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الف ) مقدهم :
ایمنی غذایی ،یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استفاده میکنند بطور کاموس سواو ا داهود نر ر وه
آورد ی باشد .این آورد ی می ترا د شامس آورد ی میکرابی ،ا گلی ا یا شیمیایی باشد .د دنهنوا اییور بوا شوتر
تکنرورژ ا ادزایش مصرف آدتکشنا ،آ تیبیرتیکنا ا نر مرننا د تروید مراد غذایی د کشر نا د حال ترسعه،
شاند اثرات زیا با بر سالمت ا شا ها ،آورد یها ا شیرع ا وراع بیما یهوا م وس سورطان نوا ،انناا یهوا مواد زاد ا
مشمرمیتنا

اشی از آورد ی غذا نشتی  .آورد ی مراد غذایی به دلزات سنگین از جمله سور ا کوادمیرم از طریو

استفاده از کردنا دشفاته وان نا داضالبی ،تغذیه با مراد غذایی آورده به آدالترکشین ما ند ندم ،آ د ،پشته ،بوادام
زمینی ا شیر ،آورد ی مراد غذایی به آدت کشنا ا از طری مراد شیمیایی د صنایع بشتهبند

گرا یهوایی ا برجورد

آا ده است.
امنیت غذایی «دسترسی نمه مردم د تمام ااهات به غذا کادی برا داشتن یک ز د ی ساو » تعریف میشورد.
د د یادت غذا» محر نا اصلی این تعریف میباشوند.

که سه عامس «مرجرد بردن»« ،دسترسی به غذا» ا «پایدا
د بحث امنیت غذایی ا ایمنی غذا ،سه چاوش عمده پیش ا

ظامها حکرمتی ا سالمت کشر نا د حال ترسعه

است .اال ،رسنگی ا دقر ا تنگدستی د حال ادزایش د جهان ،دام ،عدم اجرد تعادل د ژی غذایی ازا وه ادوراد،
بیما یها مرتبط با ژی غذایی امناسب از جمله چاهی ا بیما یها هلبی ،سکتهنا هلبوی ا دیابوت ،سورم ،تبریوب
محیط زیشت ،درسایش یاک ،آورد ی آ  ،ا تشا ازنا

لبا ها ا از بین دتن تنرع زیشت محیطی تهدید جد

علیه تروید جها ی غذا به شما می اد.
کشر ما یز تحت تأثیر سه چاوش جها ی است .ا عرامس ر ا ر ی اضعیت امنیت غذا ا تغذیه ا تحت تأثیر هورا
می دند .نر چند د ایران چاوش اصلی کمی د آمد ا دقر یشت ،اووی داشوتن آ وانی کوادی از اصورل تغذیوه ،ا ود
تعیینکننده نا د زمینه تغذیه ا بیما یها متابرویکی چش ا داز مطلربی ا شان میدند .ادزایش مصرف چربی ،مرگ
ا میر اشی از بیما یها هلب ا عراق ،اضاده ازن ا چاهی شا گان نشدا دننوده نشوتند ا نوایی از ایون مشوکس،
سیاستگذا  ،بر امهنا مناسب ا اتباذ انبردنا کلی مناسب ا طلب میکند.
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د حال حاضر بحث غذا مرضرعی منحصر به حرزه سالمت یشت ،بلکه مرضرعی با عنران ترسعه پایدا است که
تروید محصرالت ساو ا سا دن آن بر سر سفره مصرفکنند ان ا اظیفه نمه ببشنا ا سازما ها مرتبط میدا ود،
د هوا رن یوز بر ایکورد ا شان ساو با ترجه به یکپا چگی د سیاسوت ووذا  ،بوور امه یوز  ،ا زشویابی ،ظوا ت،
تبصیص منابع ،ا تقاء شایصنا سالمت ،سالمت آ ا نرا ،امنیت غذا ا محیط سالمت اا ی ا جشمی تأکید شده
است ،ا کانش مباطرات ا آورد یها تهدید کننده سالمتی ا اصالح اوگر تغذیه جامعه یز د بر اموهنوا ترسوعه
کشر دیده شده است.
درننگشتان علرم پزشکی جمهر

اسالمی ایران برحشب اظیفه ا بدویس انمیت ا ترجه به ااوریت ملی دسترسی

به غذا ساو ا اد سال  1141حمایوت طلبوی ا تقریوت نمکا یهوا بوین ببشوی ،جلشوه چهوس ا نفوت شور ا
آینده گا

ا ظریه پرداز سالمت ا به بحث د با ه مرضرع امنیت ا ایمنی غذا ا تغذیه ایتصاص داد .توا بوا حرور

