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امنیت غذایی با تاکید بر دستور کار  گفتمانامنیت غذایی در پرتو 
 ملل متحد 2030توسعه پایدار 

 1حسین شریفی طرازکوهی

انسانی در گستره راهبرد توسعه انسانی رهاورد توسعه  گفتمان امنیت
کمی و کیفی هنجارهاي حقوق بشر و شهروندي است: راهبردي که در 
پرتو واقعیات دنیاي امروز غرق در سوداي تجارت و خشونت، دیگر نباید 

هاي اقدام آل برخورد کرد بلکه اتخاذ برنامهبا آن به مثابه آرمان و ایده
تردید غایت گفتمان امنیت نماید. بیضروري میبدیهی و مقتضی 

» حق زیستن رها از ترس و نیاز«هاي انسانی با ابتناي بر شاخص
زندگی معطوف بر کرامت نوعی جوامع بشري را غایت خود قرار 

وار از رفتارهاي بیگانه» هراس و ترس«دهد؛ رها و آزاد از هرگونه می
هاي خودخواهی، نهادینه و سائقه واقع بیگانه از خود که باانسانهاي به

سازماندهی شده، در عمل مانع تأمین نیازهاي اولیه مادي و معنوي 
سایرین شده یا فرایند تأمین نیازهاي اولیه انسانی را دستمایه امیال و 

دهند. امري که آثار منفی آن فراتر از فقر و چه بسا جنایات قرار می
توسعه  اید مورد توجه قرار گیرد.گرسنگی به سایر ابعاد وجودي انسان ب

پایدار به طور کلی در زمینه توسعه انسانی و نیز در پرتو مبانی و 
ملل متحد حکایت از دخالت  2030ها و اهداف عینی دستور کار آرمان

حق برخورداري از «اي به معنادار و مفید در راستاي نگرش حل مسئله
هاي حال و آینده سلیا ارتقاء مستمر سطح زندگی ن» زندگی مناسب

دارد؛ دستور کاري فراتر از فرمالیسم ملحوظ در ساختارهاي حقوقی و 
اي و جهانی، اما نه وراي آن که در سیاسی در سطوح ملی، منطقه

                                                      
ا 1 نشگاهاست ا د بشر د  پژوهشگر حقوق   hsharifit@yahoo.com و 
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پارادایم همبستگی و وابستگی متقابل جوامع بشري نیازمند راهکاري 
ر هاي سخت سوداگران متکی باز خشونت» ترس«عملی است تا بتوان 

هاي هاي کالسیک رهنمون شده به جنگقدرت و ثروت در قالب جنگ
هاي نرم سازمان یافته از جنس بیوتروریسم نیابتی داخلی و نیز خشونت

رهایی از طریق همدلی و هبستگی و همراهی منتهی » امید«را به 
گرداند. از این حیث برنامه راهبردي مندرج در دستور کار توسعه پایدار 

هاي عینی گفتمان امنیت هاي نظري و مؤلفهسو به بنیان از یک 2030
هاي ضد در پوشش مولفه» حکمرانی مطلوب«انسانی و چارچوب ارجاع 

فساد شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون و غیره و از دیگر سو به 
در گستره پیشگیري و » مسئولیت حمایت«گفتمان ساختارشکنانه 

انی از نیازمندان حمایت بازگشت حسب مورد بازسازي در مقام پشتیب
ریزي شده جامع توان راهبرد معطوف به اقدام برنامهکند. لذا میمی

توسعه پایدار را مقوم و مکمل اهداف عینی و بدیهی و ضروري 
گفته تلقی کرد؛ چرا که هاي حقوق بشري و شهروندي پیشگفتمان

وند وثیق با غایات هایی تأکید دارد که در پیمشخصاً و مستقیمًا بر آرمان
حقوق بشر و شهروندي  قرار دارد.  لذا امنیت خاطر در فرایند تحقق و 

تأمین نیازها و مطالبات همه آحاد بشري در جغرافیاي عالم را وجه 
ریشه «دهد تا از این رهگذر همت ملل متحد و سایر کنشگران قرار می

ها از ماري، تأمین سالمت و مقابله اصولی با بی»کنی فقر و گرسنگی
دسترسی به «و » پذیرهاي آسیبسوي همه و براي همه خصوصاً گروه

که در بسیاري موارد و از » محیط زیست و نیز آب آشامیدنی سالم
ها و به هزینه فناي محیط زیست از بسیاري جهات به قیمت جان انسان

شود، و غیره، رهاورد این تالش جهانی باشد. در این نیازمندان دریغ می
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راستا مهمترین و نخستین اهداف عینی معطوف به رویکرد مزبور در 
، »پایان دادن به گرسنگی«، »پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن«
، »دستیابی به امنیت غذایی و ارتقاء تغذیه و ترویج کشاورزي پایدار«

، »تأمین زندگی سالم و ترویج و تأمین رفاه براي همه در همه سنین
هاي ایجاد زیرساخت«، »د اقتصادي با ثبات، جامع و پایدارترویج رش«

و غیره پی گرفته » تأمین الگوهاي پایدار تولید و مصرف«، »قابل احیاء
هاي هفتگانه امنیت شود؛ اهداف عینی که ترجمان مضامین مؤلفهمی

 انسانی هستند.

توسعه  2030امنیت انسانی، امنیت غذایی، دستور کار : واژگان کلیدي
 پایدار، مسئولیت حمایت
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 حاکمیت و امنیت با آن سازگاري و غذایی ایمنی مصداقی تحول

 غذایی
 1ظاهري علیرضا

 حد تا هدف، یک بعنوان شهروندان و اتباع سالمتی ارتقاي و حفظ

 اي مولفه خود، غذایی ایمنی دیگر سوي از  است غذا به وابسته زیادي

 غذایی حاکمیت و غذایی امنیت غذا، کیفیت و کمیت بر گذار تاثیر

 فرآوري، تولید، فرآیند کل بر که است مفهومی غذایی ایمنی .است

 رام همین.  کند می حکمرانی غذا از استفاده و سازي آماده تجارت،
 لذا  .است شده آن ذینفعان تعدد و غذایی ایمنی بحث پیچیدگی سبب

 اختارس غذایی، ایمنی کلیت از روشن امکان حد تا تصویري ارائه بمنظور

 -1 :شود می تشکیل اصلی بخش دو از مقدمه یک بر عالوه مقاله این
 ار غذایی ایمنی که خطراتی انواع بندي دسته آن در کهغذایی  خطرات
 ریسک آن در که :غذایی حکمرانی -2گردد، می بررسی کند می تهدید

 حدودهم در غذا تجارت "نهایتا و غذایی استانداردهاي انواع غذایی، هاي

 ،کار پایان در  .گردد می بررسی آن وراي در و جهانی تجارت سازمان
 ود این پیرامون بحث به غذایی حاکمیت و غذایی ایمنی تکمیلی بخشی
 در یغذای ایمنی که گیرد می نتیجه مولف پایان در  .پردازد می مفهوم

 لیکن است، سازگار غذایی امنیت با آن نوین و کالسیک معناي

 .دارند فاصله غذایی حاکمیت از خصوصی استانداردهاي
 غذایی، استانداردهاي غذایی، خطرات غذایی، ایمنی کلیدي:  واژگان

 .غذایی حاکمیت غذایی، امنیت غذایی، حکمرانی

                                                      
ر. 1 ا دی ملل، بین حقوق استا ل ه ا نشگا ا د د زا ، مرکز تهران واحد اسالمی آ

Azaheri878@gmail.com 
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  المللحقوق بین بر تنوع زیستی دربومیان و جوامع محلی حقوق 
 1فاطمه رضائی پور 

ان گذشته شاهد ظهور تنوعی از بازیگرعرصه بین الملل در چند دهه 
یجی بر غیردولتی از جمله بومیان و جوامع محلی بوده است و تأکید تدر

