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 خالصه 

در حمایت از  بشری المللنیدر حقوق ب یمفهوم اساس کیحق بر غذا به عنوان مقدمه :

 اداز اسن ارییحق در بس نیقرار گرفته است. ا موافقت ، موردافراد ناتوان و دارای معلولیت

مندی از حقوق مطرح ها به طور خاص متعهد هستند بهرهدولت .مورد توجه است یالمللنیب

 کنند. نیمناسب، تأم ریتداب یتمام را با استفاده از حداکثر منابع و با شده در آن

اسنادی و جستجو در پایگاه ها و منابع  -اطالعات این پژوهش با روش تحلیلی روش کار:

 .است گردیده آوریو کتب مرتبط در این زمینه جمعاطالعات علمی اینترنتی 

در  حقوق، حق بر غذا در حمایت از افراد ناتوان و دارای معلولیت نیاز ا یک:ییافته ها 

 از رهایی و غذا به دسترسی پایدار  حق و غذایی از طرفی امنیت .باشدفضای سرزمینی می

 قابل نیز مخاصمات در حتی شرایطی تحت هیچ و بوده بشری بنیادین حقوق جزء گرسنگی

 از ناشی به مرگ منجر تواندمی غذا حق به تعهدی هرگونه برای  اینکه  نیست، تعلیق

 شود. سازافراد ناتوان و دارای معلولیت مشکلگرسنگی شده و برای 

یازها نجراحت هستند ممکن است به  ایو  یناتوان ت،یمعلول یکه دارا یافراد نتیجه گیری:

تن در صورت داش ینداشته باشند. حت یافراد جامعه دسترس ریمانند سا ییغذا هایو مراقبت

ند مناسب باش یها و غذامراقبت افتیدر ازمندیافراد، ن ریاز سا شیممکن  است ب ،یدسترس

اساس حق بر غذا بر. این مقاله با بررسی فتدیعلل مختلف اتفاق ب بهتواند یمورد م نیکه ا

د که نمایاینگونه استدالل می تیمعلول یاز افراد ناتوان و دارا تیدر حما یالمللنیاسناد ب

ه را جامع قابل توجهی از افرادالمللی درصد اسناد بینکه طبق  یناتوان یافراد معلول و دارا

 غذااز حق استفاده از  گرانیهمانند د تیاز جمع یدهند، به عنوان بخش مهمیم لیتشک

 نباید قرار بگیرد. انیمهم مورد غفلت متول نیبرخوردارند اما ا

 

 ها، افراد ناتوان و معلول.  حق برغذا، اسناد بین المللی، تعهدات دولتکلید واژه ها: 
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 مقدمه

