
  

حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق 

  الملل بین

  

  چنگیز اسفندیاري

  سیدباقر میرعباسی

  

  چکیده

حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی، جزء حقوق بنیـادین بشـري محسـوب    

شود و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیـق نیسـت زیـرا هرگونـه     می

المللـی،   حـق در اسـناد مختلـف بـین     تواند موجب مرگ شود. ایـن  تعدي به حق غذا می

اي و ملی به رسمیت شناخته شده است. با توجه به نقش غـذا و رسـاندن آن بـه     منطقه

المللی و با  ویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین افراد نیازمند در شرایط اضطراري به

الملـل   الملـل بشـر و هـم حقـوق بـین      ها، هـم حقـوق بـین    وضعیت توجه به آنکه در این

تا آن حد پیش رفتـه کـه اسـتفاده از ابـزار     لملل ا بشردوستانه حاکم است لذا حقوق بین

کردن امـوال بـراي حیـات جمعیـت غیرنظـامی،       استفاده نابودکردن یا غیرقابل گرسنگی،

منزلـه    در مخاصـمات مسـلحانه را بـه   هـاي بشردوسـتانه و...    ممانعت از دریافـت کمـک  

حـق  کنـد و   زدایـی و جنایـات علیـه بشـریت قلمـداد مـی       جنایات جنگی، جنایات نسل

المللی از قبیـل دیـوان    دادخواهی درباره  نقض حق غذا را از طریق نهادهاي مختلف بین

  شناسد. المللی، شوراي امنیت و ... به رسمیت می کیفري بین

 

حق غذا، امنیت غذایی، تعهد به احترام، تعهـد بـه حمایـت، تعهـد بـه       :واژگان کلیدي

  ایفاء.

  

  

                                                             
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول  (  

Changiz.esfandyari@gmail.com 
 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران               mirabbassi@parsilo.com   
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  مقدمه

ها از حق بر غـذا و آب   مندي انسان الملل بهره بینبا توجه به اینکه در نظام حقوق 

ها ازجمله مواردي است که حتی در طول درگیري مسلحانه نیز جـاري   در همه وضعیت

باید رعایت شود این حقوق مبتنی بر تعهدات و الزاماتی آمره یـا همگـانی (ارگـااومنس)    

. ازآنجاکـه هنگـام   آورند مالمللی الزا ها و براي همه بازیگران بین هستند که در همه حالت

بشر و هم حقوق بشردوستانه قابل اعمال اسـت، یـک عمـل واحـد      مخاصمات هم حقوق

تواند در هر دو نظام حقوقی، نقض یا تخلـف محسـوب شـود. ایـن نوشـتار بـه حـق         می

حقـوق بشـر و حقـوق    (الملـل   دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین

  پردازد. مبانی تعهدات حق غذا، نقض آن در مخاصمات مسلحانه و ... می ،بشردوستانه)

  الملل بشر  . حق دسترسی به غذا در نظام حقوق بین1

عنوان یـک حـق بشـري از حقـوقی اسـت کـه در مجموعـه حقـوق          حق بر غذا به

المللـی حقـوق    موجب میثـاق بـین   شود. به بندي می اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی طبقه

حـق بـر رهـایی از گرسـنگی و دسترسـی      » حق بر غذا«اجتماعی و فرهنگی،  اقتصادي،

  1گوي نیازهاي غذایی و فرهنگـی باشـد.   پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخ

اعالمیـه جهـانی حقـوق بشـر،      25بار در مقیاس جهانی در مـاده   حق غذا براي نخستین

زنـدگی، سـالمت و رفـاه خـود و     بر اینکه هر کس حـق دارد کـه سـطح (مطلوب)   مبنی 

هـاي پزشـکی و خـدمات الزم اجتمـاعی      اش را از حیث غـذا، مسـکن و مراقبـت    خانواده

المللی حقـوق مـدنی و    در میثاق بین 6و  1پس از آن در مواد  2کند شناسایی شد. تأمین

تـوان از وسـایل معـاش خـود محـروم       بیان که هیچ ملتی را نمی سیاسی به ترتیب با این

همچنین حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسانی اسـت تأکیـد شـد. سـپس در      و 3کرد

تـر   اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی این حق از حـق کلـی   المللی حقوق میثاق بین 11ماده 

    4و جزئی از آن را تشکیل داده است.» سطح مناسب (امکانات) زندگی نشأت گرفته «

ایـن میثـاق، حـق هـرکس را بـه       کشـورهاي طـرف   «کند:  بیان می 11که ماده  طوري به

اش شامل غذا، پوشاك، مسکن کـافی و   داشتن سطح مناسب زندگی براي خود و خانواده

                                                             
المللی، نشریه مرکز  مجله حقوقی بین ،»شرط تحقق سایر حقوق حق غذا: پیش « ،گل، علیرضا ابراهیم . 1

  .221-243، صص. 1378، 39، شماره المللی امور حقوقی بین

2. Office United Nation Human Right (OUNHR/FAO), 2010 “The Right to 
Adequate Food”, Fact sheet. p.7, No.34. 

 .358،ص.1388کماالن، مهدي، منشور سازمان ملل متحد، چاپ دوم، کماالن، . 3

المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی،  اندازي به توسعه میثاق بین کریون، میتوسی، چشم. 4

 .384ص. ،1387ترجمه محمد حبیبی، چاپ اول، سازمان انتشارات دانشگاه مفید،
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شناسد.  در کنوانسیون محو کلیـۀ اشـکال    همچنین بهبود شرایط زندگی به رسمیت می

متعهد شدند تغذیه کافی براي زنـان در   12و  2تبعیض علیه زنان نیز دول عضو در بند 

شان را تضمین کنند. در کنوانسیون حقوق کـودك نیـز کشـورهاي     اص زندگیدوران خ

هـاي ناشـی از    هاي مناسب براي مقابلـه بـا بیمـاري    متعهد شدند روش 24عضو در ماده 

آوردن مواد غذایی متعدد و آب آشامیدنی سالم اتخاذ کنند و همچنین  سوءتغذیه، فراهم

اري از اسـتانداردهاي مناسـب زنـدگی از    نیز حق تمام کودکان براي برخورد 27در ماده 

  قبیل غذاي کافی را به رسمیت شناختند.

کنوانسـیون   19و  14کنوانسـیون اشـخاص نـاتوان و مـواد      28همچنین در ماده 

 1مردمان بومی به حق برخورداري از استانداردهاي مناسـب زنـدگی اشـاره شـده اسـت.     

در اسناد مختلف از قبیل کنوانسیون  هاي مذکور، حق غذا ها و میثاق غیراز کنوانسیون به

المللـی   تابعیت و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، کنوانسـیون بـین   اشخاص بی

المللی سرکوب و مجـازات جنایـات، اعالمیـۀ     جلوگیري از کشتار جمعی، کنوانسیون بین

جهـانی غــذا، اعالمیــه اهــداف توســعه هــزاره،   هــاي اجــالس جهـانی تغذیــه و قطعنامــه 

هاي نهادهاي مختلـف سـازمان ملـل ازجملـه      ، قطعنامهWHO و FAOهاي  اسنامهاس

شوراي امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شوراي اقتصـادي، اجتمـاعی، شـوراي    

اي از قبیـل منشـور اجتمـاعی     حق در اسـناد مختلـف منطقـه    و نیز این 2حقوق بشرآمده

سـالوادر،   بشـر، پروتکـل سـان    حقـوق  هاي آمریکـایی  اروپا، پروتکل الحاقی بر کنوانسیون

زنـان،   منشور آفریقا درمورد حقوق و رفاه کودکان، پروتکل منشور آفریقا درمورد حقـوق 

نوانسیون آفریقایی حقوق بشر و اقوام و پروتکل منضم به آن، اعالمیه آمریکایی حقوق و 

  3است. هاي آمریکایی شناسایی شده تعهدات فرد و منشور سازمان دولت

المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی مسـتقل بیـان     ا در میثاق بینحق غذ

میثـاق   11با عنوان استاندارد مناسب زندگی آمده است. ماده  11ماده  1نشده و در بند 

کشورهاي طرف این میثـاق، حـق هـرکس را بـه برخـورداري از حـداقل        «دارد: بیان می

پوشاك و مسـکن کـافی و همچنـین بهبـود     اش شامل غذا،  معیشت براي خود و خانواده

  »شناسد. شرایط زندگی به رسمیت می

                                                             
1 . Christophe Golay, and Melik Ozden,”The Right to Food: A fundamental 
human right affirmed by the United Nations and recognized in regional 
treaties and numerous national constitutions”, p13. Available at: 
www.cetim.ch/en/documents/Br-alim-A4-ang.pdf. 

 .222گل، پیشین، ص.  ابراهیم.  ٢

  گل، همان. ابراهیم . 3
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منظور تأمین این حق، تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و  کشورهاي طرف این میثاق به

بـر رضـایت آزاد اذعـان دارنـد.      المللی مبنـی  جهت به اهمیت اساسی همکاري بین در این

نیـادین هـرکس بـه رهـایی از گرسـنگی از      میثاق با اذعان به حق ب کشورهاي طرف این

هاي مشخص را به قرار ذیـل اتخـاذ    المللی، تدابیر الزم ازجمله برنامه طریق همکاري بین

گیـري کامـل از    هاي تولید، حفـظ و توزیـع غـذا بـا بهـره      خواهند کرد: الف) بهبود روش

زراعـی  معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش و تغذیـه توسـعه یـا اصـالح نظـام      

که حداکثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تـأمین کنـد. ب) تـأمین و     نحوي به

منابع) غذایی جهان برحسب نیازها با توجـه بـه مسـائل مبتالبـه      توزیع منصفانه ذخایر (

کمیته اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی میثاق در  1کشورهاي صادرکننده و واردکننده غذا.

سري تفاسـیرکلی   ها بر اساس میثاق، یک شدن تعهدات دولت ي روشنهاي اخیر برا سال

دربـاره حـق بـر تغذیـه و      12تصویب کرده است. این کمیته در تفسیر عمـومی شـماره   

شـود کـه هـر     حق بر غذاي مناسب، زمانی محقق مـی  «غذاي مناسب، چنین بیان کرد: 

هـا از نظـر فیزیکـی و     انتنهایی در اجتماع با دیگران، در همـه زمـ   مرد، زن و کودکی به

حـق بـر غـذاي     .اقتصادي به تغذیه مناسب یا وسایل تأمین آن دسترسی داشـته باشـد  

بودن غذا در کمیت و کیفیتی است که بتواند نیازهاي رژیم  مناسب، متضمن در دسترس

فرهنگ  آور بوده و در یک غذایی افراد را برآورده سازد. غذا باید عاري از مواد مضر و زیان

یـافتنی باشـد. از    اي پایدار دسـت  قبول باشد. مضاف بر این، غذا باید به شیوه ن، قابلمعی

گزارشگر ویژه حق غذا در سازمان ملل متحد، حق غذا به معنی دسترسی مستمر،  منظر

شـود کـه از    پایدار و بدون محدودیت است و مستقیم یا غیرمستقیم به غذایی گفته مـی 

کننده اسـت   ابق با شرایط فرهنگی جامعه فرد مصرفنظر کیفیت و کمیت، مناسب و مط

که کیفیت زنـدگی او را در بعـد روانـی و جسـمانی و سـطوح فـردي و جمعـی         نحوي به

  2»دغدغه باشد. تضمین کند و تأمین آن به میزان کافی، مناسب و  بی

توانـد از خـویش    رساندن به فـردي اسـت کـه نمـی     حق غذا در بردارنده حق یاري

غذا اهمیت بیشـتري دارد زیـرا حـق غـذا حقـی       البته این نکته درباره حق مراقبت کند.

