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Abstract
The right to food and freedom from hunger is a part of fundamental human rights
and it shall not be suspended under no circumstances even in the hostilities. Since
any infringement of the right to food can lead to death from starvation. Different
approaches to solve the problem of malnutrition in times of war and peace, including
the right to food and food security have been taken. At the moment, the approach of
the right to food in international human rights is one of the right tools to solve the
problem of hunger and malnutrition in various situations in the world. There are
several obligations on states, based on humans’ dignity, that require them to provide
food and a mechanism for dealing with the violiation of the right to food and
compensation for those whose rights have been violated. Also, according to
international humanitarian law documents, the use of hunger, destroying the
property of the civilians and the denial of humanitarian assistance, particularly in
international armed conflicts have been considered as war crimes, genocide and
crimes against humanity. The right to petition in case of violation of the right to food
has been also recognized through various international institutions such as the
International Criminal Court and the Security Council. Examining the history of,
and the reationale behind the right to food, this Article argures that the approach to
food security due to its opaque and unclear obligations of Member States and the
lack of mechanisms for addressing violations of this approach cannot be used as a
means for solving the problem of malnutrition, and it should be used as a
supplementary tool for achieving the right to food gradually.
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بررسی ابعاد حق بر غذا و امنیت غذایی در اسناد بینالمللی
چنگیز اسفندیاری ،1سیدباقر میرعباسی

2

چکیده
امنیت غذایی و حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشري بوده و تحت
هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست ،زیرا هرگونه تعدي به حق غذا میتواند منجر به
مرگ ناشی از گرسنگی شود .بنابراین جهت حل این مشکل (سوء تغذیه) در زمان مخاصمه و صلح
رویکردهاي مختلفی از قبیل حق بر غذا و امنیت غذایی اتخاذ گردیده است .در حال حاضر ،بر مبناي
کرامت انسانی حق بر غذا در اسناد حقوق بینالملل بشر تعهدات متعددي را به کشورهاي عضو جهت
تأمین غذا تحمیل مینماید که مکانیزمهاي مختلفی جهت رسیدگی به نقض آن و جبران خسارت براي
افراد متأثر از آن پیشبینی شده است .این رویکرد در اسناد حقوق بینالملل بشردوستانه تا آن حد پیش
رفته که استفاده از ابزار گرسنگی ،نابود یا غیر قابل استفادهکردن اموال براي حیات جمعیت غیر نظامی،
ممانعت از دریافت کمکهاي بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به ویژه مخاصمات بینالمللی را به
منزله جنایات جنگی ،ژنوساید و جنایات علیه بشریت قلمداد گردیده است .همچنین ،حق دادخواهی در
مورد نقض حق غذا از طریق نهادهاي مختلف بینالمللی از قبیل دیوان کیفري بینالمللی ،شوراي امنیت
و ...به رسمیت شناخته شده است .این مقاله با بررسی دقیق مبانی حق بر غذا در اسناد بینالمللی ،چنین
استدالل میکند که رویکرد امنیت غذایی به دلیل غیر شفافبودن و همچنین مشخصنبودن تعهدات
کشورهاي عضو و نداشتن مکانیزمهاي الزم جهت رسیدگی به نقض آن نمیتواند به عنوان یک وسیله
مناسب جهت حل معضل سوء تغذیه به کار رود و بیشتر به عنوان یک ابزار تکمیلی جهت تحقق تدریجی
حق بر غذا مورد استفاده قرار میگیرد.
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مقدمه
امنیت غذایی و حق دسترسی به غذاي کافی و سالم و رهایی از گرسنگی و سوء تغذیه از
محورهاي اصلی توسعه ،سالمت جامعه و زیرساختهاي نسل آینده کشور است .از طرفی ناامنی
غذایی و تبعات جهانی آن موضوعی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دامنگیر تمامی
کشورهاي جهان بوده و پیامدهاي جسمی ،ذهنی ،روانی ،اقتصادي و اجتماعی این مشکل عظیم
گریبانگیر صدها میلیون انسان است .ناامنی غذایی و سوء تغذیه ،توانایی افراد براي توسعه
مهارتها را تضعیف نموده و بهرهوري آنها را کاهش میدهد و در طوالن مدت به تدریج از
تواناییهاي خود محروم شده و نمیتوانند نقشی را در آموزش ،تولید و اقتصاد داشته باشند ،لذا
دسترسی به غذاي کافی و مغذي از مهمترین اولویتهایی است که از سوي جامعه بینالمللی
پیگیري میشود و تمامی سیاستهاي کالن دولتها در چارچوب امنیت غذایی میباشد (.)1
گرسنگی و یا بیماريهاي ناشی از سوء تغذیه در جهان میمیرد ( .)2دو میلیارد نفر نیز از کمبود
ریزمغذي در جهان رنج میبرند ( .)9این فاجعه بشري را به درستی هلوکاست بیصدا خواندهاند
( ،)4لذا براي حل این معضل رویکردهاي مختلفی از قبیل حق بر غذا (،)Right to Food
امنیت غذایی ( )Food Securityو ...از سوي سازمان ملل متحد و سایر نهادهاي بینالمللی
اتخاذ گردیده است که ضرورت دارد این مفاهیم در اسناد متعدد سازمان ملل متحد از منظر
حقوق بینالملل بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه از زوایاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته و
مشخص شود کدام یک از این دو رویکرد جایگاه حقوقی محکمتري داشته و میتواند نقش
مؤثري در جهت حل مشکل سوء تغذیه ایفاء نماید.
رویکرد حق بر غذا در اسناد حقوق بینالملل بشري سازمان ملل متحد
حق بهرهمندي از امکانات کافی معیشتی از جمله حقوق محوري در مجموعه حقوق رفاهی
(حق بر غذا ،حق بر سالمت و )...است ( .)7حق بر غذا براي اولینبار در مقیاس جهانی در ماده 27
اعالمیه جهانی حقوق بشر بیان شد مبنی بر اینکه «هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهاي
قابل قبول براي تأمین سالمتی و رفاه خود و خانوادهاش ،از جمله تأمین غذا ،پوشاک ،مسکن،
مراقبتهاي پزشکی و خدمات اجتماعی ضروري است» ( .)6میثاق بینالمللی حقوق مدنی در
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در حال حاضر نزدیک به  737میلیون نفر از سوء تغذیه و هر هفت ثانیه ،یک کودک بر اثر
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مواد  1و  6این حق را مورد شناسایی قرار داده و در ماده  11میثاق بینالمللی حقوق اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی نیز کشورهاي طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی
کافی براي خود و خانوادهاش شامل غذاي کافی ،پوشاک ،مسکن و همچنین بهبود شرایط
زندگی به رسمیت شناختهاند ( .)4کشورهاي طرف این میثاق با اذعان به حق بنیادین هر کس
به رهایی از گرسنگی از طریق همکاري بینالمللی ،تدابیر الزم از جمله برنامههاي مشخص ذیل
را اتخاذ خواهند کرد :الف ـ بهبود روشهاي تولید ،نگهداري و توزیع غذا؛ ب ـ تأمین و توزیع
منصفانه ذخایر (منابع) غذایی جهان (.)6

کمیته اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی میثاق که مسؤول اصلی نظارت بر اجراییشدن تعهدات
بررسي ابعاد حق بر غذا و امنیت غذایي در اسناد بینالمللي