اگرچه وضعیت معلولین از دوران قديم و درجوامع گوناگون مورد توجه 

واني به نوعي ناتبوده و افراد معلولي که به علل و سبب خارج از اراده خود 

 وجسمي يا روحي دچار مي شدند بايستي مورد اهتمام جوامع قرار گیرند 

امع جاقداماتي در جهت احترام به حقوق آنان اتخاذ گردد و رويكرد کلي 

ويكرد ربشري در گذشته نسبت به معلولین مختلف بوده و در دوره اي 

آن جوامع نسبت به معلولین و افراد ناتوان خوب نبوده و ارزشي براي آنان 

توجه جامع  قائل نمي شدند بعد از جنگ جهاني اول و دوم آغاز و شروع 

فاوت نبودند تجهاني با معلولین بود و دولت مردان نسبت به افراد ناتوان بي 

و در دوره اخیر رويكرد دولت ها نسبت به افراد ناتوان و معلول متحول 

شده و تالش هاي زيادي درخصوص رعايت حقوق آنان انجام مي شود 

و اوج گسترش و توسعه افراد معلول داز دهه هفتاد باز مي گردد که 

سط تو6772و  6781و  6786و  6791و  6796اعالمیه هاي متعددي از سال 

عمومي سازمان ملل متحد تصويب و صادر شده است که آخرين  مجمع

مي باشد . مع الوصف  2001آن کنوانسیون حقوق اشخاص معلول مصوب 

با وجود اين همه اسناد بین المللي مالحظه مي گردد که دولت ها در انجام 

از جمله در تامین منابع غذايي و غذا به عنوان يكي از نیاز بعضي از امور 

گانه انسان ها چه افراد سالم و چه افراد ناتوان در زمان صلح و در  1هاي 

 .زمان جنگ مورد غفلت قرار گرفته است 

ت مت جامعه اسالهاي توسعه و سشرطتأمین غذا و تغذيه مناسب از پیش

للي المو عامل مهمي در برقراري شرايط ثبات، رفاه، صلح و امنیت بین

 اي دستیابي به امنیتهاي اهداف توسعهويتاست. بنابراين در بین اول

ناامني غذايي از جمله (. 6) اي برخوردار استغذايي از اهمیت ويژه

هاي اتيثبتواند با دامن زدن به بيعواملي است که در بسیاري از موارد مي

هاي يک نظام سیاسي و اجتماعي را سیاسي، اقتصادي و اجتماعي شالوده

برخورداري از غذاي کافي يک حق انساني است فرو ريزد. بدون ترديد 

از آن به هر دلیل در حكم جنايت سال م و معول و محروم شدن افراد 

باشد. امنیت غذايي سنگ بناي يک جامعه توسعه يافته و عنصر اصلي مي

مت فكري، رواني و جسمي آن جامعه است. ناامني غذايي ذخیره الس

هاي نیز معناداري هنجارها و ارزشسرمايه اجتماعي افراد مشمول آن و 

انساني و ديني را شديداً تحلیل خواهد برد، دامنه انتخاب افراد را شديداً 

گیرد. در ها ميکند و در بسیاري موارد حق انتخاب را از آنمحدود مي

يک چنین شرايطي آنها نسبت به نوع نظام سیاسي اجتماعي و هنجارهاي 

ند بود و دولت را در برابر تهديدهاي تفاوت خواهحاکم بر جامعه بي

 پذير خواهدافزاري خارجي شديداً شكننده و آسیبافزاري و نرمسخت

 مستقیم طور به که مطلبي است آن جهاني تبعات و غذايي ناامني.ساخت 

 اقتصادي پیامدهاي و بوده جهان کشورهاي تمامي دامنگیر مستقیم غیر يا

 گريبان گیر بزرگ مشكل اين  رواني، ذهني و اجتماعي، جسمي، و
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حق برغذا به  .است شده  هاي سالم و معلول و ناتوان  انسان میلیون صدها

ها و مواد بسیاري از اسناد الملل بشر در بندعنوان يک مفهوم حقوق بین

المللي حقوق بشري مورد توجه قرار گرفته است. در اعالمیه جهاني بین

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حقوق بشر، میثاق بین المللي حقوق 

لي الملکنوانسیون حقوق کودک و تعداد ديگري از اسناد حقوق بین

ديگري در اين اسناد تعهدات و الزاماتي براي حصول اطمینان از تحقق 

در مواردي هاي عضو آن ها مشخص شده است. اين حق براي دولت

هاي یازمنديوضعیت اضطراري توان تامین ن هاي مبتال به بحران ودولت

ها در مشقت شديد قرار دارند. در ضروري مردم را ندارند يا در تامین آن

ها تعهد دارند تا براي رفع ها و دولتگمان همه ملتوضعیتي بي چنین

غذا يكي از  معضالت و نجات ملت آسیب ديده مساعدت کنند،

 نضروريات اساسي براي بقاء بشر است که دولت ها را موظف به انديشید

اولین نیازمندي از نیازهاي پنج  به آن وا داشته است براساس نظريه مازلو

د ها از خوباشد اگرچه در گستره جهاني اغلب دولتگانه انسان، غذا مي

قت گويند اما در حقیبسندگي شان در تولید و ذخیره مواد غذايي سخن مي

وضعیت به هیچ وجه مناسب و رضايت بخش نیست و بنا به گزارش 

ز ا انسان سالم و معلول  ازمان خواربار جهاني نزديک به يک میلیاردس

برند و بیش از دو میلیارد نفر نیز از سراسر جهان از گرسنگي رنج مي

و همچنین براساس آخرين 6برند گرسنگي پنهان و سوء تغذيه رنج مي

اکتبر  61گزارش جهاني امنیت غذايي و تغذيه که در روز جهاني غذا در 

میلیون  826منتشر گرديد اعالم شد که شمار گرسنگان به بیش از  2068

سال  1میلیون نفر آنها را کودکان زير  616نفر افزايش يافته است که 

نفر يک  7دهند. براساس اين گزارش هم اکنون در جهان از هر تشكیل مي

نفر مبتال به سوء تغذيه و کمبود شديد مواد غذايي است. اين فاجعه بشري 

اند و براي اين معضل رويكردهاي صدا خواندهبه درستي هلوکاست بيرا 

مختلفي از قبیل حق بر غذا، امنیت غذايي و ... از سوي سازمان ملل متحد 

الملل اتخاذ گرديده است که ضرورت دارد اين هاي بینو ساير نهاد

الملل مورد مفاهیم در اسناد متعدد سازمان ملل از ديدگاه حقوق  بین

-سي قرار گرفته و مشخص شود که کدام يک جايگاه حقوقي محكمبرر

توانند نقش مفیدتر و موثري در جهت حل مشكل سوء تري داشته و مي

ا هامروزه در خصوص تعهدات حقوق بشري دولتتغذيه داشته باشند. 

 زیوجود دارد که حق بر غذا ن تعهد حاوي سه نوع يلیچارچوب تحل کي

به  تعهد شامل هادسته نيکند. ايها بار مدولت سه گونه تعهد را بر نيا

، تعهد به حفاظت و تعهد به برآورده )تعهدات اخالقي دولت( احترام

در  مراتب سلسله يتعهد نوع نوع سه نيا انیکردن حقوق بشر است. م

 رامبه احت متعهد هاکه در سطح نخست، دولت يمعن نياجرا وجود دارد. بد

اشخاص براي تحقق حق بر غذاي خود و  يانتخابهاي به روش و اخالق

ستند. در ه شانيازهایمنابع متعلق به خود براي ارضاي ن از استفاده مطلوب
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از اشخاص در مقابل منافع  فعال تيها متعهد به حماسطح دوم، دولت

