
 449-429: 9911 تابستان، 2، شمارۀ 05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 

DOI: 10.22059/jplsq.2017.236911.1540 

 

 وانید یۀبه آب در پرتو رو یدسترس یحق بشر یبررس
 دیکسیا یداور

 
 *2سید قاسم زمانی، 1نیما نصرالهی شهری

 

 دهیچک

در  یگااار هیمناقشاا  سااما   یاز مسائل کااووو  ،جمله صنعت آب مادر از عیصنا یسازیخصوص
 یداور نوایا آب در د یسااز یخصوص زمینۀمهم در  ۀتاکنون پنج پاوود گاشته بوده است. ۀده
دول  توسا   یبشا یعنوان حقبه آب به یآوها حق با دستاس یشده که در تمام مطاح دیکسیا
د سان  چیگافتاه اسات. در حاال حاهاا ها      وهاد ماورد اساتناد قااار   مادم یهاسازمان ای زبانیم

 باه  ،یعناوان حاق مساتقل بشاا    باه  ،به آب را یحق دستاس حا یصا یحقوق بشا یاالجااالزم
باه آب را   یحاق دستاسا   یو فاهنگا  یاقتصاد ،یحقوق اجتماع ۀتیکم .است هوشناخت تیرسم
حق باا ذااا و حاق باا مساک        ،یجمله حق با سالمت از یبشا یهاحق ایاستنباط از سا قابل

به آب از حقوق بشا که خاساتگاه   یو تحول حق دستاس یایگمقاله شکل  ی. در ااست داوسته
 شده است. یایگیپ ،دیکسیا یداور وانید یۀتا رو استحق   یا
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 همقدم
قان گاشته با سا وفت  یهاکاد که اگا جنگ ینیبشیپ 1یباوک جهاو سیوائب رئ 1331در سال 

 ینا یبشیپا   یا ا  ..(Shiva, 2002:12) درو آب خواهاد باو   شیمناقشه در قان پ یبود، موهوع اصل
و  تیوهاع  ،ساال  سات یاز ب شیگاشات با   باا  ،وظا باسدبه بیاگاچه ممک  است در وگاه اول عج

کمتاا از    یزما  ۀکاا  یرو باا  موجاود   یای. آب شدکنیم دییموجود صحت و دقت آن را تأ  یقاا
 کاه  آوجا . از(Meshel, 2000: 277-307) دهدیم لیجهان را تشک یدرصد از منابع آب کیاز  یمیو
 . درافات ی خواهاد  یفزووا  زیا آب شااب و  یتقاها بااا  ،است شیساعت رو به افزاجهان به تیمعج
دور از  بخاش ا یا منباع پااارزش و ح    یبه ا یابیدست یو جنگ باا یایاحتمال باوز درگ ،جهیوت

 حال راهتنهاا   جهاان،  یآبا  مناابع  شیو با توجه به عدم امکان افازا   یشاا  یذه  وخواهد بود. با ا
 شیافازا  یصنعت آب در راساتا  یسازیخصوص قیطا از موجود آب ۀنیبه تیایظ و مدموجود حف

 یصنعت آب توس  بخش خصوصا  تیای. مدBarlow & Clarke, Gold, 2002: 1)است ) یوربهاه
 یبااا  ی رامناساب  ۀنیزم بلکه ،دکنیکمک م  یزم ۀکا یمحدود با رو یمنابع آب تیایتنها به مدوه

در  ی، بااساا  بااآورد باواک جهااو    قات ی. در حقخواهد کاد جادیا یتصاداشتغال و کسب منافع اق
 دیا آیحساب مبه هیآتپادرآمد و خوش عیدالر از صنا ونیلیتا کی یحال حاها صنعت آب به بزرگ

(Shiva, 2002: 15) . .ساا یرا م یصانعت باه بخاش خصوصا      یا ا ۀادار یمهام امکاان واگااار     یا 
و  ییکاارا  شیافازا  یتوساعه در راساتا   حاال  در یهاا لات دو یگاشته، بعضا ۀ . در دو دهدسازیم