حق،  است که بر اساس آن، هر فرد بتواند تغذیه درخور نیازهاي خویش داشته باشد. این

  همچنین شامل دسترسی به منابع و ابزار تأمین معیشت هر فرد نیز هست.

                                                             

1 . Amrei Muller, “Limitations and Derogations from Economic, Social and 
Cultural Rights”, Human Rights Law Review, Vol. 9, 2011, p.557. 
2 . Commission on Human Right (CHR), “The Right to Food”, Report by the 
Special Reporter on the right to food, 2001, available at: www.CHR.org. 
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هـاي   اعتبارات، فنـاوري و بـازار  دسترسی به زمین، امنیت و رفاه، دسترسی به آب و بذر، 

پـذیر و در معـرض تبعـیض، دسترسـی بـه       اي به ویژه براي اقشار آسیب محلی و منطقه

مناطق بـراي تـأمین معـاش     گیر که به این گیري براي جوامع ماهی مناطق قدیمی ماهی

اند، دسترسی به سطحی از درآمد کافی براي کارگران شهري و روسـتایی   خویش وابسته

هاي اجتماعی براي افراد بسـیار   بر دسترسی به امنیت اجتماعی و کمک نند عالوهکه بتوا

  شود. باشند نیز شامل حق غذا می محروم، زندگی در شأن خود داشته

ثبات غـذا   -بودن یا تأمین غذاي کافی؛ ب فراهم -یعنی اجزاي حق غذا شامل الف

قابـل    -قابلیت دسترسـی اقتصـادي و فیزیکـی؛ و د     -و دسترسی به آن در هر زمان؛ ج

شود. حق غذا داراي دو حـق متمـایز اسـت: الـف) حـق امنیـت        استفاده وسالم بودن می

غذایی از طریق خودکفایی در تولید محصوالت غذایی و درآمد کـافی ب)حـق بنیـادین    

لی از رهایی از گرسنگی. حق رهایی از گرسنگی، ناشی از حق حیات، یک محتواي حـداق 

حق غذا و هسته سخت یا حداقل استاندارد در رابطه با حـق غذاسـت و بـه معنـی حـق      

دسترسی به حداقل غذاي اساسی بـراي اطمینـان هـرکس بـراي رهـایی از گرسـنگی و       

ها تعهد فوري براي اطمینـان از حـق بنیـادین رهـایی گرسـنگی دارنـد و        دولت 1مرگ.

مدت و تـدریجی در سـطح ملـی و     طوالنیامنیت غذایی نیز موضوع یک پروسه و اهداف 

شـود و تحـت    المللی است. حق رهایی از گرسنگی، جزء حقوق بنیادین محسوب می بین

عدول است. در تفسیر کلی مصـوبه شـماره    هر شرایطی حتی در بالیاي طبیعی، غیرقابل

اجالس بیستم کمیته اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی درباره حق برخورداري از غذاي  12

ها یا دیگر نهادها این حـق را   اسب به این مسئله نیز اشاره شده که احتمال دارد دولتمن

به اشکال گوناگون ازجملـه جلـوگیري از دسترسـی بـه کمـک غـذایی بشردوسـتانه در        

هاي اضطراري لغـو کننـد و گفتـه شـده در چنـین       هاي داخلی یا دیگر وضعیت درگیري

آوردن امـداد   میزان توانایی خـود بـراي فـراهم   ها مسئولیت دارند بسته به  اوضاعی دولت

   2هاي بشردوستانه همکاري کنند. مربوط به حوادث و کمک

  . رابطه حق غذا با سایر حقوق بشري1-1

دارد تمـامی   مقرر می 1993با توجه به آنکه اعالمیۀ کنوانسیون جهانی حقوق بشر 

رند لذا حق غذا نیز از این تفکیک، مرتبط و وابسته به یکدیگ حقوق بشر، جهانی، غیرقابل

                                                             

1 . Golay and Ozden, op.cit, p.14. 
، چاپ »هاي بشردوستانه در خاورمیانه هاي کمک چالش «. مصفا، نسرین، بهرام مستقیمی و همکاران،  2

 . 20-21، صص. 1386اول، انتشارات وزارت امورخارجه، 
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بشر ازجمله حق سالمت، حق حیات، حق آموزش،  و با سایر حقوق1قاعده مستثنا نیست 

هـا، حـق    حق کار، حق بر آزادي عقیده بیان و اطالعات، حق تشکیل اجتماعات و انجمن

در ارتباط با پیوند بین  2بر عدم تبعیض، حق مسکن و حق منع شکنجه در ارتباط است.

توان گفت حق غذا در هر وضعیتی اعتبـار دارد و قابـل تعلیـق     حق غذا و حق حیات می

تواند منجر به مـرگ ناشـی از گرسـنگی شـود.      نیست زیرا هرگونه تعدي به حق غذا می

حقی عـالی اسـت کـه تعلیـق آن حتـی در       «گوید:  همان طور که کمیته حقوق بشر می

کمیتـه  » ومی که حیات ملت در معرض خطر قـرار دارد مجـاز نباشـد.   اوضاع اضطرار عم

دامنه شمول   6اجالس شانزدهم خود درباره ماده  16تفسیر کلی شماره  5 مزبور در بند

هـاي   که اقدام درجهـت محـو سـوءتغذیه و بیمـاري     نحوي حق حیات را گسترش داده به

میسیون حقوق بشر در حـق غـذا،   مطابق نظر گزارشگر ک 3گیرد. گیر را نیز در بر می همه

اي آب آشـامیدنی را نیـز شـامل     هـاي تغذیـه   فقط غذاي جامد بلکه جنبه اصطالح غذا نه

میثـاق حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی، تعـدادي از        11بند اول ماده  4شود. می

موارد مربوط به حق داشتن سطح مناسب زندگی را برشمرده که شامل خوراك، پوشاك 

آید که این حق، منحصر به موارد مـذکور نیسـت و    شود. از متن ماده برمی یو مسکن  م

اسـت.   حق آب نیز قطعاً یکی از موارد مهم براي برخورداري از سطح زنـدگی کـافی الزم  

بـه   15امر از سوي کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عام شماره  این

کافی و سالم دسترسی نداشته باشند حق غذا اگر مردم به آب  5است. تفصیل مطرح شده

دهـد  کـه آب کـافی،     محقق نخواهد شد. حق بشري بر آب بـه هـرکس اسـتحقاق مـی    

دسترسی فیزیکی با هزینه معقول براي مصارف شخصی و خانگی داشته باشد.  سالم،قابل

آبی، کاهش خطر بیماري مرتبط بـا   کفایت آب سالم براي پیشگیري از مرگ ناشی از بی

وپز، بهداشت شخصـی و خـانگی از ضـروریات اسـت.      ب و تأمین آب براي مصرف، پختآ

مـاده   1هاي الزم براي تأمین سطح کافی زندگی مندرج در بند  حق بر آب، جزء تضمین

ویـژه آنکـه    گیـرد؛ بـه   المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی قرار می میثاق بین 11

                                                             
 .231 گل، پیشین، ص. . ابراهیم 1

2 . OUNHR.op.cit, pp. 5-6. 
 .20ص.   . مصفا و همکاران، پیشین، 3

4 . Golay and Ozden, op.cit, p.10. 
روزه  22جنگ علیه حقوق جنگ: نقض تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ  «. حسینی اکبرنژاد، حوریه،  5

 .99- 125، صص. 1388، 40، شماره 28المللی، سال  نشریه مرکز امور حقوقی بین ،»غزه
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ادامه حیات است. حق بر آب، ارتباط ناگسستنی با آب یکی از بنیادترین ضروریات بقا و 

بنـد   ) و حق بر غذاي کـافی (  12ماده  1بند  حق بر باالترین سطح قابل وصول سالمت (

هاي بشري منـدرج در   ) دارد. همچنین این حق را باید در ارتباط با سایر حق11ماده  2

رامت انسانی مورد توجـه  تر، حق بر حیات و ک الملل حقوق بشر و از همه مهم منشور بین

  قرار داد.  

  الملل بشردوستانه . حق دسترسی به غذا در نظام حقوق بین2

الملل بر مخاصمات مسلحانه و  اي از حقوق بین حقوق بشردوستانه، به عنوان شاخه

سایر اوضاع ازجمله وضعیت اشغال حاکم است و رفتـار متخاصـمین در طـول جنـگ را     

المللـی اسـت کـه مشخصـاً      از قواعد قراردادي یا عرفی بیناي  و مجموعه کند تنظیم می

منزله  و به 1المللی المللی یا غیربین ناظر به رفتار قواي متخاصم در منازعات مسلحانه بین

هـاي   هـاي مسـلحانه بـا تحمیـل تعهـداتی بـر طـرف        بخشی از موازین ناظر بر درگیـري 

هاي مسلحانه را انسـانی   گیريکند تا در المللی تالش می متخاصم و همچنین جامعه بین

 هاي ناشی از عملیات نظامی بکاهد. کند و از سطح خشونت

شود شـامل دو شـاخه    المللی شناخته می آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشردوستانه بین

حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه یعنی حقوق الهه و حقوق ژنـو اسـت. حقـوق    

عد و آداب جنگ زمینی، حقوق و وظـایف متخاصـمان   ویژه مقررات مربوط به قوا الهه به

کنـد. در حقـوق    را در عملیات نظامی تعیین و حقوق ژنو از قربانیان جنگ حمایـت مـی  

اصل جنبۀ محوري دارند و اصول بنیادي دیگر حقوق بشردوستانه، ذیـل   بشردوستانه، دو

مسـتقیم، قربـانی   ـ اصل حمایت از کسانی که مستقیم یا غیر1گیرد:  می اصل قرار این دو

  هاي جنگ. ـ اصل محدودیت یعنی محدودیت ابزارها و شیوه2. شوند جنگ و آثار آن می

ژنو و دو پروتکل الحاقی بـه   1949هاي چهارگانه  چهار کنوانسیون معروف به کنوانسیون

ها  منبع اصلی حقوق بشردوستانه هسـتند. ایـن چهـار کنوانسـیون کـه       این کنوانسیون

مـاده و تعـدادي ضـمیمه اسـت، جملگـی در       150بسیار مفصل و بالغ بر ها  بعضی از آن

ــاریخ  ــه    1949اوت  12ت ــه ب ــی ک ــران درکنفرانس ــویب حاض ــه تص ــویب   ب ــور تص منظ

 1949اوت  12آوریـل تـا    2المللی براي حمایت از قربانیان جنگ از  هاي بین کنوانسیون

و پروتکـل الحـاقی بـه    االجرا شـد. د  الزم1950اکتبر  21در ژنو تشکیل شد مصوب و در 

المللـی و   ها نیز مربوط بـه حمایـت از قربانیـان منازعـات مسـلحانه بـین       این کنوانسیون

                                                             
نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، چاپ اول، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  قربان. ١

