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 حقوقی چگونگی پیگرد نسانی،ا این فاجعه علل وقوع بررسی است با توان دانست. در نظرمی
 آن بر تاثیر امنیت غذایی و بحران در و یک راه حل کاربردی المللیبین محاکم در آن ینمسئول
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 المللی بوده است. بین

 
 کلیدواژگان

 ذایی المللی، بحران غهای بینهای بشر دوستانه، جمهوری ونزوئال، دیوانامنیت غذایی، کمک

                                                           
 ni@gmail.comlberchi ایمیل: / یاصفهان یشرفا دانشگاه المللنیب حقوق ارشدیکارشناس مسئول، نویسنده * 

 یمیل:ا /یکشاورز یمهندس ارشدیارشناسک و ارمنستان روان،یا دانشگاه المللنیب روابط یدکتر یدانشجو **
adkanian@gmai.com 

 



 

 

 

94   1398 پاییز(، 62) 2، شماره 16سال المللی، فصلنامه مطالعات بین 
 

 

 مقدمه
نزوئال به سبب وحقوق بشراست که در کشور   هایمولفه  ترینمهم از غذایی یکی  امنیت

استفاده تی، سوبه همراه فساد گسترده مسئولین دول  بحران گسترده، وجود اقتصاد تک محور نفتی
حران نسبت بسبب ایجاد  غذایی و سالمتی های حاکم بر بازار مواداز قدرت در ایجاد محدودیت

ت در نوع در بعضی جها که شده ایجاد شرایط است. شده  به امنیت غذایی شهروندان ونزوئالیی
شکنجه  سرکوب و ،تبعید کوچ اجباری، به منجر امروزه تا جایی که د بی سابقه باشدتوانمیخود 

 است که ندت و نیازماس وسیعی شده  بسیار ابعاد های دیگر درغیر نظامی به کشور شهروندان
بحران   در ممه این موضوع داشته باشد. یکی از موارد در حل جامعه جهانی بتواند نقش مهمتری

های دیگر به پشتیبانی از های چین و روسیه و کشورحمایت قدرت  امنیت غذایی ونزوئال وجود
یگان نسبت به های دیگر و همسااز کشور و بسیاری های غربی و آمریکادولت رسمی و دولت

ر زمینه ارتقا حقوقی کامل د  یک راهکار درصدد ارائه است. در این مقاله حمایت از خوان گایدو
 است.  امنیت غذایی شهروندان  حق بر

گی وقوع از: چگون در اینجا جای دارد که با طرح یک سوال اساسی آغاز نمود که عبارتست
ر نقش مقامات بحل حقوقی با تاکید به یک راه اخیر در کشور ونزوئال و دستیابی انسانی بحران

 این کشور سیاسی نظامی و دیگر مقامات امکان پذیراست ؟ به عبارت نظامی و سیاسی تا چه حد
 کشور از مقامات رسمی و مخالفان نقش اساسی در گسترش بحران امنیت غذایی در این اعم

 ان ملل متحددر شورای امنیت سازم توان ارجاع موضوعحل پیشنهادی محقق را میداشتند و راه
این در  بر آن به همراه ایجاد یک مکانیزم سازنده دانست. عالوه جهت پیگرد حقوقی مسئوالن

های حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات غیر بینطریق روش  از مزبور بحران تالش هستیم تا
نتی و نابع اینترمریق گردآوری المللی حل نماییم. روش تحقیق در پژوهش مزبور از طالمللی و بین

 الملل بوده است.ای در حوزه حقوق و روابط بینکتابخانه
 

 پیشینه پژوهش  -1
-ینبهای زمانبیشتر تحقیقات صورت گرفته توسط سا پیرامون شرایط حال کشور ونزوئال        

نی بر یز مبنالمللی بشردوستانه بوده و امدادرسان جهانی بوده است.چنانکه در پژوهش حاضر 
 ها بوده است.استفاده از این گزارش

بحران » که پیرامون شرایط ونزوئال با عنوان  1در مطلبی از مویسس رندون و مارک ال اشنایدر
نوشته شده است ضمن بیان  2018در مارس  2«ون یک بحران انسانی منطقه ای استونزودال اکن

                                                           
1 - Moises Rendon and Mark L. Schneider 
2 - Venezuela’s Crisis Is Now a Regional Humanitarian Disaster 
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، از آینده شرایط انسانی وسیاسی کشور شرایط دشوار انسانی و مقصر دانستن حکومت ونزوئال
د. نویسندگان تسریع شرایط کمک رسانی در کشورهای همسایه را ضروری کنمیابراز نگرانی 

 .(Moises Rendon and Mark L. Schneider, 2018: 2)می دانند 
 قصرینمآنچه که در مطلب ایشان کمتر به آن پرداخته است بررسی این است که حال که 

ر چه نجام داد و دبرای تعقیب آنان ا توانمیاز دید نویسندگان مشخص هستند چه کاری فاجعه 
 سطحی می بایست اقدام نمود.

به  2017در آگوست 2«قوط ونزوئال و تاثیر آن بر منطقهس» با عنوان  1در مقاله ایوان الیس
خالت حکومتبررسی ابعاد مختلف فساد حکومتی ونزوئال پرداخته و با توجه به شدت آن و د

های مختلف و سقوط اقتصادی کشور ضمن اشاره به اینکه آینده این کشور مبهم است اشاره 
های های چریکی و مقاومتنموده دخالت مستقیم آمریکا ممکن است منجر به ایجاد دوباره گروه

ا ضد آمریکایی مانند خاورمیانه شود و بهتر است آمریکا از دخالت مستقیم خوداری نموده و ب
المللی پیش رو همچنین شدت فساد و وابستگی هماهنگی همسایگان کشور و در قالب اتحاد بین

حکومت حاضر و پیگرد موردی عوامل آن در خارج از کشور سبب ساز این است که رژیم 
مستقر ترک صحنه را با نابودی شخصی افراد عضو آن یکی فرض نماید و در نتیجه تا حد ممکن 

آنچه در اینجا به آن توجه کمتری شده این است که رژیم ( Ellis, 2017: 23) مقاومت می نماید.
های ضد حاضر ونزوئال پشتیبانی کلیت ملی ندارد و در نتیجه شرایطی که در مورد جنبش

گرای دوران جنگ سرد وجود داشت اکنون دیگر چندان ممکن به ذهن نمی رسد استعماری چپ
یم نه توسط ایاالت متحده که می بایست با ارائه گزارشات و و از سویی دیگر پیگرد رهبران رژ

 المللی در سطح جهانی صورت گیرد.   دالیل بین
 

  ی اهمیت امنیت غذاییمبانی نظر -2
توان و های ناهایی است که دولتهای سیاسی یا نظامی در جوامع ایجاد کننده بحراندرگیری

است، ناتوان هدولت حداقلی ضروری مردم که وظیفهمعموال فاسد را از برآورده کردن احتیاجات 
 دشومی هاملت  متر شدن خشباعث انباشته ناتوانی این گرایانهواقع به شکل یک رویکرد .می سازد

ماهیت   شور باک  ونزوئال این هایتحریم .بردباال می هاجامعه در  که نهایت امر سطح خشونت را
 بحران بیشتر انسانی هدایت داده است.  به  دار را اقتصادی و سیاسی مشکل

 مختلف هایای از بخشاست و به عنوان مجموعه غذیی و بی ثباتی پیچیده رابطه بین ناامنی
این مساله که رابطه بین امنیت غذا و امنیت کشور چگونه  .((WfpUSA, 2017: 8د گردمیدرک 

                                                           
1 - Evan Ellis 
2 - The Collapse of Venezuela and Its Impact on the Region 
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و نیاز ضروری ابتدایی برای  است رابطه متقابل است. غذا یکی از حقوق بنیادین بشری است
د شرایط بحران زایی را توانمیزندگی انسان است و فقدان امنیت غذایی حتی به شکل مقطعی 

