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های حقوق سازی مديريت آب بر مبنای رهیافتبهینه
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 چکیده
نیاز به آب به عنوان یک عنصر حیاتی برای بشر، دسترسی به آب را به عنوان 

دهد. این حق که در پرتو حق حیات یک حق در زیر سایه حقوق بشر قرار می
ن حقی مستقل با وصف حقوق و سالمت شکل گرفته است، امروزه به عنوا

گردد که با تکیه بر آثار گسترده خود ارائه دهنده رویکردی بشری مطرح می
باشد. در واقع حقوق بشر با تحمیل تعهد نوین در حکمرانی و مدیریت آب می

به دولتها موجد الزاماتی است که مدیریت آب را به منظور تأمین و تضمین 
ساز تحول در اصول کلی حاکم بر این زمینهاین حق تحت تأثیر قرار داده و 

باشد. در این رابطه جنبه ایجابی حقوق بشر در مقام احترام و اعمال میحوزه 
حق آب و جنبه سلبی در مقام حمایت از این حق و جلوگیری از نقض آن از 

شود. براین اساس، نوشتار حاضر در صدد طریق مدیریت مناسب آب ظاهر می
 ، ضمن تحلیل ارتباط میانحقوق بشریریت آب در چارچوب است با مطالعه مد

 لاصو ارائه وی سازشاخصاین دو حوزه، از رهیافتهای حقوق بشر به منظور 
سازی مدیریت آب و تبیین ضرورت آن بهره گیرد. در انجام این بهینه ی درکل

تحلیلی  -ای و اینترنتی از روش توصیفیپژوهش با بررسی منابع کتابخانه
 .اده شده استاستف
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Abstract 
The importance of water as a vital element for the humanity 

included the access to water as a right in human rights. This 

right that formed in the light of the rights to life and health and 

became an independent right provided a new approach to the 

governance and water management in accordance with its 

widespread effects. In fact, human rights lead to the imposition 

binding obligations on the states which effect the water 

management by creating requirements to warrant the water 

rights and underlie the evolution of general principles which 

govern water management. This includes negative and positive 

aspects. The positive aspects emerges in the exercise of the 

right to water and the negative aspect acts in the protection of 

this right and in prevention of violation through appropriate 

management of water. This article studied the water 

management in the light of human rights in the purpose of 

creating relationship between these two aspects and gets help 

from human rights approach to improve the water management 

and explain its necessity. The study was based on descriptive 

and analytical methods according to the library and internet 

data. 
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 مقدمه  -0

ضرورتی مبتنی بر نیازهای  مدیریت آب سازیبهینه در عصر حاضر
های مختلف به منظور تحقق اهداف لفهؤگیری از مکه بهره بشری است

. از این منظر حقوق بشر موجد نظام کندمیارتقایی و حمایتی را طلب 
هنجاری وسیعی است که حداقل استانداردهای الزم برای مدیریت 

را در برداشته و بر تمام عناصر تشکیل دهنده این مفهوم مناسب آب 
گذار ثیرتأ آب منابع نهیبه مصرف و عیتوز توسعه، ،یزیربرنامهیعنی 

است. این اثر بخشی در کشورهایی که قانون خاصی برای الزام دولت 
حق دسترسی به آب سالم به عنوان حقوق اولیه شهروندی  تأمینبه 

ت گرفته از حقوق بشر به أوده و الزامات نشتر بوجود ندارد، گسترده
حق آب و حفظ پایداری  تأمیندر تحمیل تعهد به  عنوان راهکاری مهم

شود میمنابع آبی در پرتو حکمرانی و مدیریت مناسب محسوب 
(Caponer, 1992) که در رابطه  همکاری اقتصادی و توسعه. سازمان

رد و اجرایی وسیعی دا بهبود و اصالح حکمرانی آب تجربه مطالعاتی با
تاکید کرده است که دستاوردهای حقوق بشری به  در گزارشات خود