آب شاب شاهاوودان    ی، تأمیالملل یب یمال  یمؤسسا  تأم یاثا فشارها با  یو همچن یوربهاه
 یوساب  تیا وشاان از موفق  یم   مطالعاا  ک  یاواد. باخا  دهکاا واگااار   یخود را به بخاش خصوصا  

 .((Estache, Perelman And Trujillo, 2005: 14-35دارواد )  یوربهااه  شیافازا  در یسازیخصوص
 باه  دیا بادر صانعت آب   یسازیخصوص یآثار اجتماع مورد در ،یاقتصاد مثبت جیوتا  یدر مقابل ا

توجاه اسات.   قابال  تخصوص در چارچوب روابا  دولات و ملا   بهمسئله   ی. استیوگا دیتاد ۀدید
م اسات کاه   ل. مسا دیآیساب محدولت در مقابل مادم خود به فیتکال  یتاآب شاب از مهم  یتأم

  یا ا جاه، یوت . درستیدولت و فیاوتقال تکال موجب یخصوص بخش به یاتیح صنعت  یا یواگاار
. داردیوگااه ما   قمعلا  یو مطالباا  مادما   یتعهدا  قاارداد انیها را مدولت زیبااوگچالش میتصم
 یمساائل کااووو  جملاه صانعت آب از    ماادر از  عیصانا  یسااز یکه خصوص ستیو لیدلیب روازای 

 حاال  در یکشاورها  در. (O'Neill, 2005: 360)گاشته بوده است  ۀدر ده یگاارهیمناقشا  ساما
  یا ا یواگاار یبه معنالزوما  آب  سازییخصوص ،یداخل یمال منابع یتکافو عدم به توجه با توسعه
ۀ مسائل باه   خود گاهیفااخور جا به یخارج گااریهاست. ساما یخارج گااریهبه ساماحیاتی  صنعت
. گیاواد یرا در وظاا وما   یتیداشاته و مساائل حااکم    ی و اقتصاادی تجاار  صاافا   یوگاه ی  آبتأم

                                                           
1. Ismail Serageldin 



 420...   به آب یدسترس یحق بشر یبررس

 باه  تواودیم اما  یا کهشود  مداخله به مجبور است ممک  خود گاهیجا فااخور به دولتکه یدرحال
 .دام  بزود گاار و دولت میزبانیهسامابی   اختالفا 
آب بااا  ۀناایزم کااه در یدولتاا یقااردادهااا یدرصااد تمااام 01از  شیباا  یالتاا یکااایدر آما

 ۀماااکا  ایا پس از اوعقااد باه اخاتال      میووسالکی یتنها ط ،شده منعقد یخصوص گاارانهیساما
مجادد باه    ۀدر اذلب موارد ماااکا   .(((Guasch & Straub, 2009: 185-190 مجدد منجا شده است

سهم دولت منجا شده است که آثار مثبات   شیافزاو  گاارهیها، کاهش تعهدا  ساماتعافه شیافزا
. (Guasch & Straub, 2009: 185-190)  دسازیرو مهروب یجد دیرا با تاد یسازیخصوص یاجتماع

شده است. در  مطاح دیکسیا یداور وانیآب در د یسازیخصوص موردمهم در  ۀتاکنون پنج پاوود
باه   یحق دستاسا  جهیوت شده و در لت مطاحتوس  دو یها، مباحث حقوق بشاپاووده  یا یتمام
 گافته است. قاار یگاارهیبا حقوق ساما و حتی تقابل در تعامل یبشا یعنوان حقآب به

 باه  حا یوجود ودارد کاه صاا   یآور حقوق بشاالزام یجهاو سند چیمتأسفاوه در حال حاها ه
 1حقوق بشاا  یجهاو ۀحیکاده باشد و ال اشاره یعنوان حق مستقل بشابه آب به یحق دستاس