جود این هاي پایین به باال نسبت به توسعه پایدار، بر ضرورت و رهیافت
ر دبازیگران صحه گذارده و قدرت بخشیدن به ایشان را شرطی اساسی 

ع ازدست رفتن تنو موده است.مبارزه با چالش هاي جهانی قلمداد ن
زیستی، که بخش اعظم حیات بشر بدان وابسته است، از جدي ترین 

ن این جوامع از سویی قربانیا  بحران هاي پیش روي جهانیان است.
انحطاط محیط زیستی هستند واز سوي دیگر حامیان اکوسیستم هاي 

 صدمه پذیر.
ی و اعمال سنت ن است که میزان امتزاج ارزشهاآمقاله حاضر در پی 

و  بومیان و جوامع محلی را در سیاست گذاریهاي بین المللی تعیین
نوع تجایگاه گروههاي مزبور را بویژه در حقوق بین الملل حفاظت از 

 زیستی مورد بررسی قرار دهد.
لل بومیان و جوامع محلی، دانش سنتی،حقوق بین الم: کلیدي واژگان

وق میراث فرهنگی، حقوق حفاظت از تنوع زیستی، حقوق بشر، حق
 .مالکیت فکري

  

                                                      
بهشتی 1 ه شهید  نشگا دا ملل در  ل ا ین  ب نشجوي دکتري حقوق   دا
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 جمعی کشتار هايسالح مثابه به ژنتیکی شده کاريدست محصوالت
 المللیبین بشردوستانه حقوق منظر از

 1مغانی هانیه

و  دپلی عدب ؛است داشته سکه روي دو همواره تکنولوژي و علم پیشرفت
 ها،پیشرفت این از یکی. است کرده بشر عاید منافعی بعضاً که بعدي

 از پس و عمده طور به که است آوريفن زیست همان یا بیوتکنولوژي
 ازارب به ورود صدد در ویژه به همه دسترس در غذا شعار با 2000 سال

 سپ که آنجایی از. است یافته توسعه کمتر و توسعه حال در کشورهاي
 هايجنگ به ابتدا را خود جاي رو رودر جنگ دوم جهانی جنگ از

 علوم از استفاده داد، دشمن با مبارزه براي پنهان جنگ سپس و نیابتی
 شمند به زدن ضربه براي تغذیه راه از خصوص به نوین هايراه و نوین

 امري هدف کشور جمعیت میان در بیماري شیوع یا حذف راه از
 11 حوادث از پس بویژه شیوه این از استفاده که چرا است محتمل
 ورمنظ همین به. است کرده جلب خود به نیز را جهانی توجه سپتامبر

 به بالقوه و خطرناك امکان این تبارشناسانه ساختن روشن از پس
 از پس و پرداخت خواهیم خصوص این در المللیبین مقررات بررسی

 تکاريدس محصوالت تولید براي بیوتکنولوژي علم از استفاده قابلیت آن
 .دهیممی قرار مطالعه مورد را جمعی کشتار سالح مثابه به ژنتیکی شده

 حقوق جمعی، کشتار سالح ژنتیکی، دستکاري: کلیدي واژگان
 .بشر حقوق بشردوستانه،

  

                                                      
نشجوي دکتري 1 ین حقوق دا مللب ل نشگاه عمومی ا ا د د زا احد اسالمی آ هران و  مرکز ت

hanie.moghani@gmail.com 
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 حق بر غذاي کافی در چارچوب نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی
 1نجمه رزمخواه

 

 ، حق بنیادینبین الملل بشري، حق بر غذاي کافیدر چارچوب حقوق 
 ، به گونه اي است که پاسخگويهر شخص بر دسترسی پایدار به غذا

از  نیازهاي غذایی وي باشد و سالمتش را به خطر نیندازد. لذا یکی
نی ایم عوامل موثر و مهم در جریان مبادالت تجاري محصوالت غذایی،

ازمان و بی خطر بودن محصوالت مزبور است. با توجه به جایگاه ویژه س
در  بررسی تعهدات سازماندر عرصه تجارت مواد غذایی، جهانی تجارت 

. ایی، از اهمیت خاصی برخوردار استسنجش سالمت و ایمنی مواد غذ
 فلذا پرسش اصلی این است که اساس حقوقی تعهدات سازمان  تجارت

 و چگونه بایدبررسی ایمنی محصوالت غذایی چیست جهانی در زمینه 
رغم له نشان داده می شود که علیبه این تعهد عمل کند؟ در این مقا

ر نامه هاي سازمان تجارت جهانی دعدم وجود صراحت در متن موافقت
 خصوص رعایت حق بر غذاي کافی، اما به طور ضمنی، اعضاي سازمان

 مصرف کنندگان،  درمتعهد شده اند به منظور حفظ حیات و سالمت 
خطر  و تجارت محصوالت غذایی ، اصول ایمنی و ارزیابیهنگام مبادله 

 را اعمال نمایند. 
حق بر  -سازمان تجارت جهانی -حق بر غذاي کافیکلیدي:  واژگان
 امنیت غذایی. –ایمنی غذا  -سالمت

                                                      
ا 1 ست ورا ن م  یا پ نشگاه  ا د ر گروه حقوق  ا  دی

najmehrazmkhah@yahoo.com 
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 تاثیر بیوتکنولوژي بر تضمین امنیت غذایی، استقالل و منافع ملی
 1جواد شفیعی

ی دسترسی به غذاي کافی و مطلوب و تغذیه ي سالم از محورهاي اصل
امین توسعه سیاسی، اقتصادي، و تامین سالمت جامعه است. بنابراین ت
ین و نیازهاي تغذیه اي جمعیت و برقراري امنیت غذایی یکی از مهمتر

ن ضروري ترین وظایفی است که دولت ها با آن مواجه هستند. همچنی
ن در قلم کاالي استراتژیک ایرا 4ت مانند گندم جزء بعضی از محصوال

جنبه  صدر واردات کشور می باشند. و با توجه به نقش بیوتکنولوژي در
یت به هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، دفاعی و امنیت ملی ونیز با عنا

، مدر سند چشم انداز بیست ساله نظاضرورت تحقق اهداف ترسیم شده 
یز سیاست هاي کلی برنامه چهارم توسعه، نقشه جامع علمی کشور و ن

 ، اهمیت نقش بیوتکنولوژي در امنیتبیوتکنولوژيسند ملی توسعه 
ا تغذایی کشور بیان شده است. پژوهشگر در تحقیق حاضر بر آن است 

تحلیلی به نقش فناوري بیوتکنولوژي  -با روش مطالعه توصیفی
ه امنیت غذایی و حفظ استقالل و منافع کشاورزي جهت دستیابی ب

که یکی  ملی بپردازد، تا با افزایش توانمندي هاي علمی و بیوتکنولوژي
ت از هفت دانش صنعتی جهان است بتوانیم از فرصت هاي این علم جه

 م.ارتقاء و خودکفایی در تمامی زمینه هاي قدرت ملی استفاده کنی
  .یی، منافع ملیبیوتکنولوژي، امنیت غذا واژگان کلیدي:

                                                      
طالعاتفوق  1 یسانس اطالعات و حفاظت ا  gmail.com39javadshafiei@، ل

mailto:javadshafiei39@gmail.com


 »از امنیت غذایی تا حاکمیت غذایی در چارچوب حکمرانی مطلوب«المللی همایش بین

9 
 

 دینی متون در غذایی حاکمیت مفهوم مبانی
 1احمد اولیایی

در جهان امروز که کشورهاي قدرتمند از یک سو در صدد سلطه 
سلط تحداکثري بر جهان هستند و از یک سو منافع اقتصادي آنها لزوم 

د شود. از را برایشان تأیید می کند باید راه هاي نفوذ و تسلط بیگانه س
دیگر یکی از نیاز هاي بشري غذا و وتأمین آن است. امنیت طرف 

دشمن  غذایی بعدي از امنیت است که انسان به آن احتیاج اولیه دارد.
أمین غذا تنیز با علم به این نیاز یکی از راه هاي ورود و تسلط خود را 

براي کشورهاي ضعیف تر می داند. امنیت غذایی اگر به معناي 
بومی  با حاکمیت غذایی اوال بدست می آید ثانیا دسترسی به غذا باشد

عت سازي می شود و نیاز به بیگانه نخواهد بود. فقه اسالمی و شری
، در اسالم از آنجهت که مدعی برنامه کامل براي افراد و جامعه است
د. باب حاکمیت غذا نیز ورود داشته و آن را تایید و توصیه می کن

له ن دینی به بحث حاکمیت غذا مساچگونگی و میزان ورود فقه و متو
 .ایست که در این نوشتار به اختصار مورد ارزیابی قرار می گیرد

 ذایی، فقه، شرع، اسالم، متونحاکمیت غذا، امنیت غ کلیدي: واژگان
 دینی.