خود بر محورهای اصلی مدیریت آب یعنی فرآیند  توجهقابل تأثیر جهت
نسبت به آب، تخصیص و پایداری حفاظت از منابع آبی،  گیریتصمیم

شوند میوب ــزار مناسبی برای بهبود مدیریت آب محســـاب
(OECD, 2015)حقوق بشر خود به عنوان یکی از  ابراین، هرچند. بن

، لیکن در تعیین و توسعه شودمیهای مدیریت آب محسوب نلفهؤم
ثر بوده و در تبیین محتوای این ؤی مدیریت مناسب آب مهالفهؤم
ارد از قصد د بر این اساس نوشتار حاضر گذار است.تأثیرنیز ها لفهؤم

 بهبود بر ثرؤم عواملزین حقوق بشر، طریق به خدمت گرفتن موا
با  را حوزه نیا در حاکم یهنجارها و آب نهیبه تیریمد یشاخصها

 بدین منظور، اهمیت پیوند آب رویکردی کلی مورد بررسی قراردهد. 
 تی آنـــو آثار تضمینی و حمایــــر در پرتــــوق بشـــبه حق

(Sharifi Tarazkoohi, 2003) زامات حاکم بر تبع این امر ال و به
مدیریت مناسب آب و ضرورت قانونگذاری ملی در این حوزه مورد 

 نگارنده، یهایابیارز یبرمبنا تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
نجام ا ی در رابطه با این موضوعفارس زبان به اتکا قابل یپژوهش تاکنون

 .است نشده
 

 اهمیت پیوند آب به حقوق بشر -8

آب و  متقابل ثیرأتساز یک حق بشری، زمینه آب به عنوانشناسایی 
ین ا حقوق بشر نسبت به یکدیگر در راستای تحقق اهداف مدنظر در

حق آب که به حق . (Cassar et al., 2004) دو حوزه خواهد شد
دسترسی به آب سالم برای مصارف چندگانه از جمله شرب، کشاورزی 

 رتباطشری و در ا، به عنوان یک حق مستقل بشودمیو صنعتی تعبیر 
. (Mcyntire, 2014)گردد با دیگر مصادیق حقوق بشرمطرح می

رغم عدم تصریح میثاقین حقوق بشر )میثاق حقوق مدنی و سیاسی علی
قوق کمیته حو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( به حق آب، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضمن تبیین آب به عنوان یک حق 
همه افراد بشر در دسترسی ایمن، کافی و قابل قبول به  بشری، بر حق

خواهد با احترام به حق آب و ید کرده است. کمیته از دولتها میکأت آب
 را از طرق مختلف تضمین نماینداین حق  تأمینخودداری از نقض آن، 
(E/C.12/2002/11) .قطعنامه شورای حقوق بشر این رابطه  در

حقوق بشر برای آب آشامیدنی سالم و »سازمان ملل متحد با عنوان 
در ایجاد ارتباط میان اجرای  المللبینکه ترجمان حقوق «بهداشت

، حق دسترسی به آب آشامیدنی باشدمیحقوق بشر و تحقق حق آب 
که  ندکمیسالم را حقی برگرفته از حق حیات و کرامت انسانی معرفی 

 زندگی دیگر مصادیق حقوق بشر از جمله حق برخورداری از 
 دنماین میـــم و روح را تضمیــدارد و سالمت جســانــاست

(A/HRC/15/L.14, 24/9/2010)این منظر تضمین حق آب  . از
ضرورتی حقوق بشری است که تأمین آن از طرق مختلف از جمله 

تها به منظور تبیین تعهدات دولآور است. مدیریت صحیح منابع آبی الزام
از عبارت ق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقو کمیتهدر این حوزه، 

ثر بودن عملکرد ؤاستفاده کرده است. لذا م( 1) «ثرؤاتخاذ اقدامات م»
 :CESCRI, The Right to Water) د ان باشـــدولتها باید نمای