 .40، ص. 1387اسالمی، 
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ژوئـن   8المللی اسـت. دو پروتکـل مـذکور     حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیربین

المللی  به تصویب کنفرانس دیپلماتیک ژنو درمورد تأیید مجدد توسعه قوانین بین 1977

  االجرا شدند. الزم 1978دسامبر  7اجرا در منازعات مسلحانه رسیدند و  تانه قابلبشردوس

 هاي چهارگانه ژنو . حق غذا در مفاد کنوانسیون2-1

، 46، 45، 31، 26، 20، 18مـواد  کنوانسیون شـماره یـک در    32حق غذا در ماده 

م نیـز حـق   است. در کنوانسیون شماره چهار ذکر شده 3کنوانسیون شماره  76و  51،72

است. در اینجا به برخی مواد مهـم مـرتبط بـا     دسترسی به غذا در مواد مختلف بیان شده

بیـان   1کنوانسیون شماره  32شود. در ماده  هاي مذکور اشاره می حق غذا در کنوانسیون

افتد قابل بازداشـت   طرف که به دست طرف متخاصم می است که اشخاص کشور بی شده

ین اشخاص در اختیار دولت متخاصـمند غذایشـان بایـد از نظـر     نیستند و در مدتی که ا

  .ها را تأمین کند که سالمت طبیعی آن طوري کمی و کیفی و تنوع، کافی باشد 

کننـده بـراي    نیز آمده است که دولـت بازداشـت   3کنوانسیون شماره  20در ماده 

فی تـأمین  شوند آب آشامیدنی و موادغـذایی بـه مقـدار کـا     اسیران جنگی که تخلیه می

بر جیره غذایی اصلی روزانه اسرا از لحاظ کیفیت و تنوع کـافی   26خواهد کرد. در ماده 

ها  ها را تأمین کند و در تغذیه آن که مواد غذایی باید سالمت کامل آن طوري اشاره شده، 

باید رژیم غذایی عادي آنان در نظر گرفتـه شـود و همچنـین غـذاي اضـافی الزم بـراي       

  که مشغول کار هستند مهیا باشد.اسیران جنگی 

کنوانسیون چهارم ژنو که به کنوانسیون حقوق اشغال معـروف اسـت،    23در ماده 

هاي غـذایی اساسـی و مـواد مغـذي      به تعهد دولت متعاهد به آزادي عبور کلیۀ محموله

اشـغالگر، در حـد    آن، دولـت  55سـال و زنـان بـاردار اشـاره و در مـاده       15کودکان زیر 

خود یا تا حد ممکن، مکلف است احتیاجات مردم تحت اشـغال را از نظـر مـواد    امکانات 

غذایی و پزشکی تأمین کند و باید مواد غذایی و .... هرگونه لوازم دیگـر را هنگـامی کـه    

کننـده نبایـد مـواد     کند. دولت اشـغال  شده کافی نباشد از خارج وارد منابع اراضی اشغال

کننـده.   ه کند مگر براي نیروها و دستگاه اداري اشـغال غذایی در اراضی اشغالی را مصادر

توانند هر زمان بدون هیچ محدودیتی به وضـعیت غـذا و دارو در اراضـی     دول حامی می

هاي موقت که به علت الزامات الزامی نظامی ایجاد شده  شده با توجه به محدودیت اشغال

هـاي   هـا و کمـک   کنوانسـیون مـذکور بـه طـرح     59رسیدگی کنند. همچنـین در مـاده   

شـده ناکـافی    هرگاه ذخایر سرزمین اشـغال «بشردوستانه به شرح ذیل اشاره شده است: 

هـاي بشردوسـتانه    کننده باید به نیابـت از جمعیـت مـذکور بـا طـرح      باشد، دولت اشغال

ها را تسهیل کند. اقدامات مزبـور کـه    موافقت و با هر وسیله ممکن و در اختیار، ورود آن
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المللی صلیب سرخ به عمل آید بیشتر عبارتنـد   ها یا کمیته بین دولت ممکن است توسط

بایـد عبـور آزادانـه ایـن      1949از ارسال موادغذایی و ... . کلیۀ دول متعاهد کنوانسـیون  

نیــز آمــده اســت کــه دولــت  60در مــاده  1» هــا را تضــمین و حمایــت کننــد. محمولــه

وجه از مصرف معین منحرف سـازد   چهی هاي کمکی را به کننده حق ندارد محموله اشغال

مگر درصورت ضرورت فوري که به نفع اهالی سرزمین اشغالی و با موافقت دولت حـامی  

هاي کمکی مزبـور، در اراضـی    است که از محموله بیان شده 61انجام گیرد و نیز در ماده 

مالیات و عوارض گمرکی دریافت نخواهـد شـد و دولـت اشـغالگر بایـد        شده هیچ اشغال

کـرد   هاي مزبور را تسهیل کند و کلیه دول متعاهد تالش خواهنـد  سریع محموله تقسیم 

بـر   2شده رایگان انجام گیـرد.  هاي کمکی به مقصد اراضی اشغال ترانزیت و حمل محموله

کشورها نیز تعهداتی  1977کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول الحاقی  23اساس ماده 

هاي دارویی و نیز به هرگونـه   دولت متعاهد به کلیه محمولهدر زمینه حق غذا دارند. هر 

سال و زنـان بـاردار، آزادي    15غذایی ارسالی ... و مواد مقوي براي کودکان کمتر از  مواد

هایی براي سکنه غیرنظامی طرف مخالف در نظر  عبور خواهد داد؛ حتی اگر چنین کمک

طـور جـامع    تعهدات کشورها را بـه  پروتکل الحاقی شماره یک این 70ماده  3گرفته شود.

هاي معظم متعاهـد بایـد عبـور سـریع و      دارد که هریک از طرف کند و مقرر می بیان می

موجـب   ها، تجهیزات و نیروي انسانی موردنظر تدارك دیده شده به وقفه کلیه محموله بی

هایی براي افراد غیرنظـامی   اگر چنین کمک این بخش را اجازه داده و تسهیل کند؛ حتی

  مخالف در نظر گرفته شده باشد.

   1949هاي الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب  . پروتکل2-2

منظـور توسـعه و    بـه  1977ژوئن سال  8هاي ژنو  پروتکل الحاقی به کنوانسیون  دو

المللـی   المللی و غیربین تکمیل مقررات بشردوستانه در ارتباط با مخاصمات مسلحانه بین

االجرا شدند. پروتکل شماره یک، نسبتاً مفصل  الزم 1978دسامبر  7تصویب و هر دو در 

تـر از پروتکـل یـک،     کوتـاه  2ماده است. پروتکل شماره  102و مشتمل بر یک مقدمه و 

مشترك بین  3 ماده در ارتباط با مخاصمات داخلی و تبیین و توسعه ماده 28مشتمل بر 

                                                             

1. Randle Defalco, “The Right to Food in Gaze: Israel's Obligations under 
International Law”, The Internet Journal of Rutgers School of Law, Vol.35, 
2009, pp. 11-22. 
2. Jelena Pejic, “The Right to Food in Situations of Armed Conflict: The 
Legal Framework”, International Review of the Red Cross, vol. 83, No. 844, 
2001, pp. 1097-1109. 
3 . Defalco, op.cit, p.14. 
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مواد مختلف در ارتباط با حق دسترسـی بـه غـذا     1هاي ژنو تدوین شده است. انسیونکنو

المللی کـاربرد دارد بـه کـار رفتـه      در پروتکل شماره یک که در مخاصمات مسلحانه بین

بـر   54مـاده   1در بنـد  شود.  ها اشاره می ترین آن بخش به برخی از مهم است که در این

اکنـون،   عنوان روش جنگـی اشـاره شـده کـه     غیرنظامیان بهداشتن  نگه ممنوعیت گرسنه

المللـی جـاي خـود را بـاز کـرده       دار در قوانین و عرف بین عنوان قاعده محکم و ریشه به

دادن هم در مـواردي کـه    کشاندن غیرنظامیان و ممنوعیت گرسنگی قحطی منع به2است.

افـراد شـود و هـم در     قحطی و نبود غذا یا دسترسی به مواد غذایی منجر به سلب حیات

قواعـدي   3شرایطی که درد و رنج و گرسنگی بر مردم تحمیل شود مصداق خواهد یافت.

از قبیل حمله به امـوال ضـروري بـراي بقـاي جمعیـت غیرنظـامی، ممانعـت از ارسـال         

هاي  هاي بشردوستانه و تحدید آزادي حرکت نیروهاي بشردوستانه، از زیرمجموعه کمک

اصول، ناظر بر این نکـات   دن به غیرنظامیان در مخاصمه است. ایندا قاعده منع گرسنگی

رسـانی   هستند: حمله به اموال ضروري براي بقاي جمعیت غیرنظامی و ممانعت از کمک

هاي بشردوستانه به غیرنظامیان یا تحدیـد   سازمان بشردوستانه از سوي نیروهاي امدادي

ممنوعیـت گرسـنگی اسـت.     آزادي حرکت نیروهاي امـداد بشردوسـتانه، همگـی نقـض    

 4کنـد.  هاي ناظر بر این قواعد، بیش از پیش ماهیت این قاعده عرفی را مشخص می رویه

المللـی، ایجـاد شـرایط     اساسـنامه دیـوان کیفـري بـین     8ماده  2همچنین بر اساس بند 

هـا از کاالهـاي    کـردن آن  عنوان روش جنگی از طریق محروم قحطی براي غیرنظامیان به

شود. مبناي ایـن ممنوعیـت، حقـوق     وري براي بقا، جنایت جنگی تلقی میاساسی و ضر

ماندن از آثار درگیري است. اگـر   بشري و بنیادین غیرنظامیان براي ادامه حیات و مصون

ها از آب و غذا و بهداشت محروم شوند و حق دسترسی به خـدمات عمـومی نداشـته     آن

تأثر شـوند. حقـوق بشردوسـتانه، ایـن     بسا بسیار بیش از رزمندگان از جنگ م باشند چه

دهـد   داند. در مقابل، حـق مـی   افراد را غیرنظامیِ واجد حق شرکت در رزم با دشمن نمی

توانـد   شان از گزند دشـمن دور بمانـد. پـس دشـمن نمـی      که مایحتاج الزم براي زندگی

جویانه قرار  عنوان اقدام و با انگیزه نظامی، اموالی را هدف یا تضیق یا حتی اقدام تالفی به

دهد که براي زندگی و بقاي جمعیت غیرنظامی ساکن منطقه درگیري الزم است تـا در  

                                                             

 .263، ص.1377مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطالعات، . 1

 نیدفتر امور ب ترجمهالمللی بشردوستانه عرفی،  هنکرتز، ژان ماري، و لوئیس دوسوالدیک، حقوق بین.2

 .  301، ص. 1387، مجد، سرخ بیصل یالملل نیب تهیوکم رانیا یاسالم يجمهور هیالملل قوه قضائ

 .91، ص. 1389الملل معاصر، چاپ اول، مجد،  ساعد، نادر، فلسطین و حقوق بین . 3

 .305. هنکرتز، و دوسوالدیک، پیشین، ص.  4
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 54مـاده   2در بنـد   1نتیجه آن، اطراف مقابـل درگیـري در معـرض فشـار واقـع شـوند.      