  

                                                      
به درس خارج 1 به سطح  طل ر  4(طل ق ا ب نشگاه  دا رتباطات  ا نشجوي دکتري  دا  ،( حوزه

م.  علوم ق ل  Ahmad.olyae@gmail.com ا

mailto:Ahmad.olyae@gmail.com
mailto:Ahmad.olyae@gmail.com
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 دموکراسی و خوب حکمرانی و پایدار غذایی امنیت میان رابطه
 1مقدري مهدي

 مساله امروزه،. است ملی توسعه براي ضروري ابزاري غذایی امنیت
 تلقی حکمرانی کلی مباحث از ناپذیر جدایی بخشی غذایی امنیت

 برابر. شود منتهی "خوب حکمرانی" به باید موضوع این و میگردد
 امنیت بحران و غذایی مواد کمبود علت مهمترین جهانی، تحقیقات

 مملکت هاي شیوه در که است ضعیف حکومتهایی عملکردِ  غذایی،
 هااولویت خالفِ  هاي گذاريسیاست و اشتباهات دچار حکمرانی و داري

 یی،غذا امنیت مقوله در واقع، در. اند شده شهروندانشان نیازهاي و
 را فیزیکی محیط که است تريگسترده موضوع یک از بخشی حکمرانی

 يبرا. میزند پیوند جامعه اجتماعی و اقتصادي سیاسی، هايجنبه به
 میشوند ارائه مردم اولویتهاي براساس عمومی امکانات اینکه از اطمینان

 اننمایندگ و شهروندان به خود عملکرد براي مناسبی پاسخ حاکمان و
 و دموکراسی اساسی عناصر پیشبرد به جهانی نیاز باشند، داشته آن

 به میتواند جهانی غذایی امنیت حکمرانی. میشود احساس آن نظارت
 نگرانیهاي به نسبت که دموکراتیک حکمرانی توسط ايگسترده صورت
 .گیرد قرار مساعدت مورد هستند، پاسخگو شهروندان فوري

 متغیر میزان چه تا" که موضوع این به داشت خواهد اشاره مقاله این
 براي شده طراحی هاي برنامه و فرآیندها بهبود در میتواند حکمرانی

 بهبود راستاي در تالش" نیز و "باشد؟ تاثیرگذار غذایی امنیت تامین
 به چگونه جوامع، در دموکراسی استقرار و خوب حکمرانی شاخصهاي

                                                      
رشد کارشناس 1 بط ا وا ین ر ملل ب ل ویسنده، ا ِ و ن ژوهشگر ی پ ن ا  خوب حکمر

Mehdimoghaddari@gmail.com 
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 و جهانی روندهاي رو، این از. "شد؟ خواهد منجر پایدار غذایی امنیت
 میان رابطه و گرفت خواهد قرار بحث مورد غذایی امنیت در ملی

 خواهد داده نشان پایدار غذایی امنیت با دموکراسی و خوب حکمرانی
 حکمرانی که هدفی به بسته که شد خواهد داده نشان همچنین،. شد

 راهبردي لحاظ به باشد، داشته پیشرفت و توسعه براي است قرار خوب
 امکان پایدار غذایی امنیت به دستیابی براي آن شاخصهاي بر تأکید
 بی و خشونت که است حکمرانی خوب یک در تنها. است پذیر

 نتیجه در و میبازد رنگ کننده ویران فساد نیز و سیاسی هايثباتی
 و کشور سیاسی ثبات تقویت موجب سالم سیاسی و اقتصادي رقابتهاي

 پیش پایدار، و باثبات محیط یک اساساً. میشود پایدار اقتصادي توسعه
 .است توسعه و غذایی امنیت براي اصلی شرط

 انسانی، امنیت حکمرانی خوب، پایدار، غذایی امنیت :کلیدي واژگان
 ی.پاسخگوی فساد، سیاسی، ثبات دموکراسی،
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 از یکی عنوان به ایمن و سالم غذایی منابع به دسترسی بر حق

 بشري حقوق مصادیق
 1نیا اشرف صدیقه

 فعالیتهاي از جدیدي مرحله وارد تروریسم ، 2001 سپتامبر 11 وقوع با

 واقع در .یافت گسترش امنیتی مسائل حوزه نیز آن پی در و گردید خود

 روشهاي از استفاده با که است یافته دست نتیجه این به تروریست

 خود خرابکارانه اهداف به میتواند سریعتر و بهتر مخفیانه، و نامحسوس

 دسته این توجه مورد هاي گزینه از یکی غذایی مواد و منابع .یابد دست

 میتوانند مصرف، به تولید مراحل از آن نمودن آلوده با که است افراد از

 پذیري آسیب دامنه میتواند که آمیز مخاطره ايه حربه عنوان به آن از

 یاري خود اهداف به دستیابی در را آنان باشد المللی بین و ملی فرا آن

 مواد داشتن حق یعنی بشري حق مهمترین از استفاده با واقع در .رساند
 حق .نمایند می تهدید را بشر افراد عمومی سالمت سالم، و ایمن غذایی

 فراهم بودن، دسترس در چون شرایطی کنار در ایمن و سالم غذاي بر

  .است غذا بر حق کننده کامل معیارهاي از یکی بودن ثبات قابل و بودن،
 این در .یابد می معنا مذکور معیارهاي با غذا بر حق دیگر عبارت به

 بما انسان که ایمن و سالم غذایی منابع داشتن بر حق بررسی با مقاله

 انسان همه بین تبعیض بدون بایستی و است برخوردار آن از انسان هو
 به میتواند چگونه حق این اینکه و گردد، پخش و توزیع برابر طور به ها

 این به گردد واقع نقض مورد زیستی نوین تهدیدات توسط دلیلی هر

                                                      
رشد حقوق بشر  1 ا اسی  نشجوي کارشن ندا تهرا نشگاه  ا  د

Email: asmaashraf1370@ gmail.com 
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 نوین تهدیدات از استفاده با غذایی مواد نمودن آلوده مییابد، دست نتیجه
 نقض که میشود محسوب نوین تروریسم در پایدار و موثر روشی زیستی،

 بین امنیت و صلح نیز و دارد پی در را بشر حقوق فاحش و گسترده
 .میدهد قرار تهدید مورد جدي صورت به را المللی

 سالمتی، بر حق سالم، غذایی منابع بر حق غذا، بر حق :کلیدي واژگان

 بشر. حقوق غذایی، بیوتروریسم
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 مصادیق از یکی عنوان به ایمن و سالم غذایی منابع به دسترسی حق
 بشري حقوق

  1جبلی مظاهري شاهین
 2نیا علی شادي

 جهان هاي دولت اکثر اساسی هايچالش از یکی حاضر قرن در
 این به توجهیبی میباشد، مغزي و سالم کافی، غذاي به دسترسی