بینالمللی این میثاق است ،یک سري تفسیر کلی جهت روشنشدن تعهدات دولتها بر اساس
میثاق به تصویب نموده است ( .)7این کمیته در تفسیر عمومی شماره  12در مورد حق بر
تغذیه و غذاي مناسب چنین بیان داشت« :حق بر غذاي مناسب زمانی محقق میشود که هر
مرد ،زن و کودکی به تنهایی یا در جامعه در همه زمانها از نظر فیزیکی و اقتصادي به تغذیه
مناسب یا وسایل تأمین آن دسترسی داشته باشند ( .)8گزارشگر ویژه حق بر غذاي کمیسیون
حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بر این موضوع تأکید دارد که حق بر غذا به معنی دسترسی
مستمر و پایدار هر فرد به غذاي کافی (از لحاظ کمی و کیفی) مطابق با شرایط فرهنگی جامعه
است ،به نحوي که زندگی او را در بعد روانی و جسمانی تضمین کند و تأمین آن به میزان کافی،
مناسب و بدون مشکل باشد» (.)3
بر اساس دستورالعمل اختیاري شوراي فائو مؤلفههاي حق بر غذا شامل :الف ـ فراهمبودن یا
تأمین غذاي کافی ()Availability؛ ب ـ ثبات غذا ()Stability؛ ج ـ قابل دسترسی از نظر اقتصادي
و فیزیکی ()Access to food؛ د ـ مفید و سالمبودن ()Food Utilization؛ میباشد (.)11
هدف این دستورالعمل نشاندادن راههاي عملی به دولتها جهت تحقق تدریجی حق بر غذا در
چارچوب امنیت ملی غذایی میباشد .این دستورالعمل یک ابزار اختیاري جهت اجراي حق بر
غذا در سطح ملی است و تعهدات جدیدي براي کشورها ایجاد نمینماید (.)11
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رویکرد حق دسترسي به غذا در اسناد حقوق بینالملل بشردوستانه
حقوق بشردوستانه شاخهاي از حقوق بینالملل بوده که بر مخاصمات مسلحانه و سایر وضعیتها
از جمله وضعیت اشغال حاکم است و رفتار متخاصمین در طول جنگ را تنظیم مینماید .منابع
اصلی حقوق بشردوستانه عبارتند از :کنوانسیونهاي چهارگانه  1343ژنو و پروتکلهاي الحاقی
به این کنوانسیونها .یکی از این دو پروتکل مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه
بینالمللی و دیگري در خصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بینالمللی است (.)12
1ـ حق بر غذا در مفاد كنوانسیونهاي چهارگانه ژنو
حق بر غذا در مواد مختلف کنوانسیونهاي چهارگانه ژنو بیان شده است از جمله اینکه در
ماده  92کنوانسیون شماره  ،1اشخاص کشور بیطرف که به دست طرف متخاصم میافتند قابل
بازداشت نبوده و در مدتی که این اشخاص در اختیار دولت متخاصمند باید غذاي آنها از نظر
تأمین کند.
در مواد  21و  29کنوانسیون شماره  9بر تأمین غذاي کافی و سالم و رژیم غذایی عادي
تأکید شده است ( .)19در کنوانسیون چهارم ژنو که به کنوانسیون حقوق اشغال معروف است،
در ماده  29آن به تعهد دولتهاي عضو معاهده به آزادي عبور کلیه محمولههاي غذایی ضروري
(نان ،آرد ،شکر ،روغن و نمک) و مواد مغذي کودکان زیر  17سال و زنان باردار اشاره شده و بنا
بر ماده  77آن دولت اشغالگر مکلف است در حد امکانات ،نیازهاي مردم تحت اشغال را از نظر
مواد غذایی ،پزشکی تأمین کند و در صورت کافینبودن مواد غذایی آن را از خارج وارد نماید.
در ماده  73کنوانسیون مذکور نیز به طرحها و کمکهاي بشردوستانه و ارسال مواد غذایی و
دارویی اشاره شده است (.)14
2ـ حق بر غذا در پروتکل اول الحاقي به كنوانسیونهاي چهارگانه ژنو
این پروتکل که بر مخاصمات مسلحانه بینالمللی حاکم است در بند  1ماده  ،74به ممنوع
بودن گرسنه نگهداشتن غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی ،اشاره مینماید و در حال حاضر
به عنوان یک قاعده محکم و ریشهدار در قوانین و عرف بینالمللی جاي خود را باز کرده است
( .)17منع به قحطیکشاندن غیر نظامیان و ممنوعیت گرسنگیدادن هم در مواردي که قحطی
و نبود غذا یا دسترسی به مواد غذایی منجر به سلب حیات افراد شود و هم در شرایطی که درد
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و رنج و گرسنگی بر مردم تحمیل گردد مصداق خواهد یافت ( .)16اقداماتی از قبیل حمله به
اموال ضروري براي بقاي جمعیت غیر نظامی ،ممانعت از ارسال کمکهاي بشردوستانه و تحدید
آزادي حرکت کارکنان نیروهاي بشردوستانه از زیرمجموعههاي قاعده منع گرسنگیدادن به غیر
نظامیان در مخاصمه محسوب میشود.)17( .
همچنین استفاده عمدي از به قحطیکشاندن غیر نظامیان به عنوان روش جنگی از طریق
محرومکردن آنها از کاالهاي اساسی و ضروري براي بقاي ایشان بر اساس بند  2ماده 8
اساسنامه دیوان کیفري بینالمللی جنایات جنگی تلقی میشود .مبناي این ممنوعیت کمک به
غیر نظامیان براي ادامه حیات و مصونماندن از آثار درگیري است .اگر آنها از آب و غذا و
بررسي ابعاد حق بر غذا و امنیت غذایي در اسناد بینالمللي

بهداشت محروم شوند و حق دسترسی به خدمات عمومی نداشته باشند ،چه بسا بسیار بیشتر از
رزمندگان از جنگ متأثر شوند ( .)16در بند  2ماده  74این پروتکل حمله ،تخریب ،انتقال یا
غیر قابل استفادهکردن اموالی که براي بقاي سکنه غیر نظامی ضروري است نظیر مواد غذایی،
نواحی کشاورزي براي تولید مواد غذایی ،محصوالت کشاورزي ،دامی ،تأسیسات و ذخایر آب
آشامیدنی ،سیستمهاي آبرسانی با هر انگیزهاي خواه به جهت اینکه غیر نظامیان از گرسنگی
از پا درآیند و خواه مجبور به انتقال به جاي دیگر شوند ،ممنوع است ( .)17در ماده  8اساسنامه
دیوان کیفري بینالمللی نیز تحمیل عمدي گرسنگی بر غیر نظامیان از طریق محرومساختن
آنان از ملزومات بقا به عنوان یک روش جنگی در مخاصمات مسلحانه بینالمللی جنایت جنگی
به شمار میرود (.)18
3ـ حق بر غذا در پروتکل دوم الحاقي به كنوانسیون چهارگانه ژنو
این پروتکل الحاقی که در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی کاربرد دارد ،داراي چندین
ماده در خصوص حق بر غذا است ( )13که از جمله میتوان به ماده  7مبنی بر مهیانمودن غذا
و آب آشامیدنی براي اشخاصی که به دالیل مربوط به جنگ مسلحانه از آزادي محروم هستند
( ،)21ماده  14در خصوص ممنوعیت ایجاد قحطی در بین جمعیت غیر نظامی به عنوان یک
روش جنگی و همچنین حملهکردن ،تخریب ،جابجاکردن یا انتقال بدون فایده اموال ضروري
براي بقاي جمعیت غیر نظامی مانند مواد غذایی ،محصوالت خام کشاورزي و دامی اشاره کرد.
در ماده  18نیز آمده است اگر جمعیت غیر نظامی به دلیل نبود ملزومات و لوازم اصلی براي
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بقاي خود از قبیل مواد غذایی و امکانات پزشکی دچار مشکل شوند ،عملیات امدادي و کمکهاي
بشردوستانه انجام خواهد شد (.)18
ماده  14پروتکل مذکور نیز مانند ماده  74پروتکل اول گرسنه نگهداشتن غیر نظامیان را به
عنوان روش جنگی ممنوع میکند .بنابراین بستن راهها و ممانعت از رسیدن غذا به منظور ایجاد
قحطی ممنوع است .در همین ماده حمله ،انهدام ،برداشتن یا از حیز استفاده انداختن اموال
ضروري براي حیات سکنه غیر نظامی نیز منع شده است.
بند  2ماده  18پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهاي چهارگانه ژنو ضمن تکمیل مقررات
ماده  ،14نحوه انجام امور امدادي را هم بیان میکند .طبق این بند «اگر سکنه غیر نظامی به
سبب فقدان ملزومات ضروري براي زیست دچار مشقات زیاده از حد شود ،عملیات کمکرسانی
انجام خواهد شد .عملیات امدادرسانی باید منحصراً ویژگی بیطرفانه و انساندوستانه داشته
که هدف کمک به غیر نظامیها باشد مفروض است و اگر هیچ تمایزي بر اساس معیارهاي شخصی
بین افراد کمکگیرنده در کار نیاید و عاري از هرگونه هدف سیاسی جانبدارانه باشد ،فعالیت
بیطرفانه است (.)21
قاعده لزوم تسریع در رسانیدن کمکهاي بشردوستانه به غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه
داخلی در بند  2ماده  18با عبارتی سادهتر بیان و بیشتر بر روي لزوم سازماندهی کمکهاي
بشردوستانه به غیر نظامیان تأکید شده است .همچنین مطابق این بند اعالم رضایت طرفهاي
دیگر جهت انجام عملیات کمکرسانی الزامی است .مخالفت با کمکرسانی بشردوستانه بر اساس
قوانین داخلی بسیاري از کشورها جرم محسوب میشود .برخالف پروتکل اول الحاقی در این
پروتکل هیچ اشارهاي به دسترسی به کمکهاي بشردوستانه از طریق کشور ثالث نشده است و
اعضاي پروتکل مکلف به تسهیل کمکهاي بشردوستانه نیستند ( .)17کمیته بینالمللی صلیب
سرخ ( )International Committee of the Red Crossدر تفسیري «امدادرسانی به غیر
نظامیان را الزامی میداند و براي اثبات الزامآوربودن آن به این نکته اشاره میکند که در بند 2
ماده  18فعل در زمان آینده به کار رفته است» (.)21
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باشد .بنا به تفسیر کمیته بینالمللی صلیب سرخ ،جنبه انساندوستانه فعالیت امدادرسانی هنگامی