کـردن امـوالی کـه بـراي بقـاي       اسـتفاده  پروتکل، حمله، تخریب، انتقـال یـا غیرقابـل    این

نظیر مـواد غـذایی، نـواحی کشـاورزي بـراي تولیـد مـواد         غیرنظامی ضروري است سکنه

هـاي   غذایی، محصوالت کشاورزي، دامـی، تأسیسـات و ذخـایر آب آشـامیدنی، سیسـتم     

غیرنظامی یا طـرف   ها براي سکنه ویژه به این منظور که امکان استفاده از آن رسانی به آب

یرنظامیان از گرسنگی از اي خواه براي اینکه غ مخالف سلب شود و این عمل با هر انگیزه

  آیند، خواه مجبور به انتقال به جاي دیگر شوند یا هر انگیزه دیگر، ممنوع است.   پا در

المللــی نیــز تحمیــل عمــدي گرســنگی بــر  اساســنامه دیــوان کیفــري بــین 8در مــاده 

عنـوان روش جنگـی در    سـاختن آنـان از ملزومـات بقـا بـه      غیرنظامیان از طریق محـروم 

در بســیاري از  .رود المللــی، جنایــت جنگــی بــه شــمار مــی نه بــینمخاصــمات مســلحا

نظامی جهان نیز این موضوع بدین شکل بیان شده است که تعرض بـه   هاي العمل دستور

ضروریات حیات و بقاي غیرنظامیان ممنوع است و در قوانین برخی کشورها نیـز عـدول   

حیات و بقـاي غیرنظامیـان کشـور    طور کلی، اموالی که براي  به2از این قاعده، جرم است.

ــی از      ــد و یک ــون بمان ــه مص ــد از حمل ــه بای ــامی اســت ک ــوال غیرنظ ضــرورت دارد ام

رود. در  هاي قاعده منع گرسـنگی بـه غیرنظامیـان در جنـگ بـه شـمار مـی        زیرمجموعه

دادن بـه غیرنظامیـان را    تفاسیر پروتکل الحاقی نیز طرق مختلفی که شـرایط گرسـنگی  

پروتکـل نیـز بـه حـق دریافـت       70مـاده   ص و منـع شـده اسـت.   کند  مشـخ  فراهم می

ــع کمــکآزادي حرکــت نیروهــاي بشردوســتانههــاي بشردوســتانه،  کمــک هــاي  ، توزی

  3.کند می بشردوستانه و .. تأکید 

دوستانه، حفظ حق زندگی آدمیان از خطـر گرسـنگی و مـرگ     هاي انسان هدف از کمک

ها را برخوردار از آن  وق بشر، همه انساناعالمیه جهانی حق 3است؛ همان حقی که ماده 

المللـی حقـوق    المللی حقـوق مـدنی و سیاسـی و میثـاق بـین      دانسته است و میثاق بین

مـاده یـک مشـترك در     2کنند. بند  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نیز از آن صیانت می

تـی را  توان مل در هیچ مورد نمی «کند:  هر دو میثاق با صالبت و صراحت خاص مقرر می

دوستانه جـز ضـامن بـراي     حق حیات که کمک انسان» از وسایل بقاي خود محروم کرد.

گـو حقـی اسـت از    و هـیچ گفـت   آن نیست و خود منتج از آن است، به قطع و یقین و بی

                                                             
 .92. ساعد، پیشین، ص.  1

 .307هنکرتز، و دوسوالدیک، پیشین، ص.  . 2

3 . Jelena Pejic, “The Right to Food in Situations of Armed Conflict: The 
Legal Framework”, International Review of the Red Cross, Vol. 83, No. 844, 
2001, pp. 1097-1109. 
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، بارسـلونا تراکشـن  المللی دادگستري در قضـیه   دسته از حقوق بشر که دیوان بین همان

امـداد بشردوسـتانه شـامل تـدارك مـواد غـذایی        عبـارت 1حقوق بنیادین خوانده اسـت. 

ضروري، آب آشامیدنی، لباس و حداقل امکانات مسکونی و برخـی تجهیـزات پزشـکی و    

داروهاي اساسـی اسـت و خـدمات اساسـی از قبیـل خـدمات پزشـکی درمـانی و دفـاع          

    2گیرد.  غیرنظامی را در بر می

هـاي الزم اعـالم    اندن کمـک اعـالم شـده بـراي رسـ     70در پروتکل اول الحاقی در ماده 

هـاي درگیـر،    حال که طـرف  هاي درگیري ضروري است و همچنین درعین رضایت طرف

کنوانسیون چهـارم ژنـو و مـاده     23ملزم به اعالم چنین رضایتی هستند، بر اساس ماده 

شـود. ضـمناً نیروهـاي     هـا سـلب نمـی    حـق کنتـرل از آن   1پروتکل الحاقی شـماره   70

به قوانین و مقررات سـرزمینی   1) پروتکل الحاقی 4(71اساس ماده  بشردوستانه باید بر

هـاي تحـت اشـغال،     کننـد احتـرام بگذارنـد. در رابطـه بـا سـرزمین       که در آن عمل می

اسـت تـا همـه تـوان خـود را بـراي        کنوانسیون چهارم ژنو قواي اشغالگر را موظف کـرده 

کـار برنـد در واقـع قـواي     هاي بشردوستانه به غیرنظامیـان بـه    تسهیل در رسیدن کمک

اشغالگر باید از اینکه کلیۀ نیروي انسـانی غیرنظـامی تحـت اشـغال او در حـد کـافی از       

مند هستند اطمینان حاصل و در موارد لـزوم، درخواسـت کمـک     هایی بهره چنین کمک

هـاي بشردوسـتانه بـه جمعیـت      هاي درگیر نباید عمداً مانع رساندن کمـک  کند و طرف

کــه خــود -رسـانی بشردوســتانه   د شــوند. ممانعـت عمــدي از کمــک غیرنظـامی نیازمنــ 

در مخاصـمات   -عنوان روش جنگی است غیرنظامی به دادن جمعیت زیرمجموعه گرسنگی

چنـین عملـی بـر اسـاس قـوانین       3رود. المللی، جنایت جنگی به شمار مـی  مسلحانه بین

پروتکـل اول  ) 2( 70شـود. در مـاده    داخلی بسیاري از کشورها نیز جـرم محسـوب مـی   

هاي معظم متعاهـد بایـد سـریع و     الحاقی آمده است که طرفین درگیر و هریک از طرف

هـاي متعـددي از    وقفه، عبور کلیه محموله را اجازه دهند و تسهیل کننـد و قطعنامـه   بی

ویژه شوراي امنیت و کمیسیون حقـوق بشـر سـازمان ملـل      سوي سازمان ملل متحد، به

اسـت. ارسـال کمـک بشردوسـتانه بـه غیرنظامیـان در        متحد در این مـورد صـادر شـده   

بـدین شـکل    1949کنوانسیون چهـارم ژنـو    23المللی در ماده  مخاصمات مسلحانه بین

                                                             
الملل بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی،  ، حقوق بین ممتاز، جمشید، و امیرحسین رنجبران .1

 .142.، ص1384میزان، 

، مجله حقوقی »الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه اعمال حقوق بین «اخوان خزاریان، مهناز، . 2

 .41-69، صص. 1388،  40، شماره  28المللی، سال  المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین بین

  .52ن، ص. خرازیان، هما . 3
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به کلیه محموالت دارویی ... که باید به غیرنظامیان  بیان شده است که هر دولت متعاهد

برسد اجازه عبـور دهـد و عبـور آنهـا را تسـهیل کنـد و همچنـین عبـور آزاد و بالمـانع          

سـال و   15هاي مواد اصلی غذایی، پوشاك و دارویی تقویتی براي کودکـان زیـر    محموله

بر اساس تفسـیر مـاده    1کنند.بانوان باردار و موارد مرتبط با زنان را اجازه دهد و تسهیل 

این تعهد  2اند. کنوانسیون چهارم، نان، آرد، شکر، روغن و نمک از جمله مواد ضروري 23

تري بدین شرح بیان شـده اسـت:    ) در پروتکل الحاقی اول به شکل موسع2(70در ماده 

وقفـه کلیـه    هاي معظم متعاهد بایـد عبـور سـریع و بـی     طرفین درگیر و هریک از طرف

موجب این بخـش را اجـازه داده و تسـهیل     دیده به ها، تجهیزات و پرسنل تدارك لهمحمو

هایی براي سکنه غیرنظـامی طـرف مخـالف در نظـر گرفتـه       کنند حتی اگر چنین کمک

تراشـی در   تنهـا از مـانع   هاي طرف مخالف را متعهد کرده کـه نـه   شده باشد یعنی دولت

ه خودداري ورزنـد (تعهـد سـبلی) بلکـه     هاي بشردوستان مسیر غیرنظامیان به این کمک

ایـن تفسـیر موسـع توسـط      3.هاي مذکور را تسهیل کنند(تعهد ایجـابی)  روند دسترسی

    4اند پذیرفته شده است. همگان و ازجمله کشورهایی که به پروتکل مذکور نپیوسته

هاي بشردوستانه بـراي بقـا و حیـات جمعیـت غیرنظـامی نیازمنـد،        دریافت کمک

الملل بشردوستانه، حق چنین جمعیتی اسـت و کنوانسـیون    ق حقوق بینضروري و مطاب

مسئله اشاره کرده است که غیرنظامیـان برخـوردار از    خود به این 30چهارم ژنو در ماده 

المللی صـلیب سـرخ و هـر سـازمان      هاي حامی و کمیته بین توانند از قدرت این حق می

ت کمک کنند و پروتکل اول الحاقی دیگري که توان و امکان کمک داشته باشد درخواس

  ) براي جمعیت غیرنظامی به رسمیت شناخته است.  1(70نیز چنین حقی را در ماده 

شوراي امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر سازمان  

هاي بشردوستانه  ملل نیز بر مواردي که جمعیت غیرنظامی نیازمند، محق دریافت کمک

هـاي بشردوسـتانه در    اند که قواعد پروتکل الحاقی درمـورد کمـک   ورزیده هستند تأکید

دادن غیرنظامیـان تفسـیر شـود. در ایـن      پرتو و همگام با منع استفاده جنگی از قحطـی 

هـاي بشردوسـتانه بــه    هـاي غیرانســانی در دسترسـی و توزیـع کمــک    صـورت، مداخلـه  

کشاندن غیرنظامیان باشـد مصـداقی از نقـض     قحطی که با هدف به غیرنظامیان درصورتی

                                                             
 .315. هنکرتز، و دوسوالدیک، پیشین، ص.  1

 .139ممتاز، و رنجبران، پیشین، ص.  . 2

 .92. ساعد، پیشین، ص.  3

 .312. هنکرتز، پیشین، ص. 4
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نهایتاً ایجاد شرایط قحطی عمـدي ازجملـه مداخلـه در     .این ممنوعیت تلقی خواهد شد

  1هاي بشردوستانه، مصداق جنایات جنگی است. ارسال کمک

هاي بشردوسـتانه مجـاز بـه     الزام به تأمین آزادي تردد و عمل براي رساندن کمک

)بیان شده اسـت. نیـاز   3( 71در پروتکل اول الحاقی در ماده جمعیت غیرنظامی نیازمند 

هاي بشردوستانه به آزادي در امنیت حرکت و عمل، در  هاي مسئول رساندن کمک گروه

المللی صراحت دارد و تخطـی از   المللی و غیربین هاي مسلحانه بین رویه ناظر بر درگیري

