تحقیقات منابع آب ايران
Iran-Water Resources
Research

0367  بهار،0  شماره،سال چهاردهم
Volume 14, No. 1, Spring 2018 (IR-WRR)

25-20

Improving Water Management Based on
Human Rights Approaches

بهینهسازی مديريت آب بر مبنای رهیافتهای حقوق
بشر

R. Seyed Morteza Hosseiny2*

*0

راحله سید مرتضی حسینی

چکیده
 دسترسی به آب را به عنوان،نیاز به آب به عنوان یک عنصر حیاتی برای بشر
 این حق که در پرتو حق حیات.یک حق در زیر سایه حقوق بشر قرار میدهد
 امروزه به عنوان حقی مستقل با وصف حقوق،و سالمت شکل گرفته است
بشری مطرح میگردد که با تکیه بر آثار گسترده خود ارائه دهنده رویکردی
 در واقع حقوق بشر با تحمیل تعهد.نوین در حکمرانی و مدیریت آب میباشد
به دولتها موجد الزاماتی است که مدیریت آب را به منظور تأمین و تضمین
این حق تحت تأثیر قرار داده و زمینهساز تحول در اصول کلی حاکم بر این
 در این رابطه جنبه ایجابی حقوق بشر در مقام احترام و اعمال.حوزه میباشد
حق آب و جنبه سلبی در مقام حمایت از این حق و جلوگیری از نقض آن از
 نوشتار حاضر در صدد، براین اساس.طریق مدیریت مناسب آب ظاهر میشود
 ضمن تحلیل ارتباط میان،است با مطالعه مدیریت آب در چارچوب حقوق بشر
 از رهیافتهای حقوق بشر به منظور شاخصسازی و ارائه اصول،این دو حوزه
 در انجام این.کلی در بهینهسازی مدیریت آب و تبیین ضرورت آن بهره گیرد
 تحلیلی-پژوهش با بررسی منابع کتابخانهای و اینترنتی از روش توصیفی
.استفاده شده است

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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علیرغم عدم تصریح میثاقین حقوق بشر (میثاق حقوق مدنی و سیاسی
و میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) به حق آب ،کمیته حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ضمن تبیین آب به عنوان یک حق
بشری ،بر حق همه افراد بشر در دسترسی ایمن ،کافی و قابل قبول به
آب تأکید کرده است .کمیته از دولتها میخواهد با احترام به حق آب و
خودداری از نقض آن ،تأمین این حق را از طرق مختلف تضمین نمایند
) .(E/C.12/2002/11در این رابطه قطعنامه شورای حقوق بشر
سازمان ملل متحد با عنوان «حقوق بشر برای آب آشامیدنی سالم و
بهداشت»که ترجمان حقوق بینالملل در ایجاد ارتباط میان اجرای
حقوق بشر و تحقق حق آب میباشد ،حق دسترسی به آب آشامیدنی
سالم را حقی برگرفته از حق حیات و کرامت انسانی معرفی میکند که
دیگر مصادیق حقوق بشر از جمله حق برخورداری از زندگی
استــانــدارد و سالمت جســم و روح را تضمیـــن مینماید
) .(A/HRC/15/L.14, 24/9/2010از این منظر تضمین حق آب
ضرورتی حقوق بشری است که تأمین آن از طرق مختلف از جمله
مدیریت صحیح منابع آبی الزامآور است .به منظور تبیین تعهدات دولتها
در این حوزه ،کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی از عبارت
«اتخاذ اقدامات مؤثر» ( )1استفاده کرده است .لذا مؤثر بودن عملکرد
دولتها باید نمایـــان باشد (CESCRI, The Right to Water:
) .General Comment No. 15, 2002بر این اساس ،احترام،
حمایت و اجرای حق آب به عنوان آثار اصلی پیوند آب به حقوق بشر
میباشد که دولتها را در اتخاذ اقدامات مؤثر برای تحقق این اهداف از
طریق مدیریت مناسب آب متعهد مینماید .در بحث از احترام ،دولتها
باید از تحدید حق آب و انجام هر گونه اقدام مستقیم و غیر مستقیم
که منجر به نقض حق دسترسی به آب میشود ،خودداری نمایند .در
تعهد به حمایت ،دولتها مکلف به اتخاذ کلیه اقدامات الزم در خصوص
مدیریت آب به نحو شایسته و ارائه خدمات آبرسانی برای دسترسی
قابل قبول ،کافی ،برابر ،امن و مقرون به صرفه اشخاص میباشند .در
تعهد به اجرای حق آب نیز دولتها متعهدند تا از طریق اقدامات مثبت
از جمله سیاستگذاری صحیح و وضع قوانین داخلی مناسب در زمینه
مدیریت یکپارچه و پایدار آب تالش نمایند ( .(Schreiber, 2008البته
تردیدی نیست که اجرای این تعهدات نیازمند توسعه مشارکت و
همکاری بینالمللی به منظور یکپارچهسازی مدیریت آب و جلوگیری
از نقض حق آب از سوی دولتها و سایر ارکان غیر دولتی اعم از عمومی
و خصوصی میباشد ( .)Singh, 2016در این رابطه گزارشگران ویژه
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص «حقوق بشر برای
آب آشامیدنی سالم و بهداشت» در بیانیههای مختلف خود بر ضرورت
مشارکت تمامی دولتها برای تضمین رعایت حق آب و جلوگیری از
نقض این حق از طریق تمام ابزارهای الزم از جمله مدیریت مناسب
آب تأکید کردهاند ) .(De Albuquerque, 2014; Heller, 2015در