 / 761فصلنامه حقوق پزشكي

سال نهم ،شماره سیوپنجم ،زمستان 4931

مفهوم امنیت غذایي در اسناد سازمان ملل متحد
بشر براي تأمین اساسیترین نیاز خود یعنی غذا ،به شیوههاي گوناگون به دنبال دستیابی به
آن است .در کنار پیشرفتهاي ناشی از تمدنهاي جدید ،امور متعددي در زندگی امروز دنیا به
کانون بحران تبدیل شده است .یکی از مهمترین این بحرانها ،امنیت غذایی میباشد .این بحران
ناشی از اقدامات بشر از جمله جنگهاي ویرانگر ،تصمیمهاي اقتصادي سودجویانه و رشد بیرویه
جمعیت و ...میباشد که اساسیترین حق میلیونها انسان را مورد تهدید قرار داده است (.)22
ناامنی غذایی از جمله عواملی است که در بسیاري موارد میتواند با دامنزدن به بیثباتیهاي
سیاسی ،اقتصادي و اجتماعی شالودههاي یک نظام سیاسی ـ اجتماعی را فرو ریزد (.)29
بررسي ابعاد حق بر غذا و امنیت غذایي در اسناد بینالمللي

سرچشمه فکري امنیت غذایی به بحران غذا در جهان در اوایل دهه  1371برمیگردد (.)24

در آغاز این دهه ،تولید مواد غذایی در کشورهاي در حال توسعه کاهش یافت .روز به روز بیثباتی
و عدم تعادل بین جمعیت و غذا در جهان افزوده شد .به دلیل جلوگیري از عواقبت وخیم این
بحران کنفرانس جهانی غذا به ابتکار سازمان ملل متحد در سال  1374تشکیل که در آن به
امنیت غذایی در سطح جهان و به تبع آن در سطح کشورها تأکید شد ( .)27مفهوم امنیت
غذایی در طول زمان تغییر کرده و در حدود  211تعریف و 471شاخص در طول زمان براي آن
ارائه شده است ( .)26بر اساس اسناد سازمان ملل متحد در دهه  1371امنیت غذایی شامل عرضه
متمرکز کاالهاي اساسی غذایی به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثیکردن اثرات ناشی از
نوسانات تولید و قیمت بود ( .)27در این دهه امنیت غذایی از دو جزء تشکیل شده بود :الف ـ
دسترسی به غذا در سطح محلی ،ملی ،منطقهاي و بینالمللی؛ ب ـ استحقاق غذا و توانایی افراد
جهت به دستآوردن غذا؛ در این جزء مردم به دلیل عرضه ناکافی غذایی گرسنه نیستند ،بلکه
آنها منابع کافی از جمله پول جهت تهیه غذا ندارند ( .)28تجربیات جهانی در سالهاي بعد
نشان داد که بهبود عرضه به تنهایی جوابگوي حل معضل سوء تغذیه نیست ( .)27متعاقب آن
بانک جهانی امنیت غذایی را یک مفهوم گسترده دانست که به وسیله تعامل دامنهاي از عوامل
بیولوژیکی ،اقتصادي ،اجتماعی ،کشاورزي و فیزیکی تعیین میشود؛ بنابراین همچون مفاهیم
بهداشت یا رفاه اجتماعی معیار واحدي براي ارزیابی آن وجود ندارد .با وجود این ،میتوان این
پیچیدگی را با تمرکز روي سه مؤلفه مشخص امنیت غذایی ،یعنی موجودي مواد غذایی ،دسترسی
به مواد غذایی و استفاده از مواد غذایی سادهتر کرد .بنابراین از منظر بانک جهانی امنیت غذایی
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نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی در سطح کالن است ،بلکه ناظر بر توزیع عادالنه غذا به
منظور دستیابی همگان به آن نیز میباشد (.)23
امنیت غذایی به معناي دسترسی تمام مردم در تمام اوقات به غذاي کافی (سیري سلولها)
به منظور زندگی سالم و فعال به صورت یک نظریه و روش مدرن براي اولینبار در کنفرانس
بینالمللی تغذیه مطرح شد و به عنوان یکی از استراتژيهاي مهم در برخورد با سوء تغذیه و
گرسنگی و نیز فراهمنمودن امنیت غذایی خانوار مورد تأکید قرار گرفت ( .)91در این کنفرانس،
کشورها متعهد شدند به قحطی و گرسنگی ناشی از سوء تغذیه و بیماريهاي ناشی از آن ،کمبود
ید و ویتامین (آ) ،گرسنگی مزمن ،کمبود ریزمغذيها به ویژه آهن و تغذیه ناکافی زنان و کودکان
و سالمندان پایان دهند (.)91
برنامه توسعه ملل متحد سازمان ملل نیز در یک رویکرد جدید از منظر امنیت انسانی به
فقر)؛ 2ـ امنیت غذایی (دسترسی به غذا)؛ 9ـ امنیت بهداشتی؛ 4ـ امنیت زیستمحیطی؛ 7ـ امنیت
شخصی؛ 6ـ امنیت اجتماعی؛ 7ـ امنیت سیاسی طبقهبندي مینماید و از نظر این نهاد امنیت
غذایی زمانی محقق میشود که نه تنها غذاي کافی موجود باشد ،بلکه مردم به آسانی به غذاي
کافی و سالم دسترسی داشته باشند ،یعنی فراهمبودن غذا و قدرت خرید مردم شرط ضروري
براي تحقق امنیت غذایی است .در این رویکرد مشکل اصلی عدم تحقق امنیت غذایی عدم
توانایی و پایینبودن قدرت خرید مردم و سیستم ضعیف توزیع غذا است ( .)92سازمان غذا و
کشاورزي سازمان ملل متحد رویکرد نوینی از امنیت غذایی اتخاذ کرد که در حال حاضر این
رویکرد در مقیاس وسیعی در سطح بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد (.)26
در چارچوب این نظریه امنیت غذایی زمانی محقق میشود که هر شخصی در سطح فردي،
خانوار ،ملی ،منطقهاي و بینالمللی به غذاي کافی و سالم و مغذي در تمام اوقات زندگی به
منظور داشتن زندگی فعال مطابق با ترجیحات غذایی دسترسی داشته باشد ( ،)99یعنی امنیت
غذایی زمانی وجود دارد که همه مردم ،در تمام زمانها ،دسترسی فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادي
به مواد غذایی کافی و سالم داشته باشند ،به طوري که نیازهاي غذایی و ترجیحات غذایی آنها
براي یک زندگی سالم و فعال برآورده گردد و اجزاي اصلی امنیت غذایی در این رویکرد شامل:
1ـ فراهمبودن غذاي کافی براي جمعیت موجود؛ 2ـ ثبات غذا و فراهمبودن آن در هر زمانی در
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بازار؛ 9ـ قابل دسترسبودن از نظر اقتصادي؛ 4ـ استفاده درست از غذا میباشد ( .)12در این
رویکرد استفاده از مواد غذایی که ناظر بر استفاده درست بیولوژیکی از آنها میباشد به وضعیت
تغذیه و بهداشت افراد برمیگردد ( )24و شاخصهاي استفاده از مواد غذایی شامل تولید غذا،
صادرات و واردات ،زمان برداشت ،نرخ حاصلخیزي ،تولید غذاهاي عمده ،انبار ،نگهداري و
فرآوري غذا ،مصرف غذاهاي بومی و ...میباشد (.)94
دسترسی به مواد غذایی مستلزم آن است که کلیه خانوارها و اعضاي آن منابع کافی و مناسب
براي به دستآوردن یک غذاي مغذي داشته باشند ( .)24این دسترسی بایستی از دو بعد فیزیکی
و اقتصادي تأمین شود ( .)29دسترسی فیزیکی به مواد غذایی ارتباط نسبی مصرفکننده را با
بررسي ابعاد حق بر غذا و امنیت غذایي در اسناد بینالمللي