 یبااا  یبشاا  یدر حال حاها در ماورد وجاود حقا     یا وجود ساکت است. با نهیزم  یدر ا زیو
 ودارد. دوجو یدیبه آب شک و تاد یدستاس

از  یگااار هیمااجاع سااما   درباه آب   یحاق دستاسا  ۀ نا یزم در یطاح مباحث حقوق بشا
مقالاه تعامال حقاوق      یا . در او حقاوق بشاا اسات    یگااار هیحقوق سااما  یبارز تالق قیمصاد
 دیکسا یا یداور وانید یۀرو پاتو در آب به یدستاس حق تیمحور او حقوق بشا ب یگاارهیساما

مدارد که باه ماا اجاازه ما      تتییاهماهم  وظاوظا    ییاا  ازاز  وانوانییدد  یۀیۀرورو ۀۀمطالعمطالع .شودمیمطالعه  جازه  ما ا به  هددهاد ییدارد که  فار  از فاار  از    د
 ..نشینیمنشینیمقوق بشا بقوق بشا بدر مواجهه با حدر مواجهه با ح  ددییاکساکس  ییداورداور  وانوانییدد  کادکادییرورو  ییبه داوربه داور  ییمباحث اوتزاعمباحث اوتزاع

 کاه  گاااری ساامایه ارتباط حقوق بشا با حقوق  در خصوص یمقاله مطالب  یدر بخش اول ا
باه آب در   یدستاسا  حاق  ساسس، . شاد  خواهاد  ذکا ،است ایفااگ شد به یول دیجد یگفتماو

 دیکسا یا یمااجع داور ۀمواجه ۀوحو ت،یوهادر است.  شده یحقوق بشا بارس یعنیخاستگاه آن 
 شده است. دهیسنجمحور زمان یکادیبا رو دیکسیا یۀبه آب در رو یحق دستاس ۀبا مسئل
 

 یگذارهیارتباط حقوق بشر با حقوق سرما
تهی  دادرسی مابوط به داوری اصل حاکمیات اراده پایافتاه  ییا قواعد آا قواعد آبیشتبیشتدر در  یت اراده پایاف ستشاده اسات    ی  دادرسی مابوط به داوری اصل حاکم ی  ایا     ؛؛شده ا ا

فاد فاد دودی منحصابهدودی منحصابه. آوچه دیوان ایکسید را تا ح. آوچه دیوان ایکسید را تا حکندکندمیمیمسئله در مورد دیوان ایکسید ویز صدق مسئله در مورد دیوان ایکسید ویز صدق 

                                                           
1. International Bill of Rights 

ساازمان ملال( باه     عماومی مجماع   210 ۀ)قطعنام بشا حقوقی جهاویمنشور  ،بشا حقوقی جهاوی ۀالیحمنظور از 
 .دهندیم یلآور حقوق بشا را تشکتعهدا  الزام یاصل ۀکه هست است میثاقی اوضمام 
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یک کاه ایکساید یاک      آوجاآوجا  عنوان بخشی از قاوون حاکم است. ازعنوان بخشی از قاوون حاکم است. ازبهبه  المللالمللبی بی اعمال حقوق اعمال حقوق   سازد،سازد،میمی سید  که ایک
و با اوعقاد یک معاهده وجاهت قاوووی یافته و با اوعقاد یک معاهده وجاهت قاوووی یافته   المللالمللبی بی حقوق حقوق   ۀۀکه در عاصکه در عاص  استاست  المللیالمللیبی بی دیوان دیوان 

 عنوان بخشی از قاوون حاکم عجیب ویست.عنوان بخشی از قاوون حاکم عجیب ویست.بهبه  المللالمللبی بی است، اعمال حقوق است، اعمال حقوق 