General Comment No. 15, 2002)م. بر این اساس، احترا ،
ب به حقوق بشر حمایت و اجرای حق آب به عنوان آثار اصلی پیوند آ

ثر برای تحقق این اهداف از ؤکه دولتها را در اتخاذ اقدامات م باشدمی
نماید. در بحث از احترام، دولتها متعهد می طریق مدیریت مناسب آب

م یباید از تحدید حق آب و انجام هر گونه اقدام مستقیم و غیر مستق
ر د. د، خودداری نماینشودمیآب که منجر به نقض حق دسترسی به 

تعهد به حمایت، دولتها مکلف به اتخاذ کلیه اقدامات الزم در خصوص 
رسانی برای دسترسی آب به نحو شایسته و ارائه خدمات آب مدیریت

ند. در باشقابل قبول، کافی، برابر، امن و مقرون به صرفه اشخاص می
تعهد به اجرای حق آب نیز دولتها متعهدند تا از طریق اقدامات مثبت 

 صحیح و وضع قوانین داخلی مناسب در زمینه گذاریجمله سیاستاز 
 البته. Schreiber, 2008)) ش نمایندمدیریت یکپارچه و پایدار آب تال

تردیدی نیست که اجرای این تعهدات نیازمند توسعه مشارکت و 
سازی مدیریت آب و جلوگیری ی به منظور یکپارچهالمللبینهمکاری 

ولتها و سایر ارکان غیر دولتی اعم از عمومی از نقض حق آب از سوی د
گزارشگران ویژه  این رابطه رد .(Singh, 2016)باشد میخصوصی و 

بشر برای  قحقو»خصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 
های مختلف خود بر ضرورت در بیانیه« آب آشامیدنی سالم و بهداشت

ب و جلوگیری از مشارکت تمامی دولتها برای تضمین رعایت حق آ
مناسب  نقض این حق از طریق تمام ابزارهای الزم از جمله مدیریت

 ر. د(De Albuquerque, 2014; Heller, 2015)اند کید کردهأت آب
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 کافی نبوده تنها متعهد نمودن دولت به رعایت حق آب ،ااین رهنموده
و وی تمام دولتها و فعاالن حوزه آب و تضمین رعایت این حق از س

حق آب در مقابل  واقع رترل و نظارت بر آن نیز ضروری است. دکن
تمامی دولتها اعم از دولت اعطا کننده و ثالث قابل استناد بوده و نقض 

ی قابل تعقیب، و مستلزم المللبینآن باید از طریق مراجع داخلی و 
این منظر ضرورت  . از(Gupta et al., 2010)  جبران خسارت باشد

 های نظارتی و حل و فصل اختالف در مدیریت سمبینی مکانیپیش
باشد مید آب به حقوق بشر ـــپیوناوردهای ـــدستگر ــاز دیآب 

(De Albuquerque and Roaf, 2012; Heller, 2015). 

 

 الزامات مديريت آب در پرتو حقوق بشر -3

از حقوق  بشر تیمحروم در آب نامناسب تیریمد و تبعات سوء آثار
 منظور به یاساس اقدامات انجام به متعهد را دولتهاد، بنیادین خو

 بآ نهیبه تیریمد راستای در بشر حقوق الزامات شناسایی و اعمال
 Water Lex Declaration on International Water) نمایدیم

Law, 2012)در برگیرنده تعهدات ناشی از حق آب  که الزامات ن. ای
 است، بشر حقوق قیمصاددیگر  با ارتباطبه عنوان یک حق بشری و در 

که در  دباشمیمبتنی بر اولویت بخشی به نیازهای بشر در مصرف آب 
 ذیل به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 

 الزامات مبتنی بر مصاديق حقوق بشر -3-0

های مصرف از جمله شرب، صنعت و ارتباط حق آب با تمام زمینه
صادیق مختلف حقوق بشر از جمله حق کشاورزی، این حق را در پرتو م