شبکه توزیع غذا نشان میدهد ( )24و به وسیله حوادث غیر مترقبه ،چون جنگ ،محدودیتها
یا تحریمهاي کاال تحت تأثیر قرار میگیرد.
دستیابی اقتصادي نیز به وسیله عواملی چون فقر و قدرت خرید تحت تأثیر قرار میگیرد،
یعنی دسترسی اقتصادي تابعی از درآمد ،اشتغال و قیمت است ( .)11شاخصهاي آن شامل
قیمت غذا ،نرخ دستمزد ،مصرف سرانه غذا ،تعداد وعدههاي غذایی ،نرخ اشتغال و ...میباشد.
ثبات در غذا بر این جنبه تأکید دارد که فراهمبودن ،دسترسی فیزیکی و اقتصادي به غذا و
مفیدبودن آن باید پایدار باشد و عواملی از قبیل بیثباتی در قیمت غذاهاي عمده در بازار،
ناکافیبودن سیستم تأمین غذا ،بالیاي طبیعی ،تغییرات جوي ،مخاصمات مسلحانه ،بیثباتی
سیاسی ،اقتصادي و ...بر این جنبه از امنیت غذایی تأثیر دارند (.)94
در این رویکرد ناامنی غذایی زمانی وجود دارد که افراد در نتیجه عدم دسترسی فیزیکی به
غذا ،عدم دسترسی اجتماعی و اقتصادي به غذاي کافی و یا استفاده نامناسب از غذا دچار سوء
تغذیه شده باشند ( .)97امنیت غذایی معموالً در سه سطح خانوار ،ملی و بینالمللی مطرح
میشود .در سطح خانوار وضعیت امنیت غذایی یک خانوار به وسیله چهار عامل1 :ـ فراهمی غذا،
غذاي موجود یا تولیدشده؛ 2ـ دسترسی به غذا؛ 9ـ پایداري در عرضه و قابلیت دسترسی؛ 4ـ درجه
ایمن ،مغذي و مفیدبودن آن تعیین میشود ( .)96بر اساس سند منتشرشده فائو شاخصهاي
اندازهگیري امنیت غذایی عبارت است از1 :ـ سرانه تولید ناخالص ملی؛ 2ـ سرانه رشد تولید
ناخالص ملی؛ 9ـ مازاد خالص تجارت کشاورزي (.)97
مروري بر رویکردهاي مذکور نشان میدهد که امنیت غذایی در یک مسیر تکاملی از خوداتکایی
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و خودبسایی به عرضه مواد غذایی و در نهایت دسترسی به غذا رسیده است .در ابتداي دهه 71
مهمترین هدف خودکفایی بود .در اواخر دهه  71عرضه غذا متناسب با نیازهاي غذایی و در
دهه  81عالوه بر خوداتکایی عرضه غذا و کفایت آن براي نیازهاي تغذیهاي ،مسأله دسترسی
مطرح شد .در تعاریف اخیر عالوه بر عرضه و توزیع عادالنه به بُعد تقاضا که همه افراد دسترسی
فیزیکی و توان مالی براي استفاده از غذا را داشته باشند و نیز به نیاز فیزیولوژیکی تأکید میگردد.
ضمن اینکه بُعد تمرکز امنیت غذایی از سطوح جهانی و ملی به سطح خانوار و فرد تغییر جهت
داده است (.)98
تعهدات ناشي از حق بر غذا در اسناد بینالمللي
محتوي تعهدات مکانیزمهاي تضمینی حق بر غذا تابع محتوي و مکانیزمهاي تضمین حقوق
عضو میثاق در بند  1ماده  2میثاق به شرح زیر آمده است« :هر دولت عضو میثاق حاضر متعهد
میشود به منظور دستیابی به تحقق کامل تدریجی حقوق شناختهشده در میثاق با استفاده از
حداکثر منابع در اختیار و به کارگیري کلیه طرق مناسب اقداماتی انفرادي و مشترک ...معمول
دارد» (.)93
در حقیقت تعهدات در میثاق به دو دسته فوري و تدریجی تقسیم میشوند ( .)41تعهدات
فوري شامل حذف تبعیض در دسترسی به غذا میشود که در تفسیر کلی شماره  21به صراحت
به این مسأله اشاره شده است ( .)41تعهدات تدریجی به وضوح در ماده  2میثاق آمده است و
شامل تعهد به اتخاذ اقدامات الزم و عدم برخورد غیر فعال با حق غذا ،تعهد به منع اقدامات
پس رونده یا منفی و حمایت از حداقل تأمین نیاز اساسی به غذا میباشد ( .)42در ارتباط با
اهمیت این ماده کمیته اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی در تفسیر کلی شماره  9خود در مورد
ماهیت تعهدات دولتهاي عضو میثاق میگوید« :ماده  2براي درک کامل میثاق اهمیت اساسی
دارد و باید بین آن و سایر مواد میثاق رابطهاي پویا برقرار کرد .این ماده ماهیت تعهدات قانونی
دولتها به موجب میثاق را شرح میدهد ( .)93بند  1ماده  2میثاق را میتوان رکن اصلی میثاق
حقوق اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی توصیف کرد .این بند به وصف تعهدات دولتهاي عضو در
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تحقق حقوق مندرج در میثاق میپردازد که فهم و شناخت آن اهمیتی حیاتی براي محتوي و
نیز اجراي میثاق به مثابه یک کل دارد (.)49
کمیته حقوق اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی در تفسیر کلی شماره  12اعالم کرد با توجه به
روح حاکم بر ماده  76منشور ملل متحد و مقررات خاص مواد  2و  29میثاق حقوق اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی «دولتهاي عضو میبایست نقش اساسی همکاري بینالمللی را به رسمیت
بشناسند و مطابق با تعهداتشان نسبت به اتخاذ اقدامات مشترک و مجزا براي دستیابی به
تحقق کامل حق بر غذاي مناسب عمل کنند ( .)8آنها باید در هر زمان از تحریمهاي غذایی یا
اقدامات مشابه که شرایط تهیه غذا و دسترسی به غذاهاي دیگر کشورها را به خطر میاندازد
بررسي ابعاد حق بر غذا و امنیت غذایي در اسناد بینالمللي