مشئروین ازا ت بهداشت ا ازا ت جهاد کشاا ز ا نمه سازما ها دست ا د کا تروید ا ظا ت عرضه مراد غوذایی،
مشایس مربرط ا مر د بحث ا مذاکره هرا دنند .جلشه با شورکت  22فور از مشوئروین ا اسوتادان برجشوته کشور
مربرط ،اعرا محترم شر ا آینده گا

ا راه نا علمی تغذیه ا بهداشت ا علرم دا ایی درننگشتان أس ساعت

 8صبح د محس تاال اجتماعات درننگشتان تشکیس ردید .ا تا ساعت  11:12دهیقه ادامه یادت.
ب) موضوع :
امنيت و ايمني غذا و تغذيه
ج) محوراهي اصلي مورد بحث :
 .1سالمت ا امنیت ا ایمنی غذا ا تغذیه ا انبردنا آینده
 .2چاوشنا جها ی تأثیر ذا بر اضعیت امنیت غذا ا تغذیه کشر
 .3زیشت دنآا

کشاا ز ا امنیت غذا ا تغذیه

 .4کنترل کیفی محصرالت کشاا ز ا صیا ت از سالمت آحاد جامعه
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د) چالشهاي اصلي :
 .1عدم استفاده مناسب از دانش و تكنولوژي در جهت امنيت غذا و تغذيه در كشور.
 .2افزايش سرانه مصرف كود شيميايي در كشور و روند فزاينده سرانه مصرف نسبتت هبه كشبور اي ارويبايي و
آمريكا.
 .3ورود كود و سم اي قاچاق هدون كيفيت و عدم مديريت مطلوب مصرف كود و سم و كمتوجهي هه ايمني غذا
و تغذيه هراي مردم از مزرعه تا سفره ،و در نتيجه تهديد سالمت مردم.
 .4تفكيك مسئوليت امنيت غذا و سالمت غذايي در دو وزارتخانه (ههداشت و كشاورزي) و ديده نشدن آن در يك
زنجيره امنيت و تأمين غذا.
 .5رو در رويي ها سياستهاي هسيار ييچيده و هسته در هحث امنيت غذا و تغذيه و موضوع تسلط هرخي كشور ا هر
جهان ،و تتديل شدن مسئله امنيت غذا و تغذيه و تسلط از طريق غذا هه يك جنگ.
 .6چالشهاي قاهل تأمل عدم مصرف مواد تراريخته در هرخي از كشور اي جهان هبه ويب ه در كشبور اي توليبد
كننده اين مواد.
 .7عدم تعريف روشن از مرجع نظارت هر فرآورده اي وارداتي كشور و كارآمدي ناكافي نظارتهاي موجود.
 .8عدم اعالم صريح وجود هراهري واقعي هين محصوالت دستكاري شبده ژنتيبك و محصبوالت طتيعبي مراجبع
جهاني مورد قتول مگاني.
 .9اجرا نشدن قانون و دستورالعمل اي الزم هراي هر چسبگذاري محصوالت دستكاري شده ژنتيكي ،در كشور.
 .11كم توجهي هه اصول ،منطق و ضواهط هحث ارگانيك و محقق نشدن ،ا داف قبانوني تعيبين شبده در هرنامبه
ينجم.
 .11عدم عزم اجرايي و انسجام و ما نگي هين ارگان اي تصميم گيرنده علي رغم تصويب سبند ملبي تغذيبه و
امنيت غذايي در شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي و عدم امضاي نهايي و اهالغ اين سند.
 .12ناكافي هودن اطالعات كشاورزان و مردم در خصوص امنيت غذا و تغذيه و سالمت غذا از مزرعه تا سفره.
 .13وجود و افزايش هسياري از مشكالت مثل از هين رفتن زمينهاي كشاورزي و هه خطر افتادن اقتصاد كشباورزان
هدليل واردات محصوالت كشاورزي و صحيح نتودن سياستهاي كشبت ،واردات و قيمبتگبذاري محصبوالت
كشاورزي.
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 .14استنادات غير علمي و ضعيف هراي ياسخ هه سئواالت ييچيده در هحث تراريخته.
 .15كمتوجهي هه مشكالت غير از ورود محصوالت تراريخته مثل كم آهي و خشكسالي و فقر خاك و امثال آن.
 .16نا ما نگي در  food policyها  Nutrition policyدر كشور.
پيشنهادات كلي :
 .1هراي هاالهردن ميزان ههرهوري مي توانيم ها استفاده از دو را كار امروز ،دانش علم زيسبت فبن آوري و دانبش
كشاورزي مدل كارهردي تلفيقي كود شيميايي ،زيستي و آلي را هكار هتريم.
 .2يكپارچگي در شوراي عالي سالمت مديريت ميشود و هايد ييشنهاد اي مشخصي هراي ييش هيني در قانون و