غذا، حق سالمت، حق برخورداری از زندگی استاندارد، حق کار، حق 
آموزش، حق مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، حق تعیین سرنوشت و 
حق توسعه از طریق ایجاد فرصت برابر در دسترسی به آب قرار 

، کافی از این حقوق، دسترسی به آب رثأمت(Eslami, 2015). دهد می
ریت ی مدیهالفهؤمآب و حفاظت از منابع آبی به عنوان مهمترین  تأمین

ای نیز در این رابطه قابل اعمال آب قابل شناسایی بوده و الزامات ویژه
. حق بر سالمت، دولتها را مکلف به اتخاذ تدابیر الزم به منظور باشدمی

 کنترل بر حفاظت از منابع آبی در مقابل هر نوع آلودگی و نظارت و
نماید. الزامات ناشی از حق دهنده بیماریهای آبی میمناطق گسترش

رکت برای ذی تعیین سرنوشت و حق توسعه، ایجاد فرصت مشا
گیری مدیریت آب، تصمیمبر در فرآیند مدخالن و ذینفعان آب

گذاری در کارهای زیر بنایی از جمله و سرمایه برداری از منابع آبیبهره
مبنای قطعنامه مجمع عمومی  برسازد. ا ضروری میسدها رساخت 

، «حق آب آشامیدنی سالم و بهداشت»سازمان ملل متحد در خصوص 
منابع مالی مورد نیاز در خصوص دسترسی  چنین مشارکتی در تأمین

روری است ـــضآن نیز  م و انتقال تکنولوژیــــالـــه آب ســـب
(GA Res 64/292/2010). 

ت در فعالیتهای فرهنگی، الزام به شناسایی حق حق آموزش و مشارک
دسترسی مستقیم، جامع و کامل به اطالعات مرتبط با آب در مدیریت 

ارتباط حق آب با حق آزادی در دسترسی  . همچنینکندمیرا ایجاد آب 
به منابع آبی و ممانعت از قطع خودسرانه آن، توجه به کفایت آب از 

ب پیوسته و مداوم آ تأمینه و هم یبرای دسترسیت قابل، زانلحاظ می
در مدیریت منابع آبی به منظور تحقق پایدار این حق برای نسلهای 

. نظارت بر ذخایر آبی، جلوگیری از کاهش کندمیکنونی و آینده را طلب 
منابع آبی از طریق استخراج نامناسب و بی رویه و حصول اطمینان از 

ب، از دیگر الزامات مدیریت ای بر حق آهای توسعهبرنامه تأثیرعدم 
آب ناشی از تضمین حق دسترسی به آب سالم برای نسلهای آینده 

های زیست محیطی، تغییرات آب در این زمینه توجه به ارزیابی است.
های نظارتی نیز بینی نهادهای اجرایی و مکانیسمو هوایی و پیش

 .(Meier et al., 2013)باشد میضروری 

 

 نیازهای بشری بر الزامات مبتن -3-8

 مصارف و منابع نیب داریپا تعادل جادیایعنی  آب دیجد تیریمد مضمون
 تأثیرحت ت (Fahmi, 2016)ی سلن نیب وی بخش عدالتِ تیرعا با

رهیافتهای کلی حقوق بشر قرار دارد. ضرورت رعایت عدالت در 
مدیریت آب ناشی از رقابت بر سر دستیابی به این منابع و تضاد و تنوع 

که توزیع عادالنه آب بدون هیچ  باشدمیخواستها در دسترسی به آب 
بد لط، جنس، سن، مذهب و زبان را میگونه تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ

(Echeverria, 2013; Bluemel, 2005). این منظر تعادل میان  از
در تخصیص آب  نیازهای رقابتی بر مبنای اولویتهای حقوق بشر