اجتناب کنند ،غذا نباید به هیچوجه به عنوان وسیله فشار اقتصادي و سیاسی مورد استفاده قرار
گیرد ( .)42کمیته اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی دو روش خاص در ارتباط با ماهیت کلی
تعهدات در چارچوب میثاق اتخاذ کرده است :الف ـ تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه؛ ب ـ شیوه
متمرکز بر تعهدات در چارچوب تعهد به احترام ،حمایت و ایفا (.)49
1ـ تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه
براي درک ماهیت تعهدات دولتها به موجب میثاق اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی باید به
مفاهیم «تعهد به نتیجه» و «تعهد به وسیله یا رفتار» که کمیسیون حقوق بینالملل در بررسی
مواد  21و  21طرح مسؤولیت دولت عنوان نمود ،متوسل شد .این دو مفهوم تداخل دارند؛ بدین
معنا که وجود تعهد به نتیجه ،لزوماً شامل «تعهد به وسیله» نیز میگردد .براي مثال در مورد
حق غذا ،تعهد به وسیله عبارت از تهیه راهبرد ملی امنیت غذایی میباشد و تعهد به نتیجه نیل
به اهداف خاص آن راهبرد ،مثالً محو سوء تغذیه در ظرف پنج سال میباشد .بنابراین تعهد به
احترام ،حمایت و اجراي حقوق مورد بحث ،هم تعهد به وسیله و هم تعهد به نتیجه را شامل
میشود (.)44
منظور از تعهد به وسیله آن است که متعهد و مکلف در حد امکانات موجود و در حقیقت در
حد توان ،متعهد به تدارک حق ذيحق خواهد بود ،اما در تعهد به نتیجه متعهد مکلف به تدارک
حق ذيحق میباشد ،این تکلیف و تعهد قطعی بوده و مقید به امکانات موجود نیست.
«تعهد به وسیله» عمدتاً در حوزه حقوق اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی (حق بر غذا ،حق بر
سالمت و )...مطرح میشود .طبعاً دولتها براي تدارک چنین حقوقی بر اساس تواناییها و امکانات
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خود اقدام خواهند کرد .متعهد فرضکردن کشور به صورت مطلق (و نه مقید به امکانات موجود)
در حوزه حقوق مدنی ـ سیاسی معقول و پذیرفتنی است ،حال آنکه متعهددانستن آنها در
حوزه حقوق اقتصادي و اجتماعی بدون توجه به امکانات آنها امري است غیر عملی و حتی غیر
معقول به نظر میرسد .به نظر میتوان بین دو نوع تعهد اینگونه تفکیک کرد :تعهد به انجام
عملی در صورت داشتن توان (تعهد به وسیله) و تعهد به تدارک امکانات و اجراي تعهدات
(تعهد به نتیجه) .اولی تعهد به انجام عمل در صورت توان است و دومی تالش براي توان یافتن
جهت اجراي تعهدات بدون قید و شرط ( .)47کمیته حقوق اقتصادي و اجتماعی در تفسیر
شماره  9در این خصوص گفته است :در حالی که تحقق کامل حقوق ذيربط ممکن است
تدریجی حاصل شود ،اقدامات در جهت رسیدن به این هدف باید ظرف مدت زمان معقولی پس
از الزماالجراشدن میثاق براي دولتهاي ذيربط اتخاذ شود .کمیته در تفسیر عمومی شماره 9
دست کم ،حداقلی از سطوح ضروري هر یک از حقوق ،بر عهده هر دولت عضو قرار دارد .بنابراین
دولت عضوي که در آن تعداد قابل توجهی از افراد از مواد غذایی ضروري ،مراقبت سالمتی و
بهداشت ضروري ،مسکن و سرپناه اولیه یا از ابتداییترین شکل آموزش محروم هستند در بدو
امر و علیاالصول از ایفاي تعهدات خود از جمله تعهد به نتیجه به موجب میثاق قصور ورزیدهاند»
(.)46
در مجموع حق بر غذا داراي  2حق متمایز میباشد :الف ـ حق دسترسی همه مردم به غذاي
سالم مطابق با استاندارد از طریق خودکفایی در تولیدات داخلی که تعهدات این حق جزء
تعهدات به وسیله است و مستلزم سرمایهگذاري در بلندمدت میباشد؛ ب ـ حق بنیادین رهایی
از گرسنگی ( .)11از آنجایی که حق رهایی از گرسنگی به معنی حق دسترسی به حداقل غذاي
اساسی جهت اطمینان هرکس براي رهایی از گرسنگی و مرگ میباشد ( )47و جزء حقوق
بنیادین بشري بوده و تحت هر شرایطی حتی در بالیاي طبیعی ،غیر قابل عدول است ( ،)8لذا
تعهدات دولتها در این زمینه جزء تعهدات به نتیجه میباشد و دولتها تعهد فوري جهت اطمینان
از حق بنیادین رهایی از گرسنگی داشته و باید حداقل غذاي مردم نیازمند را فراهم کنند.
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2ـ تعهد به احترام ،حمایت و ایفا
دومین شیوه تحلیل که اعضاي کمیته اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی برگزیدند نگریستن به
تعهدات به صورت سه وجهی است .مطابق این شیوه تمام حقوق بشري متضمن سه شکل از
تعهد براي دولتها است ،یعنی تعهد به احترام ( ،)Duty to respectتعهد به حمایت ( Duty

 )to protectو تعهد به ایفا ( .)49( )Duty to fulfilتعهد به ایفا یا اجرا نیز متشکل از تعهد به
تسهیلکردن ( )Duty to facilitateو تعهد به فراهم یا تأمینکردن ( )Duty to provideاست
( .)48کمیته حقوق اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی در تفسیر شماره  12در بند  17نظر خویش
را در این خصوص به شرح زیر اعالم کرده است« :تعهد به احترام جهت دسترسی به غذاي کافی
بررسي ابعاد حق بر غذا و امنیت غذایي در اسناد بینالمللي