 -0مقدمه
در عصر حاضر بهینهسازی مدیریت آب ضرورتی مبتنی بر نیازهای
بشری است که بهرهگیری از مؤلفههای مختلف به منظور تحقق اهداف
ارتقایی و حمایتی را طلب میکند .از این منظر حقوق بشر موجد نظام
هنجاری وسیعی است که حداقل استانداردهای الزم برای مدیریت
مناسب آب را در برداشته و بر تمام عناصر تشکیل دهنده این مفهوم
یعنی برنامهریزی ،توسعه ،توزیع و مصرف بهینه منابع آب تأثیرگذار
است .این اثر بخشی در کشورهایی که قانون خاصی برای الزام دولت
به تأمین حق دسترسی به آب سالم به عنوان حقوق اولیه شهروندی
وجود ندارد ،گستردهتر بوده و الزامات نشأت گرفته از حقوق بشر به
عنوان راهکاری مهم در تحمیل تعهد به تأمین حق آب و حفظ پایداری
منابع آبی در پرتو حکمرانی و مدیریت مناسب محسوب میشود
) .(Caponer, 1992سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که در رابطه
با بهبود و اصالح حکمرانی آب تجربه مطالعاتی و اجرایی وسیعی دارد
در گزارشات خود تاکید کرده است که دستاوردهای حقوق بشری به
جهت تأثیر قابلتوجه خود بر محورهای اصلی مدیریت آب یعنی فرآیند
تصمیمگیری نسبت به آب ،تخصیص و پایداری حفاظت از منابع آبی،
ابـــزار مناسبی برای بهبود مدیریت آب محســوب میشوند
) .(OECD, 2015بنابراین ،هرچند حقوق بشر خود به عنوان یکی از
مؤلفههای مدیریت آب محسوب نمیشود ،لیکن در تعیین و توسعه
مؤلفههای مدیریت مناسب آب مؤثر بوده و در تبیین محتوای این
مؤلفهها نیز تأثیرگذار است .بر این اساس نوشتار حاضر قصد دارد از
طریق به خدمت گرفتن موازین حقوق بشر ،عوامل مؤثر بر بهبود
شاخصهای مدیریت بهینه آب و هنجارهای حاکم در این حوزه را با
رویکردی کلی مورد بررسی قراردهد .بدین منظور ،اهمیت پیوند آب
به حقـــوق بشــــر در پرتــــو آثار تضمینی و حمایـــتی آن
) (Sharifi Tarazkoohi, 2003و به تبع این امر الزامات حاکم بر
مدیریت مناسب آب و ضرورت قانونگذاری ملی در این حوزه مورد
تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت .برمبنای ارزیابیهای نگارنده،
تاکنون پژوهشی قابل اتکا به زبان فارسی در رابطه با این موضوع انجام
نشده است.
 -8اهمیت پیوند آب به حقوق بشر
شناسایی آب به عنوان یک حق بشری ،زمینهساز تأثیر متقابل آب و
حقوق بشر نسبت به یکدیگر در راستای تحقق اهداف مدنظر در این
دو حوزه خواهد شد ( .)Cassar et al., 2004حق آب که به حق
دسترسی به آب سالم برای مصارف چندگانه از جمله شرب ،کشاورزی
و صنعتی تعبیر میشود ،به عنوان یک حق مستقل بشری و در ارتباط
با دیگر مصادیق حقوق بشرمطرح میگردد ).(Mcyntire, 2014
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حق آموزش و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی ،الزام به شناسایی حق
دسترسی مستقیم ،جامع و کامل به اطالعات مرتبط با آب در مدیریت
آب را ایجاد میکند .همچنین ارتباط حق آب با حق آزادی در دسترسی
به منابع آبی و ممانعت از قطع خودسرانه آن ،توجه به کفایت آب از
لحاظ میزان ،قابلیت دسترسی برای همه و تأمین پیوسته و مداوم آب
در مدیریت منابع آبی به منظور تحقق پایدار این حق برای نسلهای
کنونی و آینده را طلب میکند .نظارت بر ذخایر آبی ،جلوگیری از کاهش
منابع آبی از طریق استخراج نامناسب و بی رویه و حصول اطمینان از
عدم تأثیر برنامههای توسعهای بر حق آب ،از دیگر الزامات مدیریت
آب ناشی از تضمین حق دسترسی به آب سالم برای نسلهای آینده
است .در این زمینه توجه به ارزیابیهای زیست محیطی ،تغییرات آب
و هوایی و پیشبینی نهادهای اجرایی و مکانیسمهای نظارتی نیز
ضروری میباشد ).(Meier et al., 2013

