دوم توستعه کشتور در مورد امن

دوو    نیها و همچنکننده  دیتول  ییو ق تا  ياقتصتاد -  یاجتماو  ت یامن نیاستت و دولت تام  يتوستعه بتش کشتاورز

  ي برا  کشتور وستعهبرنامه دوم ت  یفیاهداک ک واقع  در ی کندم  يکشتاورز  زمینهدر  یبتش خصتوصت   يگذار  هیسترما به

 :   شام  موارد زیر می شود ییغذا  ت یبه امن دنیرس  مسیردر   يکشاورز

هوا ،آی   ،خا    هیاز منابع پا  مناستب  يبردار  و بهره  ا یاح ، حفظ بر تاکید و تکیهبا   يکشتاورز داریپاگستترش   

   یاهیپوشش گ   ست یزثیو می

 نیتام ي ،توستعه صتادرا  و کاهش واردا  میصتو   کشتاورز  جهت   يمیصتو   کشتاورز  تولید  شیافزا

 .جامعه است   ییغذا  يازهاین و تامین    عیصنا يمواد خام برا

  قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه 

استت؛  ار گرفتهدر ستند برنامه ستوم توستعه کشتور موضتوع امنیت غذایی از دیدگاه هاي متتلفی مورد بررستی قر

 است: به موضوع امنیت غذایی پرداخته فرهن  و دیدگاه نظامی، سیاست، این دیدگاه ها با میوریت اقتصاد،

  دیدگاه اقتصادي
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غذایی و توسعه  به افزایش کمی و کیفی میصو   کشاورزي و آبزیان با هدک تأمین امنیت  در دیدگاه اقتصادي،

بسزایی در تأمین غذاي  افزایش تولید نقش .و زیتون توجه ویژه شده است  صادرا  و با اولویت دانه هاي روغنی

صتیی  ولمی تعریف شتود و  بیشتتر دارد؛ ارتباط تولید با فناوري و شترایث مییطی می تواند به صتور  دقیق و

 .(۱9 ص ،۱3۸3 رهبر و مبینی دهکردي،)زمینه سودآوري بیشتر را فراهم آورد

  غذاییمتاطرا  اقتصادي امنیت  

منابع آی  تهدید کمی و کیفی فقدان استتراتژي و ستیاستت هاي مصتوی بلند مد  و منستجم در بتش کشتاورزي،

اجراي طرم هاي  ودم توجه کافی به ممحظا  زیستتت در زیرزمینی به لیاظ بهره برداري بی رویه از این منابع،

منابع مصترک انرژي  نامناستب بودن ستعه پایدار،اقتصتادي و زیربنایی و بهره برداري از منابع طبیعی در راستتاي تو 

نارستایی در تأمین امنیت   ودم تناستب الگوي مصترک و الگوي تولید با منابع موجود کشتور، روستتائیان و وشتایر،

ودم ابا  در ستیاستت هاي  فقدان ستیاستت هاي مناستب بازرگانی داخلی و خارجی و سترمایه و سترمایه گذاري،

پائین  کاربردي و توستعه اي، بنیادي، تیقیق با آموزش و ترویج و کمبود تیقیقا موجود، ضتعف هماهنگی نظام 

کشتتاورزي و فقدان برنامه جامع توستتعه  حم  و نق  و با  بودن ضتتایعا  میصتتو   بودن کیفیت نگهداري،

ی غذا متاطرا  نه تنها میدود کننده ایمن این .تشتکی  دهنده متاطرا  امنیت غذایی کشتور می باشتند روستتایی،

 .Halphen, 1997, p 342) )می باشند که روز به روز بر شمار فقرا  و گرسنگان خواهد افزود

  سیاسی  هدیدگا

در گرو   ستتیاستتت و فرهن  در تأمین امنیت غذایی نقش بستتزایی ایفا  می کنند به نیوي که زدودن فقر غذایی

 (.Tiberi, 1999 , p 125) فرهن  غذایی مناسب است 

 :برنامه پنج ساله چهارم توسعهقانون   -

 این قلمروارزش یابی   و   یهماهنگ مدیریت،  ،يگذار  استت یست   دولت موظف استت به منظور نهادینه کردنالف: 

  ي ماریب از بین بردن،   ییغذامناستب  ستبد   هیهدر کشتور،  ت یستممت همگان شی، افزا  هیتغذ و  غذا  ت یامن:  شتام 

 . رد را به وم  آو رئیاقدام هاي  هیاز سو  تغذ  یناش يها

بعد از طی   ییغذا  ت یستممت و امن  یوال  يشتورا  یتشتکو   ستممت  والی شتوراي و شتوراي غذا و تغذیه ادغام 