ویژه سـازمان   عالم شده است. بهاي موضوع محکومیت قرار گرفته و ممنوع ا چنین قاعده

  هاي زیادي در این ارتباط صادر کرده است.  هاي و قطعنامه ملل، بیانیه

طبـق پروتکـل الحـاقی     یکی از مشخصات عمده تنظیم حقوقی منازعات داخلـی   

المللـی،   این است که برخالف منازعـات بـین  1949به کنوانسیون چهارگانه ژنو  2شماره 

کشـور مربوطـه و اتبـاع آن اسـت لـذا       -اساساً رابطه بـین دولـت  رابطه بین متخاصمین، 

تعهدات دولت متخاصم، طبق حقوق بشردوستانه در قبال طرف متخاصم دیگر، تعهداتی 

طـور کـه حقـوق بشـر،      شـود؛ درسـت همـان    در قبال اتباع خود آن دولت محسوب مـی 

وت در شـرایط  تعهداتی را بر دولت در قبال اتباعش تحمیل کـرده اسـت. در اینجـا تفـا    

بـا    ارتبـاط   درکنـد.   خاص منازعه مسلحانه نهفته که اعمال نوع خاص قواعد را ایجاب می

 5تـوان بـه مـاده     المللی نیز چند ماده مرتبط با حق غذاست کـه مـی   مخاصمات غیربین

مبنی بر مهیاکردن غذا و آب آشامیدنی براي اشخاصی که به دالیـل مربـوط بـه جنـگ     

مبنی بر ممنوعیت ایجاد قحطـی بـین جمعیـت     14حرومند  و ماده مسلحانه از آزادي م

فایـده   جایی یا انتقال بی عنوان روش جنگی و همچنین حمله، تخریب، جابه غیرنظامی به

اموال ضـروري بـراي بقـاي جمعیـت غیرنظـامی ماننـد مـواد غـذایی، محصـوالت خـام           

نظـامیِ در   معیـت غیـر  نیز آمـده اسـت اگـر ج    18در ماده  کشاورزي و دامی اشاره کرد. 

دلیل از ملزومات و لوازم اصلی براي بقاي خود از قبیـل مـواد غـذایی،     معرض سختی، بی

هـاي بشردوسـتانه ارائـه     امکانات پزشکی محروم شوند عملیات امـدادي انجـام  و کمـک   

  2شد. خواهد

ــاده  ــاده   14م ــد م ــذکور، مانن ــل اول، گرســنه 54پروتکــل م ــه پروتک ــتن  نگ داش

هـا و ممانعـت از    راه کند. بنابراین بسـتن   عنوان روش جنگی ممنوع می را بهغیرنظامیان 

منظور ایجـاد قحطـی ممنـوع اسـت. هـم بـدین منظـور، حملـه، انهـدام،           رسیدن غذا به

انداختن اموال ضروري براي حیات سکنه غیرنظـامی در مـاده    برداشتن یا از حیز استفاده

                                                             
 ساعد، پیشین. . 1

2 . Pejic, op.cit, p.4. 
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اد غذایی و اراضی زیر کشت براي تولیـد ایـن   است؛ اموالی مانند مو پروتکل منع شده 14

مواد، محصوالت کشاورزي، احشام، تأسیسات و ذخایر آب اشامیدنی و تأسیسات و لوازم 

درآوردن غیرنظامیان، آن طـور کـه مـاده     رسانی، ممنوعیت ایجاد قحطی براي از پاي آب

  دارد. دارد، هیچ استثنایی برنمی پروتکل دوم مقرر می 14

دیپلماتیــک مزبـور، پیشــنهادي مطــرح شـد بــه ایـن مضــمون کــه    در کنفـرانس  

روش  هاي نظـامی، از ایـن   هاي متخاصم، مجازند در صورت اقتضاي حتمی ضرورت طرف

 18مـاده   2یعنی ایجاد قحطی استفاده کنند اما این پیشـنهاد هـیچ رأیـی نیـاورد. بنـد      

کمیـل مقـررات مـاده    المللی ضمن ت هاي امدادرسانی بین پروتکل دوم، مربوط به فعالیت

اگـر سـکنه غیرنظـامی بـه      «کند. طبق این بنـد:   نحوه انجام امور امدادي را بیان می 14

سبب فقدان ملزومات ضروري براي زیست دچـار مشـقات زیـاده از حـد شـود عملیـات       

طرفانـه و   رسانی انجام خواهد شد. عملیات امدادرسانی بایـد منحصـراً ویژگـی بـی     کمک

المللـی صـلیب سـرخ، جنبـه      بنـا بـه تفسـیر کمیتـه بـین      »ه باشـد. دوستانه داشت انسان

دوستانه فعالیت امدادرسانی مفـروض و آن هنگـامی اسـت کـه هـدف، کمـک بـه         انسان

طرفانه باشد؛ اگر هیچ تمایزي بر اساس معیارهاي شخصی بین  ها و فعالیت بی غیرنظامی

 1دارانـه باشـد.   ی جانـب گیرنده در کار نیاید و عاري از هرگونـه هـدف سیاسـ    افراد کمک

پروتکل دوم که در حقوق  14المللی نقض ماده  متأسفانه در اساسنامه دیوان کیفري بین

المللی عرفی مبنایی محکم دارد در ردیف جنایات جنگیِ مشمول صـالحیت دیـوان    بین

قرار نگرفت. این ماده، استفاده از سالح گرسنگی و حملـه بـه امـوال ضـروري جمعیـت      

ویـژه کوتـاهی در    کند. ضعف مشهود اساسنامه در ایـن زمینـه، بـه    منع می غیرنظامی را

انگاري استفاده از سالح گرسنگی و ایجاد قحطی بین غیرنظامیان حـین مخاصـمات    جرم

هاي متخاصم بـر   روش توسط یکی از طرف کارگیري این داخلی، بسیار ناگوار است زیرا به

کـامالً رایـج اسـت. بـه همـین دلیـل       ضد هموطنان خویش در این دسته از مخاصمات، 

اي داخلی بیش از مخاصمه بین المللـی سـزاوار    ارتکاب این عمل غیرانسانی در مخاصمه

توانسـت جنبـه    انگاري این ماده از پروتکل دوم الحـاقی مـی   سرزنش و تقبیح است. جرم

یع در قاعده لزوم تسر 2بازدارنده داشته باشد که در این نوع مخاصمات، خیلی رواج دارد.

نویس پروتکـل الحـاقی دوم قیـد     هاي بشردوستانه به غیرنظامیان در پیش رساندن کمک

هاي الحاقی به تصـویب رسـید    شد و کمیته دوم کنفرانس دیپلماتیک که در آن پروتکل

تر از آن حذف  مورد پذیرش قرارگرفت لیکن در لحظات آخر به دلیل تصویب متنی ساده

                                                             
  .140- 141ممتاز، و رنجبران، پیشین، صص.  . 1

 .129رمضانی، پیشین، ص.  .2
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هـاي مسـلحانه    دارك دیگـري کـه مربـوط بـه درگیـري     عالوه ایـن قاعـده در مـ    شد. به

دوسـتانه بـه    رسـانی انسـان   شـود، ملحـوظ شـده اسـت. کمـک      المللـی نیـز مـی    غیربین

اي  رود و هنوز معاهـده  المللی به شمار می غیرنظامیان، از مفاهیم نسبتاً جدید حقوق بین

حقـوق   مفهـوم در اسـناد   حـال، عناصـر ایـن    ایـن  اسـت. بـا   خاص آن به تصویب نرسیده

رسـانی بـه انسـان،     بشردوستانه، به ویژه پروتکل الحاقی دوم موجود است. هدف ازکمک

ها از دام گرسنگی یا مرگ، از طریق رساندن غذا، دارو و امداد پزشکی بـه   رهاندن انسان

رسانی باید با رضایت دولـت مربـوط انجـام شـود ولـی       آنان است. درست است که کمک

هـا رضـایت    اي بـه دریافـت کمـک    کننـده  با هیچ دلیل قانع آنجاکه که مقامات آن دولت

شوند یعنـی تعهـدات مربـوط بـه رعایـت       المللی می دهند مرتکب نقض تعهدات بین نمی

پروتکـل   14حقوق بنیادین شهروندان خویش. در چنین موقعیتی است که اهمیت ماده 

کشاندن غیرنظامیان را  شود که به گرسنگی الحاقی دوم نمایان و استناد به آن ممکن می

دهد اسـتفاده از سـالح گرسـنگی،     المللی نشان می کند. همان طور که رویه بین منع می

ایجاد قحطی و ممانعت از رسیدن ملزومات اصـلی بـراي بقـاي غیرنظامیـان، محکـوم و       

دوستانه، یکی ازحقـوق بشـر بـه     هاي انسان آور است. امروزه حق دریافت کمک مسئولیت

و در وهله اول، دولت مربوطه باید این حق را ادا کند و شهروندان خـویش   رود شمار می

تـوان بـه    را در پناه خود گیرد اما اگر چنین نشد، غیرنظامیـانِ گرسـنۀ درمانـده را نمـی    

همان حال رها کرد. اینان در مقـام اسـتیفاي حـق طبیعـی خـود و بـراي بقـا و حیـات         

دوسـتانه از خـارج شـوند. اقـدامات شـوراي       هاي انسان توانند خواستار دریافت کمک می

    1امنیت درباره بسیاري از مخاصمات داخلی، گواهی بر عینیت این حق است.

هــاي  بشردوسـتانه بــه غیرنظامیــان در   قاعـده لــزوم تسـریع در رســاندن کمـک    

تر بیان شده است و بیشتر  با عبارتی ساده 18ماده  2مخاصمات مسلحانه داخلی در بند 

شـده ولـی فاقـد تسـریع      هاي بشردوستانه به غیرنظامیان تأکید ماندهی کمکبر لزوم سا

هـاي نظـامی و نیـز     هایی است. این امر در دسـتورالعمل  درباره دسترسی به چنین کمک

المللی غیرنظامی نیز آمده و در پروتکل الحـاقی   هاي غیربین هاي مرتبط با درگیري بیانیه

) الزامـی  2(18رسـانی، مطـابق مـاده     اي کمـک هاي دیگر بر دوم نیز اعالم رضایت طرف

رسانی بشردوستانه بر اساس قوانین داخلـی بسـیاري از کشـورها     است. ممانعت از کمک

شود. در پروتکل دوم الحاقی برخالف پروتکل اول الحاقی به دسترسـی   جرم محسوب می

مکلف  است و اعضاي پروتکل، اي نشده هاي بشردوستانه از طریق کشور ثالث اشاره کمک

                                                             

 .165و رنجبران، پیشین، ص.  . ممتاز، 1
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المللـی صـلیب سـرخ در     کمیتـه بـین   1هاي بشردوستانه نیسـتند.  به تسهیل ارائه کمک

داند. براي اثبات اینکه عملیـات امـداد    تفسیري، امدادرسانی به غیرنظامیان را الزامی می

المللـی صـلیب سـرخ بـه ایـن نکتـه اشـاره         یابد، کمیته بین در این قبیل موارد، الزام می

پروتکل دوم، فعل در زمان آینده به کار رفتـه اسـت.    18ماده  2ند کند که در متن ب می

کند و دربردارنـده   افاده الزام می "رسانی انجام خواهد شد عملیات کمک"در واقع عبارت 