 بعدي مرحله در آنها امنیت علیه تهدیدي اول هايهمرحل در مسئله
 يزمینه در که حالی در است، جهانی امنیت صلح و علیه تهدیدي
 هايپروتکل و هاکنوانسیون غذا حق حقوقی تعهدات ایجاد و شناسایی
 عدیدهاي هايقطعنامه و هااعالمیه و رسیده است تصویب به متعددي

 و غذا به دسترسی حق غذایی، امنیت حتی و کرده اند اشاره امر این بر
 که است هاياولویت مهمترین از گرسنگی از بشریت رهایی تضمین
 تاکید مورد الملل بین جامعه و دولتها گذارانسیاست سوي از همواره

 خصوص در دولتها بشري حقوق تعهدات عملکرد ولی است، گرفته قرار
 اکثریت که است آن از حاکی مطلق تکلیف یک عنوان به غذا بر حق
 تغذیه سوء با مبارزه خویش، حاکمیت تحت مردم غذاي تهیه در آنها
 انواع در نظامی غیر جمعیت کافی غذاي تأمین آن، مختلف اشکال در

 عدم به تعهد هستند آن درگیر که هاییدولت براي مخاصمات
 عدم و جنگی روش یک عنوان به نظامیان غیر کشاندن که گرسنگی

 انجام مثبت چندان اقدامات ...و کشاورزي غذایی، محصوالت تخریب

                                                      
نشجوي 1 رشد کارشناسی دا ملل، بین حقوق ا ل نشگاه ا ا ، طباطبایی عالمه د

shahin.mz71@gmail.com 
نشجوي 2 رشد کارشناسی دا ین حقوق ا ملل، ب ل ه ا نشگا ، طباطبایی عالمه دا

shadialinia1992@gmail.com 
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 و توسعه شرط هاي پیش از مناسب تغذیه و غذا تأمین .اندنداده
 و رفاه ثبات، شرایط برقراري در مهمی عامل و است جامعه سالمت

 توسعه اي اهداف اولویت هاي بین در بنابراین  .است امنیت و صلح
 است. برخوردار ویژهاي اهمیت از غذایی امنیت به دستیابی

 می تواند موارد از بسیاري در که است عواملی جمله از غذایی امنی نا
شالوده  اجتماعی و اقتصادي سیاسی، بی ثباتی هاي به زدن دامن با

 برخورداري تردید بدون فروریزد.  را اجتماعی و سیاسی نظام یک هاي
 آن از افراد شدن محروم و است انسانی حق که سالم و کافی غذاي از
 از مندي بهره نگارنده نظر از .می باشد جنایت حکم در دلیل هر به

 و است شناسایی قابل افراد براي حق یک عنوان به کافی و سالم غذاي
 که پیامدهایی دلیل به حق این از بشریت جامعه افراد کردن محروم
 علیه جنایت مصادیق جزء تواندمی باشد داشته دنبال به میتواند
 تروریستی گروه حاضر حال در که اقدامی همچون کرد قلمداد بشریت

 سنگ غذایی امنیت .میدهند انجام دمشق مردم برروي آب بستن با
 و روانی فکري، سالمت اصلی عنصر و یافته توسعه جامعه یک بناي

 که غذا بر حق مورد در کلی اصل چهار  .است جامعه آن جسمی
 است عبارت می باشند آن رساندن فعلیت به جهت در دولتها

 بودن مفید -2 موجود  جمعیت براي کافی غذاي بودن فراهم  -1 :از
 از بودن درسترس قابل -3 ،بازار در زمانی هر در آن بودن فراهم و غذا
 غذایی امنیت اصلی اجزاء از که غذا بودن مفید -4 اقتصادي نظر

 نسل حقوق مطالبات روند به گرایش با همزمان حال، عین در .میباشد
 حقوق اي عده تعبیر به که گردید جدید مطالبه شاهد جهان بشر، اول

 و اجتماعی اقتصادي، حقوق  به که حقوق این .میباشد دوم نسل
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 ایجابی تعهدات که است حقوقی شامل واقع در است، معروف فرهنگی
 اقدامات مکلف آنها اصوالً که گونهاي به دارند دنبال به دولتها براي را

 حقوق این تحقق براي عملی برنامه هاي و سیاست ها اتخاذ و مثبت
 براي مسئولیت دسته سه محققان بیان طبق ترتیب بدین .می باشند

 به تعهد حمایت، به تعهد از اند عبارت که می باشد احراز قابل دولتها
دسته  براساس هم غذا بر حق .حقوق این رعایت تعهد و کامل ایفاي
 از دومی، نسل بنديدسته هم و مطالبه چگونگی و نحوه از ناشی بندي
 ایفاي و حمایت رعایت، مسئول ویژه به دولت که است حقوقی دسته

 اندعقیده این بر ايعده چنانچه می رسد نظر به که هرچند است آن
 راه چهار مرکز در دیگر عبارت به یا و اساسی است حقی غذا بر حق

 ماندن زنده براي بشر اولیه نیاز بنیادترین غذا که قرار داد، چرا حقوق
 یابد.معنا می زنده انسان براي اصوالً دیگر حقوق تمام و است
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 نقش رشد اقتصادي در دستیابی به امنیت غذایی
 2ویسی هادي ،1اکبرپو مریم

 توجهی در کاهش گرسنگی وهاي اخیر نقش قابلرشد اقتصادي در دهه
% افزایش سالیانه در سرانه درآمد واقعی در  2. تغذیه داشته استسوء

دو دهه گذشته منجر به افزایش تقاضا براي منابع انرژي رژیم غذایی و 
در نتیجه تغییر در ترکیب رژیم غذایی شده است. در سراسر جهان، 

توجهی کاهش، طور قابلاي بهاي و غدهسهم غالت، محصوالت ریشه
افزایش یافته  سبزیجات و تولیدات حیوانیها و حالی که سهم میوهدر

افراد فقیر از  سوءتغذیه کاهش هدف این مطالعه، بررسی چگونگیاست. 
رشد اقتصادي در راستاي دستیابی به است.  اقتصادي طریق رشد

امنیت غذایی باید سه مرحله کلیدي را طی کند. نخست، رشد 
هاي کسب رصتمند سازد و اشتغال و فاقتصادي افراد فقیر را بهره

دوم، افراد فقیر بایستی درآمد اضافی  .درآمد را براي آنان مهیا سازد
خود را در مسیر بهبود کمیت و کیفیت رژیم غذایی، آب و بهداشت و 

یافته، به کار برند؛ که نقش همچنین خدمات بهداشتی و درمانی توسعه
مومی هاي عها باید درآمدزنان در این امر حیاتی است. سوم، دولت

ها و خدمات عمومی کلیدي مانند هاي ایمنی و کاالبیشتري را در شبکه
هاي سالمت عمومی هزینه ها و مراقبتآموزش و پرورش، زیرساخت

                                                      
گروه کشاورزي  1 نشجوي دکتري  کولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی،دا نشگاه ا ا  د

ران.شهید بهشتی ی ا ن،  تهرا  ،Akbarpoor_marya@yahoo.com 
ر2 نشیا وم محیطی، دا عل کولوژیک، پژوهشکده  ا نشگاه گروه کشاورزي  شهید  دا

ن.بهشتی یرا ا ن،  هرا ت  ،hveisi@gmai l.com 
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 و کارآمد کلیدي مرحله سه این اینکهاز اطمینان منظور کسب. بهسازند
 .است ضروري ملی سطح در شایسته حاکمیت، پایدار هستند

 .امنیت غذایی، رشد اقتصادي، فقر: واژگان کلیدي
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 سیاست هاي تجاري و امنیت غذایی جهانی
 1پوراحمدي حسین

 2بهرامی عارف
 چکیده

به طور خالصه در این مقاله درصددیم تا به بررسی نقش سیاست هاي 
تجاري در امنیت غذایی جهانی بپردازیم. رویکرد نظري که در این 