این رهنمودها ،تنها متعهد نمودن دولت به رعایت حق آب کافی نبوده
و تضمین رعایت این حق از سوی تمام دولتها و فعاالن حوزه آب و
کنترل و نظارت بر آن نیز ضروری است .در واقع حق آب در مقابل
تمامی دولتها اعم از دولت اعطا کننده و ثالث قابل استناد بوده و نقض
آن باید از طریق مراجع داخلی و بینالمللی قابل تعقیب ،و مستلزم
جبران خسارت باشد ) . (Gupta et al., 2010از این منظر ضرورت
پیشبینی مکانیسمهای نظارتی و حل و فصل اختالف در مدیریت
آب از دیــگر دستـــاوردهای پیونـــد آب به حقوق بشر میباشد
).(De Albuquerque and Roaf, 2012; Heller, 2015

 -3الزامات مديريت آب در پرتو حقوق بشر
آثار و تبعات سوء مدیریت نامناسب آب در محرومیت بشر از حقوق
بنیادین خود ،دولتها را متعهد به انجام اقدامات اساسی به منظور
شناسایی و اعمال الزامات حقوق بشر در راستای مدیریت بهینه آب
مینماید (Water Lex Declaration on International Water
) .Law, 2012این الزامات که در برگیرنده تعهدات ناشی از حق آب
به عنوان یک حق بشری و در ارتباط با دیگر مصادیق حقوق بشر است،
مبتنی بر اولویت بخشی به نیازهای بشر در مصرف آب میباشد که در
ذیل به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 -8-3الزامات مبتنی بر نیازهای بشر