المللی صلیب سـرخ، بـدون    تعهد به انجام این عملیات است. با این استدالل، کمیته بین

المللـی اسـت،    کلیت دولت در عرصـه بـین  کسب موافقت حکومتی که همچنان نماینده 

با ایـن   2دهد. حق ورود به سرزمین آن دولت و انجام عملیات امدادرسانی را به خود نمی

هاي شامل  خاطر داشت امتناع مستمر دولت مربوط  از عبور آزادانه محموله  همه باید به 

منظور رساندن ایـن   هکارگیري زور ب روي موجبی براي به هیچ به  دوستانه، هاي انسان کمک

الملـل و درنتیجـه    رسانی، نـاقض حقـوق بـین    ها نیست. استفاده از زور براي کمک کمک

بـراي   1987طور که عملیات هوایی نیروهاي مسـلح هنـد در سـال     محکوم است؛ همان

اي  النکـا، مداخلـه   رساندن آذوقه و دارو به شورشیان تامین بدون اجـازه حکومـت سـري   

هـاي   د و درنتیجـه محکـوم  شـد. پـس از ایـن عملیـات کمـک       نامشروع به حسـاب آمـ  

المللی صـلیب   النکا و با مساعدت کمیته بین دوستانه تحت محافظت حکومت سري انسان

که دولت مربوط بـا   سرخ به مناطق تحت کنترل شورشیان ارسال شد. بنابراین درصورتی

هـا بـه غیرنظامیـان     ها مستمر مخالفت کند و اجازه رسـیدن کمـک   عبور آزادانه محموله

درمانده را ندهد، اختیار توسل به قوه قهریه براي امدادرسانی، فقـط بـا شـوراي امنیـت     

است. به گفته دیگر، تنها شـوراي امنیـت اسـت کـه بـراي رفـع خطـر از غیرنظامیـان و         

   3کند. رسانی می جلوگیري از فجایح انسانی، امر به کمک

  الملل بشر منظر حقوق بین. ماهیت تعهدات ناشی از حق بر غذا از 3

محتواي تعهدات و سازوکارهاي تضمینی حق بر غذا، تـابع محتـوا و سـازوکارهاي    

المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی اسـت.    تضمین حقوق مندرج در میثاق بین

هر دولت عضو میثـاق حاضـر متعهـد     4هاي عضو میثاق به این شرح است: تعهدات دولت

ویـژه   المللـی بـه   مستقل و همچنین از طریق مساعدت و همکاري بـین شود اقداماتی  می

منظـور دسـتیابی بـه تحقـق      اقتصادي و فنی، با استفاده از حداکثر منابع در اختیـار، بـه  

                                                             
 .317. هنکرتز، و دوسوالدیک، پیشین، ص.  1

 .144. ممتاز، و رنجبران، پیشین، ص.  2
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طـور   شده در این میثاق با همه وسائل مناسب ازجمله به هاي شناخته کامل تدریجی حق

نوع تدریجی و فـوري   ت در میثاق، دوخاص، اتخاذ اقدامات تضمینی، معمول دارد. تعهدا

تعهدات فوري نیز شامل  1میثاق تصریح شده است. 2است که تعهدات تدریجی در ماده 

صـراحت بـه    بـه   20حذف تبعیض در دسترسی به غذاست که در تفسـیر کلـی شـماره    

مسئله اشاره شده است: تعهد به انجام اقدامات الزم و عدم برخورد منفعالنه بـا حـق    این

در  2رونده و حمایت از حداقل تأمین نیاز اساسی بـه غـذا.   ا، تعهد به منع اقدامات پسغذ

ماعی و فرهنگـی در تفسـیر کلـی    ـاجتـ  –ارتباط با اهمیت این ماده، کمیتـه اقتصـادي   

براي درك  2ماده  «گوید: هاي عضو میثاق می خود درباره ماهیت تعهدات دولت 3شماره 

اي پویا برقرار  و باید بین آن و سایر موارد میثاق، رابطه کامل میثاق، اهمیت اساسی دارد

 1بند  3»دهد. موجب میثاق را شرح می ها به کرد. این ماده، ماهیت تعهدات قانونی دولت

توان رکن اصلی میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی توصیف کـرد.   را می 2ماده 

پـردازد   هاي مندرج در میثاق می هاي عضو در تحقق حق این بند به وصف تعهدات دولت

مثابـه یـک کـل     که فهم و شناخت آن، اهمیتی حیاتی براي محتوا و نیز اجراي میثاق به

    4دارد.

اعالم کـرد   12کمیتۀ حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر کلی شماره 

 23) و 2منشور ملـل متحـد و مقـررات خـاص مـواد (      56با توجه به روح حاکم بر ماده 

هاي عضو باید نقش اساسی همکاري  دولت «میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

المللی را به رسمیت بشناسند و مطابق تعهداتشان نسبت به انجام اقدامات مشـترك   بین

و مجزا براي دستیابی به تحقق کامل حق بر غذاي مناسب عمـل کننـد. آنـان بایـد هـر      

ات مشابه که شرایط تهیه غذا و دسترسی به غـذاهاي  هاي غذایی یا اقدام زمان از تحریم

عنوان وسـیله   وجه به هیچ اندازد اجتناب ورزند و غذا نباید به دیگر کشورها را به خطر می

  5»فشار اقتصادي و سیاسی استفاده شود.

                                                             
1 . Sylvain Vite, ”The Interrelation of the Law of Occupation and Economic, 
Social and Cultural Rights: The Examples of Food, Health and Property”, 
International Review of the Red Cross, Vol. 9. No. 871, 2008, p.632. 

  .149.کریون، پیشین، ص.  2

 .228گل، پیشین، ص.  . ابراهیم 3

 .149. کریون، پیشین، ص.  4

5. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), 
Relationship between Economic Sanctions and Respect for Economic, Social 
and Cultural Rights. General Comment No. 8, 1997,  Para. 2. 
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کمیتۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی دو روش خاص در ارتباط با ماهیت کلـی تعهـدات   

وسیله و تعهـدات   خاذ کرده است: الف) شیوه متمرکز بر تعهدات بهدر چارچوب میثاق ات

  1نتیجه ب) شیوه متمرکز بر تعهدات به احترام، حمایت و ایفاء. به

  وسیله و نتیجه  . تعهد به3-1

وسیله آن است که متعهد و مکلف در حد امکانات موجود و در حقیقت در  تعهد به

نتیجه، متعهـد مکلـف    خواهد شد اما در تعهد بهحق متعهد  حد توان، به تدارك حق ذي

حق است. این تکلیف و تعهد، قطعی است و به امکانات موجـود تقیـد    به تدارك حق ذي

بودن حق در مقایسه بـا امکانـات موجـود     نتیجه، سخن از مطلق ندارد. در مفهوم تعهد به

امکانـات  « د هـا بایـد بـدون لحـاظ قیـ      ، این حق»وسیله تعهد به« است؛ یعنی برخالف 

  2تضمین شوند.» موجود

  . تعهد به احترام، حمایت و ایفا 3-2

دومین شیوه تحلیل که اعضاي کمیته اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی برگزیدنـد    

وجهـی اسـت. مطـابق ایـن شـیوه، تمـام        شناسی سه نگریستن به تعهدات در قالب گونه

عنـی تعهـد بـه احتـرام،     ها اسـت ی  هاي بشري متضمن سه شکل از تعهد براي دولت حق

تعهد به حمایت و تعهد به ایفا. در تعهد به احترام، دولت به اجتناب از مداخله در آزادي 

شود. حال آنکه در تعهد به حمایت، مکلف به بازداشتن دیگـران در   شهروندان موظف می

   3مداخله و در تعهد به ایفا، ملزم به انجام اقدامات ضروري در تأمین محتواي حق است.

ردن یـا تـأمین   کـ  تعهد به ایفا یا اجرا نیز متشکل از تعهد به تسهیل و تعهـد بـه فـراهم   

 15در بنـد   12اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر شماره  نظر کمیته حقوق 4است.

تعهد به رعایت براي دسترسی بـه غـذاي    «در این خصوص به شرح زیر اعالم شده است: 

هـاي عضـو از هرگونـه اقـدامی کـه بـه جلـوگیري از         کافی مستلزم آن است کـه دولـت  

تعهد به حمایـت، مسـتلزم اتخـاذ تـدابیري اسـت کـه        »دسترسی بینجامد احتراز کنند.

                                                             
 .150. کریون، پیشین، ص. 1

ها  ، دفتر دوم، جستارهایی تحلیلی از حق»حقوق بشر در جهان معاصر «قاري سیدفاطمی، سیدمحمد، .  2

 .32، ص. 1388دانش،  ها، شهر و آزادي

  .257قاري سید فاطمی، پیشین، ص.  . 3

روساس، حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه اردشیر  و اسن ایده، اسیبورن، کاتارینا کراوزه .4

 .143، مجد، ص. 1389امیرارجمند با همکاري گروه مترجمان، چاپ اول، 
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ها، دیگر افراد را از دسترسی به غـذاي کـافی محـروم     کند اشخاص و شرکت تضمین می

ودجـوش،  طـور خ  کنند. تعهد به ایفا بدین معنی است که اوالً دولـت عضـو بایـد بـه     نمی

هـا تقویـت دسترسـی اشـخاص و      فعاالنه در اقـداماتی مشـارکت کنـد کـه هـدف از آن     

مندي از منابع و وسائل براي تضمین امرار معاش همچون امنیت غذایی است. ثانیـاٌ   بهره

مندي از حق  هنگامی که شخص یا گروهی به دالیل خارج از کنترل ایشان، قادر به بهره

هـا ملزمنـد کـه آن     ل موجود در اختیارشان نباشد، دولـت خویش بر غذاي کافی یا وسائ

حق را مستقیم تأمین کنند. این تعهد نسبت به قربانیان بالیاي طبیعی یا سایر حـوادث  

    1شود. اعمال می

  الملل بشردوستانه . ماهیت تعهدات ناشی از حق بر غذا از منظر حقوق بین4

شـرایطی حتـی در بالیـاي    حق رهایی از گرسنگی جزو حقوق بنیادین و تحت هر 

وجهـی حـق غـذا در حقـوق بشردوسـتانه       تعهدات سـه  طبیعی غیرقابل عدول است. این

    المللی نیز به شرح ذیل است: بین

  .تعهد به احترام به حق غذا4-1

وسـیله مقـررات حقـوق     بر تعهد به احترام در حق غذا در مخاصمات مسـلحانه بـه  

عنـوان روش جنگـی تأکیـد     استفاده از گرسنگی بـه المللی ازجمله منع  بشردوستانه بین

  شده است.