جارت دیدگاه هاي جریان اصلی (تنتزي از تحقیق استفاده شده است س
ازاد) و منتقدان به ان است که در هر بخش از تحقیق سعی شده 

دیدگاه هاي هر دو دسته بیان شود. مناطق ناامن جهان به لحاظ غذایی 
جنوب اسیا، افریقاي زیر صحرا، مناطقی از امریکاي التین و کارائیب 

است که فقرا عمدتا در میان کشاورزان خرده پاي روستایی اند. تجارت 
ند از طریق افزایش تولید، درامدها و افزایش دسترسی به مواد می توا

غذایی در کاهش فقر و ارتقاي امنیت غذایی در میان این افراد موثر 
باشد. همزمان در بازارهاي جهانی غذا، شاهد طیف گسترده اي از 
اقدامات حمایت گرایانه از جمله موانع تعرفه اي و غیر تعرفه اي، 

ه به بخش کشاورزي، ممنوعیت هاي صادراتی، سیاست پرداخت یاران
افزایش تعرفه بر کاالهاي پردازش شده ي غذایی، در کشورهاي توسعه 
یافته هستیم. این اقدامات انگیزه ي سرمایه گذاري و تولید را در بخش 

کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه پایین می اورد. همزمان 
مان تجارت جهانی نیز مذاکرات چند جانبه کشاورزي در قالب ساز

                                                      
د 1 ستا ط ا ب روا وم سیاسی و  عل ین و عضو هیئت علمی گروه  ملل ب ل نشگ ا  شهید اهدا

 h-pourahmadi@sbu.ac.ir:  بهشتی
ویسنده 2 رشد کارشناسی مسئول، ن ط ا ب ین روا ملل ب ل نشگاه ا ا :  بهشتی شهید د

arefbahrami1370@gmail.com 
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تاثیرات اندکی بر روي این روند داشته است. کشورها به تعهداتشان در 
دور اروگوئه و دوحه پایبند نبوده و با گنجانیدن بندهایی مثل جعبه 

سبز و ابی عمال دستاوردهاي این مذاکرات را بی اثر می سازند. سیاست 
هاي در حال سوختهاي زیستی نیز که از سوي هر دو دسته ي کشور

توسعه و توسعه یافته اعمال می شود منجر به فشار و نوسانات قیمت 
مواد غذایی اساسی می گردد. همزمان حوادث طبیعی همچون اب و 

هوا، سیالب و غیره که منجر به کاهش شدید تولید می شود بر وخامت 
 اوضاع می افزاید. 

از تجارت  کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته براي بهره مندي
ازاد، در شرایط ساختاري برابري قرار ندارند و سیاست هاي دولتی در 
کشورهاي کم توسعه و در حال توسعه باید معطوف به سرمایه گذاري 
هاي گسترده ي اقتصادي، فنی و اجتماعی زیربنایی دارند تا بتوانند از 

ارتقاي  مزایاي تجارت ازاد بهره مند گردند. بنابراین راهکار موثر براي
امنیت غذایی از طریق تجارت در جهان، ارتقاي زیرساختهاي اقتصادي 
و اجتماعی در کشورهاي در حال توسعه، باال بردن ظرفیت هاي تولید 

مواد غذایی مطابق با اصل مزیت نسبی در این کشورها و همزمان 
پایبندي کشورهاي توسعه یافته به کاهش موانع تجاري در بخش 

 با تعهداتشان در سازمان تجارت جهانی است.کشاورزي مطابق 
امنیت غذایی، تجارت ازاد، دور اروگوئه و دوحه، : واژگان کلیدي

سیاست ذخایر غذایی ملی، سیاست سوختهاي زیستی، محدودیت هاي 
 صادراتی، موانع تعرفه اي و غیر تعرفه اي، یارانه هاي کشاورزي.
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و حکمرانی  چالش هاي امنیت غذایی در پرتو حق بر غذا
 مطلوب
 1رضا اسالمی

ن بشر حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و ایمن که از حقوق بنیادی
بر  است امروزه با چالش هاي عدیده اي روبروست. محدودیت هاي ناظر

مربوط  دسترسی به غذاي کافی و مفید و نیز معضالت مقابله با نوسانات
رده شواري هایی مواجه کبه تولید و قیمت آن، امنیت غذایی را با د

ست. ااست و تعهدات دولتها در تحقق این حق را مورد نقد قرار داده 
سی به این مقاله، ابتدا و به اختصار، به مفهوم و مبانی حق بر دستر

ر این دمنابع غذایی سالم و ایمن می پردازد و سپس به تعهدات دولتها 
ی ي امنیت غذایخصوص اشاره می کند. این مقاله، همچنین، چالش ها

ا در جهان حاضر و معضالت ناشی از آةن در توسعه جوامع انسانی ر
یا، در آبررسی می کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که 

 چارچوب موازین بین المللی حقوق بشر و نیز مولفه هاي حکمرانی
له با قابمطلوب و در پرتو اهداف توسعه هزاره و توسعه پایدار، امکان م

است  چالش هاي امنیت غذایی و رفع آن وجود دارد؟ تز این مقاله این
رزه که  مولفه ایی چون مسئولیت پذیري و پاسخگویی،  شفافیت و مبا

اي با فساد در حکمرانی مطلوب از ظرفیت الزم در مواجه با چالش ه
هداف اامنیت غذایی برخوردارند و با تکیه بر آن، میتوان در راستاي 

یمن در ه پایدار به تحقق حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و اتوسع
 بسیاري از جوامع انسانی اقدام نمود.

                                                      
بهشتی 1 ه شهید  نشگا دا نشکده حقوق  دا علمی   عضو هیات 
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امنیت غذایی، حق بر دسترسی به منابع غذایی سالم و ي: کلید واژگان
 .ایمن، حکمرانی مطلوب، توسعه هزاره، اهداف توسعه پایدار
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منظر حقوق  ین امنیت غذائی ازراهکارهاي تئوري و عملی تام
 المللبین

 1حسین اسماعیل نسب

 به خانواده غذایی سبد سرانه که شودمی تامین زمانی غذایی امنیت
 غذا بصورت کافی خانواده افراد براي شود، تهیه و انتخاب صحیح صورت

 به صحیح و سالم غذایی مواد و عناصر تا شود طبخ صحیح صورت به و
بنا به آنچه بیان شد، فراهم شدن برسد و  بدن هاياندام و سلول ها

شرایط امنیت غذائی، معلول علت هاي متعدد و چندگانه بسیاري است 
نهادهاي  و هاسازمان باید کشور یک در غذایی امنیت تامین براي و

 حتی با و باشند داشته همکاري هم با متعدد دولتی و غیردولتی
کالن بین متولی اصلی همچون فائو در سطح  سازمان یک هماهنگی
 غذایی، محصوالت و مواد واردات یا تولید بر غذایی، امنیت المللی با
 کالن گذاري هاي سیاست و جامعه به دادن آگاهی و تبلیغ و آموزش

 امنیت متولی سازمان. ایفا می کند، همکاري نمایند نقش اقتصادي
 مطلع همیشه آنها قیمت و میزان غذایی، مواد نوع به نسبت باید غذایی

 دسترسی غذا این به فیزیکی نظر از مردم همه که کند بررسی و اشدب
 و بخرند را غذا این بتوانند که باشد قدري به درآمدشان و باشند داشته

 و آورد در صدا به را خطر زنگ باید بحران بروز صورت در سازمان این
 بگیرد و از ابزارهاي قوي براي نظارت عهده بر را امنیت این گیري اندازه

در مجموع باید گفت، محقق شدن  .در سطح بین المللی برخوردار باشد
این انتظارات در راستاي پاسداشت حقوق بشر و تامین اولین نیازش، 