. تغذیه اي جامعهفرهن   و ارتقا  ستتواد   بهبود و مورد نیاز برايشتتی اجراي برنامه هاي آموز   قانونی؛  کردن ستتیر

بهبود ستتط  آگاهی مردم در ارتباط با نیوه استتتفاده از مواد غذایی  استتت،اهمیت با یی برخوردار   آنچه که از

خواهد  ودم اطمع کافی در زمینه مواد غذایی منجر به کاهش آن در نتیجه استراک و وقوع بیماري در واقع استت؛

 .((Pollard, 1996, p67دش

 شتده با وزار  بهداشتت ئکر برنامه    تدوینو   در اجرا  وظیفه دارنداجرائی   صتدا و ستیماي و دستتگاه هاي ی:

 زیان دارند را تبلیغ نکنند .سممتی  ی که یراي همکاري و  کا های

و تدار  براي  آغاز براي   مناستب اختصتاص منابع  و همینطور  ازمندین خانوارهاي میتام و    يبرا ییکمک غذا م: 

 آموزانبراي دانش  در مدرسه ووده غذاییمیان   تیت ونواناي سالم غذ تقسیم

 ییغذا  یمنیاو  مصرک تاعا  مواد غذایی از تولید کاهش ضای :  تهیه و اجراي برنامه هاي :د

 به مواد غذایی  افراد دستتتترستتتی برابر همه   زمه اش ودالت اجتماوی  گستتتترش ارتقتا  امنیت انستتتانی و -  

به  وظیفه داردکه دولت   :کشتورقانون برنامه چهارم توستعه  95 به استتناد ماده  .(Favoren, 2004, p101)استت 

و   ت یکاهش فقر و میروم ، استتقرار ودالت و    یابا  اجتماو ی ،و اجتماو  ياقتصتاد يها  يمنظور کاهش نابرابر
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 یق اختصاص دادن  از طر   کشور  هاي درآمدي و توزیع واد نه درآمد در کاهش فاصله دهک فقرا  يتوانمندساز

ونوان  اجتماوی را با میورهاي   فقر زدایی و ودالت   برنامه هاي ،نقدي  نه اي  أمین اجتماوی و یارامنابع ت درآمد و

تهیه  نیزنگري مقررا  و  باز  براي از تصتتویب این قانون، بعدمد  شتتش ماه    درو   کند  تهیه و اجرا  شتتده در زیر

 .اقدام نماید مربوطهبراي تیقق سیاست هاي  ییه  

  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

ئر  از جمله  کشتاورزي  و  یتولید میصتو   دامخود کفایی در  حرکت به ستمت ظرفیت تولید و  افزایش  رايب

 ،صتنعتی   و انیکشتاورزي دانش بن  توستعه هاي تغذیه،  استتاندارد طبق الگوي مصترک بر  تغییر ،....گندم،  جو و، 

انتدیشتتتیتدن  موظف بته  دولتت  «کشتتتاورزي  ارزش افزوده  بهبودیر ستتتاختت هتاي امنیتت غتذایی و ز  کردنفراهم 

را انجام  تعیین شتدهاقداما   دولت مجاز استت با هدک تأمین امنیت غذایی.  تمهیداتی در این باره گردیده استت 

  .دهد

 غذا مصتوبا  کمیستیون بین المللی کمیته بر حق ودم مستوولیت پذیري دولت در قبال اجراهاي ضتمانت  ۲-3

 فرهنگی و اجتماوی اقتصادي،

 بهره ضتمانت  در دولت و تو  که استت  زمانی حالت  افتد. یکمی اتفاق متتلف هاي شتیوه به غذا بر حق نقض

 توزیع   در تبعیض اومال دیگر حالت  کند. استت کوتاهی ی نیازگرستنگ از فرار براي که میزانی حداق  از مندي

 ،رن  یاست یست  دهیوق، ستن ، نژاد  ،   یو ارو  و اجتماو يمنشتأ نژاد  ،جنس طبق آن از مندي بهره وستای  و غذا

 ها  مستتقیم دولت  اقدام به شتیوه غذا بر حق نقض شتام  نیز  ستوم حالت  .ا می باشتد  ه  وضتعیت  دیگر یا تولد زبان،

 حق میقق ستاختن براي  مورد نیاز قوانین رستمی تعلیقیا لغو  نمونه براي دولت  وابستته به ستازمانهاي دیگر یا

دولت در ارتباط با   کی  یموجود قانون  شیکه آشتکارا با تعهدا  از پ  هاییت  است یاتتائ ست   ای  نیقوان ب ی، تصتو غذا،

یا   یالملل  نیب مسلیانه جن  هاي در بشتردوستانه غذایی هايکمک از جلوگیري ، دشتون یم  گرانید يحق بر غذا