عالوه محرومیت عمدي از غذا، تحت شرایطی خـاص، جنایـات تحـت حقـوق کیفـري       به

ایـات علیـه بشـریت و جنایـات جنگـی)      زدایـی، جن  نسـل  دهد ( المللی را تشکیل می بین

دم تولیـد مـواد   زمینی که منجر به ع هاي  هاي غذایی، استفاده از مین جلوگیري از کمک

کـارگیري   شـوند و همچنـین بـه    هاي بشردوسـتانه مـی   غذایی و ناتوانی در  ارسال کمک

  ها علیه دولت دیگر، همگی از مصادیق بارز نقض حق تحقق غذا هستند.  تحریم

  .تعهد به حمایت از حق غذا4-2

ی هـا بایـد اقـدامات    در مخاصمات مسلحانه، تعهد به حمایت، مستلزم آن است که دولـت 

کـردن شـهروندان از دسترسـی بـه      مناسب براي جلوگیري از غارت مواد غذایی و محروم

اقـدام مناسـب،    کار بندند. عـدم  هاي مسلح و سایر بازیگران غیردولتی به غذا توسط گروه

  شود.   تخطی از تعهد به حمایت محسوب می

                                                             
 .233گل، پیشین، ص.  . ابراهیم 1
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  . تعهد به تسهیل حق غذا4-3

رود.  در شرایط طبیعی بـه کـار مـی   تعهد به تسهیل هم در شرایط اضطراري و هم 

) پروتکل اول الحـاقی و مـاده   2( 70بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو ماده  عنوان مثال، به

هـاي بشردوسـتانه در    پروتکل دوم الحاقی با درنظرگرفتن تسـهیالت عبـور محمولـه    18

ادانـه  ها به اجازه عبـور آز  المللی  تعهد دولت مخاصمات مسلحانه حقوق بشردوستانه بین

هـاي غـذایی    هاي بشردوستانه و تسهیل کار نهادهاي بشردوستانه و توزیـع کمـک   کمک

است. تخطی از این مواد، نقـض حـق غـذا و تخلـف از     شده صراحتاً به رسمیت شناخته 

   .شود تعهد به تسهیل اعمال حق غذا محسوب می

  کردن حق غذا . تعهد به فراهم4-4

کنوانسیون چهارم ژنو مفصل بیان شده است.  55ه تعهد براي شرایط اشغال در ماد این 

حق به  تفصیل بیان و نیز تعهدات خاصی براي  پروتکل اول الحاقی نیز این 69در ماده 

در  46و 28، 26، 20ویژه زندانیان جنگی در مواد هاي خاص به کردن غذاي گروه فراهم

ون چهارم بیان شده کنوانسی 89و  87کنوانسیون سوم ژنو و افراد بازداشتی در مواد 

کردن، زمانی که دولتی از اجراي تعهدات خود (تهیه غذا) ناتوان  است. در تعهد به فراهم

  المللی کمک بخواهد. دهد از جامعه بین است کنوانسیون به آن دولت اجازه می

  . نقض حق  بر غذا 5

تضـمین  دهد. یک حالت،  قصور دولت عضو در  نقض حق بر غذا به طرق مختلف رخ می

مندي از حداقل سطحی الزم بـراي رهـایی از گرسـنگی اسـت. حالـت دوم، اعمـال        بهره

مندي از آن بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبـان،   تبعیض در دسترسی به غذا و وسائل بهره

هاست. حالـت   سن، عقیده سیاسی، منشأ نژادي یا اجتماعی، ثروت، تولد یا دیگر وضعیت

گیرد: نقض حق بر غذا با تعلیق یا لغـو رسـمی قـوانین     میسوم، چند زیرمجموعه را دربر

هـایی کـه آشـکارا بـا      غذا، تصویب قوانین یا اتخاذ سیاسـت  الزم براي تحقق مستمر حق

غـذا مغـایر باشـد، حضـور در      تعهدات از پیش موجود قانون یک دولت در ارتباط با حـق 

شـوند و   اي دیگران میهایی که مانع نقض حق بر غذ هاي اشخاص یا گروه تنظیم فعالیت

المللی در ارتباط بـا حـق بـر غـذا هنگـام       توجه به تعهدات بین حضور یک دولت در عدم

المللـی از طریـق اقـدام مسـتقیم      هـاي بـین   ها یا سـازمان  انعقاد معاهدات با دیگر دولت

همچنین در پروتکل اختیاري بـه میثـاق    1ها یا دیگر نهادهاي تحت کنترل دولت. دولت

                                                             
  .230 -231گل، پیشین، صص.  . ابراهیم 1



 

 

28 

ل
ن المل

ق بی
حقو

ن 
ظر موازی

ت از من
صما

خا
ی به غذا در م

س
ستر

ق د
ح

 

در مجمـع عمـومی    2008ی حقوق اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی کـه سـال     الملل بین

سازمان ملل تصویب شد، حق دادخـواهی درصـورت نقـض تعهـدات منـدرج در آن بـه       

الملل بشر، همچنین تعهدات مشخص و روشن  بین رسمیت شناخته شده است. در حقوق

نظـامی هـم در    وسیله نیروي براي تحقیقات مناسب و تعقیب ادعاهاي تخلفات جدي به

هـا گذاشـته شـده اسـت.      مخاصمات مسلحانه و در شرایط غیرمخاصمه بر عهـده دولـت  

کنوانسـیون   6المللی حقوق مـدنی و سیاسـی و مـاده     میثاق بین 6و  2تعهدات در مواد 

ضد شکنجه بیان شده است. تعهد به تعقیب ارتکاب جنایـات جنگـی یـا سـایر جنایـات      

 المللی عرفـی اسـت.   شان امروزه حقوق بین ح در سرزمینوسیله نیروهاي مسل ارتکابی به

) کمیتـه حقـوق   1990مصـوب اجـالس پـنجم (    3تفسیر کلی شماره  10موجب بند  به

هـاي عضـو میثـاق مربوطـه،      اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی درباره ماهیت تعهدات دولت

سـطح  کمیته معتهد است که هر دولت عضو، تعهد قانونی اولیه بـراي تضـمین حـداقل    

اساسی هریـک از حقـوق منـدرج در سـند را دارد. بـراي مثـال، دولـت عضـوي کـه در          

سرزمین آن، افراد زیادي از مواد غذایی اساسی، بهداشتی، اولیـه و ... محـروم باشـند در    

نظر اول از اجراي تعهدات خود بر اساس میثاق قصور ورزیده است. اگر قـرار باشـد ایـن    

تعهد قانونی اولیه را تثبیـت نکنـد تـا حـد زیـادي علـت        اي قرائت شود که گونه سند به

    1دهد. وجودي خود را از دست می

نقض حق بر غذا از منظـر اصـول و قواعـد حقـوق بشردوسـتانه بـه طرقـی مختلـف رخ         

کشاندن غیرنظامیـان، نـابودکردن    قحطی ترین آنها از قبیل به دهد که به برخی از مهم می

بـراي حیـات جمعیـت غیرنظـامی، نقـض حـق دریافـت         کردن امـوال  استفاده یا غیرقابل

  توان اشاره کرد. هاي بشردوستانه، نقض آزادي حرکت کارکنان بشردوستانه و... می کمک

 . امکان رسیدگی به جنایات ارتکایی از نقض حق غذا6

الملل کیفري ازجمله ابزارهاي حمایت از حقوق بشر و حقـوق بشردوسـتانه    حقوق بین  

دهـد. حقـوق    هاي جدي و گسترده حقوق اساسی بشر واکنش نشان مـی  است و به نقض

هایی اسـت کـه    فعل الملل کیفري شامل مسئولیت کیفري افراد به دلیل فعل یا ترك بین

شــود. ارتبــاطی نزدیــک و متقابلمیــان  الملــل مــی منجــر بــه نقــض جــدي حقــوق بــین

بشردوستانه وجـود دارد   الملل بشر و حقوق بین الملل کیفري و حقوق بین الملل بین حقوق

انگاري قطعی و جـدي در حـوزه نقـض حقـوق بشـر و       الملل کیفري با جرم و حقوق بین
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انکـار غـذا و ممانعـت از      1کنـد.  بشردوستانه، تعقیب کیفري ناقضان  آنها را مطالبه مـی 

الملل کیفري، جنایات علیه بشریت،  دسترسی به غذا تحت شرایطی خاص در حقوق بین

کشی را تشکیل می دهد و امکان رسـیدگی بـه جنایـات ارتکـابی      جنایات جنگی و نسل

  حاصل از نقض حق غذا در هریک از نهادهاي زیر وجود دارد.

  المللی  . دیوان کیفري بین6-1

ترین نهادي اسـت کـه در حـوزه تخصصـی تعقیـب،       المللی مهم کیفري بیندیوان 

بینی و فعالیـت رسـمی آن از    المللی پیش محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بزرگ بین

هـاي   آغاز شده است. این دیوان که در پی تحوالت پـس از تشـکیل دادگـاه    2002سال 

طـور   وزین آن به وجود آمده، بـه کیفري نورنبرگ، توکیو و یوگسالوي سابق به شکل امر

کند و  کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی رسیدگی می تخصصی به جرایم نسل

به نحو دقیقی جرایم مزبور و نحوه تحقق و اثبات آنها را در اساسـنامه خـود (اساسـنامه    

 اساسنامه رم به مسأله  حق غـذا پرداختـه اسـت.    8و  7، 6مواد  2رم) تعریف کرده است.

قراردادن عمدي یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسب که منتهی بـه    6درماده 

کشـی برشـمرده شـده     زوال قواي جسمی کلی یا جزئی آن گروه  شود از مصادیق نسـل 

گروه در شرایط نامساعد زندگی، کمیسیون مقـدماتی   درباره قراردادن اعضاي یک .است.

بنـدي امکـان دارد    المللی معتقد است که این طبقه بینسازمان ملل براي دیوان کیفري 

شامل محرومیت عمدي از منابع الینفک بقا از قبیل غـذا و خـدمات پزشـکی یـا اخـراج      

نیز مصادیق مختلـف  جنایـات علیـه بشـریت را      7ماده  اجباري از خانه یا کاشانه باشد.

زي براي تحمیل عمـدي  ری کنی یعنی برنامه دهد که یکی از این اعمال، ریشه تشکیل می

منظـور   کـردن از دسترسـی بـه غـذا و دارو بـه      وضعیتی خاص از زندگی ازجمله محـروم 

نیــز تحمیــل گرســنگی بــه  8اســت. در مــاده  جمعیــت  از یــککــردن بخشــی  معــدوم

کـردن آنـان از مـوادي کـه بـراي بقایشـان        عنوان روش جنگی یا محـروم  غیرنظامیان به

ــ  ــوگیري خودس ــه جل ــتانۀ  رانه از رســیدن کمــکضــروري اســت ازجمل ــاي بشردوس ه

شـود. در   هاي چهارگانـه ژنـو جنایـات جنگـی نامیـده مـی       شده در کنوانسیون بینی پیش

توانـد بـر    ایـن دیـوان مـی   صورت ارتکاب هریک از جنایات مذکور در ارتباط با حق غذا 

                                                             

روزه  22ها: نقض تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ  جنگ علیه حقوق انسان «حسینی اکبرنژاد، هاله،  . 1

صص. ، 1388،  40، شماره  28المللی، سال  المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین ، مجله حقوقی بین»غزه

45-13. 