                                                      
بین.  1 نشجوي دکتري حقوق  مللدا ل د ، ا مفی ه  نشگا ؛ قمدا

hossein.esmaeilnasab@gmail.com ،  
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که همان داشتن امنیت غذائی است، باید راهکارهائی را در سطوح 
تئوري و عملی بیان نمود و نهادهاي مهم را مورد شناسایی قرار داد. از 

ر این پژوهش به بررسی این موضوع از منظر حقوق و اسناد همین رو د
بین الملل مرتبط می پردازیم تا در پایان بتوانیم راهکارهایی را براي 

ایجاد امنیت غذائی پایدار ارائه نمائیم و نویسنده بر این عقیده است، با 
، نقش سازمان هاي بین المللی در 2030توجه به اهداف توسعه پایدار 

 منیت غذایی، انکار ناپذیر است.تامین ا
نهادهاي  –امنیت غذائی  –راهکار تئوري و عملی :  واژگان کلیدي

 .برنامه هاي جهانی –بین المللی 
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 غذایی امنیت با خوب حکمرانی کلیدي هايمؤلفه نسبت بر درآمدي
 1رضائیان سمیرا

 
 تعبیر زمامداري به یا خوب حکمرانی عنوان به که آنچه و حکمرانی

 و ملی محلی، سطوح تمامی و غذایی امنیت در سزایی به نقش میشود
 روگ در نیز انسانها سالمت و حیات جائیکه تا میکند ایفا آن جهانی

 از وسیعی بسیار طیف غذایی ناامنی عوامل  .است خوب حکمرانی

 برمیگیرند، در را غیره و محیطی زیست اجتماعی، سیاسی، موضوعات

 را سیاسی و حقوقی موضوعات از اي گسترده عرصه نیز خوب حکمرانی

 امنیت حکمرانی موضوع تا است شده باعث امر این میشود، شامل

 خوب حکمرانی هاي شاخصه از  .باشد بعدي چند و پیچیده غذایی

  .است غذا حق بشر اولیه حقوق جمله از و است بشر حقوق رعایت
 نتیجه هم و غذا حق تحقق براي است اي وسیله هم خوب حکمرانی

 .است غذا حق جمله از بشر حقوق تضمین
 حکمرانی خوب، حکمرانی شاخصه هاي غذایی، امنیت :واژگان کلید

 غذایی امنیت خوب، 
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Theoretical and practical approaches to food security 
from the international law perspective. 

Hossein esmaeilnasab1 
 
Food security is provided when the per capita household food 
basket for the correct choice and be prepared And cook just 
enough food for family members to be properly so good and 
healthy nutrients reach the cells and organs of the body, 
according to what was said, providing food security is 
conditions, due to multiple causes, And for food security in 
one country should have cooperate with governmental and 
nongovernmental organizations and different institutions And 
even plays a role to cooperation with the main responsible 
organizations like FAO to coordinate a large-scale 
international food security, The manufacture or import of food 
products, training and promoting and creating awareness 
among the community and macro-economic policy. 
The organization in charge of food security should be always 
informed of the type of food, the price And verify that all 
people have physically access to the food and enough income 
that they can buy food and this organization should have 
sounded the alarm in the event of a crisis to take security 
measure and have powerful tools for monitoring at the 
international level. In total, it must be said, to fulfill this 
expectation in the protection of human rights, and the need, 
which is food security, Solutions must be expressed at the 
level of theory and practice and to recognize the important 
institutions. Therefore, in this study to examine the issue from 
a legal perspective and consider relevant international 
documents so in the end we can offer solutions for sustainable 
food security and according to author opinion's, the 2030 

                                                      
1 .  Iran, Mofid University,  Ph.D. student of  international law ,  
Hossein.esmaei lnasab@gmail.com  
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goals of sustainable development, has undeniable role of 
international organizations in providing food security. 
Keywords: Theoretical and practical solution - food security 
- international institutions - the World program. 
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Trade policies and global food security 
Hossein Pourahmadi1 

Aref Bahrami2 
 

In this paper we are trying to briefly show the role of trade 
policies of global food security. The theoretical approach used 
in this study a synthesis of the views of the mainstream (free 
trade) and critics is that in each part of the study, we tried both 
views to be expressed. in some nutritional unsafe places in the 
world  likes south of Asia, Sub-Saharan Africa, Carebians, 
and some parts of south America specially among small farm 
farmers, trade can affect their lives in a positive way through 
increasing the production ratio, which will result in more 
income and more accessibility to food for them. Among the 
developing countries, policies of WTO would be of help for 
them, actions like tariff reduction and paying subside to 
agricultural products and tariff bans for exporting some items 
and import bans for some items produced in developed 
countries. Actions like these will discourage local investors to 
invest in these fields in under development countries. At the 
same time agricultural multilateral negotiations in the World 
Trade Organization also has little effect on this process. 
Countries not adhere to their commitments in the Uruguay 
Round and Doha and the inclusion of provisions such as green 
and blue boxes are virtually ineffective achievements of the 
negotiations. Also policies on biofuel which are perused in 
both developed and under developed countries will affect 
fluctuations of price change of foods. At the same time natural 
disasters like flood can dramatically reduce the production 
and worsen the situation.  

                                                      
1 Professor of international rela t ions,  Shahid Beheshti  Univers i ty.  
2 Master ' s  degree in international relat ions,  Shahid Beheshti  
Universi ty 
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Developing and developed countries to benefit from free 
trade, structural conditions are not equal and government 
policy in developing and less developed countries should 
focus on broad economic investment, technical and 
social infrastructure so that they can enjoy the benefits of 
free trade. As a result, these ways can develop the food 
security of developing countries, along with increasing 
production ratio they can develop and manage to meet 
their promises to the WTO in agriculture. 
Key words: Food security, free trade, Uruguay and Doha 
Rounds, national food supply policy, biofuels policy, export 
restrictions, tariff and non-tariff barriers, agricultural 
subsidies. 
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The role of economic growth in achieving food security 
۱Veisi Hadi  Maryam Akbarpoor, 

Economic growth has had a significant role in reducing 
malnutrition during recent decades. The main aim of this 
study is investigating how economic growth helps to reduce 
undernourishment for the poor. For this purpose, three key 
steps are required. First, growth needs to reach and involve 
the poor and provide increased employment and income-
earning opportunities for the poor. Second, the poor need to 
use their additional income for improving the quantity and 
quality of their diet, water and sanitation as well as on 
improved health services. (The role of women is crucial in 
ensuring that these spending patterns are realized.) Third, 
governments need to spend additional public revenues on 
safety nets and key public goods and services such as 
education, infrastructure and public health measures. In order 
to ensure that these three key steps are indeed effective and 
sustainable, good governance at the national level is also 
essential. 
Keywords: Food Security, Economic Growth, Poverty 
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The right to healthy and safe food access as an example of 
human rights 
Mazaheri jabali1 

Alinia, Shadi2 
 
In this century one of the most fundamental challenges facing 
governments around the world have access to adequate, safe 
and brain food. 
Is not paying attention to this problem in the first stage of a 
threat to security in the next stage of a threat to peace and 
global security, while recognizing the right to food and the 
conventions and legal obligations several protocols and 
declarations adopted numerous resolutions on this issue have 
noted and even food security, the right to food and ensure 
humanity's freedom from hunger is a priority this has always 
been emphasized by government policy makers and the 
international community, but performance the government's 
human rights obligations regarding the right to food as an 
absolute obligation implies that the majority of people in the 
preparation of food under their rule, the fight against 
malnutrition in its various forms, providing enough food 
civilian population are involved in a variety of hostilities to 
states promise not to starvation of civilians as a method of 
drawing the war and the destruction of Food, Agriculture and 
...have not done that positive actions. Food security and 
nutrition precondition for development and community health 
and an important factor in maintaining stability, prosperity 
and international peace and security. So the priority objectives 
development to achieve food security is important. 
Food insecurity are among the factors that in many cases by 