مستلزم آن است که دولتهاي عضو از هرگونه اقدامی که به جلوگیري از دسترسی بیانجامد،
احتراز کنند ،تعهد به حمایت مستلزم اتخاذ تدابیري است که تضمین میکند اشخاص و
شرکتهاي دیگر افراد را از دسترسی به غذاي کافی محروم نمیکنند.
تعهد به ایفا بدین معنی است که اوالً دولت عضو باید به طور خودجوش فعاالنه در اقداماتی
که هدف از آنها تقویت دسترسی اشخاص و بهرهمندي از منابع و وسایل براي تضمین امرار
معاش همچون امنیت غذایی است مشارکت کند؛ ثانیاً هنگامی که شخص یا گروهی از اشخاص
به دالیل خارج از کنترل ایشان قادر به بهرهمندي از حق خویش بر غذاي کافی یا وسایل موجود
در اختیارشان نباشد ،دولتها ملزم هستند که آن حق را مستقیماً تأمین کنند؛ تعهدي که
نسبت به قربانیان بالیاي طبیعی یا سایر حوادث اعمال میشود ( .)93تعهد به احترام ،حمایت و
ایفا در سطح بینالمللی به مانند سطح داخلی عمل میکند .بنابراین میتوان گفت دولتها
تکلیفی اولیه دارند تا از هر اقدامی که مانع تحقق حقوق اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی در سایر
کشورها میشود ،اجتناب کنند ،به طوري که در تعهد به احترام فراسرزمینی حق بر غذا ،دولتها
باید از اتخاذ سیاستهایی که منجر به تخطی از این حق براي مردم سایر کشورهاي جهان
میشود ،جلوگیري کنند (تعهد سلبی) این تعهد نیازمند تأمین منابع نیست ،بلکه باید متعهد
شوند که اقدامات زیانآور در راستاي نقض حق بر غذا علیه دیگر کشورها انجام ندهند و از اتخاذ
اقدامات یا تصمیمات در سطح سازمانهاي بینالمللی که منجر به نقض حق بر غذا در دیگر
کشورها میشود ،جلوگیري نمایند .در این تعهد دولتها همچنین نباید از غذا و آب به عنوان
یک ابزار فشار سیاسی و اقتصادي علیه دیگر کشورها استفاده کنند .آنها همچنین باید از
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یارانههایی که منجر به نابودي تولید بازار داخلی سایر کشورها میشود ،جلوگیري کنند .در
حمایت فراسرزمینی از حق بر غذا ،دولتها متعهد هستند از اقدامات اشخاص ثالث از قبیل
شرکتهاي چندملیتی و شهروندان در قلمرو صالحیتشان که منجر به نقض حق بر غذاي مردم
دیگر کشورها میشود ،جلوگیري کنند.
در ضمن این تعهد دولتها مبنی بر عدم مداخله شرکتها در حمایت از حق بر غذا ،هیچ
گونه خللی به تعهدات اولیه آن شرکتها مبنی بر حمایت از حق بر غذاي سایر کشورها وارد
نمیکند ( .)43در تعهدات فراسرزمینی ایفاي حق غذا ،کشورهاي در حال توسعهاي که منابع
الزم براي تحقق غذا ندارند ،حق دارند که از کمکهاي بینالمللی بهرهمند شوند و دولتهاي
ثروتمند جهت کمککردن به آنها مسؤولیت دارند و این تعهدات مستلزم تعهد به تسهیل و
فراهمکردن حق بر غذا میباشد و تعهد به تسهیلکردن نیازمند فراهمکردن منابع و کمکهاي
دارند مواد غذایی مورد نیاز کشورهاي قحطی زده را بر اساس منابع در اختیار در قالب کمکهاي
بشردوستانه فراهم کنند.
کمکهاي بشردوستانه فراهمشده نباید امنیت غذایی آن کشور را در آینده مختل نموده و
مغایر با اهداف توسعه باشد و بیشتر دولتها این تعهد را به عنوان یک مسؤولیت جهت فراهم
آوردن کمکهاي اضطراري در راستاي تحقق حق بر غذا شناسایی کردهاند ( .)71این تعهدات
سهوجهی حق غذا بر در حقوق بشردوستانه بینالمللی نیز به شرح ذیل میباشد :در تعهد به
احترام به حق بر غذا ،به منع استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی اشاره شده است.
به عالوه محرومیت عمدي از غذا تحت شرایطی خاص جنایات تحت حقوق کیفري بینالمللی را
تشکیل میدهد (ژنوساید ،جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی).
جلوگیري از کمکهاي غذایی ،استفاده از مینهاي زمینی که منجر به عدم تولید مواد
غذایی و عدم ارسال کمکهاي بشردوستانه میشوند و همچنین به کارگیري تحریمها علیه
دولت دیگر همگی از مصادیق بارز نقض تعهد به احترام به حق غذا میباشند .در مخاصمات
مسلحانه تعهد به حمایت مستلزم آن است که دولتها اقدامات مناسبی جهت جلوگیري از
گروههاي مسلح و سایر بازیگران غیر دولتی از غارت مواد غذایی و محرومکردن شهروندان از
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دسترسی به غذا تدابیري اتخاذ کنند .در صورت عدم اقدام مناسب به عنوان تخطی از تعهد به
حمایت محسوب میشود.
تعهد به ایفا هم در شرایط اضطراري و هم در شرایط طبیعی به کار میرود .به عنوان مثال
با در نظرگرفتن تسهیالت عبور محمولههاي بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه ،حقوق بشردوستانه
بینالمللی به صراحت تعهد دولتها به اجازه عبور آزادانه کمکهاي بشردوستانه و تسهیل کار
نهادهاي بشردوستانه و توزیع کمکهاي غذایی را بر اساس ماده  ،73بند  9ماده  29کنوانسیون
چهارم ژنو ،بند  2ماده  71پروتکل اول الحاقی و ماده  18پروتکل دوم الحاقی به رسمیت شناخته
است .تخطی از این مواد در حقیقت نقض حق غذا و تخلف از تعهد به تسهیل حق غذا محسوب
بررسي ابعاد حق بر غذا و امنیت غذایي در اسناد بینالمللي

میشود.

تعهد به ایفا در ماده  77کنوانسیون چهارم ژنو و ماده  63پروتکل اول الحاقی به طور مفصل
بیان شده است .همچنین تعهدات خاصی جهت فراهمنمودن غذا براي گروههاي خاص به ویژه
زندانیان جنگی در مواد  28 ،26 ،21و  46کنوانسیون سوم ژنو و افراد بازداشتی در مواد  87و
 83کنوانسیون چهارم آمده است .در تعهد به فراهمکردن زمانی که دولتی از اجراي تعهدات
خود ناتوان است (تهیه غذا) کنوانسیون این اجازه را به آن دولت میدهد که از جامعه بینالمللی
درخواست کمک نماید (.)17
نقض حق بر غذا و دادخواهي از آن در اسناد بینالمللي
نقض حق بر غذا از منظر حقوق بشر بینالملل به طرق مختلف رخ میدهد؛ یک حالت
هنگامی است که دولت عضو در تضمین بهرهمندي از حداقل سطحی که براي رهایی از گرسنگی
الزم است ،قصور کند .حالت دوم ،اعمال تبعیض در دسترسی به غذا و وسایل بهرهمندي از آن
بر اساس نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،سن ،عقیده سیاسی ،منشأ نژادي یا اجتماعی ،ثروت ،تولد یا
دیگر وضعیتها است .در حالت سوم ،نقض حق بر غذا از طریق اقدام مستقیم دولتها یا دیگر
نهادهاي تحت کنترل دولت انجام خواهد شد .از جمله این اقدامات میتوان تعلیق یا لغو رسمی
قوانین الزم براي تحقق مستمر حق بر غذا ،جلوگیري از کمکهاي غذایی بشردوستانه در وضعیتهاي
اضطراري ،تصویب قوانین یا اتخاذ سیاستهایی که آشکارا با تعهدات از پیش موجود قانون یک
دولت در ارتباط با حق بر غذا مغایر است را ،نام برد (.)93
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نقض حق بر غذا از منظر اصول و قواعد حقوق بشردوستانه نیز شامل نقض منع به قحطی
کشاندن غیر نظامیان ،نقض ممنوعیت نابودکردن یا غیر قابل استفادهکردن اموال براي حیات
جمعیت غیر نظامی ،نقض حق دریافت کمکهاي بشردوستانه ،نقض آزادي حرکت نیروهاي
امدادرسان و ...میباشد ( .)17در پروتکل اختیاري میثاق بینالمللی حقوق اقتصادي ،اجتماعی و
فرهنگی حق دادخواهی در صورت نقض تعهدات مندرج در میثاق به رسمیت شناخته شده
است ( .)7در حقوق بینالملل تعهدات مشخص و روشنی جهت تحقیقات مناسب و تعقیب
ادعاهاي تخلفات جدي از حق بر غذا به وسیله نیروي نظامی در مخاصمات مسلحانه و در
شرایط غیر مخاصمه بر عهده دولتها گذاشته شده است .این تعهدات در مواد  2و  6میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده  6کنوانسیون ضد شکنجه بیان شده است.
امروزه تعقیب جنایات جنگی نیروهاي مسلح به صورت یک عرف بینالمللی درآمده است
مورد ماهیت تعهدات دولتهاي عضو میثاق مربوطه ،هر دولت عضو یک تعهد قانونی اولیه براي
تضمین حداقل سطح اساسی هر یک از حقوق مندرج در سند دارد .براي مثال دولت عضوي که
در سرزمین آن افراد زیادي از مواد غذایی اساسی ،بهداشتی ،اولیه و ...محروم باشند در نظر اول
از اجراي تعهدات خود بر اساس میثاق قصور ورزیده است .اگر قرار باشد این سند به گونهاي
قرائت شود که تعهد قانونی اولیه را تثبیت نکند تا حد زیادي علت وجودي خود را از دست
میدهد (.)72
تعهد به احترام به حق دسترسی به غذا یک تعهد به خودداري از اقدام است که بالفاصله
قابل اجرا است و نیاز به هیچ بودجه و سرمایهگذاري خاصی ندارد .به این ترتیب دادخواهی از
این تعهد هم مورد سؤال نیست ،چون در سطح ملی و منطقهاي تأیید شده است ( .)47از آنجایی
که تعهد به حمایت از حق دسترسی به غذا یک حق مثبت است ،بنابراین دادخواهی از آن از
جهت اثبات آسانتر از قبل است .به طور طبیعی این تعهد شبیه تعهد به حمایت از حقوق
سیاسی و مدنی است که دادخواهی از آن در موارد متعددي به اثبات رسیده است ( .)17تعهد
به ایفاي حق دسترسی به مواد غذایی به منابع و بودجه کافی نیاز دارد و اغلب تدریجی است؛
بنابراین دادخواهی از آن به عنوان یک نتیجه بزرگترین شک و تردید را ایجاد میکند و بسیار
سخت است که این دادخواهی را نشان داد .با این حال دالیل محکمی وجود دارد که نشان میدهد
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این حق قابل دادخواهی است .با توجه به حقوق موجود ،روشهاي مختلفی براي تحقق آن از
طریق نهادهاي قضایی ،شبهقضایی و نهادهاي اجرایی مرتبط با این قضیه وجود دارد (.)47
در سطح بینالمللی نیز دو ادعاي بحثبرانگیز در مورد تخطی از حق بر غذا در دیوان
بینالمللی دادگستري مطرح شده است .در قضیه کنگو و رواندا ،کنگو ادعا کرد که نیروهاي
نظامی رواندا در سرزمین اشغالی کنگولوس ( )Congolosحقوق مندرج در میثاق بینالمللی
حقوق اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی ،کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق
کودک را با غارت اموال غیر نظامیان و از بینبردن منابع غذایی نقض کرده است ،لیکن دیوان
اعالم کرد که صالحیت صدور حکم در این موضوع را ندارد (.)17
بررسي ابعاد حق بر غذا و امنیت غذایي در اسناد بینالمللي