برای یک کشور و مدیران آن ایجاد نموده است. از دیرگاه غذا برای نوعی اهرم فشار در 
ین امر خالف قوانین رفته است که هرچند در دوران معاصر اهای سیاسی و نظامی به کار میقابتر

 شهیر یدر پ یالمللنیو ب یمل یهاسازمان یررسمیو غ یامروزه، مجامع رسم»، اگرچه جهانی است
( تا امنیت غذایی را نیز تأمین Aghajanloo, 2018: 1«)باشندیم هایکن کردن فقر و مبارزه با نابرابر

 کشور ونزوئال نیز مجموعه  فعلی  ایطدر شر ناامنی غذایی همچنان ادامه دارد. اما متاسفانه کنند،
 است که تا حد زیادی ناشی از آشفتگی سیاسی ایجاد کرده در کنار یکدیگر بحرانی این عوامل
ومت از است. به نوعی رفتار حکومت در شرایط پیش آمده دخیل است و چون حک این کشور

 فتارش را توجیه نمود. با مقاومت ملی در برابر خارجی ر دتوانمین مشروعیت برخوردار نیست
 

 های غذایی های بحرانتاریخچه پیگیری -3
ای سابقه  هاالمللی و سوء مدیریت حاکمیتغیر بین  مخصامات  طول  در غذایی بحران

 این گرفتاری در بحران شدید دار در زمینه  های سابقهطوالنی دارد، کشور ونزئال از جمله کشور
اشاره  های تاریخی بحران امنیت غذاییاز مصداق چند مورد دارد به امنیت غذایی است. جای

امنیت غذایی در اسناد خاصی بپردازیم. حق  است به بیان جایگاه نمود. پس از ذکر این موارد الزم
المللی مورد توجه قرار نگرفته است ولی با جستاری در بین  صراحت در اسناد امنیت غذایی به بر

مهمترین آنها میثاق حقوق   ند سند مهم به این موضوع توجه نماییم کهدر چ  توانیماین زمینه می
بر تکلیف دولتها در  تاکید»  آن با الملل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده یازده و دوبین

المللی در جهت های بینحق بر غذا شهروندان با توجه به گرفتن همکاری  در تامین شرایط کافی
 موارد دیگری را جز وظایف اصلی اشکال سوءتغذیه و و مقابله با تمام رضایت حال شهروندان

کنوانسیون   یک و دو مواد در همچنین ،( ,2004Ahluwalia & Pooja: 2)1«آنها تلقی کرده است
و  هیچ گونه جانبداری مواد غذای بدون ارایه هرگونه»غذایی بیان شده است که   هایکمک
های غذایی گروه در  غذایی مواد  به توسعه کشاورزی، تولیدات در این سند  حاضر  اعضا تضمین

جدیدترین  در« ارد دیگر به عنوان تعهدات دولتهاآنها و مو های سیاسی در تامین بیمهو همکاری
 گرفته است و از کشورها خواسته شده که آن را در نظر گیرند. توجه قرار المللی موردسند بین

)2-1Article  :1999C/O International Grains Council,  tariatood Aid Committee SecreF(  

                                                           
اش شامل طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانوده هایکشور کهکند می بیان 11ماده  -  1

های طرف این میثاق به منظور شناسد.کشوریت میرسم به زندگی همچنین بهبود مداوم شرایط و خوراک، پوشاک و مسکن کافی
اذعان  المللی مبتنی رضایت آزاداساسی همکاری بین اهمیت خواهند کرد ودر این جهت به تدابیر مقتضی اتخاذ تامین این حق،

 دارند
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نقض حق   » به قالب توجه کنوانسیون اول ژنو در 32و 35، 23المللی مواد اسناد مهم بین  دیگر
 18و  5،14، مواد «بهره مندی حق بر تغذیه   های غذایی و شهروندان درو مصونیت محموله  بشری

ظ حقوق اسیران و امنیت غذایی در قالب حف  مصونیت در زمینه» انسیونپروتکل الحاقی اول کنو
 کنوانسیون سوم ژنو 91و  25،26،76،89، مواد «های بشریبه ویژه در کمک رسانی شهروندان و...

المللی به ویژه نسبت به المللی و غیر بینرعایت تنوع غذایی در زمان مخاصمات بین»در زمینه  
به  ژنو کنوانسیون چهارم 51و  50 40،49، 36، 23، 15و مواد  « ر نظامی افراد غی شهروندان و

 .(134-135: 1397)آدکانیان و خسروی،  1است شده توجه صورت صریح به این موضوع
غذایی و  هایو نزدیک بعد از جنگ اول جهانی نیز بحث غذا و بحران در طول تاریخ معاصر

است. اگر  مللی بودهالهای محلی و بیندگاهث داهایی که صورت گرفته بخشی از مباحشکنجه
س شواهد و است که بر اسا ارمنیان بخواهیم به مواردی اشاره نماییم از جمله بحث نسل کشی

عف و گرسنگی از مناطقی عبور دادند که در اثر ض ارامنه را به شکل عمدی عثمانی مدارک قوای
است. در  شاره شدهاها به این مسأله دادگاه در حو بعدها مباحث مطر هانگاری در نامه کشته شوند.
ها از روش کم های مرگ نازیبه فاجعه هولوکاست اشاره نمود. در اردوگاه توانمی مورد دیگر

 دریجیتغذایی و یا دادن مواد غذایی بدون هیچ گونه ارزش قابل توجه غذایی مسیر مرگ 
های محاکمات اهدادگ ز مواردی بود که بعدها درزندانیان بی گناه را پیش می بردند. این امر نیز ا

 نازی ها مطرح گردید.
یان جنگ نامید در جر توانمیمورد آخری که نوعی بازسازی اردوگاه های مرگ نازی 

های زمان جنگ دوم بود را هایی که یاداور اردوگاههای صرب ارودگاهبوسنی رخ داد که نیرو
ها های دادگاهقض حقوق بشری بود که در تحقیقات پروندهبازسازی نمودند. این نیز از موارد ن

یه و بحران شود در آینده مواردی ازنوع محاصره غذایی در جنگ سوربینی مینقش داشت. پیش
 غذایی در یمن نیز به موارد مورد بررسی اضافه گردد. 

 
 های حاکم بر این کشور  ونزوئال و سیاست  ساختار کشور -4

نفر  میلیون  28از  مربع مساحت وبیش کیلومتر 916.445با  جنوبی آمریکای درقاره ونزوئال
امپراطوری  مستعمره گذشته این کشور در»د. باشمیجمعیت است. پایتخت این کشور کاراکاس 

 آنجا نیز در بومی هایزبان این کشور اسپانیایی است، هرچند زبان مردمان نتیجه در و اسپانیا بوده
« حکومت این کشور جمهوری است نوع مستقل شد که 1811شور در سال رواج دارد. این ک

                                                           
ظارت کامل و موثر در غذایی با ن و های پزشکیرعایت مصونیت امنیت غذایی و عبور محموله یم بهتوانمیهای آن شاخصهاز  - 1

غذایی به  از مواد استفادهءغذایی و بهداشتی توسط طرفین درگیر مخاصمه و.... جلوگیری از فساد و سو ترانزیت آزاد مواد انتقال و
 بدهیم.  توانیم مورد توجه قرارمی وان اهرم فشار نسبت به شهروندانعن
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(CONAPRI, 2018: 1.) 
و شبه  دیکتاتوری اش درگیر حکومت هایازاستقالل از تاریخ بعد زیادی ونزوئال در بخش

انقالبی و شعارهای ضد  گرایانهچپ هایایده هوگو چاوز با 1999در سال » دیکتاتوری بوده است.
 در ای که،به گونهکردمیجامعه معرفی  اقشار محروم نماینده تبلیغاتی که او راآمریکایی و 

 به 1999ال در س اساسی و بهبود وضعیت ونزوئال به تغییرات جمهوری با تعهد ریاست انتخابات
 ز بهچاو .(CONAPRI, 2018: 2«)اساسی نیز اقدام نمود قدرت رسید و نسبت به تغییر قانون