                                                      
1 Graduate student  of international law, Allameh Tabataba’I 
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fueling political instability, economic and social foundations 
of a political and social system collapsing. No doubt the 
enjoyment of food and healthy enough that people deprived 
human right and it is a crime for any reason the sentence. 
According to the researcher, the benefit of a safe and adequate 
food is recognized as a right for people and the deprivation of 
this right, because of the consequences that may entail, could 
be considered as a crime against humanity now as a terrorist 
group by blocking of water on the people of Damascus are 
doing. Food security is the cornerstone of developed society 
and a key element of mental health, mental and physical 
health of the community. Four general principle of the right to 
food that governments are to bring them:  
1) The availability of adequate food for the population. 2) 
Usefulness and availability of food at any time in the market. 
3) The availability of economically. 4) Usefulness of food that 
the main components of food security is.at the same time , 
tends to coincide with the demands of first generation human 
rights ,the world witnessed a new claim is that according to 
some second generation. This rights are known as economics, 
social and cultural right and cultural rights and they are rights 
that governments lead to provide them. So, the researchers 
consider three categories of responsibilities for states and they 
are: commitment to support, commitment to playing a full act, 
commitment to respect these rights. The right to food is a right 
that governments have to observe and protect it. It is the right 
that is essential and on the other hand is the most important 
one to live and other rights are after that. 
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The right to accessibility to healthy and safe food supply 
as an example of human rights 

۱h AshrafniyaSedighe 
 

Soon after the September 11, 2001, terrorism entered a new 
phase of its activities, and consequently, the scope of security 
issues expanded. In fact, terrorists have concluded that they 
will be able to achieve their malicious purposes faster and 
better by using subtle and secret methods. Foodstuffs and food 
supply are among the considered options of these people, 
which can be used as a dangerous tool with national and 
international vulnerability domain by contaminating it from 
production to consumption and can assist them in achieving 
their goals. In fact, using the most important human right, i.e. 
the right to safe and healthy food, threatens public health of 
human beings. The right to healthy and safe food along with 
conditions such as availability, accessibility, and stability is 
one of the complementary measures of right to food. In other 
words, the right to food will be meaningful with aforesaid 
standards. In this paper, examining the right to healthy and 
safe food supply that human beings benefits from it and must 
be distributed equally between all human beings without any 
discrimination, and also studying how this right can be 
violated by new biological threats for any reason, concludes 
that contaminating foods by the new biological threats is 
considered as an effective and sustainable method in modern 
terrorism. This method Leads to gross human rights violations 
and seriously threatens international peace and security. 
Keywords: The right to food, the right to safe food supply, 
the right to health, food bioterrorism, human rights. 
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 The relationship between sustainable food securities and 
good governance & democracy 

Mehdi Moghaddari 
 
Food security is an essential tool for national development. 
Today, food security is an integral part of the overall 
governance issues and this issue should lead to “good 
governance”. According to Global Research, the leading 
cause of food shortages and food security crisis is the 
governments’ weak performance that has made mistakes in 
the Methods of governance and having had policies contrary 
to the priorities and needs of the citizens. In fact, in the 
context of food security, governance is part of a broader issue 
that links the physical environment to political, economic and 
social aspects. To ensure that public facilities are offered 
based on the public priorities and Governors to have a good 
answer for their performance to the citizens and their 
representatives, the global need to advance basic elements of 
democracy and monitoring seems necessary. Democratic 
governance can aid global food security governance broadly.  
This article will point to the fact that "To what extent can 
governance variable be effective in improving processes and 
programs designed for food security?" Moreover, "how will 
efforts to improve the indicators of good governance and 
democracy in societies lead to sustainable food security?" 
therefore, global and national trends in food security will be 
discussed, and the relationship between good governance and 
democracy with sustainable food security will be shown. 
Moreover, it will be shown that depending on the purpose 
good governance is supposed to have for development, in 
strategic terms, emphasis on its Indicators is possible to 
achieve sustainable food security. It is only in good 
governance that violence and political instability and 
devastating corruption Disappears, so political and economic 
healthy competition will strengthen political stability and 
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sustainable economic development. Basically, a stable and 
sustainable environment, is a prerequisite for food security 
and development. 
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The principles of food sovereignty in religious texts 
Ahmad Olyaei1 

 
In today's world that powerful countries are trying to spread 
their domination and their economic interests confirm this 
domination, must be closed the foreign countries influence 
ways. On the other hand, one of the humanitarian needs is 
food and it’s supplying.  Food security is the security 
dimensions those human needs. Enemy by knowing this 
knows food supply as one of the way of dominate on weaker 
countries. If food security means access to food, first it comes 
by food sovereignty; second it will be localized and   doesn’t 
need to aliens. Islamic jurisprudence and Islamic law because 
it has a full program for individuals and society, has spoken 
about food sovereignty, and has been approved and 
recommended it. The arrival of jurisprudence and religious 
texts to discuss food sovereignty is issue that will be 
examined briefly in this article. 
 
Keywords: Food sovereignty, food security, law, Sharia, 
Islam, religious texts. 
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The impact of biotechnology on food security, 
independence and national interests. 

Javad. Shafie1 
 
Access to adequate food and nutrition for healthy and 
desirable basic directions of development of political, 
economic, and health care community. So meet the nutritional 
needs of the population and food security is one of the most 
important and most urgent task faced by governments. Also, 
some products such as wheat among 4 items at the top of 
Iran's strategic import of the country. And given the role of 
biotechnology in various aspects of economic, social, defense 
and national security as well as with regard to the necessity to 
meet the goals outlined in Vision twenty years of in 1404, the 
general policies of the Fourth Development Plan, and Holistic 
Scientific Map the national document the development of 
biotechnology, the importance of the role of biotechnology in 
food security of the country expressed. In this study, the 
researcher is going to Library using descriptive and analytical 
study of the role of agricultural biotechnology In order to 
achieve food security and independence and national interests, 
to increase the scientific capabilities and Biotechnology, one 
of the world's seven industrial knowledge We can use this 
knowledge to enhance opportunities and self-sufficiency in all 
aspects of our national power. 
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Right to food in WTO 
Najmeh Razmkhah 

 
In the framework of International Human Rights, the right to 
adequate food is a fundamental right of everyone to access to 
food that is safe and Nutrient. Therefore, safety is main 
subject in trade of food productions, the case that has not been 
proved about transgenic foods. With attention to position of 
World Trade Organization (WTO), in food trade, examination 
of the 
WTO obligation about safety of foods is very important. So 
that the main question is about the legal base of WTO 
obligation to ensure the right to adequate food. In this article, 
it has been shown that despite the absence of obvious 
provision about human right to adequate food in agreements 
of WTO, but WTO is impliedly obliged to respect this rights 
and standards about safety and risk assessment of food. 

 
Keywords: Right to Food- World Trade Organization- Right 
to Health- Food Safety- Food Security. 
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Genetically Modified Organisms as Weapons of Mass 

Destruction From the Perspective of International 
Humanitarian Law 

1Hanieh Moghani 
 
There have been always two sides of the same Coin of 
progress of science and technology. Evil aspect is its one side 
and other one, sometimes has accrued some interests to 
human beings. One of these progresses is biotech -particularly 
has been appeared in 70’s- mainly after 2000 by the slogan 
“Food For All”, seeks entering markets of developing and 
less-developed countries. Applying modern science and  
modern ways especially through nutrition, is a possible way in 
order to debilitación enemies by genocide or outbreak of 
diseases among specific nations, since after World War II, 
proxy wars and covert wars replaced face to face wars; as 
after the September 11 attacks, using these technique attracted 
worldwide attention. For this purpose, after genealogical 
study of dangerousness of Genetically Modified Organisms, 
International regulations will discussed and then possibility of 
using Genetically Modified Organisms as weapons of mass 
destruction would be consider. 
 
Keywords: genetic manipulation, weapons of mass 
destruction, humanitarian law, human rights. 
  