که  است يمعن نيز بدیتر هستند. تعهد به برآورده نمودن ناقتصادي قوي

 تيها تقوکه هدف از آن يفعاالنه در اقدامات ديدر ابتدا دولت عضو با

معاش امرار نیبراي تضم ليمندي از منابع و وساو بهره اشخاصي دسترس

الم و سافراد  يابیکرده و روند دست مشارکت باشد ييغذا تیهمچون امن

متعهد  اهدولت نكهيا تيکنند. درنها لیرا به حق بر غذاي خود تسهمعلول 

از  نانیاطم يعني ،ييغذا تیبه تحقق کامل حق بر غذا در چارچوب امن

اجرا و  ن،يهستند؛ بنابرا يو کاف منيا ،يبهداشت يخوراک مواد با هيتغذ

 خواهد معناي امري ناممكن و ب دولتها، حق بر غذا، بدون دخالت نیتأم

 تیئولسهستند که م يالملل، دولت ها نهاد اصل نیبود. بر اساس حقوق ب

در چارچوب  .(4) ندينما نیمردم به حقوق بشر را تضم يابیدارند، دست

 دولت ها عالوه بر تعهدي که نسبت به افراد حاضر در الملل، نیحقوق ب

 رگيخود دارند، در مقابل حق بر غذاي مردم د تیتحت صالح نیسرزم

که مي توان گفت تعهدات دولت ها در تامین  هستند متعهد زیکشورها ن

 نیتضم ديمعنا که آنها با ني. به اامنیت غذايي در سطح بین الملل مي باشد

دمان بر غذاي مر حق نه تنها موجب نقض شانيیاجرا استهايیکنند که س

 که ممكن است در تحقق و اجراي ييبلكه تا جا شود،ینم گريد نیسرزم

در جهت  گريرکت نموده و به دولتهاي دحق بر غذاي آنها مشا کامل

 (.1رسانند ) ارييحق  نيتحقق ا

 و حق بر غذا در افراد ناتوان و از حق بر غذا يفيمنظور، ابتدا، تعر نيبه ا 

  يمللالنیو در ادامه، حق دسترسي به غذا در اسناد حقوق بداراي معلولیت 

با  مرتبط يحقوق موضوع، اسناد تیاهم لیخواهد شد و سپس به دل ذکر

خواهند شد  يبررس ييمحصوالت غذا يمنيا نیها در تأمتعهدات دولت

 .شوديحاصل از پژوهش ارائه م شنهادهايیو پ جينتا باألخره، و

 

 روش کار

 

اسنادی و جستجو در پایگاه ها  -اطالعات این پژوهش با روش تحلیلی

در این  .است گردیده آوریجمعو منابع اطالعات علمی اینترنتی 

بررسی امنیت غذایی درافراد ناتوان و دارای به بررسی  ابتدا مطالعه،

 معلولیت براساس اسناد بین المللی

پرداخته می شود. در ادامه اهمیت و ضرورت پژوهش و پیشینه تاریخی 

فراد ناتوان و دارای  شود. سپس مفهوم و اهمیتپژوهش بیان می

 این مساله درافرادهایت به بیان گیرد؛ در نمورد بحث قرار می معلولیت

 .پرداخته میشود ناتوان و دارای معلولیت براساس اسناد بین المللی

 یافته ها
در ادامه این پژوهش و از آنجایی که این مطالعه یک مطالعه مروری 

ست و با بررسی تحقیقات قبلی و نیز بررسی کتب و منابع مختلف در 

یافته ها در این زمینه در ادامه  این زمینه به انجام رسیذه است حاصل

 بیان  میشود.

 

 