از  قی ماند. بعددر قدرت با 2013و تا زمان مرگ سال   گرایانه روی آورد  عوامسیاسی   رفتارهای
ست وده اباو مادارو که معاون وی بود به ریاست جمهوری رسید. وی پیش از آن وزیرخارجه 

 د.باشمیو یا تجربه تخصصی ن ولی دارای هیچ گونه تحصیالت عالی دانشگاهی
گذاری شده بود  ه مادور)دالپاتریا(که توسط چاوز پایهطرح مواد غذایی توسط برنام»در ابتدا 

  ازیدگردمیهای مواد غذایی انجام و توزیع بسته ید. این طرح در جهت تقویت تولیدگردمیاجرا 
هرچند مشروع بود به داشتن کارت سرزمین »این توضیح  (Fernández & CLAP: 2019«)طریق

و  ه به خدمات اجتماعی دسترسی دارند معرفی شدپدری که توسظ مادارو برای کنترل افرادی ک
ه برنام»همچنین  .(Garzon and Muggah, 2019: 52)«انددهنظارت بر اینکه به چه کسی رای دا

CLAP نددهمیای راپوشش نها نیازهای پایهنامنظم است و اغلب محتوای جعبه  ایبرنامه» 
Berwick, 2019)). 

 نامعتبر  ار 2018وئال نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مجلس ملی ونز 2019در ژانویه سال
یاست مجلس در غیر قانونی اعالم کرد. خوان گوایدو ر  اعالم نمود و درپی آن دولت مادارو را

کومت لفت حپی آن و بر اساس قانون اساسی به ریاست جمهوری موقت انتخاب گردید که با مخا
ن آداخلی  ت را از سوی ایاالت متحده و عواملروبرو گردید. دولت مادارو این حرک  مادارو

للی برای حل المدر جلسات بین  نمود به صورتی که  دراز اعالم کرد و دست نیاز به سوی روسیه
ی نرسید. درحالی مناسب  اما به نتیجه ای تا سطح شورای امنیت تشکیل شداین بحران از سطح منطقه

ادامه  الونزوئبه حمایت از رهبران مخالفین در   جهان  هایو بسیاری از کشور  که آمریکا
های کمونیستی و... هم از حمایت روسیه، چین، کوبا و برخی کشور  ند، دولت مادارودهمی

 برخوردار است.
حکومتی مستقلی برای بررسی قدرت اجرایی امروزه در ونزوئال باقی نمانده است.  هیچ موسسه

هیچ گونه  است که نموده  هاییقاضی را شامل هاادگاهد سلسله اقدامات دولت مادارو و چاوز 
 شدید اعتراضات خیابانی،سرکوب اغلب  از طریق دولت استقالل نمی نمایند.  تظاهری نیز به

تشدید کرده و   سرکوب را نظامی هایدادگاه در نظامیانزندانی کردن مخالفان و محاکمه غیر
قانون گذاری سلب کرده است. کمبود شدید دارو و  همچنین قدرت را از رهبری مخالفین در قوه
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تغذیه نمایند و   های خود رانتوانند خانواده هابسیاری از ونزوئالیی مواد غذایی سبب شده است که
 .(2019گزارش سال  بان حقوق بشر،دیده)«بهداشتی ضروری دسترسی پیدا کنند  هایبه مراقبت یا
 

ترین نوان مهمع غذایی شهروندان ونزوئال امنیت حاکم بر هایسیاست تبعات -5
 پذیر گروه آسیب

د که درآم  به اجرا ونزوئالعلیه حکومت   مختلفی بر هایتحریم هادر طی این کشمکش
این  ادیاقتص رشد( 2019وئن )ژ اکنون است. هم تاثیرات زیادی بر اقتصاداین کشور گذاشته

 درصد 44 باالی ست و پنج وآمار بیکاری بهکشور بنا به گزارش خبرگزاری اروپا به منفی بی
 درصد 96ی اقتصاد دارای است. ونزوئال رسیده است. نرخ تورم نیز به ده میلیون درصد رسیده

د که با شدرصد آن توسط خریداران آمریکایی تامین می  75وابسته به نفت است که بیش از 
از  نیمی چاوز  قالب سوسیالستیدوران پس از ان است. در از دست رفته نفتی هایتحریم شروع

زون اخراج شدند که موجب کاهش روز اف ونزوئال  کارمندان شرکت مهم تولیدکننده نفت
 نار خلع ید صنایعدر ک های خارجیصادراتی نفت کشور شد. همچنین ممنوعیت دسترسی به ارز

شدید  بوددر نتیجه ایجاد کم و  تولیدات و کارخانجات و مزارع زراعی سبب کاهش چشمگیر
 زم برای ماشیناست. افزایش شیب قیمت مواد غذایی و آّب و مواد ال مواد مورد نیاز جامعه شده

د اددر نتیجه تع آالت صنعتی  و قطعات مورد نیاز آن ها  منجر به بوجود آمدن بحرانی شده است.
ند. از شویمکنندگان وادار به کاهش تولید و توقف ودر نهایت به ترک کشور تولید  زیادی از

ار  خش زیادیباقتصادی، سیاسی ونزوئال، بحران اقتصادی بزرگی بوده است که دامن  آثار بحران
اقتصادی و  اوضاع تر شدنوخیم» است.  همسایه نموده  آواره کشورهای هاو آن مردم را گرفته

 واد غذاییها به مسبب شده دسترسی خانواده 2014سیاسی در جمهوری بولیواری ونزوئال از سال 
قدرت » و دارو،  مواد غذایی کمبود (.USAID, 2019: 5«)های بهداشتی کاهش یابدو مراقبت دارو

حران بخرید کاهش پیدا کرده است و این در خدمات اجتماعی فروپاشی ایجاد کرده و یک 
م در فقر است که حدود نود درصد مرد سازمان ملل تخمین زده است. انسانی را ایجاد نموده

« باشندمی بشردوستانه هایکمک از مردم ونزوئال نیازمند تند و هفت میلیون نفرهس
(Congressional Research Service, 2019: 1.) 

و سیاسی که  اقتصادی است. رژیم ونزوئال با این حال پیش بینی زمان و سرانجام مادارو دشوار
های مخرب دولت، صادی سیاستاست که از لحاظ اقت واضح این مسئله دارد سقوط خواهد کرد.

مدیریت و سوء در ترکیب با شیوع فساد کنترل ارز و هااز جمله سلب مالکیت، کنترل قیمت
 زنده برای مردم نیاز مورد هایکاال تریناساسی حتی تولید برای ونزوئال اقتصاد دولتی هایشرکت

 تولید هزینه نفت، تولید کاهش این، رب عالوه»از بین می برد.  های خود راماندن به تدریج توانایی
احکام سلب مالکیت قبلی و افرایش  ها باشدن مخالفت بدهی تجمع، جمع خدمات تعهدات باال،
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برای پرداخت پول جدید از جمله وام، قطع دسترسی ونزوئال به ارز برای خرید  1بی میلی طلبکاران
 .Evan Ellis, 2017: 23)«)باشد کاالها از خارج حتی اگر قیمت نفت افزایش افزایش یافته

ی رومیط نظادولت ونزوئال در مقابل به سرکوب و بازداشت رهبران مخالفانش و ایجاد شرای
یوستند پلفان آورده است و از آنجا که در دوران تنش از نیروهای ارتش رسمی ونزوئال به مخا

بقای دوران ارجی نظامی برای خگر محافظ و کمک های سرکوبتصمیم گرفت از نیرو
وسی رحافظ محکومتش بهره ببرد. از این رو وارد اتحادی نظامی با روسیه شده که کمک گارد 

  است ز بحرانیبا همسایگان نی مرزهای کشور در ونزوئال شرایط  بقای خود را تضمین شده بداند.
ا به ی این کشور رمهاجر ونزوئالی هااند و میلیوندهها نفر شها محل عبور و داد و ستد میلیونمرز