در قضیه اکوادر علیه کلمبیا ،اکوادر ،کلمبیا را متهم کرد که با نابودي وسایل زیست و منابع
غذایی مردم به وسیله اسپري هوایی علفکش حقوق مندرج در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی را نقض کرده است .در این مورد دیوان تاکنون حکم خاصی صادر نکرده است.
در سطح بینالمللی دو راهکار حقوقی اولیه جهت جبران خسارت وجود دارد1 :ـ شکایات فردي
و جمعی در نزد نهادهاي نظارتی؛ 2ـ شکایات بین دولتی در نزد دیوان بینالمللی دادگستري.
شوراي امنیت ،مجمع عمومی و نهادهاي تخصصی سازمان ملل نیز میتوانند از دیوان
بینالمللی دادگستري تقاضاي صدور رأي مشورتی کنند (.)47
امکان رسیدگي به نقض حق بر غذا
حقوق بینالملل کیفري از جمله ابزارهاي حمایت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه میباشد
و به نقضهاي جدي و گسترده حقوق اساسی بشر واکنش نشان میدهد .حقوق بینالملل کیفري
شامل مسؤولیت کیفري افراد به دلیل فعل یا ترک فعلهایی است که منجر به نقض جدي حقوق
بینالملل میشود و ارتباط نزدیک و متقابلی میان حقوق بینالملل کیفري و حقوق بینالملل
بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه وجود دارد و حقوق بینالملل کیفري با جرمانگاري قطعی
نقضهاي جدي و گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تعقیب کیفري مرتکبین آنها را
مطالبه میکند ( .)72ممانعت از دسترسی به غذا تحت شرایطی خاص در حقوق بینالملل
کیفري ،جنایت علیه بشریت ،جنایت جنگی و نسلکشی را تشکیل داده است ( ،)17به طوري
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که امکان رسیدگی به جنایاتی که منجر به نقض حق بر غذا می شود در هر یک از نهادهاي زیر
وجود دارد.
1ـ دیوان كیفري بینالمللي
مهمترین نهادي که در حوزه تخصصی تعقیب ،محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بزرگ
بینالمللی پیشبینی شده است ،دیوان کیفري بینالمللی است که از سال  2112رسماً فعالیت
خود را آغاز کرده است .به طور تخصصی بر روي رسیدگی به جرائم نسلکشی ،جنایات علیه
بشریت و جنایات جنگی ،فعالیت کرده و به نحو دقیقی جرائم مزبور و نحوه تحقق و اثبات آن را
در اساسنامه خود مشهور به اساسنامه رم تعریف کرده است (.)79
به طوري که بر اساس ماده  6اساسنامه دیوان قراردادن عمدي یک گروه در معرض وضعیت
زندگی نامناسب که منتهی به زوال قواي جسمی کلی یا جزئی آن شود ،از مصادیق نسلکشی
دیوان کیفري بینالمللی معتقد است که قراردادن عمدي یک گروه در وضعیت زندگی نامناسب
ممکن است شامل محرومیت عمدي از منابع الینفک بقا از قبیل غذا و خدمات پزشکی یا اخراج
اجباري از خانه یا کاشانه باشد و در ماده  7نیز اعمال مختلفی جنایات علیه بشریت را تشکیل
میدهد که یکی از این اعمال ریشهکنی میباشد و منظور از ریشهکنی شامل تحمیل عمدي
وضعیت خاصی از زندگی است از جمله محرومکردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور
منهدمکردن بخشی از یک جمعیت برنامهریزي میشود (.)74
در ماده  8آن نیز تحمیل گرسنگی به غیر نظامیان به عنوان روش جنگی یا محرومکردن
آنان از موادي که براي بقایشان ضروري است ،از جمله جلوگیري خودسرانه از رسیدن کمکهاي
بشردوستانه پیشبینیشده در کنوانسیونهاي چهارگانه ژنو جنایت جنگی را تشکیل میدهد
( .)77در صورت ارتکاب هر یک از جنایات مذکور در ارتباط با حق بر غذا این دیوان میتواند بر
اساس اساسنامه آیین دادرسی خود ،از طریق یکی از موارد زیر جرائم ارتکابیافته را پیگیري
نماید :الف ـ ارجاع وضعیت از سوي دولت عضو به دیوان بر اساس ماده  19اساسنامه« :دیوان
میتواند صالحیت خود را در مورد جرائم نسلکشی ،جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی مندرج
در ماده  7اساسنامه خود اعمال نماید» و ...؛ ب ـ ارجاع وضعیت از سوي شوراي امنیت زمانی
که یک یا چند جرم از جرائم مطروحه ارتکاب یافته باشند و موضوع بر اساس فصل هفتم به وسیله
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شوراي امنیت به دیوان ارجاع شود .در این زمینه دو موضوع مورد توجه قرار میگیرد1 :ـ تشخیص
یک موقعیت توسط شورا؛ 2ـ ارجاع آن به دیوان (.)76
بنابراین شوراي امنیت میتواند در چارچوب فصل  7منشور سازمان ملل و در راستاي حفظ
صلح و امنیت بینالمللی یک وضعیت را به دیوان ارجاع دهد ،هرچند که جرم توسط دول عضو
اساسنامه دیوان و یا در قلمرو دول عضو ارتکاب نیافته باشد؛ ج ـ انجام تحقیقات مقدماتی توسط
دادستان (مواد  12و  19اساسنامه دیوان) بر اساس ماده  12اساسنامه ... ،کشوري که عضو
اساسنامه دیوان نیست میتواند با ثبت بیانیهاي نزد ثبات دیوان ،صالحیت این مرجع را در مورد
موضوع خاصی بپذیرد و ...دادستان بر اساس اختیارات ماده  17در ابتدا تحقیقاتی را در مورد
بررسي ابعاد حق بر غذا و امنیت غذایي در اسناد بینالمللي