 تعریف حق بر غذا -6

ق بر غذا به معني دسترسي مستمر، پايدار و بدون محدوديت است ح«  

که به طور مستقیم يا غیرمستقیم به غذايي که هم از نظر کیفیت و کمیت 

مناسب و مطابق با شرايط فرهنگي جامعه فرد مصرفكننده میباشد. به نحوي 

که زندگي او را در بعد رواني و جسماني و سطوح فردي و جمعي تضمین 

ق بر غذا ح »کند و تأمین آن به میزان کافي، مناسب و بدون دغدغه باشد

شامل حق ياري رساندن به فردي است که نمیتواند از خويشتن مراقبت 

نمايد. البته اين نكته در مورد حق بر غذا بیشتر حائز اهمیت است که حق 

ر غذا حقي است که بر اساس آن هر فرد بتواند تغذيه در شان خويش را ب

داشته باشد. اين حق همچنین شامل دسترسي به منابع و ابزارهايي براي 

وارد ديگر شامل دسترسي به زمین، م .تأمین معیشت هر فرد نیز میباشد

امنیت و رفاه، دسترسي به آب و بذر، اعتبارات، تكنولوژي و بازارهاي 

لي و منطقه ً اي و خصوصا براي اقشار آسیب پذير و در معرض تبعیض، مح

دسترسي به مناطق قديمي ماهیگیري براي جوامع ماهیگیري که به اين 

 اند، دسترسي به سطحي از درآمد مناطق براي تأمین معاش خويش وابسته

ران شهري و روستايي که بتوانند افزون بر دسترسي به کارگکافي براي 

جتماعي و کمكهاي اجتماعي براي افراد بسیار محروم، زندگي در امنیت ا

دسامبر  67مورخ  618/11قطعنامه  يادآوريبا  (.2باشند )شأن خود داشته 

جامع  ونیکنوانس کي يبررس يگرفته شد که برا میکه در آن تصم 2006

از حقوق و کرامت افراد معلول و ناتوان  تيبه منظور ارتقا و حما ریو فراگ

 ،يانجام شده در توسعه اجتماع يهاتیاساس توجه جامع نگر به فعالبر 

حقوق  ونیسیکم يهاهیو در نظر گرفتن توص هاضیبعو منع ت يحقوق انسان

 ين براکه حضور در آ ژهيو تهیکم کي ،يتوسعه اجتماع ونیسیبشر و کم

 شود تا لیعضو و ناظران سازمان ملل آزاد باشد؛ تشك يهاتمام دولت

 يلاص ياز اجزا زیآن ها ن يحقوق افراد معلول و ناتوان که حق بر غذا برا

مقرر شد  ونیکنوانس نيبر اساس ا(. 69) ردیقرار گ يآن بود، مورد بررس

 نياز باالتر يبرخوردار يعضو حق افراد معلول را برا يهاتا دولت

 ضیعبهداشت و بخصوص غذا، بدون تب نهیممكن در زم ياستانداردها

ضو ع يهاشناسند.  دولت يم تیبه رسم ت؛یشدن بر اساس معلول ليقا

 نیلولمع ياز دسترس نانیحصول اطم يالزم را برا قداماتتمام ا ستيبايم

شامل  ،يجنس يهاتفاوت تيبا رعا ييو غذا يبه خدمات بهداشت

 يهادولت ي. به طور اختصاصنديمرتبط با بهداشت اتخاذ نما يبخشتوان

 يهاسيسرو ،يبهداشت يهامراقبت زیآم ضیاز منع تبع ستيبايعضو م

 نینکنند و همچ يریجلوگ تیاساس معلول رب عاتيغذا و ما اي يبهداشت

مناسب و  يزندگ کيداشتن  يرا برا نیعضو حق معلول يهادولت
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 تيخود و خانواده اشان شامل غذا، پوشاک، مسكن و تقو ياستاندارد برا

  يزندگ طيمداوم شرا

 افتني تیو رسم يقانون تيحما يبرا ستيبايو م شناسنديم تیرسم هب

 .(2) خاذ کنندات يمناسب ریتداب تیاساس معلول بر ضیحقوق بدون تبع نيا

 

  حق بر غذا در افراد ناتوان و دارای معلولیت- -0

انجام دهنده آن عمل  ييو توانا قدرت دیبه ق دیمق ياصوالً هر عمل اخالق

. دانست يعمل مكلف و متعهد به انجام توانياست. انسان ناتوان را نم

 دارد، چرا که نوع تعهد دولت در واقع بازگشت يمشابه تیوضع زیدولت ن

توان  يمن يبه لحاظ اخالق ديترد يخواهد بود. ب يانسان يروابط اجتماع به

 د به انجام آن عمل دانست. برمتعه ست،ین يبه انجام عمل قادر را که يفرد

سیله ي تعهد به ودر واقع گونه ا دولت ها اتتعهد تمام يلیتحل نیاساس چن

د خو يها ييامكانات و توانا نكه افراد در محدودهيا يعنيخواهند بود، 

 اطمینان است موظف دولتي هرمكلف به انجام تعهدات شان هستند. 

 غذايي مواد حداقل به او حكومت تبعۀ افراد همۀ دستكم که کند حاصل

 بنابراين، بد.يا مي دست باشد، کافي معیشتش براي که سالم و ضروري

 بازار در تراريخته غذايي محصوالت روزافزون عرضۀ به توجه با

 المللي بین هاي موافقتنامه اساس بر که است اين اصلي پرسش مصرف،

 ايجاد براي توانند مي چگونه دولتها غذايي، مواد ايمني درزمینۀ موجود

 درزمینۀ خود تعهدات به سالمتي، بر حق و غذا بر حق تأمین میان تعادل

(. 68) نمايند اقدام صالحیتشان تحت افراد براي ايمن و سالم غذاي تأمین

قائل شد:  کیگونه تفكيننوع تعهد ا نيدو ا نیب توان يرسد م يبه نظر م

و تعهد به تدارک امكانات و  توان در صورت داشتن يتعهد به انجام عمل

مل ع انجام بهدولت  تعهد يفراهم کردن آن. اول يتوان برا يریبه کارگ

ر پاره د قتیدر حق افتن،يتوان  يتالش برا يدر صورت توان است و دوم

ا ت رندیافراد متعهد هستند که تمام تالش خود را به کار گ مواردي ا

که  يياز آنجا(. 67) اهم کنندفر شيانجام تعهد خو يامكانات الزم را برا

است که دخالت مثبت  يبه گونه ا يو اجتماع يحقوق اقتصاد تیماه

طلبد، طبعاً در  يرا مهمانند امنیت غذايي  يماد امكانات هیدولت در ته

 حق تدارک عدم امكان جهیها و در نتتيتصور وجود محدود نهیزم نيا

 تاًیماه ارتباط با امنیت غذاييبین المللي در  كنی. لديآ يم شیمزبور پ يها

، یستن ريدولت امكان پذتعهدات تحقق آنها با  که هستند يبه گونه ا

 نيناموجه خواهد بود. با ابه قید امكانات موجود  کردن آنها دیمق نيبنابرا

 در ،ياسیس و يدر حوزه حقوق مدن يدر نظر داشت که حت ديوجود با

 يبه نظر م طلبديم دولت را يتيکه تحقق حق ها دخالت حما يموارد

-لتتعهد دو. امكانات موجود دانست دیبه ق دیحق ها را مق نيرسد بتوان ا

باشد،  يبه غذا نم يدسترس امكان لیها در خصوص حق بر غذا صرفاً تسه

 نيد. در اباش داشته بودن يو مغذ يمانند کاف يطيشرا ديغذا با نيبلكه ا

با  آن گارتباط تنگاتن لیبه دل ژهيو بودن حق بر غذا به ياساس ر،یتفاس

ور شود که الزام آ يمورد توجه قرار گرفته است و تالش م يبشر اتیح

از  شیپر رنگ گردد؛ چرا که تا پ نهیزم نيدولت ها در ا تعهدات بودن

صوالً ا ،يحقوق بشر يبا دغدغه ها افتهي سازماني الملل نیظهور جامعه ب

 يمبتن يردكيرو هيسوءتغذ و يرسنگگ  نسبت به مسئلهدولت ها  كرديرو

ود و نه ب يمذهب نقاط يدر بعض ايو  ياخالق يبا رنگ و بو هيریبر امور خ

 (.2) و مفهوم بما هو حق يالزام حقوق

 