امید برای نجات  های همسایه به چشممردم به کشور  اند.های همسایه ترک کردهمقصد کشور
های مجاور نیز با کشور سیاسی بارها مرزها بسته شد.  هایند. در ضمن به دلیل درگیریکنمی نگاه

های مرزی بر ورودی  اند. همچنان آنهات جدی شدههای حکومت ونزوئال دچار مشکالسیاست
هایش مانع از ورود کمک رسانی ن مرزبا بست  دولت ونزوئال»اند. نموده روی رهبران مخالفین باز

به داروهای  به علت عدم دسترسی  جه به بحران درون ونزوئال دامن زد.ها شد و در نتیبرخی کشور
   ست.بوده ا مبیاشور کلالزم و خدمات بهداشتی اولیه در ونزوئال یکی از مقاصد اولیه مهاجران ک

الیی نیز از اند. نزدیک به صد هزار ونزوئنفر به این کشور مهاجرت کرده 1200000کنون   تا
طقه مرزی باقی اند و بخشی از آنان در نزدیکی منطریق منطقه مرزی رورایما کشور را ترک کرده

رزیل و بقامات زیل است. ماند. این منطقه دارای راه دور و دور از سایر مناطق مرکزی برمانده
-38 :2019، بان حقوق بشردیده)« اندر منتقل ساختهیی را به نقاط دیگونزوئال 5250سازمان ملل 

  هایی مبنی برو گزارش  انداکوادور نیز در کنار برزیل و کلمبیا میزبان این پناهندگان بوده. (39
هدات امنی غذایی را درمیان مشاه و بحران ناذیهایی ناشی از سوءتغواگیردار و بیماری هایبیماری

 اند.از پناهندگان ورودی اعالم کرده خود
المللی شرایط بحران غذایی در این کشور نیز در این شرایط بسیار وخیم است. امدادرسانی بین

های غذایی کشور آمریکا ها به سختی پاسخگو است. کمکادامه داد اما در برابر حجم درخواست
توسط رهبر مجلس درخواست شده بود توسط رژیم اجازه ورود نگرفته است. کشور عمال هم که 

 ناامنی غذایی دستاورد آن بوده و در شرایط فقر و بحران وحشتناکی قرار دارد که سوء تغدیه
است. ساختار رژیم مادارو ساختاری ایدئولوژیک و عوام گرایانه است و قادر به پاسخگویی 

ای ست اما حس وحشت از سقوط و تمامیت خواهی در آن وجود دارد به گونههای جامعه نینیاز
 و د مگر در اثر فشار کمرشکن بحرانباشمیکه حاضر به هیچ نوع همکاری با مخالفین ن

                                                           
 مله این کشورها است.حتی حامیان خاص سیاسی همچون چین و روسیه نیز از ج - 1
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های برخورد معمول این حکومت اعمال شده قرار گیرند. سرکوب مخالفین از روش هایتحریم
المللی و ترس از مداخله نظامی خارجی رژیم را وادار به نبوده است که تنبیه خاطر شدت فشار بی

 عقب نشینی نموده است.
حران بدچار  امنیت غذایی در این کشور نیز ،وخامت اوضاع اقتصادی و سیاسی در ونزوئال با
مامی رای تاست. با نگاهی به اجزای امنیت غذایی که دسترسی به غذایی مناسب و کافی ب شده

که از  د درک می نماییم که در کشوریگردمیها به شکل پایدار را شامل انافراد در تمامی زم
های کشاورزی مناسب عاجز است و مردمانش با نداشتن آورده واردات مواد غذایی مورد نیاز و

 د، خریدهستن شغل و در نتیجه نداشتن درآمد و یا بی ارزشی پول و تورم افسار گسیخته روبرو
یل د و یکی از دالشومیدسترس بودن مواد غذایی به یک رویا تبدیل  غذایی مناسب و در مواد

د. از شروع باشمیاند همین علت یر شدههای همجوار سرازموج پناهندگان ونزوئالیی که به کشور
 این بحران تقریبا پیش بینی آینده ابعاد انسانی آن ناممکن شده است. 

غذایی  شکی وافزایش به خصوص در ابعاد پز ونزوئال دچار یک بحران انسانی بی نظیر رو به
مراه سوء هکشنده برای هزاران کودک به  هایاست و کمبود مواد غذایی، سبب بیماری شده

 زوئال بارهادرحالی که رژیم دیکتاتوری در ون»این کشور ایجاد کرده است.  در تغذیه گسترده
های اجتماعی ها و ساختاروط نهاداست، سق رد کرده های بشر دوستانه از خارج راکمک

ر کنند. در میلیون ونزوئالیی فرا 1.2همراه با سرکوب شدید اجتماعی سبب شده که  واقتصادی
و آواره  از کشور فرار کنند ها نفررود صدها هزار و شاید میلیونسال آینده انتظار می طی دو

توان رسان را میالمللی امدادینهای بهای سازماننگرانی . (Rendon & Schneider, 2018: 2)«شوند
در تالش برای  هاها در مورد شرایط ونزوئال دریافت گردید. هرچند این سازمانهای آناز گزارش

 د.باشمیها تر از توان آندارای ابعاد گستردهاما به شکل کلی بحران  کمک رسانی هستند
کره غربی تاریخ جدید در نیم بدترین بحران در ،ایجاد شده توسط رژیم ونزوئال بحران انسانی

به شکل »اند. آمیز را تجربه کردهخشونتاست که درگیری  است. این شرایط بدتر از کشورهایی
تولید  2013های سقوط کرده ونزوئال اشاره نمود. از سال به مجموعه شاخص توانمیمستقیم 

های مدیریت سیاستوءس ناخالص داخلی تقریبا پنجاه درصد کاهش پیدا کرده که این ناشی از
در گزارشی  .(Bahar, Meagan and Huang, 2018: 3)«دشومیاتخاد شده توسط هوگو چاوز ناشی 

و  2، صندوق پناهندگان سازمان ملل متحد1که با همکاری مشترک سه سازمان برنامه جهانی غذا
درصد از  82. دشومیتهیه گردید بحران را چنین وصف  2018ی درسال المللبیندیگر سازمان 

در  های مصاحبه شدهدرصد از خانواده سی »اساسی برخوردار نیستند  های اصلیمهاجرین از نیاز

                                                           
1 - World Food Program 
2 - UNHCR 
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درصد در حال  19شرایط به شدت ناامن غذایی و سایرین هم همگی در شرایط خطرناک هستند.
ادههستند همچون فحشا، گدایی، کار کودکان هستند. هشتاد درصد خانو 1اضطراری هایفعالیت

کیفیت و دسترسی غذیه مادران و کودکان به علت عدمها به امکانات پزشکی دسترسی ندارند، ت
به طور واضح دولت از پاسخگویی مناسب در برابر بحران  .)  ,2018Regnault: 1(2«بسیار بد است

در های مالی خود نه تنها عاجز است و مسئولیت پذیری مناسب را نیز ندارد و به خاطر گرفتاری
 د.کنمیهای سریع اکتفا حلاداره کشور درمانده و ناتوان گشته است و به راه

های خود واردات مواد غذایی و سایر احتیاجات پایه زندگی را بازپرداخت بدهی»دولت برای 
است. به گزارش رویترز واردات مواد غذایی در  کاهش داده 2017در حدود سی درصد در سال 

» مدیر برنامه جهانی غذا در  ( ,2018Sweeney: 3(«3درصد کاهش پیدا کرد 67پایان سال به میزان 
با خبرگزاری آلمان تقاضای کمک برای کلمبیا  (2019) ای در ماه مارس سال جاریمصاحبه

او گفت که کلمبیا در سراسر مرزهایش با ونزوئال با یک فاجعه انسانی گسترده روبروست تا  نمود.
 ند.رومیروندان باروبرو با گرسنگی به خانه خود جایی که بسیاری از شه

این نهاد برای امور بهداشتی و  بر اساس گزارش صلیب سرخ در ماه مارس تنها کمک رسانی
تغذیه و آب آشامیدنی برای ششصد و پنجاه هزار نفر مبلغی در حدود پنجاه میلیون مارک سوئیس 