جرائم انجام میدهد .این موضوع نیز به خواست دادستان باز میگردد ،اگر دادستان تمایلی به
انجام تحقیقات مقدماتی داشت میتواند با وجود اسناد و مدارک به این کار دست زند؛ د ـ ارائه
دادخواست از طریق سازمانهاي غیر دولتی (ماده  86آیین دادرسی دیوان) (.)79
2ـ رسیدگي در مراجع ملي كشورها
تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بینالمللی مرتکب نقض حقوق
بشردوستانه شدهاند ،هر دولت را ملزم به تعقیب این افراد میکند .تعقیب و مجازات جنایتکاران
جنگی ،نه فقط حق ،بلکه تکلیف دولتهاي عضو کنوانسیونهاي چهارگانه ژنو است و بدون
آنکه تابعیت جانی یا بزهدیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته شود ،دولتها را
مکلف به محاکمه جنایتکاران جنگی یا تحویل این افراد به دولت دیگري میکند که خواهان
محاکمه آنان باشد .این نوع صالحیت رسیدگی به جنایات جنگی را «صالحیت جهانی» مینامند
و هدف از آن ،تأمین مصالح و منافع جهانی است و از طریق مجازات کسانی تأمین میشود که
ارزشهاي جهانی متبلور در کنوانسیونهاي چهارگانه ژنو را زیر پا میگذارند ( .)77در واقع
جنایات موضوع این صالحیت ،جنایاتی هستند که تنها به منافع یک دولت صدمه نمیزنند،
بلکه وجدان جهانی را جریحهدار میکنند (.)21
دولتها در مورد نقضهاي عمدي کنوانسیونهاي چهارگانه ژنو ( 1343م ).و پروتکل الحاقی
اول ( 1377م ).و در مورد شکنجه و سایر جرائم به رسمیت شناختهشده در حقوق بینالملل،
مجاز به اعمال صالحیت جهانی به منظور جلوگیري از بیکیفرماندن مرتکبان این جرائم که
«منافع اساسی بشریت» را مورد صدمه قرار دادهاند ،میباشند ،البته اصل اعمال صالحیت جهانی
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در رویه بینالملل عمدتاً منوط به حضور متهم در دادگاه داخلی ذيربط شده است تا از تعارض
تصمیمات و تداخل صالحیتها جلوگیري شود .با این حال کنوانسیون  1343ژنو و پروتکل
الحاقی  1377در این مورد هیچ مانعی براي اعمال صالحیت دولتها و رسیدگی غیابی ایجاد
نکردهاند (.)78
3ـ تشکیل دادگاه كیفري بینالمللي ویژه توسط شوراي امنیت
تشکیل دادگاههاي کیفري ویژه توسط شوراي امنیت براي تعقیب ،محاکمه و مجازات جنایتکاران
بینالمللی از جمله اقدامات مهم جامعه بینالمللی در مقابله با نقضهاي شدید حقوق بشر و
حقوق بشردوستانه قلمداد میشود ( .)72تشکیل چنین دادگاههایی بدون تردید عامل مؤثري
در تحول حقوق بینالملل محسوب میشوند.
4ـ دیوان دادگستري بینالمللي
مشورتی از دیوان بینالمللی دادگستري بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق بینالمللی از
جمله قطعنامههاي شوراي امنیت و مجمع عمومی را دارد .همچنین امکان دادخواهی و جبران
خسارات در دیوان بینالمللی دادگستري بر اساس ماده  3کنوانسیون ژنوساید وجود داشته و
همچنین امکان تقدیم دادخواست به حضور دیوان بینالمللی دادگستري بر اساس سایر
معاهدات با توجه به تعهدات ارگاامسن یا تعهدات عامالمشمول به دلیل نقض بارز تخلفات
بینالمللی از قبیل جنایات جنگی ،جنایات علیه بشریت و ژنوساید وجود دارد (.)71
نتیجهگیري
با توجه به بررسی اسناد مختلف سازمان ملل متحد در زمینه رویکرد امنیت غذایی و حق بر
غذا جهت حل معضل سوء تغذیه و گرسنگی در جهان مشخص گردید ،رویکرد امنیت غذایی در
یک مسیر تکاملی از خوداتکایی و خودبسایی به عرضه و تقاضاي متناسب با نیازهاي غذایی و
توزیع عادالنه مواد غذایی که همه افراد دسترسی فیزیکی و توان مالی به غذا براي رفع نیازهاي
فیزیولوژي داشته باشند و در نهایت دسترسی به غذا ،با مؤلفههاي1 :ـ فراهمبودن؛ 2ـ دسترسی
فیزیکی و اقتصادي؛ 9ـ ثبات و دسترسی به آن در هر زمانی در بازار؛ 4ـ مفید و کارابودن
رسیده است که با اجزا و مؤلفههاي حق بر غذا شبیه هم میباشد ،ضمن اینکه بُعد تمرکز
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امنیت غذایی از سطوح جهانی ،منطقهاي ،ملی ،محلی به سطح خانوار و فرد تغییر جهت داده
است در حالی که رویکرد حق بر غذا از ابتدا فرد محور بوده و در موارد خاصی بر حق غذایی
گروههایی خاص توجه دارد.
وجه تمایز این دو رویکرد آن است که امنیت غذایی تعهدات حقوقی الزامآور براي دولتها
جهت تأمین غذا ایجاد نمینماید .بیشتر یک رویکرد در حوزه سیاستگذاري و برنامهریزي غذایی
جهت تحقق تدریجی حق بر غذا میباشد ،در حالی که رویکرد حق بر غذا داراي بار حقوقی و
تعهدات الزامآور براي کشورها میباشد و اجزاي آن در معاهدات بینالمللی و حقوق بینالملل
عرفی به خوبی شناسایی شده است.
بررسي ابعاد حق بر غذا و امنیت غذایي در اسناد بینالمللي

در حال حاضر رویکرد حق بر غذا به دلیل آنکه تعهداتی بر مبناي کرامت انسانی به کشورهاي
عضو جهت تأمین غذا تحمیل مینماید و داراي مکانیزمهاي الزم جهت رسیدگی به نقض حق
بر غذا و جبران خسارت براي افراد متأثر از این قضیه میباشد .همچنین ارتباط مستحکمی با
سایر حقوق بشري از قبیل حق بر آب ،کار ،مسکن ،بهداشت ،حیات و ...دارد ،ابزار مناسبی جهت
رفع معضل گرسنگی و سوء تغذیه در جهان میباشد ،لیکن رویکرد امنیت غذایی به دلیل غیر
شفافبودن آن و همچنین به دلیل مشخصنبودن تعهدات کشورهاي عضو و نداشتن مکانیزمهاي
الزم جهت رسیدگی به نقض آن نمیتواند به عنوان یک وسیله مناسب جهت حل معضل سوء
تغذیه به کار رود و بیشتر به عنوان یک ابزار تکمیلی جهت تحقق تدریجی حق بر غذا مورد
استفاده قرار میگیرد .بنابرین پیشنهاد میشود جهت حل معضل سوء تغذیه در جهان ،کشورها
حق بر غذا را در قانون اساسی خود به رسمیت شناخته و زمینه را براي اجراي آن فراهم نمایند.
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