 بین المللی  حقوق اسناد در غذا به دسترسی حق-3

 بشردوستانه

 مخاصمات بر که بوده بین الملل حقوق از ايشاخه بشردوستانه حقوق

 رفتار و است حاکم اشغال وضعیت جمله وضعیتها از ساير و مسلحانه

 حقوق منابع اصلي نمايد.مي تنظیم را جنگ طول در متخاصمین

-پروتكل و ژنو 6747 چهارگانه هايکنوانسیون از: عبارتند بشردوستانه

 به مربوط پروتكل دو اين از يكي ها.کنوانسیون اين الحاقي به هاي

 خصوص در ديگري و الملليمسلحانه بین منازعات قربانیان از حمايت

 غذا بر (. حق1است ) الملليبین غیر مسلحانه منازعات قربانیان از حمايت

در  اينكه جمله از است شده ژنو بیان چهارگانه هاي کنوانسیون مفاد در

 طرف دست به که طرفبي کشور اشخاص ،6 شماره کنوانسیون 72 ماده

 در اشخاص اين که مدتي در و نبوده قابل بازداشت افتندمي متخاصم

 تنوع و کیفي و نظر کمي از آنها غذاي بايد متخاصمند دولت اختیار

 زندگي يک براي را آنها تغذيهاي نیازهاي که طوري به باشد، کافي

 غذاي تأمین بر 1 شماره کنوانسیون 21 و 26 مواد کند. در سالم تأمین

 کنوانسیون در (.9است ) شده عادي تأکید غذايي رژيم و سالم و کافي

 آن 21 ماده دراست،  معروف اشغال حقوق کنوانسیون که به ژنو چهارم

 غذايي محموله هاي کلیه عبور آزادي به معاهده عضو دولتهاي تعهد به

 زير کودکان مغذي مواد و« نمک و روغن شكر، آرد،» نان،آ ضروري

 اشغالگر دولت آن 11 ماده بر بنا و شده اشاره باردار زنان و سال 61

 مواد نظر از را اشغال تحت مردم نیازهاي امكانات، حد در است مكلف

 آن غذايي مواد کافي نبودن صورت در و کند تأمین پزشكي غذايي،

 و طرحها به نیز مذکور کنوانسیون 17 ماده در .نمايد وارد خارج از را

است  شده اشاره دارويي و غذايي مواد ارسال و بشردوستانه کمک هاي

(8 .) 

ژنو در مورد حق بر غذا  چهارگانه کنوانسیونهاي به الحاقي اول پروتكل

 به ،4 ماده 1 بند در است المللي  حاکمبین مسلحانه مخاصمات بر که

 جنگي، روش يک عنوان به نظامیان غیر نگه داشتن گرسنه بودن ممنوع

 دارريشه و محكم قاعده يک عنوان به حاضر حال در و نمايدمي اشاره

قحطي  به منع. است کرده باز را خود بین المللي جاي عرف و قوانین در

 نبودو  در زمان قحطي  گرسنگي دادن ممنوعیت و نظامیان غیر کشاندن

 در هم و شود افراد حیات سلب به منجر غذايي مواد به دسترسي يا غذا

 مصداق گردد تحمیل مردم بر گرسنگي و رنج و درد که شرايطي

 غیر قحطي کشاندن به از عمدي استفاده (. همچنین7يافت ) خواهد
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 کاالهاي از آنها محروم کردن طريق از جنگي روش عنوان به نظامیان

 اساسنامه 8 ماده 2 بند اساس بر ايشان بقاي براي ضروري و اساسي

 اين مبناي شود.مي تلقي جنگي المللي جناياتبین کیفري ديوان

 آثار از مصون ماندن و حیات ادامه براي نظامیان به غیر کمک ممنوعیت

 حق و شوند محروم بهداشت و غذا و آب از آنها است. اگر درگیري

 از بیشتر بسیار بسا چه باشند، نداشته عمومي خدمات به دسترسي

 حمله، پروتكل اين 14 ماده 2 بند شوند. در متأثر جنگ از رزمندگان

 سكنه بقاي براي که اموالي استفاده کردن قابل غیر يا انتقال تخريب،

 تولید براي کشاورزي نواحي غذايي، مواد نظیر است ضروري نظامي غیر

 آب ذخاير و تأسیسات دامي، کشاورزي، محصوالت غذايي، مواد

 غیر اينكه جهت به خواه انگیزهاي هر با آبرساني سیستم هاي شامیدني،

 ديگر جاي به به انتقال مجبور خواه و درآيند پا از گرسنگي از نظامیان

بین المللي   کیفري ديوان اساسنامه 8 ماده در (.60) است ممنوع شوند،

 آنان محروم ساختن طريق از نظامیان غیر بر گرسنگي عمدي تحمیل نیز

بین  مسلحانه مخاصمات در جنگي روش يک عنوان به بقا ملزومات از

 رود.مي شمار به جنگي المللي  جنايت

 

 حق غذا با سایر حقوق بشری و تعهدات ناشی از آن-4

دارد که مقرر مي 6771نظر به اينكه اعالمیه کنوانسیون جهاني حقوق بشر 

تمامي حقوق بشر، جهاني غیر قابل تفكیک، مرتبط و و ابسته به 

( و با ساير 66يكديگرند، بنابراين حق غذا نیز از اين قاعده مستثني نبوده )