مبتنی بر تخصیص آب در ارتباط با حقوق بشر الزامات  .استضروری 
ی وجهتقابل تأثیرکه  باشدمیبندی نیاز و نوع مصرف ناشی از اولویت

در رویکرد کلی، دولتها ملزم به مدیریت آب دارد.  سازیبهینهدر 
مزیت بخش خاصی از جامعه بر دیگری تخصیص آب بدون اولویت و 

 این هرچند. (Stoa, 2014; Shawkat et al., 2015) باشندمی
 است، لیکن پذیرشقابل حق دسترسی به آب رابطه بادیدگاه در 

بنای بندی تخصیص بر ماولویت امکان ثر از نیازهای بشر،أتردید متبی
. بر داشتخواهد وجود بران وضعیت آب شرایط موجود، نوع مصرف و

بشر، اعمال  ترین حقاین اساس اهمیت حق حیات به عنوان بنیادی
. هددمیآب با هدف رفع نیاز شخصی را در اولویت تخصیص قرار  حق

معیشت مردم در چارچوب حق غذا،  تأمیندر این رابطه ضرورت 
سالمت و حق برخورداری از زندگی استاندارد، نیاز صنعتی و کشاورزی 

الشعاع تخصیص آب برای شرب و در پرتو حق کار تحترا  به آب
شرایط و تأثیر . (Baillat et al., 2015) دهدمیبهداشت قرار 

 تأمیندر خصوص  اهداف توسعه پایدار، های نوع مصرفضرورت
نیازهای اولیه زیستی انسان، دستیابی به عدالت اجتماعی و تلفیق 
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حفاظت و توسعه منابع آبی را نیز در اولویت تخصیص قابل پیگیری 
ه سعیی همچون رشد اقتصادی و توهالفهمؤنماید. بر این اساس می

بع منا پایداری حفاظت از محیط زیست و منابع آبی خصوصاًپایدار، 
ر حذف انحصار دتجدیدپذیر آب شیرین برای نسلهای حاضر و آینده، 

ید ضرورت تقویت جایگاه ؤبران جدید، متخصیص و آبرسانی به آب
 و تضمین حقوق تأمینتخصیص آب در راستای در مدیریت و دولت 

 .باشدمیبشر 
 

گذار در تخصیص آب، امکانات و شرایط موجود از تأثیرعوامل  از دیگر
ندی بباید در اولویت جمله محدودیتهای طبیعی منابع آبی است که

رار مدنظر ق حاکم شرایطپرتو تناسب میان نیاز مصرف و مصرف و در 
بنابراین در مناطق خشک که با  .(Baillat et al., 2015)گیرد 

ستیم، تخصیص عادالنه آب به این محدودیت منابع آبی مواجه ه
مناطق و در داخل این مناطق در اولویت قرار دارد. در چنین شرایطی، 

 برای رفع نیازبران آب ثر از رهنمودهای حقوق بشر، وضعیتأمت
اشخاص در تخصیص آب، گیرد. لذا شخصی نیز مدنظر قرار می

ر عالوه ب .دقرار دارن اولویتدر  پذیر از جمله کودکان و بیمارانآسیب
الزامات مبتنی بر تخصیص آب، آنچه در  تأثیرموارد فوق، تحت 

 ییابد، اعمال محدودیتهامدیریت آب اهمیت بیشتری می سازیبهینه
آب در هر منطقه و  تخصیصبرداری و خاص برای صدور مجوز بهره

آب برای نسلهای کنونی نسبت به نسلهای  تأمینبخشی به اولویت
بوده و ن ذخیره آبله به معنای نفی اهمیت أاین مس هآینده است. البت

همانقدر اهمیت دارد که دسترسی به  توجه به ذخایر آبی برای آیندگان
در مدیریت آب لحاظ ای مهم لفهؤبه عنوان مآن مهم است و باید 

