
غذا  و حقوق شهروندی 

مائده سلیمی 
( اسنست)موسسه توسعه پایدار و محیط زیست 



سالمت ...... غذا ..... زیستی تنوع 
؛هزار گونه گیاهی شناسایی شده است250در کل دنیا •

هزار گونه آن خوراکی هستند؛  50•

شود؛ گونه برای غذا انسان استفاده می250•

محصول 15درصد کالری رژیم غذایی انسان از 90•
کشاورزی 

گندم، برنج. )شودمحصول تامین می3از درصد آن 60•
(.ارزش غذایی باالیی نیز ندارند-و ذرت

سطح وسیعی از ارقام کشت شده از این سه محصول •
(.های خالص و هیبریدالین)یکنواخت هستند 



فرسایش ژنی و کشت و مصرف 
ارقام یکنواخت 

تنوع زیستی و کشت و مصرف 
ارقام مختلف

! تنوع زیستی غنی محصوالت غذایی، بسیار محدود شده است



سیب زمینی

بادمجان 

هویج   ذرت  

لوبیا

برنجگندم 

تنوع زیستی 
کشاورزی 



م؟ چند درصد ما به غذایی که میخوریم فکر کردی

بذر

منابع استفاده 
شده برای تولید 

روش تولید 

محل تولید 

تولید کنندگان 

فرآیندهای 
رسیدن به دست 

مصرف کننده 

سالم و مغذی

هدف تولید



زنجیره تولید غذا 



بذر



درصد بازار بذر دنیا در 67
49و )شرکت است 10اختیار 

درصد آن در دست چهار 
(شرکت

درصد بازار سموم شیمیایی89
53و )کشور است 10در دست 

(. شرکت4درصد آن در اختیار 



درصد 53درصد بازار بذر و 49
بازار سموم شیمیایی در دست 

. چهار شرکت است

بایر

پونتدو اسینجنت

مونسانتو





تصمیم میگیرند که ما امشب شام( کسانی)چه کسی 
چه چیزی را بخوریم؟ 



غذاییحاکمیت 

غذایی امنیت 



منشور حقوق شهروندی جمهوری اسالمی ایران 

حیات، سالمت و زندگی شایسته ( الف
شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب -2ماده 

ان ، ارتقای سالمت، بهداشت محیط، درمغذای مناسببهداشتی، 
مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کاالها و خدمات پزشکی،
ای درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استاندارده
ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی

.برخوردارند



انجام دهیم؟ چه کاری میتوانیم ما 



بهنژادی بذر و: به سمت احیاء تنوع زیستی بازگردیم
کنترل بذر به عنوان مهمترین نهاده تولید به دست 

. کشاورز بازگردانیم



یستم سیستم تولیدی که محصوالت سالم، اکوس
مراه پایدار و معیشت پایدار برای کشاورزان به ه
.  ستدارد از طریق تنوع زیستی قابل دسترسی ا