بشر از جمله: حق آموزش، حق کار، حق منع شكنجه، حق مسكن، حقوق 

حق بر آزادي عقیده بیان و اطالعات، حق سالمتي، حق حیات ، حق بر 

اشد. بها، حق بر عدم تبعیض، در ارتباط ميتشكیل اجتماعات و انجمن

ه حق توان گفت کهمچنین در رابطه با پیوند بین حق غذا و حق حیات مي

تي اعتبار دارد و قابل تعلیق نیست زيرا هر گونه تعدي به غذا در هر وضعی

تواند منجر به مرگ ناشي از گرسنگي شود و در اين خصوص حق غذا مي

حقي عالي است که تعلیق آن حتي در زمان »گويد کمیته حقوق بشر مي

هاي اضطراري عمومي که حیات ملت در معرض خطر قرار دارد وضعیت

اجالس شانزدهم  61تفسیر کلي شماره  1ر در بند کمیته مزبو« مجاز نباشد

دامنه مشمول حق حیات را گسترش داده به شكلي که  1خود درباره ماده 

یرد گهاي همه گیر را نیز در بر مياقدام در جهت محو سوءتغذيه و بیماري

-هاي تضمیني حق بر غذا تابع محتوي و مكانیزم(. تعهدات و مكانیزم62)

المللي حقوق اقتصادي و ندرج در مفاد میثاق بینهاي تضمین حقوق م

ماده  6هاي عضو میثاق در بند اجتماعي و فرهنگي است تعهدات دولت

هر دولت عضو میثاق حاضر متعهد (. » 60میثاق به شرح زير آمده است )

مي شود اقداماتي انفرادي و از طريق مساعدت و همكاري بین المللي 

 ستفاده از حداکثر منابع در اختیار ، به منظوربويژه اقتصادي و فني ، با ا

دستیابي به تحقق کامل تدريجي حق هاي شناخته شده در میثاق حاضر با 

همه وسائل مناسب از جمله به طور خاص اتخاذ اقدامات تضمیني معمول 

دارد در واقع تعهدات در میثاق دو نوع تدريجي و فوري مي باشد که 

(. 61) میثاق قید شده است 2ماده تعهدات تدريجي به صراحت در 

تعهدات فوري نیز شامل حذف تبعیض در دسترسي به غذا که در تفسیر 

به روشني به اين مسئله اشاره شده است  تعهد به اتحاد  20کلي شماره 

اقدامات الزم و عدم برخورد غیر فعاالنه با حق غذا ، تعهد به منع اقدامات 

دررابطه  با  47نیاز اساسي به غذا پس رونده و حمايت از حداقل تامین

اجتماعي و فرهنگي در تفسیر کلي  –اهمیت اين ماده کمیته اقتصادي 

خود در مورد ماهیت تعهدات دولتهاي عضو میثاق مي گويد  1شماره 

براي درک کامل میثاق اهمیت اساسي دارد و بايد بین آن و ساير  2ماده »

اين ماده ماهیت تعهدات قانوني موارد میثاق رابطه اي پويا برقرار کرد 

را مي  2ماده  6(. بند 60) دولت ها به موجب میثاق را تشريح مي نمايد

توان رکن اصلي میثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي معرفي نمود 

. اين بند به توصیف تعهدات دولتهاي عضو در تحقق حق هاي مندرج در 

آن اهمیتي حیاتي براي میثاق مي پردازد که درک و فهم و شناخت 

 (.61محتوي و نیز اجراي میثاق به مثابه يک کل دارد )

 62کمیته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در تفسیر کلي شماره 

منشور ملل متحد و مقررات  11اعالم کرد با توجه به روح حاکم بر ماده 

لت دو» میثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي  21( و 2خاص مواد )

هاي عضو مي بايست نقش اساسي همكاري بین المللي را به رسمیت 

بشناسند و مطابق با تعهداتشان نسبت به اتخاذ اقدامات مشترک و مجزا 

براي دستیابي به تحقق کامل حق بر غذاي مناسب عمل کنندآنها بايد در 

هر زمان از تحريم هاي غذايي يا اقدامات مشابه که شرايط تهیه غذا و 

سي به غذاهاي ديگر کشورها را به خطر مي اندازد اجتناب کنند ، دستر

غذا نبايد به هیچ وجه به عنوان وسیله فشار اقتصادي و سیاسي مورد استفاده 

قرار گیرد اين کمیته دو روش خاص در ارتباط با ماهیت کلي تعهدات در 

 چارچوب میثاق اتخاذ کرده است: 

 یله و تعهدات به نتیجه الف ( شیوه متمرکز بر تعهدات به وس

 (.61ب ( شیوه متمرکز بر تعهدات به احترام ، حمايت و ايفاء )

 متحد ملل سازمان اسناد در غذایی امنیت-1

-شیوه به دنبال دستیابي غذا، يعني خود نیاز تريناساسي تأمین براي انسان

 جديد، هايتمدن از ناشي هايپیشرفت کنار در. است گوناگون هاي

 .است شده تبديل بحران کانون به دنیا امروز زندگي در متعددي امور

 ناشي بحران اين .باشدمي غذايي امنیت ها،بحران اين مهمترين از يكي

 اقتصادي هايتصمیم ويرانگر، هايجنگ جمله از بشر اقدامات از

 حق تريناساسي که باشدمي ...و جمعیت بي رويه رشد و سودجويانه

 جمله از غذايي است. ناامني داده قرار تهديد مورد را انسان هامیلیون

 هايثباتيبي به دامن زدن با تواندمي موارد بسیاري در که است عواملي

 را اجتماعي  سیاسي نظام يک هايشالوده اجتماعي و اقتصادي سیاسي،

 در جهان در غذا بحران به غذايي امنیت فكري سرچشمه(. 2) ريزد فرو

 در غذايي مواد تولید دهه، اين آغاز در برمیگردد 6196 دهه اوايل

 عدم و بي ثباتي روز به روز .يافت کاهش توسعه حال در کشورهاي
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 از جلوگیري دلیل به .شد افزوده جهان در غذا و جمعیت بین تعادل