اجرايي شدن توسط وزارتخانه ا ،نهاد ا و سازمانهاي مرتتط ارائه شود.
 .3در راهطه ها تراريخت در كشور قانون وجود دارد و در هرنامه ينجم ييش هيني شده است و در اين راستا شوراي
ايمني زيستي هرقرار و فعال است و كامالً دخالت ميكند و در حال حاضر اجراي قانون را ترد اساسبي هبرون
رفت از چالشها است.
 .4روشن شدن فنآوري اي علمي مورد تأييد و ساز و كار اي قانوني و يايتندي هه رعايت قانون و آئيننامه ا و
دستورالعمل اي اهالغي توسط دولت را ترد تأمين دو موضوع امنيت غذايي و ايمني غذايي است.
 .5استقرار امنيت و سالمت غذا و تغذيه ر دو در يك زنجيره و توليت يك وزارتخانه متولي واحبد هبه تصبويب
قانون هرسد.
 .6در ارائه ييشنهاد و را كار ا هايد مدل تلفيقي هگونهاي طراحي و ارائه شود كه هراي كشاورزان مقرون هه صرفه
هاشد.
 .7در هحث حوزه امنيت غذا و تغذيه هه وي ه محصوالت تراريخت الزم است تاريخچه ،وضعيت و رونبد فعلبي و
داليل يذيرش و عدم يذيرش و انتشار آن در جهان هه دقت مطالعه شود و هايد نستت هه نفوذ و رشد گرو ها و
تشكيالت جهاني شيار هود .چون در ريشه جهاني تأثير هر مصرف و فر نگ مصرف غذا يچ ترديدي نيست
و فرآورده اي نو تركيب در كنار فوايد خطراتي م دارند.
 .8ها يرداختن هه هحثهاي ييچيده امنيت غذا مثل مواد تراريخته مسئولين مرهوط كشوري نتايد از توجه و اجرايبي
كردن هرنامه اي جاري ساده و كم زينه غافل شوند ،يك سري مسايل ساده مثل كبا ش مصبرف نمبك و
شكر و نوشاهه اي گازدار در جامعه راهحل اي ساده اي دارند.
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 .9در راستاي فرمايش مقام معظم ر تري و اقتصاد مقاومتي مورد نظر ايشان هايد جهتگيري و حركت هه سمت
فنآوري اي جديد ،توليد ملي درونزا و دانش هنيان هاشد.
 .11قوانين و دستورالعمل اي موجود در خصوص هرچسبگذاري محصوالت دستكاري شده ژنتيكي از را ترد اي
اساسي در تحقق ا داف كه هايد هطور كامل اجرا شود.
 .11الزم است عزم ملي ،انسجام و ما نگي هين سه ارگان وزارت ههداشبت متبولي سبالمت ،وزارت كشباورزي
متولي توليد و سازمان محيط زيست مسئول محيط زيست هه عنوان ارگانهاي تصميم گير هوجود آيد.
 .12هايد نهاد اي متولي هراي تحقق هحث مهم محصوالت ارگانيك كه در قانون ينجم توسبعه هرنامبه را تبردي
كشوري ارگانيك مصوب اسفند ماه  1391آمده است ،مداخله و اقدام نمايند.
 .13هدليل شرايط كشور مثل كم آهي ،شوري و كوير هودن زمين ا ،و نياز كشور هه تكنولوژي نوين الزم اسبت هبا
مطالعه دقيق هه صورت منطقي هراي توسعه و استفاده از آن حركت كنيم.
 .14ييگيري جدي و تسريع در امضاي نهايي سند ملي تغذيه و امنيت غذايي مصوب شوراي عالي سالمت و امنيت
غذايي و اهالغ اجرا هه هخشهاي مرهوط توسط مسئولين ضروري است.
 .15حمايت هيشتر دولت از وزارتخانه اي وظيفهمند ههوي ه تأمين مناهع هراي انجام وظايف و تحقق ا داف امنيبت
غذا و تغذيه الزم است.
 .16تشكيل كارگرو ي ها اسم معين در فر نگستان هراي هحث در چهار محور ،واردات تراريختبه و آنچبه ريسبك
دارد ،ر اسازي مواد تراريخته در كجا آري در كجا نه ،توليد علم و تحقيق و توسعه متوازن.
 .17در قانون گذاري و تعيين استاندارد ا هراي توليد و واردات ر دو ضاهطه گذاشته شود.
 .18هراي افزايش آگا ي ههتود عملكرد و ارتقاء سالمت مردم هرنامه اي آموزشي جبامع و فراگيبر امنيبت غبذا و
تغذيه طراحي و اجرا شود.
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