در اکوادور از »برنامه جهانی غذا  ان(. کارمندVenezuela: Health Emergency, 2019دارد ) را نیاز
 کتابها یا هانقاشی نشریات، در ند: آن هاگویمیاز کودکان آواره ونزوئالیی چنین  مشاهدات خود

 داشتند، خود دست در را آنها وقتی و می پرسند این چی است؟ انددهدی را آنها شکل سیب تنها
  5 (Rujano, 2019) 4«است؟ سیب یک واقعا این آیا: ندکردمی گریه

های با ادامه بحران امنیت غذایی ونزوئال نه تنها دچار بحران در زمان حاضر خواهد بود که نسل
اثرات مخربی بر  تغذیه باعث بپردازند. سوء را وضع این بایست هزینهاین کشور نیز می آینده

های مزمن برای طوالنی ن و آینده سازان این کشور خواهد شد و از طرف دیگر بیماریکودکا
های وحشتناکی را بر کشور تحمیل خواهد نمود. از مدت با چندین نسل همراه خواهد بود و هزینه

اجتماعی در  های سیاسی وباعث ایجاد بحران طرف دیگر مهاجرت گسترده به کشورهای همسایه
ها سرعت انجام مهاجرت باالست اما بازگشت به ود. اصوال هرچند در مهاجرتمنطقه خواهد ب

دولت فعلی ونزوئال حسی بر مسئولیت داشتن در بحران ندارد  سرزمین به آن سرعت نخواهد بود.

                                                           
 منظور گذران زندگی است. - 1

2 - World Food Program 
3 - ACAPS, Thematic Report 

 .سیب بسیار پر ارزش است یک داشتن برای رضایت بود، خوراکی خوشمزه ای این آنها برای -  4
  منبع مذکور بدون هیچ تاریخ انتشاری است. - 5

https://insight.wfp.org/@ElioRujano
https://insight.wfp.org/@ElioRujano


 

 

 

103  بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئال و نقش طرفین درگیر در جنایت مزبور 
 

 

هزینه تامین  و عالوه بر آن وظیفه اصلی خود را درکنار تبلیغات ایدولوژیک حفظ رژیم می داند.
ها برای حفظ سلح و ایستادن در مقابل پارلمان و درخواست کمک از خارجیهای وفادار مگروه

های رژیم مادارو بر رفاه و سالمت مردم برتر بوده و این حکومت خود را خارج از خطر پیگرد
 بیند.قانونی می

ند نبود کشامی های خارجیآنچه اندیشه رژیم ونزوئال را به وابستگی روزافزون به طرف
از  ابدی واستگاه مردمی این حکومت است. تصور رهبران این حکومت بر مصونیتمحبوبیت و خ

صیات حکومت است. در خصو وحشتناکی که برای مردمانشان به همراه داشتند اشتباه بار مسئولیت
حکومت  فاف وشداری شایسته در کنار مردمساالری و گرفتن مشروعیت از روند قانونی انتخابات 

ایت عه و رعی جامنمایندگان ملت در پارلمان، تهیه و تدارک نیازهای ضرور داری با توجه به رای
 اصول حقوق بشر نیز اهمیت دارد و حق بر غذای کافی یکی از این اصول است.

 
 تبعات حقوقی بحران غذایی در ونزوئال  -6

ندان های حقوق بشری است که کشور ونزوئال و شهروبی شک حق بر غذا یکی از مولفه
ستیم که ه رصدددالیی در این زمینه با مشکالت جدید روبرو هستند، در این بخش از مقاله ونزوئ

حل ک راهچالش مزبور را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بدهیم و ی
 حقوقی در این زمینه پیشنهاد نماییم.

 المللی اد بینو مواد غذایی از دیدگاه اسن دوستانههای بشرمصونیت محموله -1-6
م وسط تمااید تبهمانگونه که اشاره گردید امنیت غذایی یکی از نیازهای اولیه بشری است که 

اده یازده میثاق مدر  که دولتها بنا به تعهدات خود در میثاقین حقوق بشری توجه نمایند، به ویژه
ه کذایی های غحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مواد یک و دو از سند کنوانسیون کمک

قش نها و در بخش پیشینه پژوهش بیان گردید به اهمیت تضمین حق مزبور توسط حاکمیت
ر ست که داشاره داشته االمللی در مقابله با اشکال نابرابری در توزیع مواد غذایی های بینهمکاری

هت مقابل ر جدانسانی و  د یک تحول اساسی و مهم با توجه به گسترش جمعیتتوانمینوع خود 
 .دباشمیفقر و گرسنگی در جهان حال و حاظر ما 

ها، آرامش نوعی از نیازهای اولیه بشری در جهت حفظ جان انسان» 1های بشر دوستانهمحموله
دادن به بازماندگان، حفظ تنوع بشری در زمان یک بحران و بالیای طبیعی که منجر به نابودی 

ها باید بواسطه کلیدهای حقوق بشر دوستانه از جمله: های دیگر است و این نیازمزارع و مکان

                                                           
1 - Humanitarian Assistance 

http://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/principles-good-practice-of-ghd/principles-good-practice-ghd.html
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بنابراین   .( ,2018Development Initiatives) 1«انسانی، بی طرفانه، طبیعی و مستقل سازماندهی شود
بنا به اصول  المللی دارد. و مخاطرات بین امروز ما های بشر دوستانه نقش اساسی در جهانمحموله

بشر این موارد دارای یک مصونیت اساسی در تمام مخاصمات بین المللی حقوقو موازین بین
د، در اینجا الزم است که به باشمیالمللی هستند که شامل مواد غذایی و داروها المللی و غیر بین

 المللی بپردازیم.قوانین بین جایگاه مصونیت مواد غذایی با استناد به
ان یک حق تحت عنوان حق بر غذا مورد حق مزبور هرچند به صورت معنای مستقل به عنو

اند اما در بطن خود مفاهیمی شناسایی واقع نشده است و اسناد ذکر شده آنها را مصداقی بیان نموده
ها باید نسبت به تامین تدریجی حقوق شناخته شده افراد اند که عبارتند از: تمام دولترا گنجانده

های توسعه اقتصادی و فنی و همچنین تامین لب طرحالمللی در قاجامعه با توجه به موازین بین
های همکاری ایجاد راستای حداقل شرایط زندگی از طریق امنیت غذایی، پوشاک و مسکن در

د در قالب حق بر رهایی از توانمیاین حق  یم اشاره نماییم. الزم به ذکر است کهتوانمیالمللی بین
 2.مال باشدگرسنگی و حق بر مواد غذایی کافی قابل اع

از دیدگاه حقوقی یکی از تدابیر مناسب برای تحقق امنیت غذایی در سطح ملی توسط دولت
ها، شناسایی امنیت غذایی از اقدامات دولت در زمینه امنیت غذایی نیز یکی ها، قانونگذاری است.

قالب در قوانین اساسی و عادی است. قانون اساسی کشور ونزوئال موضوع امنیت غذایی را در 
یم به توانمیهای آنها از مهمترین ویژگی مورد توجه قرار داده است و 305، 156، 91مواد 

ایجاد  3،سایر شهروندان به ویژه کارگران از تمام مزایای اجتماعی و امنیت غذایی برخورداری»
ی در های الزم در زمینه مواد غذایی، قانونگذاری در زمینه سالمت، امنیت و نیازهای آبصالحیت

کشاورزی پایدار  .های خود قرار بدهدصالحیت دولت است و دولت باید تقویت آن را در برنامه
های غذایی باید دسترسی ثابت در حوزه ملی به مواد غذایی، امنیت محموله ،در توسعه روستایی

                                                           
1 - Humanitarian assistance is intended to save lives, alleviate suffering and maintain human dignity during and after man-made 
crises and disasters caused by natural hazards ,”as well as to prevent and strengthen preparedness for when such situations 
occur" .  Humanitarian assistance should be governed by the key humanitarian principles of: humanity, impartiality, neutrality 
and independence. These are the  key  fundamental principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement 
(RCRC), which are reaffirmed in UN General Assembly resolutions and enshrined in numerous humanitarian standards and 
guidelines. In this report, when used in the context of financing data, humanitarian assistance refers to the financial resources 
for humanitarian action. 