 .گردد
 

 گذاری ملی مديريت آبقانون حقوق بشر و -5

ات حقوق بشر در سطح گیری از الزامیکی از مهمترین روشهای بهره
بخشی . از این منظر اثرداخلی، توسل به قانونگذاری ملی است

ی مدیریت آب با خاستگاه حقوق بشری مبتنی بر قانونمند هالفهؤم
 Report of Organization for) استشدن در حقوق داخلی 

Economic Cooperation and Development, 2010) که  چرا؛
به رهنمودهای حقوق بشر در  وجهه قانونی اینونگذاری ملی با اعطقا

ی مدیریت بهینه آب و تعیین هالفهؤمتبیین  عرصه داخلی، ضمن
هی بدی .خواهد بودثر ؤم، در تحمیل تعهدات ناشی از آن نیز محتوای آن

گذاری ملی در این حوزه خود مبتنی بر تحوالت است تحول قانون
 .(Caponera, 2003) حقوق بشری خواهد بود

 

 گذاری ملی مديريت آبضرورت قانون -5-0

 ذاریگقانونمحور اصلی است که  مدیریت منسجم آب مبتنی بر چند
محور . (Fahmi, 2017) طلبدمناسب و متناسب در این حوزه را می

 و ایقوانین توسعه ، نیازمند وضعسازی محیطتوانمنداول یعنی 
یز ن ادسازی مناسبنهی است. محور دوم یعنی مدیریت پایدار منابع آب

. قانون ددگرمی محقق از طریق قوانینی که باید به کار برده شوند، تنها
ابزارهای مدیریتی جهت تحقق  تأمیندر محور سوم که مبتنی بر 

، به عنوان یکی از ابزارهای باشدمیاین حوزه تعهدات در اهداف و 
ولتها د . از این منظر تعهدات حقوق بشری،شودمیمدیریت بهینه ظاهر 

 سیاستها وبازنگری در به قانونگذاری ملی مدیریت آب و را متعهد 
 ;Staddon et al., 2012)د ــنماین موجود داخلی میـــقوانی

Cullen, 2011) . شده باید کافی، عادالنه و در برگیرنده وضعقواعد
مالحظات خاص حمایتی به منظور تضمین دسترسی کلیه افراد به آب، 

ی و های اجرایانت اجراهای قانونی و تعیین مکانیسمبینی ضمپیش
 .(Iza and Stein, 2009)باشد نظارتی 

 

حقوق »در خصوص  2202قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 
، بیانگر اجماع جهانی برای اعمال رویکردی «بشر برای آب و بهداشت

واحد مبتنی بر هنجارهای خاص حقوق بشری نسبت به آب در 
 دولتها خواسته شده است . در این قطعنامه ازباشدمینگذاری ملی قانو

تا در قانونگذاری ملی، حق آب را به عنوان یک حق بشری قابل استناد 
در مقابل دولت و قابل تعقیب از طریق مراجع قضایی داخلی و 

ه . در این رابط(Mier et al., 2013)د ی مدنظر قرار دهنالمللبین
، «آب آشامیدنی سالم و بهداشت»بشر در خصوص گزارشگر ویژه حقوق

تواند اجرای تعهدات حقوق بشری دولتها در خصوص مدیریت آب می
آنها مورد بررسی قرار داده و  داخلی و قوانین ملیرا در سیاستگذاری 

، بر مبنای حقوق بشر این اساس ی گزارش دهد. برالمللبینبه جامعه 
 شودآور ظاهر مین تعهدی الزامبه عنواقانونگذاری ملی مدیریت آب 

گیری از ضمانت اجراهای حقوق بشری در رابطه با آن ان بهرهامککه 
 خواهد داشت.وجود 

 

 رهنمودهای حقوق بشر در قانونگذاری ملی مديريت آب -5-8

ا اند تی متعهد شدهالمللهنجارهای بینسازی دولتها در چارچوب قاعده
در حقوق هنجارها ارد نمودن این ضمن اعمال حقوق اساسی بشر، با و