المللی بررسی راهکارهاي  جنایات اسرائیل در غزه در مصاف با حقوق کیفري بین «عمرانی، سلمان،  . 2

  . 87-92، صص. 14،1388، فصلنامه حقوقی گواه، شماره »محاکمه جانیان
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: دادرسی خود، از طریق یکی از موارد زیر موضوع را پیگیـري کنـد   اساس اساسنامه آیین

اساسـنامه، دیـوان) بـر     13مـاده   الف) ارجاع وضعیت از سوي شوراي امنیت بـه دیـوان (  

تواند صالحیت خود را درباره جرایم مندرج در ماده  دیوان می «اساسنامه  13اساس ماده 

و.....ب) موقعیتی که یک یا چند جـرم از جـرایم   » اساسنامه در موارد زیر اعمال کند... 5

ه باشند و موضوع بر اساس  فصل هفتم توسط شـوراي امنیـت بـه    مطروحه ارتکاب یافت

تشـخیص یـک    -1گیـرد:   زمینه دو موضوع مورد توجه قرار می دیوان ارجاع شود. در این

توانـد در   بنـابراین شـوراي امنیـت مـی     1ارجـاع آن بـه دیـوان.    -2موقعیت توسط شورا 

المللـی یـک    امنیت بینمنشور سازمان ملل و در راستاي حفظ صلح و  7چارچوب فصل 

وضعیت را به دیوان ارجاع دهد هرچند جرم توسط اعضاي دول عضو یـا در قلمـرو دول   

 13و  12عضو ارتکاب نیافته باشد. ج) انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسـتان (مـواد   

اساسنامه کشوري که عضو اساسنامه دیـوان نیسـت    12اساسنامه دیوان ) بر اساس ماده 

اي نزد ثبات دیوان، صالحیت ایـن مرجـع را در موضـوعی خـاص      ثبت بیانیهتواند با  می

تواند صالحیت خـود را دربـاره    دیوان می «اساسنامه دیوان  13بپذیرد و .... براساس ماده 

کنـد.... ج) دادسـتان ابتـدا     اساسنامه خود در موارد زیـر اعمـال   5جرایم مندرج در ماده 

انجام دهـد. ایـن موضـوع نیـز بـه       15اختیارات ماده تحقیقاتی درباره جرایم و بر اساس 

شود.  اگر دادستان به انجام تحقیقات مقـدماتی تمایـل داشـت،     خواست دادستان باز می

آیین دادرسی دیوان   86تواند با وجود اسناد و مدارك به این کار دست زند. د) ماده  می

ت خواستار تحقیق و پیگیـري  دهد تا با ارائه دادخواس هاي غیردولتی مجوز می به سازمان

المللـی شـوند. دادخواسـتی کـه از سـوي       موضوع توسط دادسـتان دیـوان کیفـري بـین    

توانـد   شود فقط براي آغاز تحقیقات مقدماتی است و نمی هاي غیردولتی ارائه می سازمان

شود. البته انجام تحقیقات مقدماتی که دادستان با آن موافقت کرده با  منجر به رسیدگی

شـود   اساسنامه تفاوت دارد زیرا این تحقیقات به تبع دادخواست انجام می 13و  12 ماده

اساسـنامه  مسـتقل    13و  12که انجام تحقیقات مقدماتی ناشی از اعمـال مـواد    درحالی

  2است.

  . رسیدگی در مراجع ملی سایر کشورها2- 6

نقض المللی مرتکب  تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که حین مخاصمات بین

اند، هر دولت عضو کنوانسیون را ملزم به تعقیب این افراد  حقوق بشردوستانه شده

                                                             
فصلنامه ، »الملل جنگ غزه و عملکرد نهادهاي حقوق بین «،  تنی فرد، مسعود، و سیدمهدي چهل اخوان .1

 .102- 104، صص. 14،1388حقوقی گواه، شماره 

 .90. عمرانی، پیشین،ص.  2
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هاي عضو  فقط حق، بلکه تکلیف دولت کند. تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی، نه  می

هاي چهارگانه ژنو است و دول عضو را بدون درنظرگرفتن  تابعیت جانی یا  کنوانسیون

نایت جنگی به محاکمه جنایتکاران جنگی یا استرداد این دیده یا حتی محل وقوع ج بزه

نوع صالحیت  کند که خواهان محاکمه آنان باشد. این افراد به دولتی دیگر مکلف می

نامند و هدف از آن، تأمین مصالح  می» صالحیت جهانی «رسیدگی به جنایات جنگی را 

هاي جهانی  ه ارزششود ک و منافع جهانی است و از طریق مجازات کسانی تأمین می

در واقع جنایات موضوع 1گذارند.  هاي چهارگانه ژنو را زیر پا می متبلور در کنوانسیون

زنند بلکه وجدان  این صالحیت، جنایاتی هستند که تنها به منافع یک دولت صدمه نمی

   2کنند. دار می جهانی را جریحه

) و پروتکل 1949ژنو (هاي چهارگانه  هاي عمدي کنوانسیون ها درباره نقض دولت

شده در حقوق   شناخته  رسمیت مورد شکنجه و سایر جرایم به ) و در1977الحاقی اول (

منظور جلوگیري  جهانی به الملل، مجاز به اعمال صالحیت جهانی هستند. صالحیت بین

آسیب » منافع اساسی بشریت«ماندن مرتکبان جرایمی است که به  کیفر از بی

الملل، عمدتاً منوط به حضور  ه اصل  اعمال صالحیت جهانی در رویه بینالبت 3اند. رسانده

ها  است تا از تعارض تصمیمات و تداخل صالحیت ربط شده متهم در دادگاه داخلی ذي

در این مورد،  1977ژنو و پروتکل الحاقی  1949حال کنوانسیون  جلوگیري شود. بااین

رغم   به 4دگی غیابی ایجاد نکرده است.ها و رسی هیچ مانعی براي اعمال صالحیت دولت

المللی به  المللی و ملی براي اعمال صالحیت نسبت به جنایات بین وجود مبانی بین

هاي خارج از  لحاظ فنی، اقدام قضائی براي رسیدگی به این جنایات که در سرزمین

طور  اند، با موانع و مشکالت عملی مواجه است. به حوزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته

سو افراد  هاي ملی سایر کشورها مستلزم گذشت زمان است. از یک مثال، اقدام دادگاه

ها، نیازمند وقت و زمان زیاد براي  مسئول پیگیري این جنایات مانند قضات و دادستان

آوري ادله و مدارك ارتکاب جنایات هستند. از سوي دیگر موضوع تعارض  جمع

                                                             

 .99 - 125حسینی اکبرنژاد، پیشین، صص.  . 1

 .201ممتاز، و رنجبران، پیشین، ص.  . 2

 .124. حسینی اکبرنژاد، پیشین، ص.  3

، در: غزه »صهیونیستی در غزهالملل در مقابله با جنایات رژیم  ظرفیت نظام حقوق بین «زمانی، قاسم،  . 4

 .1389الملل، انتشارات مجمع جهانی صلح اسالمی،  و حقوق بین
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دادگاه محل وقوع جرم نیز مطرح است لذا محاکم ملی ها و اولویت صالحیت  صالحیت

توانند اقدامات قضایی تکمیلی انجام دهند که کوتاهی یا  سایر کشورها صرفاً زمانی می

هاي  استقالل در دستگاه قضایی کشور محل ارتکاب جنایت مطرح یا رسیدگی عدم

مالی ناشی از هاي  پیشین صوري باشد. همچنین بعضاً مسائل تدارکاتی مانند هزینه

  انجام تحقیقات نیز مطرح است. 

  المللی ویژه توسط شوراي امنیت  . تشکیل دادگاه کیفري بین6-3

هاي کیفري ویژه توسط شـوراي امنیـت بـراي تعقیـب، محاکمـه و       تشکیل دادگاه

المللـی در مقابلـه بـا     جمله اقدامات مهـم جامعـه بـین    المللی از مجازات جنایتکاران بین

تشـکیل چنـین    1شـود.  بشردوسـتانه قلمـداد مـی    حقـوق  بشـر و  د حقـوق هاي شدی نقض

  شود. الملل محسوب می تردید عاملی مؤثر در تحول حقوق بین هایی بی دادگاه

  المللی . دیوان دادگستري بین6-4

الملل، مجمـع عمـومی سـازمان ملـل صـالحیت تقاضـاي        طبق اصول حقوق بین 

دگستري را بر اساس اصول و قواعد حـاکم در  المللی دا صدور رأي مشورتی از دیوان بین

  عمومی دارد. هاي شوراي امنیت و مجمع المللی ازجمله قطعنامه حقوق بین

المللی دادگستري بـر اسـاس    همچنین امکان دادخواهی و جبران خسارات در دیوان بین

المللـی   دایی و نیز درخواست دادخواست در حضور دیـوان بـین  ز کنوانسیون نسل 9ماده 

ارگاامنس) به دلیـل   الشمول ( دگستري بر اساس سایر معاهدات با توجه به تعهدات عامدا

کشـی   المللی از قبیل جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل نقض بارز تخلفات بین

    وجود دارد.

  

  

  

  

  

  

                   

                                                             
 .36حسینی اکبرنژاد، پیشین، ص.  . 1
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  نتیجه

 اضطراري شرایط در نیازمند افراد به آن رساندن در سالمت و غذا نقش به توجه با

 نوع این در آنکه به توجه با المللی و بین و داخلی مخاصمات مسلحانه ویژه در به

است لذا از  حاکم الملل بشردوستانه بین حقوق الملل بشر و هم بین حقوق هم ها، وضعیت

هاي مربوطه و...ضمن  ها، پروتکل ها، کنوانسیون الملل بشر، میثاق منظر حقوق بین

و تعهدات  بشري، تبیین و تفسیر اجزاي این حق عنوان حق غذا به شناسایی حق بر

کشورها در زمان صلح و مخاصمات، گام اساسی در این راستا برداشته ولی در اجراي 

  .این حق با توجه به نقض گسترده آن، با مشکالتی مواجه بوده است

هاي مربوطه، با  ها و پروتکل الملل بشردوستانه نیز کنوانسیون بین از منظر حقوق

المللی و شرایط اشغال در زمینه  آور در زمان مخاصمات مسلحانه بین ایجاد تعهدات الزام

تخریب محصوالت کشاورزي و  کشاندن غیرنظامیان، عدم حق غذا از قبیل منع به قحطی

هاي   شردوستانه و آزادي حرکت کارکنان سازمانهاي ب غذایی، حق دریافت کمک

مخاصمات را  اند که استفاده از ابزار گرسنگی در این بشردوستانه، تا آن حد پیش رفته

زدایی و جنایات علیه بشریت قلمداد کنند و حق  منزله جنایات جنگی، جنایات نسل به

مللی از قبیل دیوان ال دادخواهی درمورد نقض حق غذا را از طریق نهادهاي مختلف بین

الملل  بین حقوق ولیاند  امنیت و ... به رسمیت شناخته المللی، شوراي کیفري بین

خوبی تبیین  المللی، گرچه حق غذا را به بشردوستانه، در مخاصمات مسلحانه غیربین

رسانی غذا به غیرنظامیان ایجاد نکرده  آور در زمینه حق غذا و کمک کرده، تعهداتی الزام

شده و فاقد  هاي  بشردوستانه به غیرنظامیان تأکید لزوم سازماندهی کمک بر و فقط

  هایی است. قوانین مربوط به تسریع دسترسی به چنین کمک
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 منابع:

جنگ غـزه و عملکـرد نهادهـاي حقـوق      «تنی،  فرد، مسعود، و سید مهدي چهل اخوان -

  .  1388، 14، فصلنامه حقوقی گواه، شماره »الملل بین

المللـی حقـوق بشـر، جلـد اول، قسـمت اول،       امیرارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین -
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  .1388ها، شهر دانش،  ها و آزادي تحلیلی از حق
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