  وان،وان،ییدد»»: : آمده استآمده استقاوون حاکم قاوون حاکم   انانییدر مقام بدر مقام ب  1کنواوسیون ایکسید 0202  ۀۀطور خاص در مادطور خاص در مادههبب
  کهکهیی. درصورت. درصورتددکنکنییمم  ییدگدگییگافته است، رسگافته است، رس  قاارقاار    ییطافطاف  ییکه مورد تاازکه مورد تااز  ییدعوا را با طبق مقاراتدعوا را با طبق مقارات

آن دسته از مقارا  آن دسته از مقارا    ززییقاوون کشور متعاهد طا  دعوا... و وقاوون کشور متعاهد طا  دعوا... و و  ییمورد وباشد، با مبنامورد وباشد، با مبنا    ییدر ادر ا  ییتوافقتوافق
 «.«.خواهد گافتخواهد گافت  ممییاجاا باشد، تصماجاا باشد، تصم  که قابلکه قابل  المللالملل  ییقوق بقوق بحح

باای مطلاوب بااای     ایایگزینهگزینه  اابا دعوبا دعو  المللالمللبی بی اعمال حقوق اعمال حقوق  لوب  ستخاارجی اسات    گاارگااار سامایهساامایه مط یاا زیااا    ،،خارجی ا ز
با دولت میزبان که ممک  است باا    ۀۀاو را از آن دسته از قواوی  واعادالواو را از آن دسته از قواوی  واعادالو  تواودتواودمیمی او او   گااریگاااری سامایهساامایه دولت میزبان که ممک  است 

بهخاود مساتقیماو و باه     ههبعضی از معاهدا  دوجاوببعضی از معاهدا  دوجاوبدر امان دارد. حتی در امان دارد. حتی   ،،تأثیا منفی بگااردتأثیا منفی بگاارد ستقیماو و  صور  صاور   خود م
 2کنند.کنند.میمیعنوان قاوون حاکم اشاره عنوان قاوون حاکم اشاره بهبه  المللالمللبی بی دوجاوبه و حقوق دوجاوبه و حقوق   ۀۀاوحصاری به معاهداوحصاری به معاهد

للالملال   ییبه حقوق ببه حقوق ب  ونونییکنواوسکنواوس  ۀۀجداگاوجداگاو  ۀۀاشاراشار  ،،آرون باوشهآرون باوشه  ۀۀبه گفتبه گفت بوده و از ابهاام باوده و     ییخالخاال   الم هام  از اب
ند درک شود کاه در بناد     ییییبه همان معنابه همان معنا  ددییهاورتاو باهاورتاو با که در ب سناماساسانام   1313  ۀۀمادمااد   11درک شود  لالمللا   ییببا   وانوانییا دد  ۀۀاسا   ییالمل
ست. اسات.    شدهشده    ییها تدوها تدودولتدولت    ییاجاا در اختالفا  باجاا در اختالفا  ب  منظورمنظوربهبه  1313  ۀۀمادماد  ااااییزز  ،،آمده استآمده است  ییدادگستادادگستا ا

سرا بارسا   زبانزبانییقواعد حقوق کشور مقواعد حقوق کشور م  یدیدابتدا باابتدا با  وانوانییبود که دبود که د  دهدهییعقعق    ییپاوفسور باوشه با اپاوفسور باوشه با ا و در و در   ییرا بار
صل از احاصال از ا   ۀۀججا ییسسس وتساسس وت   د؛د؛کنکنو اجاا و اجاا دعوا اعمال دعوا اعمال   تتییاول همان حقوق را در مورد ماهاول همان حقوق را در مورد ماه ۀۀوهلوهل     ییا حا