داخلی خود، در راستای تضمین و جلوگیری از نقض حقوق بشر تالش 
مرتبط  اصول این اساسبر  .(Sharifi Tarazkoohi, 2003)د نماین

 انونمندقی دارند، نیازمند شرب حقوق خاستگاهکه  با مدیریت بهینه آب
 مدیریت آب و سازیباشند و یکپارچهدن از طریق حقوق داخلی میش

تقویت و توسعه این حوزه را به همراه خواهد داشت. در عصر حاضر 



 

 

 0367تان ، زمس0تحقیقات منابع آب ايران، سال چهاردهم، شماره 

Volume 14, No. 1, Spring 2018 (IR-WRR) 

29 

 

بر نحوه و نوع  تأثیری، به منظور المللبیناقدامات مهمی در عرصه 
گذاری و قانونگذاری ملی در حوزه آب صورت پذیرفته است که سیاست

گذار خواهد بود. تأثیردر تحقق اهداف مدنظر در مدیریت مناسب آب 
سنادی نیز در این زمینه صادر شده است که از جمله مهمترین آنها ا

، 2ه پایداری آبها و توسعالمللبینتوان به اعالمیه پاریس در کنفرانس می
، 5و  بیانیه دوبلین در خصوص آب و توسعه پایدار 2اهداف توسعه هزاره

طعنامه و ق یرهنگـتفسیر عمومی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و ف
حقوق بشر برای آب » ان ملل متحد در خصوصــع عمومی سازممجم

ن اعتقادند که اصول ــر ایــاشاره نمود. صاحبنظران ب «و بهداشت
ه ــحاکم در این اسناد منعکس کننده رهنمودهای حقوق بشری است ک

لی نسبت ــه عنوان اصول راهنما در قانونگذاری داخــد بــایــب
 دمدیریت آب مدنظر قرار گیر ازیـسبهینهحق آب و  تأمینه ــــب

(Iza  and Stein, 2009; Echeverria, 2013). 

 
 جایگاه این منابع در حفظ پذیر بودن آبهای طبیعی وآسیبتوجه به 

حیات بشر و محیط زیست، مدیریت، حفاظت و توسعه منابع آبی به 
ده، کننصرفکننده و متأمینشیوه مشارکتی میان سیاستگذار، قانونگذار، 

توجه ویژه به نقش زنان در مدیریت و حفظ منابع آبی به عنوان 
کنندگان اصلی، شناسایی آب به عنوان یک کاالی اقتصادی مصرف

بسیار با ارزش و قابل معامله در بازار سرمایه به منظور جلوگیری از 
مندی همه افراد از رعایت اصل عدم تبعیض در بهره سوءمصرف آب،

ادالنه آب، به رسمیت شناختن حق شهروندان در آب سالم و توزیع ع
پیگیری، دریافت و انتشار اطالعات مرتبط با آب، خودداری از تحریم و 

ی، مللالبینجلوگیری از نقض مقررات مرتبط با حق آب از طریق مراجع 
سازی منابع آبی و فراهم نمودن امکان جبران خودداری از خصوصی

ی، از للالمبینی در سطح داخلی و ثر از طریق سیستم قضایؤخسارت م
جمله مهمترین اصول قابل برداشت از اسناد فوق به منظور انعکاس در 

ین مستنبط از ا .باشدمیگذاری ملی با هدف بهبود مدیریت آب قانون
و مشارکت نهادهای  اسناد، شناسایی و توسعه نقش نهادهای دولتی

یهای داخلی و غیر دولتی و خصوصی در مدیریت آب، توسعه همکار
ی از های حقوقحوزه ی، تعیین شفاف ارتباط حق آب با دیگرالمللبین

قانونگذاری ملی  برداری از آب درو یا بهرهجمله مالکیت، تصرف 
با توجه به  .(Khalfan, 2012)رسد مدیریت آب ضروری به نظر می

محتوای کلی این اصول، قانونگذاری ملی مدیریت آب باید مبتنی بر 
 وده وی بالمللبینسطح داخلی و  آب در عدم سوء استفاده از نتضمی

ی و در لمللابینتحدید حاکمیت دولتها نسبت به منابع آبی زمینه ساز 
توسعه حاکمیت دولتها نسبت به منابع آبی داخلی به منظور  عین حال

 ممنوعیت یا تحدید مالکیت شخصی نسبت به این منابع باشد.
 