مضمون مدیریت جدید آب یعنی ایجاد تعادل پایدار بین منابع و مصارف
با رعایت عدالتِ بخشی و بین نسلی ) (Fahmi, 2016تحت تأثیر
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
خواستها در دسترسی به آب میباشد که توزیع عادالنه آب بدون هیچ
گونه تبعیض بر مبنای نژاد ،رنگ ،جنس ،سن ،مذهب و زبان را میطلبد
) .(Echeverria, 2013; Bluemel, 2005از این منظر تعادل میان
نیازهای رقابتی بر مبنای اولویتهای حقوق بشر در تخصیص آب
ضروری است .الزامات مبتنی بر تخصیص آب در ارتباط با حقوق بشر
ناشی از اولویتبندی نیاز و نوع مصرف میباشد که تأثیر قابلتوجهی
در بهینهسازی مدیریت آب دارد .در رویکرد کلی ،دولتها ملزم به
تخصیص آب بدون اولویت و مزیت بخش خاصی از جامعه بر دیگری
میباشند ) .(Stoa, 2014; Shawkat et al., 2015هرچند این
دیدگاه در رابطه با حق دسترسی به آب قابلپذیرش است ،لیکن
بیتردید متأثر از نیازهای بشر ،امکان اولویتبندی تخصیص بر مبنای
شرایط موجود ،نوع مصرف و وضعیت آببران وجود خواهد داشت .بر
این اساس اهمیت حق حیات به عنوان بنیادیترین حق بشر ،اعمال
حق آب با هدف رفع نیاز شخصی را در اولویت تخصیص قرار میدهد.
در این رابطه ضرورت تأمین معیشت مردم در چارچوب حق غذا،
سالمت و حق برخورداری از زندگی استاندارد ،نیاز صنعتی و کشاورزی
به آب را در پرتو حق کار تحتالشعاع تخصیص آب برای شرب و
بهداشت قرار میدهد ) .(Baillat et al., 2015تأثیر شرایط و
ضرورتهای نوع مصرف ،اهداف توسعه پایدار در خصوص تأمین
نیازهای اولیه زیستی انسان ،دستیابی به عدالت اجتماعی و تلفیق

 -0-3الزامات مبتنی بر مصاديق حقوق بشر

ارتباط حق آب با تمام زمینههای مصرف از جمله شرب ،صنعت و
کشاورزی ،این حق را در پرتو مصادیق مختلف حقوق بشر از جمله حق
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
میدهد ) .(Eslami, 2015متأثر از این حقوق ،دسترسی به آب کافی،
تأمین آب و حفاظت از منابع آبی به عنوان مهمترین مؤلفههای مدیریت
آب قابل شناسایی بوده و الزامات ویژهای نیز در این رابطه قابل اعمال
میباشد .حق بر سالمت ،دولتها را مکلف به اتخاذ تدابیر الزم به منظور
حفاظت از منابع آبی در مقابل هر نوع آلودگی و نظارت و کنترل بر
مناطق گسترشدهنده بیماریهای آبی مینماید .الزامات ناشی از حق
تعیین سرنوشت و حق توسعه ،ایجاد فرصت مشارکت برای ذی
مدخالن و ذینفعان آببر در فرآیند تصمیمگیری مدیریت آب،
بهرهبرداری از منابع آبی و سرمایهگذاری در کارهای زیر بنایی از جمله
ساخت سدها را ضروری میسازد .بر مبنای قطعنامه مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در خصوص «حق آب آشامیدنی سالم و بهداشت»،
چنین مشارکتی در تأمین منابع مالی مورد نیاز در خصوص دسترسی
بـــه آب ســـالــــم و انتقال تکنولوژی آن نیز ضـــروری است
).(GA Res 64/292/2010
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حفاظت و توسعه منابع آبی را نیز در اولویت تخصیص قابل پیگیری
مینماید .بر این اساس مؤلفههایی همچون رشد اقتصادی و توسعه
پایدار ،پایداری حفاظت از محیط زیست و منابع آبی خصوصاً منابع
تجدیدپذیر آب شیرین برای نسلهای حاضر و آینده ،حذف انحصار در
تخصیص و آبرسانی به آببران جدید ،مؤید ضرورت تقویت جایگاه
دولت در مدیریت و تخصیص آب در راستای تأمین و تضمین حقوق
بشر میباشد.