                                                      
1 PhD student  of International Law, Islamic Azad Universi ty Central 
Tehran Branch       moghanih@live.com 

mailto:moghanih@live.com


 »از امنیت غذایی تا حاکمیت غذایی در چارچوب حکمرانی مطلوب«المللی همایش بین

40 
 

Indigenous and Local Communities’ Rights to 
Biodiversity under International Law 

Fatemeh Rezaipour 
 

International era, in the last few decades, has witnessed the 
emergence of a variety of non-governmental actors such as 
indigenous and local communities and the gradual emphasis 
on bottom-up approaches to sustainable development, has 
proved the necessity for the  presence of these actors and has 
considered empowering them a basic prerequisite in the 
struggle with global challenges. Biodiversity depletion, on 
which a huge part of human life is dependent, is one of the 
most serious crises faced by people throughout the world. 
These Communities are, on the one hand, the victims of 
environmental degradation and, on the other hand, the 
advocates of vulnerable ecosystems. 
The present article aims to determine the extent to which the 
values and traditional practices of indigenous and local 
communities are integrated into international policy making 
and investigate their situation especially in international 
biodiversity law. 
Keywords: Indigenous and Local Communities, Traditional 
Knowledge, Environmental Law, Human Rights Law, Cultural 
Heritage Law, Intellectual Property Law. 
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Evolution of Food Safety Instances: Compatibility with 

Food Security and Sovereignty 
Alireza Zaheri1 

 
Health Preservation of nationals and citizens depends 
somewhat to their food. Moreover, Food safety is an affecting 
factor on quality and quantity of food, food security and 
sovereignty. Food safety as a concept governs the whole 
course of producing, manufacturing, processing, trading, 
preparing and use of food. This long thread causes complexity 
of food safety issues and plurality of its participants.  Hence 
for the sake of giving a clear picture from present instances of 
food safety debates, the structure of this study is composed of  
two main parts plus a preamble: 1- Food Hazards: describing 
different threating causes, and 2-  Food Governance: speaking 
from food risks, food standards and  food trade according to 
standards. Finally subordinate part 3, describes the relation 
between food safety and food sovereignty. At the end, the 
author concludes that classical and new incidents of food 
safety comply with private standards (new incidents) but there 
is long distance between them and food sovereignty notion. 
Keywords: Food Safety, Food Hazards, Food Standards, 
Food Governance, Food Security, Food Sovereignty. 
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Food Security in the Light of Food Security discourse , 
With Emphasis on the Sustainable Development Agenda 

of the United Nations 2030 
۱Hossein Sharifi Tarazkouhi 

 
Human security discourse in the context of human 
development strategies is result of quantitative and qualitative 
development of human rights and citizenship rights; these 
strategies affected by today’s realities are bathed into trade 
and violence and should no longer be treated, as the ideal, 
rather appropriate action plans are obviously necessary and 
appropriate. Undoubtedly, the ultimate goal of human security 
discourse Based on the criteria of "the right to live free from 
fear and need", sets its extremity on life focusing on the 
dignity of a human being’s; Free from any "panic and fear" of 
outlandish behaviors of alienated mankind that become 
institutionalized and organized by selfishness impacts, the one 
who barrier material and spiritual needs of others practically 
or may set the process of basic human needs as pretext of 
whims or even crimes, which its negative effects must be 
considered beyond poverty and hunger to the other aspects of 
human existence. 
Holistic view of Sustainable Development in the context of 
human development and also in the light of basis and ideals 
and objective principles  of The United Nations 2030 
Agenda for Sustainable Development, Showed significant 
interference and useful problem-solving attitude towards the 
"right to a proper life" or continuous improvement of living 
standards of the present and the future generation. This 
agenda is beyond the common formalism in legal and political 
structure in national levels, regional and global levels. But not 
beyond that as the paradigm of solidarity and interdependence 
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of human societies needs is a practical approach in order to 
end ‘fear’ of hard violence of aspiring of power and wealth in 
the framework of classic wars which led to the internal 
domestic proxy wars and soft violence such as bioterrorism. 
In this respect the strategic plan contained in the  2030 
Agenda for Sustainable Development refers on the one hand 
to the theoretical basis and objective components of human 
security discourse and frame of reference of “good 
governance” in the cover of components such as anti-
corruptions, transparency, accountability, rule of law and etc. 
and on the other hand on the deconstructive discourse of 
“responsibility to protect” in the realm of prevention and 
reconstruction in the case of the ones who need support. 
Therefore can consider strategy that led to comprehensive 
planed action of sustainable development as constitutive and 
complementary objective, obvious, and necessary goals of 
human rights and citizenship rights discourses; as they are 
specifically and directly highly related to human rights and 
citizenship rights ends. Therefore, achieving security in 
process heading to gain and recurrence needs and demands of 
all human beings is the efforts of the United Nations and other 
actors. As a consequence the result of this global effort may 
be "eradication of poverty and hunger", " health and basic 
coping with the disease by all and for all especially vulnerable 
groups" and “access to the environment and safe drinking 
water" -which in many cases and in many ways denied from 
needful at the expense of human lives and destruction of the 
environment. In this regard, the most important and the first 
approach toward these objectives persuade from: “Eradicating 
poverty in all its forms”, “End hunger”, “Achieve food 
security and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture”, “Ensure healthy lives and promote well-being for 
all at all ages”, “Promote sustained, inclusive and sustainable 
economic growth, full and productive employment and decent 
work for all”, “Ensure sustainable consumption and 
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production and production patterns” and etc. these all are 
objective goals through seven components of human 
security. Consumption and production patterns. 
  
Keywords: Human security, Food Security, The Sustainable 
Development Agenda of the United Nations 2030, 
Responsibility to protect. 
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The Challenges of Food Security in Light of the Right to 
Food and Good Governance 

۱Reza Eslami 
 

This article first briefly reviews the characteristics of the right 
to access to food in international human rights law, and 
studies the challenges this right faces in the world. The article 
then examines the issue of food security in many countries 
and evaluates the fulfillment of the obligations by the states. 
The article provides that, within the framework of the 
international human rights law and the elements of good 
governance as well as in light of the Sustainable Development 
Goals (SDG), there is a possibility to confront and eliminate 
the challenges of food security in human societies. The article 
concludes that the elements of good governance, such as 
responsibility, accountability, transparency, and the fight 
against corruption may provide grounds for states and civil 
societies to secure the right to food as one the major goals of 
the SDG. 
Key words: Food security, Right to food, Good governance, 
Sustainable Development Goals 
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Ensuring Indigenous peoples’ and local communities’ 
rights to food sovereignty – a Cultural Approach in 

International Law 
Janet Blake 

As a starting point in this discussion, this paper draws 
out the linkages between biological diversity, food 
sovereignty and cultural diversity. These links are 
particularly strong in the case of Indigenous and tribal 
peoples, pastoralists, subsistence farmers and other local 
communities who are the main stewards of their 
immediate environment and its resources. Indeed 
biological diversity is an essential basis for food 
sovereignty since such communities rely heavily on 
indigenous/endemic species and plants for their survival 
and this, in turn, depends in large part on the traditional 
ecological knowledge stored in their cultures. The 
international law frameworks for preserving biological 
diversity, protecting intellectual property rights relating 
to traditional knowledge, seeds etc. and for protecting 
the rights of farmers are then presented in broad terms. 
Following a brief examination of the rights of 
Indigenous peoples relevant to the cultural aspects of 
ensuring food sovereignty, the specific role that is played 
by cultural heritage law and, in particular the law 
safeguarding intangible cultural heritage, is then 
explored in more detail. This is illustrated by some case 
studies that draw out the aforementioned linkages 
between biological diversity, food sovereignty and 
cultural diversity.  
Keywords: Food sovereignty, Biological and cultural 
diversity, Indigenous peoples, Local communities, 
Intangible cultural heritage. 
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