 گیرینتیجه -0

هنجارهای عامی  ی موجد معیارها وبشر حق کی عنوان به آب ریتقر
های مرتبط با آب از جمله مدیریت است که ضمن تأثیرپذیری از حوزه

سازی حاکم بر این عرصه بهینهی هالفهؤمآب، به طور متقابل بر 
گذار است. در این رابطه رهیافتهای حقوق بشر به عنوان ابزاری تأثیر

د تا از طریق تبیین نگیرآب قرار میمناسب در خدمت مدیریت 
 ی مدیریت بهینه آب به ارتقا اهداف مدیریت پایدار منابع آبیهالفهؤم

ه توسع ،بخشی به نیازهای بشر در تخصیص آباولویت در چارچوب
پایدار، دستیابی به عدالت اجتماعی، تلفیق حفظ و توسعه منابع آبی و 

کمک نماید. هر چند در  حق آب برای نسلهای کنونی و آینده تأمین
شود و اجرایی میسازی ظاهر این زمینه حقوق بشر در مقام شاخص

ها نیازمند سیاستگذاری و قانونگذاری مناسب و نمودن این شاخص
های نظارتی است، لیکن نقش الزامات حقوق متناسب همراه با مکانیسم

ان وتی در این حوزه را نمیتأمین وی تیحما تعهدات لیتحمبشر در 
ارتباط تنگاتنگ حق آب با مصادیق مختلف حقوق بشر نادیده گرفت. 

حق غذا، حق سالمت، حق برخورداری از زندگی استاندارد، از جمله 
حق کار، حق آموزش، حق مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، حق تعیین 

ای ه، موجد تعهداتی است که بسیاری از حوزهسرنوشت و حق توسعه
ضمین حق آب از طریق مدیریت بهینه را پوشش مرتبط با تأمین و ت

 آب حق دیتحد ای و نقض ازی خوددار به تعهدبر این اساس، دهد. می
 حق نیا نقض مقابل دربدون هیچگونه تبعیضی  اشخاص از تیحما و

 ،هاسیاستو ارتقاء بازبینی و اجرای آن از طریق استانداردسازی، 
ور ای به منظانین توسعهقواصالح و وضع و ضرورت قانونگذاری ملی 
وزش و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، آم، مدیریت پایدار منابع آب

دسترسی مستقیم، جامع و کامل به اجتماعی و اقتصادی در حوزه آب، 
 نهادسازیکمک به ، جلوگیری از آلودگی آبها، اطالعات مرتبط با آب

ر بشر د وقهای نظارتی و اجرایی حقگیری از مکانیسممناسب، بهره
 آب مدیریت بهی بشر حقوق کردیرو حاصل، المللیسطح ملی و بین

آب  سازی مدیریتاز این منظر تقویت جایگاه دولت در بهینه. باشدمی
 سازی و انسجام مدیریتتواند به یکپارچهخصوصا در عرصه داخلی می

المللی منتج گردد. در این رابطه اثر بخشی آب در صحنه داخلی و بین
رد دولتها و پاسخگو بودن آنها در این حوزه ضرورتی حقوق بشری عملک

تواند مسئولیت دولت را به همراه داشته است که عدم توجه به آن می
 باشد.

 

 هانوشتپی

1- Adopt Effective Measures 

2- Paris Declaration, Water and Sustainable  
Development  
3- United Nations Millennium Declaration 
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