 -0-5ضرورت قانونگذاری ملی مديريت آب

مدیریت منسجم آب مبتنی بر چند محور اصلی است که قانونگذاری
مناسب و متناسب در این حوزه را میطلبد ) .(Fahmi, 2017محور
اول یعنی توانمندسازی محیط ،نیازمند وضع قوانین توسعهای و
مدیریت پایدار منابع آبی است .محور دوم یعنی نهادسازی مناسب نیز
تنها از طریق قوانینی که باید به کار برده شوند ،محقق میگردد .قانون
در محور سوم که مبتنی بر تأمین ابزارهای مدیریتی جهت تحقق
اهداف و تعهدات در این حوزه میباشد ،به عنوان یکی از ابزارهای
مدیریت بهینه ظاهر میشود .از این منظر تعهدات حقوق بشری ،دولتها
را متعهد به قانونگذاری ملی مدیریت آب و بازنگری در سیاستها و
قوانیـــن موجود داخلی مینمایــد ;(Staddon et al., 2012
) .Cullen, 2011قواعد وضعشده باید کافی ،عادالنه و در برگیرنده
مالحظات خاص حمایتی به منظور تضمین دسترسی کلیه افراد به آب،
پیشبینی ضمانت اجراهای قانونی و تعیین مکانیسمهای اجرایی و
نظارتی باشد ).(Iza and Stein, 2009

از دیگر عوامل تأثیرگذار در تخصیص آب ،امکانات و شرایط موجود از
جمله محدودیتهای طبیعی منابع آبی است که باید در اولویتبندی
مصرف و در پرتو تناسب میان نیاز مصرف و شرایط حاکم مدنظر قرار
گیرد ) .(Baillat et al., 2015بنابراین در مناطق خشک که با
محدودیت منابع آبی مواجه هستیم ،تخصیص عادالنه آب به این
مناطق و در داخل این مناطق در اولویت قرار دارد .در چنین شرایطی،
متأثر از رهنمودهای حقوق بشر ،وضعیت آببران برای رفع نیاز
شخصی نیز مدنظر قرار میگیرد .لذا در تخصیص آب ،اشخاص
آسیبپذیر از جمله کودکان و بیماران در اولویت قرار دارند .عالوه بر
موارد فوق ،تحت تأثیر الزامات مبتنی بر تخصیص آب ،آنچه در
بهینهسازی مدیریت آب اهمیت بیشتری مییابد ،اعمال محدودیتهای
خاص برای صدور مجوز بهرهبرداری و تخصیص آب در هر منطقه و
اولویتبخشی به تأمین آب برای نسلهای کنونی نسبت به نسلهای
آینده است .البته این مسأله به معنای نفی اهمیت ذخیره آب نبوده و
توجه به ذخایر آبی برای آیندگان همانقدر اهمیت دارد که دسترسی به
آن مهم است و باید به عنوان مؤلفهای مهم در مدیریت آب لحاظ
گردد.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال  2202در خصوص «حقوق
بشر برای آب و بهداشت» ،بیانگر اجماع جهانی برای اعمال رویکردی
واحد مبتنی بر هنجارهای خاص حقوق بشری نسبت به آب در
قانونگذاری ملی میباشد .در این قطعنامه از دولتها خواسته شده است
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
بینالمللی مدنظر قرار دهند ) .(Mier et al., 2013در این رابطه
گزارشگر ویژه حقوق بشر در خصوص«آب آشامیدنی سالم و بهداشت»،
میتواند اجرای تعهدات حقوق بشری دولتها در خصوص مدیریت آب
را در سیاستگذاری داخلی و قوانین ملی آنها مورد بررسی قرار داده و
به جامعه بینالمللی گزارش دهد .بر این اساس بر مبنای حقوق بشر،
قانونگذاری ملی مدیریت آب به عنوان تعهدی الزامآور ظاهر میشود
که امکان بهرهگیری از ضمانت اجراهای حقوق بشری در رابطه با آن
وجود خواهد داشت.