 ملل سازمان ابتكار به غذا جهاني کنفرانس بحران اين وخیم عواقبت

 جهان سطح در غذايي امنیت به آن در که تشكیل 6194 سال در متحد

 طول در غذايي امنیت شد. مفهوم تأکید کشورها سطح در آن تبع به و

 زمان طول در شاخص 410 و تعريف 200 حدود در و کرده تغییر زمان

 6790 دهه در متحد ملل سازمان اسناد اساس است. بر شده ارائه آن براي

 منظور به غذايي اساسي کاالهاي متمرکز عرضه شامل غذايي امنیت

 و تولید نوسانات از ناشي اثرات خنثي کردن و غذا مصرف مداوم بهبود

 بود: شده تشكیل جزء دو از غذايي امنیت دهه اين در .بود قیمت

 بین المللي و منطقه اي ملي، محلي، سطح در غذا به دسترسي ( الف 

 اين در غذا؛ دست آوردن به جهت افراد توانايي و غذا استحقاق ب( 

 منابع آنها بلكه نیستند، گرسنه غذايي ناکافي عرضه دلیل به مردم جزء

 هايسال در جهاني تجربیات .ندارند غذا تهیه جهت پول جمله از کافي

 تغذيه سوء معضل حل جوابگوي تنهايي به عرضه بهبود که داد نشان بعد

 گسترده مفهوم يک را غذايي امنیت جهاني بانک آن نیست. متعاقب

 اقتصادي، بیولوژيكي، عوامل از دامنه اي تعامل وسیله به که دانست

 مفاهیم همچون بنابراين شود؛مي تعیین فیزيكي و کشاورزي اجتماعي،

 .ندارد وجود آن ارزيابي براي واحدي معیار اجتماعي رفاه يا بهداشت

 مشخص مؤلفه سه روي تمرکز با را پیچیدگي اين توانمي اين، وجود با

 و غذايي مواد به دسترسي غذايي، مواد موجودي يعني غذايي، امنیت

 امنیت جهاني بانک منظر از لذا  .کرد ترساده غذايي مواد از استفاده

 است، کالن سطح در غذايي مواد کافي عرضه مستلزم تنها نه غذايي

 نیز آن به همگان دستیابي منظور  به غذا عادالنه توزيع بر ناظر بلكه

 به اوقات تمام در مردم تمام دسترسي معناي به غذايي امنیت. باشدمي

 روش و نظريه يک صورت به فعال و سالم زندگي منظور به کافي غذاي

 عنوان به و شد مطرح بین المللي  تغذيه کنفرانس در اولین بار براي مدرن

 و گرسنگي و تغذيه سوء با برخورد در ذهني مهم هاياستراتژي از يكي

 (.2گرفت ) قرار تأکید مورد خانوار غذايي امنیت نمودنفراهم  نیز

 آنها از بیولوژيكي درست استفاده بر ناظر که غذايي مواد از استفاده

 هايشاخص و برمي گردد افراد بهداشت و تغذيه وضعیت به باشدمي

 زمان واردات، و صادرات غذا، تولید شامل غذايي مواد از استفاده

  و نگهداري انبار، عمده، غذاهاي تولید حاصل خیزي، نرخ برداشت،

 مواد به مي باشد. دسترسي ...و بومي غذاهاي مصرف غذا، فرآوري

 و کافي منابع آن اعضاي و خانوارها کلیه که است آن مستلزم غذايي

 باشند. اين داشته مغذي غذاي يک دست آوردن به براي مناسب

 شود. دسترسي تأمین اقتصادي و فیزيكي بعد دو از بايستي دسترسي

 غذا توزيع شبكه با را مصرف کننده نسبي ارتباط غذايي مواد به فیزيكي

 محدوديت ها جنگ، چون مترقبه، غیر حوادث وسیله به و دهدمي نشان

 به نیز اقتصادي دستیابي .گیردمي قرار تأثیر تحت کاال هايتحريم يا

 يعني مي گیرد، قرار تأثیر تحت خريد قدرت و فقر چون عواملي وسیله

-(. شاخص61است ) قیمت و اشتغال درآمد، از تابعي اقتصادي دسترسي

وعده  تعداد غذا، سرانه مصرف دستمزد، نرخ غذا، قیمت شامل آن هاي

 تأکید جنبه اين بر غذا در ثبات. باشدمي ...و اشتغال نرخ غذايي، هاي

 مفیدبودن و غذا به اقتصادي و فیزيكي دسترسي فراهم بودن، که دارد

 عمده غذاهاي قیمت در بي ثباتي قبیل از عواملي و باشد پايدار بايد آن

 جوي، تغییرات طبیعي، بالياي غذا، تأمین سیستم ناکافي بودن بازار، در

 امنیت از جنبه اين بر ...و اقتصادي سیاسي، بیثباتي مسلحانه، مخاصمات

 دارد وجود زماني غذايي ناامني رويكرد اين (. در61دارند ) تأثیر غذايي

 اجتماعي دسترسي عدم غذا، به فیزيكي دسترسي عدم نتیجه در افراد که

 تغذيه سوء دچار غذا از نامناسب استفاده يا و کافي غذاي به اقتصادي و

بین المللي   و ملي خانوار، سطح سه در معموالً غذايي باشند امنیت شده

 به خانوار يک غذايي امنیت وضعیت خانوار سطح در .شودمي مطرح

 عامل:  چهار وسیله

 تولیدشده يا موجود غذاي غذا، فراهمي -1

 غذا به دسترسي -2

 دسترسي قابلیت و عرضه در پايداري -3

 اساس بر (60مي شود) تعیین آن مفیدبودن و مغذي ايمن، درجه -4

 است. منتشرشده سند

 گیریبحث و نتیجه

 رویکرد زمینه در متحد ملل سازمان مختلف اسناد بررسی به توجه با

 در و گرسنگی تغذیه سوء معضل حل جهت غذا بر حق و غذایی امنیت

 از تکاملی مسیر یک در غذایی امنیت رویکرد گردید، مشخص جهان

 توزیع و غذایی نیازهای با تقاضای متناسب و عرضه به خوداتکایی

 غذا به مالی توان و فیزیکی دسترسی افراد همه که غذایی مواد عادالنه

 به دسترسی نهایت در و باشند داشته فیزیولوژی نیازهای رفع برای