های زحق بر رهایی از گرسنگی را زیر مجموعه حق بر غذا می دانند و معتقدند که حق نخست بر رهایی از قحطی یا تحقق نیا - 2
تر است که مستلزم سطح و نوع غذا است که سازگار با . در حالی که دومی، مفهومی وسیعاساسی ضروری بر بقای فرد داللت دارد

است آن است که حق نخست با واژه بنیادین توصیف شده است. در  از دالیلی که برای این تمایز مطرح شده کرامت انسانی باشد.
نه تدریجی به جلوگیری از قحطی دارد و از آنجایی  کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی اظهار شده که دولت تعهد فوری و

 قحطی با حق بر حیات مرتبط است. که رهایی از
 .به عبارتی باید مواد غذایی فارغ از هرگونه پرداخت اجتماعی باشد - 3

http://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/principles-good-practice-of-ghd/principles-good-practice-ghd.html
https://www.icrc.org/en/who-we-are/movement
https://www.icrc.org/en/who-we-are/movement
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و اصول توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی و...  و غذایی در جهت دستیابی به توسعه کشاورزی
 .( 91rticle A ,2019roject, PConstitute, 156  &305) 1 «رت گیردصو

ند نقض امنیت غذایی را به عنوان یک حق توانمیالمللی بین و داخلی های قضاییبنابراین نهاد
با توجه به تفسیر کمیته از ماده  2همگانی اساسی خود مطالبه نمایند و در عین حال این یک وظیفه

ذا ت اعتراض، دادخواهی و مراجعه به محاکم قضایی در مقابل نقض حق بر غهمراه با قابلی 12
 .(128 ،1392رزمخواه،  )طالیی ودباشمینسبت به افراد جامعه 

د شده ایراد صدمه شدید با عنایت به موارد یا  یم بیان نماییم که در ونزوئالتوانمیبنابراین 
ه به ه گرومیل عمدی شرایطی از زندگی بنسبت به سالمت جسمی یا روحی افراد آن گروه و تح

ا بندان منظور نابود کردن فیزیکی کلی یا جزئی یک گروه، جنایت نسل کشی نسبت به شهرو
ز اچ اجباری یک جمعیت ی کیفری و تبعید یا کوالمللبیناساسنامه دیوان  2تفسیر موسع از ماده 

 حقوق رخالف قواعد اساسیشهروندان همراه با ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی ب
ی امیت جسمدید به جسم یا تمد به قصد نوعی ایجاد رنج شتوانمیی و هرگونه اعمالی که المللبین

ز ر یکی اهاستناد به  د تلقی گردد و این قابلتوانمیو روانی شهروندان نیز جنایت علیه بشریت 
 جازهد چون اد بیشتر باشوانتمیطرفین درگیر است هرچند که سهم دولت مادرو در این بحران 

 ای را صادر نموده است. دوستانه بشر هیچ محموله ورود
 نقش مقامات نظامی و دولت مردان ونزوئال در بحران امنیت غذایی  -2-6

تجارت مواد  در 3هایی از قبیل ورشکستگی اقتصادی، انحصار طلبیدر کشوری که بحران
غذایی توسط نیروهای نظامی وجود دارد، بحران امنیت غذایی نسبت به شهروندان بدون شک 

در 4ونزوئالیی هایتن از مقام 60ها بیش از اسناد و مصاحبه جایی که بنا به است تا قابل آشکار
که بنا بطن فساد حاکم در تجارت مواد غذایی به عنوان یک تجارت پر سود درگیر هستند هرچند 
 هایبه گزارش واشنگتن پست، نتیجه این وضعیت بحرانی شدن موضوع غذا و تشکیل پرونده

  5است.  این کشور بوده رسیدگی قضایی توسط دادگستری ناموفق در
وزارت مواد غذایی را با سیاست  2004هوگو چاوز،رئیس جمهوری فقید این کشور در سال 

ها ایجاد نمود که این موضوع فرجام خوبی به همراه کشاورزی و کارخانه هایملی کردن زمین

                                                           
1 - Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela 

 محلی و شهروندن جهانی می باشد. های مردم نهاد، جوامع مدنی و توسط سازمان - 2
 بوده است. قاچاقمنظور  - 3
کارگران که به نوعی با قدرت  های ارتشی و گروهی از شرکت ها وها،مقامات دولتی،ژنرالاین گروه شامل: مالکان شرکت - 4

 .متصل هستند
ع زیادی در آن غذا بهتر و بیشتر از دارو است و نفتجارت  بین نموده است: شسته کلیور آلکاالبه عبارتی بنا به سخنان ژنرال بازن - 5

 به چشم می خورد.
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قیمت نفت به عنوان  2014بزرگترین ضربه به اقتصاد این کشور زمانی بود که در سال » نداشت و
تنها محرک اقتصادی این کشور کاهش یافت و این کشور با شورش وسیع روبرو گردید اما مادور 

ن کشور با اختیارات کامل منجر به فساد گسترده با واگذاری حل و فصل این بحران به ارتش ای
یم عدم فروش محصوالت غذایی توسط توانمیهای بحران ونزوئال ، از دیگر ویژگی1آنها گردید

د در نظر توانمیفروشندگان بزرگ اروپایی و امریکایی از جمله موارد مهمی تلقی نمایم که 
به عبارت  .های انسانی اشاره نماییمیر بحرانو سا 3(14-16، 1395اقتصاد آنالین، «) 2گرفته شود

تواند در تحقق ناامنی غذایی محوری های نظامی و نیروهای دیگر همکار آنها میدیگر نقش مقام
این  های جدید توسط دولت توان پاسخگویی بهبوده است تا جایی که حتی ایجاد سیاست

 موضوع را نداشته است.   
 امنیت غذایی به صورت عملی  های حقوقی بحرانرویکرد -6-3

های حقوقی و سیاسی المللی از روشالملل برای حل و فصل اختالفات بیندر اصول حقوق بین
د و در این مقاله به دنبال آن هستیم که به یک راه حل عملی با توجه به موازین گردمیاستفاده 

امنیت سازمان ملل متحد در دو الملل دست یابیم. اولین زمینه ارجاع موضوع به شورای حقوق بین
 2019فوریه  26های بشر دوستانه بنا به نشست مورخ قالب طرح مسئولیت حمایت و تامین کمک

با همکاری اعضا شورای امنیت سازمان ملل متحد،ایاالت متحده آمریکا و سایر کشورها نسبت به 
های روسیه و دولت از طریق و همسایه جنوبی هایهای بشر دوستانه از طریق کشورارسال محموله

است ولی نیروهای امنیتی ونزوئال در تالش برای  شده انجام  چین نسبت به دولت رسمی ونزوئال
بشر دوستانه از جمله   هایمحموله رئیس مجلس ملی ورود4خوان گایدو هایخنثی سازی فعالیت

ی مانع شدن برای کمک د نوعتوانمیغذایی و دارو را به خشونت کشیدند که در نوع خود  مواد
 رسانی به حساب آید.