 -5حقوق بشر و قانونگذاری ملی مديريت آب
یکی از مهمترین روشهای بهرهگیری از الزامات حقوق بشر در سطح
داخلی ،توسل به قانونگذاری ملی است .از این منظر اثربخشی
مؤلفههای مدیریت آب با خاستگاه حقوق بشری مبتنی بر قانونمند
شدن در حقوق داخلی است (Report of Organization for
)Economic Cooperation and Development, 2010؛ چرا که
قانونگذاری ملی با اعطای وجهه قانونی به رهنمودهای حقوق بشر در
عرصه داخلی ،ضمن تبیین مؤلفههای مدیریت بهینه آب و تعیین
محتوای آن ،در تحمیل تعهدات ناشی از آن نیز مؤثر خواهد بود .بدیهی
است تحول قانونگذاری ملی در این حوزه خود مبتنی بر تحوالت
حقوق بشری خواهد بود ).(Caponera, 2003

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

دولتها در چارچوب قاعدهسازی هنجارهای بینالمللی متعهد شدهاند تا
ضمن اعمال حقوق اساسی بشر ،با وارد نمودن این هنجارها در حقوق
داخلی خود ،در راستای تضمین و جلوگیری از نقض حقوق بشر تالش
نمایند ) .(Sharifi Tarazkoohi, 2003بر این اساس اصول مرتبط
با مدیریت بهینه آب که خاستگاه حقوق بشری دارند ،نیازمند قانونمند
شدن از طریق حقوق داخلی میباشند و یکپارچهسازی مدیریت آب و
تقویت و توسعه این حوزه را به همراه خواهد داشت .در عصر حاضر
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اقدامات مهمی در عرصه بینالمللی ،به منظور تأثیر بر نحوه و نوع
سیاستگذاری و قانونگذاری ملی در حوزه آب صورت پذیرفته است که
در تحقق اهداف مدنظر در مدیریت مناسب آب تأثیرگذار خواهد بود.
اسنادی نیز در این زمینه صادر شده است که از جمله مهمترین آنها
میتوان به اعالمیه پاریس در کنفرانس بینالمللی آبها و توسعه پایدار،2
اهداف توسعه هزاره 2و بیانیه دوبلین در خصوص آب و توسعه پایدار،5
تفسیر عمومی کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فـرهنگی و قطعنامه
مجمع عمومی سازمــان ملل متحد در خصوص «حقوق بشر برای آب
و بهداشت» اشاره نمود .صاحبنظران بــر ایــن اعتقادند که اصول
حاکم در این اسناد منعکس کننده رهنمودهای حقوق بشری است کــه
بــایــد بــه عنوان اصول راهنما در قانونگذاری داخــلی نسبت
بــــه تأمین حق آب و بهینهسـازی مدیریت آب مدنظر قرار گیرد

 -0نتیجهگیری
تقریر آب به عنوان یک حق بشری موجد معیارها و هنجارهای عامی
است که ضمن تأثیرپذیری از حوزههای مرتبط با آب از جمله مدیریت
آب ،به طور متقابل بر مؤلفههای بهینهسازی حاکم بر این عرصه
تأثیرگذار است .در این رابطه رهیافتهای حقوق بشر به عنوان ابزاری
مناسب در خدمت مدیریت آب قرار میگیرند تا از طریق تبیین
مؤلفههای مدیریت بهینه آب به ارتقا اهداف مدیریت پایدار منابع آبی
در چارچوب اولویتبخشی به نیازهای بشر در تخصیص آب ،توسعه
پایدار ،دستیابی به عدالت اجتماعی ،تلفیق حفظ و توسعه منابع آبی و
تأمین حق آب برای نسلهای کنونی و آینده کمک نماید .هر چند در
این زمینه حقوق بشر در مقام شاخصسازی ظاهر میشود و اجرایی
نمودن این شاخصها نیازمند سیاستگذاری و قانونگذاری مناسب و
متناسب همراه با مکانیسمهای نظارتی است ،لیکن نقش الزامات حقوق
بشر در تحمیل تعهدات حمایتی و تأمینی در این حوزه را نمیتوان
نادیده گرفت .ارتباط تنگاتنگ حق آب با مصادیق مختلف حقوق بشر
از جمله حق غذا ،حق سالمت ،حق برخورداری از زندگی استاندارد،
حق کار ،حق آموزش ،حق مشارکت در فعالیتهای فرهنگی ،حق تعیین
سرنوشت و حق توسعه ،موجد تعهداتی است که بسیاری از حوزههای
مرتبط با تأمین و تضمین حق آب از طریق مدیریت بهینه را پوشش
میدهد .بر این اساس ،تعهد به خودداری از نقض و یا تحدید حق آب
و حمایت از اشخاص بدون هیچگونه تبعیضی در مقابل نقض این حق
و اجرای آن از طریق استانداردسازی ،بازبینی و ارتقاء سیاستها،
ضرورت قانونگذاری ملی و اصالح و وضع قوانین توسعهای به منظور
مدیریت پایدار منابع آب ،آموزش و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی در حوزه آب ،دسترسی مستقیم ،جامع و کامل به
اطالعات مرتبط با آب ،جلوگیری از آلودگی آبها ،کمک به نهادسازی
مناسب ،بهرهگیری از مکانیسمهای نظارتی و اجرایی حقوق بشر در
سطح ملی و بینالمللی ،حاصل رویکرد حقوق بشری به مدیریت آب
میباشد .از این منظر تقویت جایگاه دولت در بهینهسازی مدیریت آب
خصوصا در عرصه داخلی میتواند به یکپارچهسازی و انسجام مدیریت
آب در صحنه داخلی و بینالمللی منتج گردد .در این رابطه اثر بخشی
عملکرد دولتها و پاسخگو بودن آنها در این حوزه ضرورتی حقوق بشری
است که عدم توجه به آن میتواند مسئولیت دولت را به همراه داشته
باشد.