قوق معناا حقاوق       ییا به اباه ا   ؛؛(131 :1133 باوشه،))  ددکنکن  ییابابییو ارزو ارز  سهسهییمقامقا  المللالملل  ییماحله را با حقوق بماحله را با حقوق ب نا ح مع
بانزباان ییکشور مکشور م  ییحاصل از اعمال حقوق داخلحاصل از اعمال حقوق داخل  ججییاست که وتااست که وتا  ییهمچون سنگ محکهمچون سنگ محک  المللالملل  ییبب با باا    ز

 ..شودشودییمم  دهدهییآن اسا  سنجآن اسا  سنج
للالملال   ییق بق بحقوحقو  ییگاارگاارههییساماساما  ییهاهاپاوودهپاووده  بیشتابیشتادر در  لدر کناار حقاوق ملا     الم قوق م نار ح لت مدولات م   ییدر ک بانزباان ییدو   ز

حاکم باگزعنوان قااوون حااکم باگز  بهبه قاوون  ست )اسات )   شدهشاده   دهدهییا عنوان  لززدالازز ا جع داور(. مااجاع داور 010010: : 11311131  شاوئا،شااوئا،   وو  دا در در   یی(. ماا
طافاود کاه طااف  مواجه بودهمواجه بوده  ییییااییبا قضابا قضا  ددییکسکسییچارچوب اچارچوب ا که  لقااوون ملا    ککییا   تتییا با حاکمباا حاکم     ییاود  فق توافاق    ییقاوون م توا

قش به وقاش    وانوانییدد  ییولول  ،،اوداوددهدهکاکا لبذالاب به و بحقاوق با    ذا قوق  للالملال   ییح تو حتا   الم لآن باا حقاوق داخلا     تتییا اولواولو  ییو ح قوق داخ با ح   ییآن 
لتکو، لتکو،   ۀۀمثال در پاوودمثال در پاوود  اایاای(. ب(. ب114:1134114:1134،،ییعسگاعسگاداشته است )داشته است )  ددییتأکتأک    ییشده توس  طافشده توس  طافاوتخاباوتخاب

                                                           
 مشابه دارد. مقاراتی ویز ایکسید اهافی تسهیال قواعد  10 ۀماد .1

ه منحصااا  باه حقاوق    کا صاور  گافات    یگااار هیساما دوجاوبه ۀبااسا  معاهد داوری ایکسید،در ای  دعاوی  .2
 اشاره داشت. المللی ب
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Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction - See 
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لاود، ولا را اوتخاب کادهرا اوتخاب کاده  ااییباباییقاوون لقاوون ل    ییداشت که هاچند طافداشت که هاچند طاف  صااحت اعالمصااحت اعالمبهبه  ییداورداور  وانوانییدد در در   ییاود، و
مال اعماال    المللالملل  ییتحت کنتال حقوق بتحت کنتال حقوق ب  ددییقاوون باقاوون با    ییاا  ددییکسکسییچارچوب اچارچوب ا  ICSID, Liberianد د شوشاو اع

Estern, 1986: Para. 22).).) صور  اظهاار داشات کاه در صاور        ییماجع داورماجع داور  ززییوو  ااییآمکو آسآمکو آس  یۀیۀدر قضدر قض که در  شت  هار دا اظ
بحقوق با   ییو حقوق داخلو حقوق داخل  المللالملل  ییتعارض حقوق بتعارض حقوق ب للالملال   ییحقوق  ستاسات   تتییا در اولودر اولو  الم  ICSID, Amco).  ا

Asia, 1988: Para. 23)  ادن ادن پا کپا ک  ییرا باارا باا  المللالملل  ییحقوق بحقوق ب  ییماجع داورماجع داور  ززییوو  ییپپییپپا ا   ۀۀدر پاووددر پاوود
قوق موجاب وقاح حقاوق      ییداشت چناوچه حقوق داخلداشت چناوچه حقوق داخل  ددییکار گافت و تأککار گافت و تأکبهبه  ییحقوق داخلحقوق داخل  ییخألهاخألها قح ح جب و مو