 مجمع عمومی سازمان ملل و با توجه به 46/182از سوی دیگر دولت ونزوئال بنا به قطعنامه 

                                                           
، استاد زراعت در دانشگاه زولیا، می گوید دولت اکنون تمام غذای خود را از «ورنر گورتیگرز »  بنا به گزارش دنیای اقتصاد  - 1

 ها سر به فلک بکشد. خارج وارد  می کند اما فساد باعث شده قیمت
اش به واشنگتن پست می گوید از وقتی که بحران غذایی در این کشور مریکای جنوبی به شرط فاش نشدن نامیک تاجر آ - 2

های ونزوئالیی داده؛ از جمله هشت میلیون دالر به کسانی داده که در وزارت مود غذایی ها دالر رشوه به مقامشدت گرفته میلیون
والت غذایی به دولت ونزوئال سود کالنی به دست می آورد. براساس اسنادی اند.او می گوید از فروش محصمشغول به کار بوده

که آسوشیتدپرس به آن دسترسی پیدا کرده فقط در یک فقره،این تاجر قراردادی پنجاه و دو میلون دالری برای واردات ذرت با 
هایی منعقد شده ین قراردادها با شرکتدولت مادورو امضا کرد که بیست میلیون دالر آن صرف پردخت رشوه شده بود. برخی از ا

ها فقط روی کاغذ وجود دارند و که هیچ تجربه ای برای معاالت مربوط به مواد غذایی ندارند. به عبارت دیگر، بسیاری از شرکت
 وجود خارجی ندارند.

 است.  14تا  6منظور سطرهای  - 3
4 - Juan Guaidó 
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اهداف حقوق بشری در زمینه ارتقا امنیت غذایی توسط »استقالل باید  و بی طرفی ،اصول بشریت
های همجوار و های دولتبنا به گزارش این است که نگران کننده  آید و دولت مزبور به اجرا در

وضعیت  بهبود،پزشکی  هایشورای امنیت سازمان ملل متحد شهروندان نیاز جدی به درمان
 .(ouncilCecurity Sation Nnited U, 2019)«حقوق بشری دارند هایدیگر حمایت و اقتصادی

 آمره ال خالف قواعداز اعم با تفسیر گسترده و موجود اطالعات به توجه با یمتوانمی بنابراین
ت سط دولالمللی و اعمال فصل هفتم منشور در زمینه نقض فاحش حقوق بشر شهروندان توبین

ر قضیه لیبی استناد به رویکرد موجود د المللی باهای گسترده جامعه بینرسمی پس از تحریم
د کسب مجوز از نیازمن این موضوع هرچند که المللی را دارداز طرح مسئولیت بین امکان استفاده

کان وتو اینکه کشورهای چین و روسیه ام علیرغم کشورهاست  آرا است و اتفاق امنیت شورای
مومی به سبب عهای عضو مجمع این مولفه را دارند، در صورت روبرو شدن با این مانع نیز کشور

ای اقتصادی شور یک راهبرد اجرایی به و المللی امکان پیشنهاد قطعنامهنقض قواعد آمره بین
دی ا حدواجتماعی ملل متحد و شورای حقوق بشر را خواهند داشت هرچند که این موضوعات ت

 عملی است. 
ی کیفری شهروندان ونزوئالیی نیز المللبیندیوان  از سوی دیگر بنا به اصول حاکم در اساسنامه

های جنایت علیه مصداقاز  امکان طرح دعوا علیه دولت خود در زمینه حق بر غذا به عنوان یکی
در ابتدا پنج کشور  ،امنیت غذایی را نیز دارند بشریت و در صورت ایجاد صالحیت جرایم علیه

 13و کانادا از دیوان مزبور درخواست رسیدگی به موضوع مزبور با استناد به ماده  1آمریکا التین
درخواست رسیدگی  2شرحقوق ب المللی کیفری تحت عنوان نقض گستردهاز اساسنامه دیوان بین

ای که این موضوع باعث جنایت دیگری تحت گونه داشتند به به جنایت مزبور از دولت ونزوئال را
 شده است. 3شهروندان ونزوئالیی به کشورهای مجاور خود اجباری عنوان مهاجرت

مدارک موجود طرح دعوا به صورت مستقیم قابلیت امکان  همچنین الزم به ذکر است که
د و این یک نیاز اساسی در جامعه جهانی است باشمیتوسط کشورهای عضو دیوان را دارا بررسی 

المللی را حمایت بین ،یالمللبینهای از شهروندان و افراد ناتوان در کشور نیازمند کمک»که 
عدم  ،این حالت است که موضوع تحریم مقامات سیاسی کشور ونزوئال جلب می نماید و در

قامات دولتی و نظامی این کشور با استناد به تجربیات حقوقی در موضوع عمر مصونیت قضایی م
ملل متحد قابل  د به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در قالب فصل هفتم منشورتوانمیالبشیر یا کنیاتا 

هرچند در پرونده صدور قرار تعقیب توسط دولت  .(Simons & Londoño ,2018)«اعمال باشد

                                                           
 راگوئه، کلمبیا و پرو است. این کشورها شامل: آرژانتین، شیلی، پا - 1
 ها شامل حق بر امنیت غذایی و دارویی است.این نقض  - 2
 د نوعی نسل کشی سازمان یافته باشد. توانمیاز مهاجرت  به عبارت دیگر اینگونه - 3

http://www.nytimes.com/by/marlise-simons
https://www.nytimes.com/by/ernesto-londono
https://www.nytimes.com/by/ernesto-londono
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این امر صحه  بر  المللی دادگستری نیز تا حدودی با یک استثنابلژیک علیه کنیاتا در دیوان بین
  الملل تنها درناز وزیران امور خارجه یک کشور طبق قواعد حقوق بی» گذاشته است که عبارتند 

مصونیت کیفری این مقامات در کشور خود،اسقاط حق مصونیت آنها توسط  عدم هایحالت
پس از پایان مدت تصدی خود و عدم اشتغال در مناصب دیگر از مصونیت  دولت متبوع خود،

المللی کیفری این مصونت قابل پذیرش نیست دیوان بین در برخوردار خواهند بود  علیرغم اینکه
عباسی و سادات میدانی، میر)«دارد  را و فرد حتی در دوران مسئولیت خود امکان تعقیب قضایی

1389 :163). 
 های تکمیلید در قالب صالحیتتوانمیهمانگونه که بیان گردید، رسیدگی به جنایات مزبور  

ارجاع  عنوان نهمین» د و جالب توجه این است که پذیرش این وضعیت به باشمیاعضا  و ارجاع 
ارجاعی وضعیت  از سوی دول عضو بوده است با توجه به اینکه تا پیش از این دولت ها با خود

الزم به ذکر است «.  ندکردمیقلمرو تحت تصرف خود به موضوع رسیدگی   در  جرایم داخلی
زیابی و اساسنامه رم شروع به ار 15و  14دادستان دیوان با استناد به ماده » 2019که در فوریه سال 

گران غیر دولتی جهت احراز طرح دعوا تحقیقات مقدماتی براساس مکاتبات و گزارشات کنش
علیه این کشور به جهت پیگرد قانونی جنایات به وقوع پیوسته را شروع کرده است و این موضوع 

   ) ,2019Human Rights Watch(1«نیز عطف شده است 2014حتی نسبت به بحران مزبور از سال 
و  گرسنگی» با عنوان  المللبینی دیگر از رویکردهای اساسی با توجه به گزارش عفو یک

های از قبیل بازداشت » هاییبه وجود مجازات« ونزوئال  مجازات و ترس، فرمول سرکوب در
غیرقانونی و تهدید علیه شهروندان حتی در مقابل سلب امینت غذایی توسط مقامات دولتی با 

عنوان شورشی معرفی  به را ای که آنهامختلف صحه گذاشته شده است به گونه عوامل از استفاده
 «ام حاکم به این برخورد نگاه دارداست و به عامل دفاع مشروع خود جهت استقرار نظ نموده

(Amnesty International Report, 2017/2018).  
استفاده از روش  یاب با های حقیقتارجاع جرم جنایت علیه بشریت توسط تیم بنابراین امکان 

تحوالت جدید در  یکی از» ارجاع به کمیسیون تحقیق جهت پیگرد مقامات مزبور وجود دارد، 
الملل امکان قرار دادن تحریم نسبت به مقامات سیاسی بلند پایه به ویژه وزیر امور حوزه حقوق بین

المللی داشته اکرات بینند نقش مهمی در به ثمر رسیدن مذتوانمیباشد که خارجه کشورها می
های عضو اتحادیه اروپا و همچنین کشور .(Amnesty International Report, 2017/2018)«باشند

هایی را علیه این کشور به ویژه مقامات رسمی از جمله نیکالس مادورو نهاد رسمی آن تحریم
فی برای دولت مزبور دراین منطقه جهت هرگونه معامله رسمی به عنوان مجازات خفی سایر افراد

                                                           
حی باالتر جنایت های مورد بررسی اعمال و رفتار نظامیان و مقامات دولتی به صراحت جنایت علیه بشریت و در سطدر گزارش - 1

 علیه امنیت غذایی تلقی شده است.
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 1.اندتهامنیت غذایی در نظر گرف در پاسخ به جنایت علیه
به عبارت دیگر با استناد به مطالب بیان شده لزوم تعقیب قضایی مقامات نظامی این کشور به 

د امکان پذیر شود و نقش توانمی 2سبب جنایت علیه بشریت و تهدید امنیت غذایی مردم
المللی کیفری مطرح شده  از اساسنامه دیوان بین لمللی با استناد به مواداکشورهای عضو دیوان بین

د یکی از عوامل مهم در پیگرد توانمیای باشد که در نوع خود د دارای جایگاه ویژهتوانمی
 قضایی عوامل این جنایت تلقی گردد. 