ابراهیم گ     )المللی استت  بین تعهدا  به توجه ودم در دولت  یک کوتاهی و شترایث ضتروري دیگر یا داخلی

۱3۸7:67.) 
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 گیرينتیجه  

امنیت  حق بر  ،ستتالم ضتتروري استتت و نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی داردو حیا   غذا براي رشتتد و نمو  

ي توجه استت.  ي پیوند نزدیکی که با حیا  انستان دارد، شتایستتهبه واستطه  غذایی، ستممت و رفاه آستایش مردم

 در ها و طی زمان است.ترین استاندارد مورد نظر میثاق نیازمند صرک حداکثر منابع در دستر  دولت تیقق والی

حق   یک ونوان به امنیت غذایی، ستممت و رفاه آستایش را با دستتی استناد از بستیاري و استاستی قانون ایران،

 غذا به دسترسی حق غذایی، امنیت  .اندکرده شتناسایی خود حقوقی نظام در را آن و اندشتناخته رستمیت  به بنیادین

 هادولت  گذارانستیاستت  ستوي از همیشته که استت  هاییترین اولویت مهم از گرستنگی از بشتریت  رهایی ت تمین و

غذایی،  مواد جهانی هايقیمت  افزایش قبی  از متتلفی ووام  استت. گرفته قرار مورد تأکید المللی بین جامعه و

 جهانی زیستتی، هايتولید ستوخت  در غذایی میصتو   از استتفاده زمین، کره دماي شتدن گرم و جوي تغییرا 

باشتد. می غذایی امنیت  ومده هايچالش از جهانی ستط  در  طبیعی منابع فرستایش تولید، هاينظام و اقتصتاد شتدن

 تعهد احترام، به تعهد شتام  تعهد نوع سته ها،دولت  بشتري حقوق خصتوص تعهدا  در امروزه اینکه به توجه با

 تعهد تعهدي فوق، ستط  نتستتین غذا، بر حق با ارتباط در استت. مطرم بشتر حقوق ایفاي به و تعهد حمایت  به

 که ضتمانت کنند   ها دولت  که کندایجای می دوم تعهد استت. کافی غذاي به دستترستی در دولت  دخالت  ودم به

 ستوم تعهد نشتوند. کافی غذاي به دستترستی بروقشتان  استتیفاي حق در افراد مانع اشتتاصستایر   یا ها  شترکت 

 ونوان به غذا به دستترسی حق که گفت  توانمی استت. کافی غذاي ارائه و مستتلزم تستهی  که استت  ایجابی تعهدي

 دولتی هر شتود.تلقی می ارزش با و مهم فردي، تغذیه حق از برخورداري جهت  در بشتري اولیه حقوق یکی از

 و مستتتقیم غذاي ستتازي فراهم بر مرجع نهایی ونوان به و دارد حق این اجراي و حمایت  احترام، به تعهد

 خصتوص در هادولت  تعهد حال، وین در .شتود می غذایی میستوی میصتو   خریدار نقش در یا و واستطهبی

ویزگی   بایدغذایی که در دستر  قرار می گیرد  بلکه ،نیست  غذا به دسترسی امکان فقث فراهم کردن غذا بر حق

 غذا، توزیع و ستازي آماده گزینش، هنگام به ايتغذیه رفتار و باشتد. دانش بودن داشتته کافی و  يمغذ  مانند هایی 

 ايجامعه ایجاد براي خانوار، اقتصتادي امکانا  از استتفاده مؤار هستتند. کلیدي ووام  از خانوار، افراد دربین

 روش به استاستی و  زم ونصتر دانش این .دارد بستتگی خانوار ستط  در مناستب  رفتار و دانش به ستازنده، و ستالم

 مناستب  غذایی هايکودکان، انتتای از کافی مراقبت  غذایی، ستالم هايرویه و وادا  ستممت، ارتقاي رفتارهاي

 از آگاهی استت. بنابراین، غذایی ضتایعا  کنترل امور در مشتارکت  خانوار، بودجه صتیی  مدیریت  موقع، به و

 از زنان روستتایی، متصتوصتا خانوارها، کردن توانمند اي،ستواد تغذیه غذایی، امنیت  تداوم و پایداري مستاله

کستب   در آنان فعال نقش و زنان مقام ارتقا  راه، این در که هستتند غذایی امنیت  راهبردهاي اصتلی هايلفهؤ م

 و خانوار غذایی امنیت  بهبود جهت  در قاطع، و مثبت  راهبرد یک خانوار منابع تقستیم براي گیريتصتمیم و درآمد

 .گرددمی تلقی آن او اي ايتغذیه و بهداشتی تأمین نیازهاي
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