 اقتصادی؛ و فیزیکی دسترسی  -2 فراهم بودن؛ -1: هایمؤلفه با غذا،

 کارابودن و مفید  -4 بازار؛ در زمانی هر در آن به دسترسی و ثبات  -3

 ضمن اینکه میباشد، هم شبیه غذا بر حق مؤلفه های و اجزا با که است

 به محلی ملی، منطقه ای، جهانی، سطوح از غذایی امنیت تمرکز بُعد

 بر حق رویکرد که حالی در است داده جهت تغییر فرد و خانوار سطح

 گروه هایی غذایی حق بر خاصی موارد در و بوده محور فرد ابتدا از غذا

 نیب توجه داشت که بر اساس حقوق دیبا نیهمچن .دارد توجه خاص

تعهدات  زیکشورها ن گرید مردم دولت ها در مقابل حق بر غذای الملل،

شان به گونه ای  ییاجرا هایاستیدر اتخاذ س دیو با اخالقی داشته

 نهاییکه نه تنها موجب نقض حق بر غذای مردمان سرزم کنند عمل

است به تحقق و اجرای کامل حق  ممکن که یینشوند، بلکه تا جا گرید

 دلیل به غذا بر حق رویکرد حاضر حال در .رساند ارییبر غذای آنها 

 تأمین جهت عضو کشورهای به انسانی کرامت مبنای بر تعهداتی آنکه

 نقض به رسیدگی جهت الزم مکانیزم های و دارای مینماید تحمیل غذا

 .میباشد قضیه این از متأثر افراد برای خسارت جبران و غذا بر حق

 آب، بر حق قبیل از بشری حقوق سایر با مستحکمی ارتباط همچنین

 معضل رفع جهت مناسبی ابزار دارد، ...و حیات بهداشت، مسکن، کار،

 غذایی امنیت رویکرد لیکن میباشد، جهان در تغذیه سوء و گرسنگی
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 مشخص نبودن دلیل به همچنین و آن شفاف بودن غیر دلیل به

 رسیدگی جهت الزم مکانیزم های نداشتن و عضو کشورهای تعهدات

 معضل حل جهت مناسب وسیله یک عنوان به نمی تواند آن نقض به

 تحقق جهت تکمیلی ابزار یک عنوان به بیشتر و رود کار به تغذیه سوء

 پیشنهاد بنابراین .می گیرد قرار استفاده مورد غذا بر حق تدریجی

 را غذا بر حق کشورها جهان، در تغذیه سوء معضل حل جهت شودمی

 آن اجرای برای را زمینه و شناخته رسمیت به خود اساسی قانون در

ر د آمده شیپ پاسخگوی مسائل تواندی آنچه مفراهم نمایند. همچنین 

ست که ا یالملل نیب ینظام حقوق کی جادیباشد، ا ییغذا امنیت جهینت

ر درا ها  دولتتعهدات اخالقی  بشر،  حقوق بر یمبتن کردیبا اتخاذ رو

ا راست نینموده و در ا طرفانهیب و قیدق یابیمتعهد به ارز نهیزم نیا

 .شدیندیضمانت اجراهای الزم را ب
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 Abstract 

Introduction: The right to food as an essential concept in international human rights 

law has been endorsed in support of persons with disabilities. This right is addressed 

in many international documents. Governments in particular are committed to 

ensuring that the rights set forth in it are utilized to the fullest extent possible and 

with all appropriate measures. 

Methods: The data of this study were collected by analytical-documentary method 

and searching in databases and sources of internet scientific information and related 

books in this field. 

  Findings: One of these rights is the right to food in support of the disabled and 

disabled in the territorial space. On the other hand, food security and sustainable 

access to food and freedom from hunger are fundamental human rights and cannot be 

suspended under any circumstances, even in hostilities, because any commitment to 

the right to food can lead to death by starvation. Disabled people with disabilities. 

 

Conclusion: People with disabilities, disabilities, or injuries may not have access to 

nutritional needs and care like other people in the community. Even if they have 

access, they may need more care and nutrition than others, which can happen for a 

variety of reasons. By examining the right to food on the basis of international 

documents in support of persons with disabilities and disabilities, this paper argues 

that persons with disabilities and disabilities who constitute a significant percentage 

of society according to international documents, As an important part of the 

population, like others, have the right to use food, but this should not be overlooked 

by the authorities. 

 

Keywords: Food Right, International Documents, Obligations of Governments, 

Disabled and Disabled 
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