 
 گیرینتیجه

و ساختاری است که  های سیاسی، غذاییبحران  کشورهای درگیر در  ونزوئال یکی از 
المللی های بینگزارش  بنا به اند به صورتی کههای جدی قرار گرفتهآسیب شهروندان آن مورد

 المللی و عدم درک صحیح از دیپلماسیهای بینیک فاجعه انسانی به خاطر بی توجهی به سیاست
مسئوالن، عدم حال وقوع است. شهروندانی که به سبب فسادهای حاکم  واقعی در این کشور در

دولت  های جامع و درست توسط قوای قانون گذاری و نوعی مقابله سیاسی بینسیاست گذاری
رهبری مادرور و خوان گایدو رهبر مخالفان سیاسی و عوامل دیگری از جمله  رسمی کشور به

  های خارجی با مشکالت معیشتی به ویژه بحران امنیت غذایی کههای سیاسی بین قدرترقابت
در نظر گرفتن  ند. باباشمید نوعی جنایت علیه بشریت توسط طرفین درگیر باشد،روبرو توانمی

ایجاد مشکالت مزبور توجه داشته است  که به مسیر موارد مطرح شده بویژه در بخش اول مقاله
نوعی جنایت علیه بشریت و جنایت علیه امنیت غذایی نسبت به شهروندان غیر نظامی صورت 

این موضوع حائز اهمیت است که نقش دولت رسمی کشور از جمله نیکالس مادور  گرفته است و
و سایر مقامات نظامی وابسته در این موضوع بسیار پر رنگ تر است که از جمله این مسایل 

 و شکنجه تحت هر شرایطی برای شهروندان، دوستانه های بشریم به ممانعت از ورود کمکتوانمی
رعاب مردم به عدم اعتراض به وضعیت موجود با تورم باال و افزایش ا آشوب در کشور به سبب

نسبت به سایر شهروندان بی دفاع و... اشاره نماییم که مورد توجه قرار  3های مواد غذاییقیمت
 گرفته است. 

البته در کنار نقش نهاد رسمی قدرت در بحران مزبور الزم است به نقش مخالفان کشور نیز 

                                                           
که از مسئولیت  لوئیزا اورتگا، دادستان کل سابق ونزوئالالمللی کیفری توسط الزم به ذکر است که این طرح دعوا در دیوان بین - 1

 و ه به  مواردی چون اعداماست. ک خود برکنار شده است، در نهاد مزبور نسبت به نیکالس مادرو و دیگر وزرای دولت انجام شده
 گذشته و غیره اشاره شده است سال سه طی نفر هزار هشت از بیش قتل

د بعد از موضوعات توانمیی دادگستری در آینده المللبینی و دیوان المللبینهای پیشنهادی به دیوان کیفری یکی از صالحیت - 2
 زیست محیطی باشد. 

در بخش تولید، واردات و توزیع مواد غذایی توسط مقامات نظامی و وابستگان قدرت در  وجود فساد اقتصادی سازمان یافته - 3
 کشور یکی از این موارد می باشد.
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ش الزم را جهت همکاری و یک وحدت ملی جهت مقابله با شدت گرفتن که تال توجه گردد
ای که از زمان شدت گرفتن بحران میلیون ها نفر به کشورهای دیگر اند به گونهبحران نداشته

 اند. اند که با خود مشکالتی را نیز برای کشورهای همجوار نیز ایجاد نمودهپناهنده و آواره شده
های چالش مزبور با یک بن بست جدی در حل و فصل از طریق روش به صورت واقع بینانه،

د در حل این توانمیدیپلماتیک و حقوقی روبرو شده است و از دیدگاه پژوهشگران چند راه حل 
هایی چون ایجاد یک کانال حقوقی با نظارت ارگان :عبارتند از بحران مفید و کاربردی باشد که

از  51المللی با استناد به اصل های بینهمکاری وق بشر و... وسازمان ملل متحد و دیده بان حق
واین بدین معنی است که دولت نیکالس مادورو باید از طریق سازمان  منشور سازمان ملل متحد

ملل درخواست الزم را به مجمع عمومی ارسال نماید، دیگر مورد ارجاع موضوع مسئولیت 
خطرات جدید تهدید کننده شهروندان بر اساس حمایت با توجه به نقض فاحش حقوق بشر و 

د صورت گیرد توانمیاز طریق شورای امنیت و اتفاق آرا  فصل هفتم منشور ملل متحد است که
است که توسط  1د با وتو کشورهای چین و روسیه نیز روبرو شودتوانمیهرچند که این روش 

اساسنامه  از 14استناد به ماده  با  فریی کیالمللبیندادستان دیوان  امنیت به شورای عضو کشورهای
د صورت گیرد و همچنین از طریق اقدام شهروندان ونزوئالیی در توانمیالمللی کیفری دیوان بین

ممکن است و نکته  انددهالمللی کیفری را مورد پذیرش قرار داکشورهایی که صالحیت دیوان بین
المللی را مورد پذیرش قرار داده های بینمثبت در این است که کشور ونزوئال صالحیت دیوان

تر به د به صورتی راحتتوانمیشهروندان را  است که امکان رسیدگی به جنایت ناقضان حقوق
  دنبال داشته باشد.

ترین ازهالمللی امکان تغییر و تحوالت آن است و تهای قواعد حقوق بینویژگی یکی از
 تیک ناقض حقوق بشر حتی در سطح رهبرانهای دیپلمادادن شخصیت نگرش امکان قرار

ن ای ایکشورها مانند رهبران صرب جنایتکار در جنگ بوسنی،صدام،عمرالبشیر و برخی وزر
 انتقال هایمینهزالمللی است که به نوعی باعث ایجاد اختالل در های بینها در لیست تحریمرژیم

ین با قرار دادن برخی از ا توانمییز د. در مورد حاضر نگردمیالمللی آن ها پول و روابط بین
، ن هاآهای ناقض حقوق بشر در لیست تحریم شدگان و تحت تعقیب قضایی قرار دادن شخصیت

ست که در شرایط المللی نمود و الزم ادولت رسمی ونزوئال را مجبور به پذیرش شرایط جامعه بین
، کودکان ویژه ر غذا شهروندان بهدسترسی شهروندان به حقوق اولیه انسانی آنها از جمله حق ب

 زنان و افراد پیر توجه جدی صورت گیرد.

                                                           
د از طریق ایجاد قطعنامه توسط مجمع عمومی توانمیدر عین حال این موضوع در صورت عدم تصویب قطعنامه الزم االجرا  - 1

د در نوع خود راه حل مفیدی باشد و راه حل حقوقی نیز ارجاع موضوع توانمیهایت سازمان ملل متحد نیز صورت گیرد که در ن
 د در قالب یک صالحیت قابل طرح باشد.توانمیجنایت علیه بشریت با تفسیر موسع از امینت غذایی است که این جنایت 
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