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

توجه به آسیبپذیر بودن آبهای طبیعی و جایگاه این منابع در حفظ
حیات بشر و محیط زیست ،مدیریت ،حفاظت و توسعه منابع آبی به
شیوه مشارکتی میان سیاستگذار ،قانونگذار ،تأمینکننده و مصرفکننده،
توجه ویژه به نقش زنان در مدیریت و حفظ منابع آبی به عنوان
مصرفکنندگان اصلی ،شناسایی آب به عنوان یک کاالی اقتصادی
بسیار با ارزش و قابل معامله در بازار سرمایه به منظور جلوگیری از
سوءمصرف آب ،رعایت اصل عدم تبعیض در بهرهمندی همه افراد از
آب سالم و توزیع عادالنه آب ،به رسمیت شناختن حق شهروندان در
پیگیری ،دریافت و انتشار اطالعات مرتبط با آب ،خودداری از تحریم و
جلوگیری از نقض مقررات مرتبط با حق آب از طریق مراجع بینالمللی،
خودداری از خصوصیسازی منابع آبی و فراهم نمودن امکان جبران
خسارت مؤثر از طریق سیستم قضایی در سطح داخلی و بینالمللی ،از
جمله مهمترین اصول قابل برداشت از اسناد فوق به منظور انعکاس در
قانونگذاری ملی با هدف بهبود مدیریت آب میباشد .مستنبط از این
اسناد ،شناسایی و توسعه نقش نهادهای دولتی و مشارکت نهادهای
غیر دولتی و خصوصی در مدیریت آب ،توسعه همکاریهای داخلی و
بینالمللی ،تعیین شفاف ارتباط حق آب با دیگر حوزههای حقوقی از
جمله مالکیت ،تصرف و یا بهرهبرداری از آب در قانونگذاری ملی
مدیریت آب ضروری به نظر میرسد ) .(Khalfan, 2012با توجه به
محتوای کلی این اصول ،قانونگذاری ملی مدیریت آب باید مبتنی بر
تضمین عدم سوء استفاده از آب در سطح داخلی و بینالمللی بوده و
زمینه ساز تحدید حاکمیت دولتها نسبت به منابع آبی بینالمللی و در
عین حال توسعه حاکمیت دولتها نسبت به منابع آبی داخلی به منظور
ممنوعیت یا تحدید مالکیت شخصی نسبت به این منابع باشد.

پینوشتها
1- Adopt Effective Measures
2- Paris Declaration, Water and Sustainable
Development
3- United Nations Millennium Declaration
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