بشود، حقوق با   المللالملل  ییبب للالملال   ییشود، حقوق  هد را اعماال خواهاد     الم مال خوا . در . در (ICSID, SPP, 1992: Para 35) کاد کااد  را اع
حت پاو را تحات    ییدارد که حقوق داخلدارد که حقوق داخل  فهفهییبود که وظبود که وظ  دهدهییعقعق    ییبا ابا ا  ییماجع داورماجع داور  ییدوک اواژدوک اواژ  یۀیۀقضقض پاو را ت

بکنتال حقاوق با   قوق  للالملال   ییکنتال ح مال اعماال    الم نکنا اع ، ، جهجاه ییوتوت  دردر  ..ICSID, Duke Energy, 2011: Para 45)))  ددک
عنوان قاوون حاکم اعمال عنوان قاوون حاکم اعمال بهبه  ماوماوییممک  است مستقممک  است مستق  المللالملل  ییاز حقوق باز حقوق ب  ییعنوان بخشعنوان بخشحقوق بشا بهحقوق بشا به

نکنا   فافاا ییحاکم وقش احاکم وقش ا  ییدر مقام سنجش قاوون داخلدر مقام سنجش قاوون داخل  اایی  شودشود جع داور. ماجاع داور ددک سکسا ییاا  یی. ما وددر پاوواد   ددییک   ۀۀدر پاو
للالملال   ییحقوق بحقوق بیعنی یعنی   از قاوون حاکماز قاوون حاکم  ییعنوان بخشعنوان بخشبهبهحقوق بشا را حقوق بشا را   کسکسییو فووو فوو  منسمنسییزز مومعماوم   الم   ییع

 .دادداد  قاارقاار توجهتوجه  موردمورد
  ییداورداور  وانوانییا دد  یۀیاۀ در پاتو رودر پاتو رو  ییگاارگاارههییحقوق بشا و حقوق ساماحقوق بشا و حقوق ساما  ییمابوط به تالقمابوط به تالق  ا ا ییادبادب  ییبارسبارس

  ییداورداور  وانوانییو دو د  ییخارجخارج  گاارانگاارانههییاست که حقوق بشا هم توس  سامااست که حقوق بشا هم توس  ساما  تتییواقعواقع    ییاز ااز ا  ییحاکحاک  ددییکسکسییاا
  گاارگاارههییدر مقابل سامادر مقابل ساما  ییدفاعدفاع  ییعنوان ابزارعنوان ابزار، به، بهااییاخاخ  ییهاهاگافته است و هم، در سالگافته است و هم، در سال  استناد قااراستناد قاار  موردمورد
 ..(Peterson, 2009: 25)  بوده استبوده است  ییگاارگاارههییساماساما  زبانزبانییمم  ییهاهاتوجه دولتتوجه دولت  موردمورد  ییخارجخارج

ی و اساتناد باه رویاۀ    که مسائل حقاوق بشاا   دهدیوشان م دیکسیا یداور وانید یۀرو ۀمطالع
ودو پاووادۀ ماوادو   اواد.  شاده  مطااح  یگااار هیسااما  یهادفعا  در پاوودهبه ی حقوق بشایهادادگاه ودۀ ما پاو
به شده است. در آن پاووده دیوان رأساو باه    تای  رأیی است که در آن مسئلۀ حقوق بشا مطاحتای  رأیی است که در آن مسئلۀ حقوق بشا مطاحیمییمیقدقد شده است. در آن پاووده دیوان رأساو 

جود در رویۀ دادگاه اروپایی حقوق بشا باای تفسیا اساتاوداردهای حماایتی موجاود در     مایتی مو ستاوداردهای ح هدمعاهاد رویۀ دادگاه اروپایی حقوق بشا باای تفسیا ا بدوجاوبا ۀ ۀ معا ۀ ۀ دوجاو
سلب دیاوان در تعایاف سالب      ،در پاوودۀ تک مددر پاوودۀ تک مد. . (ICSID, Mondev, 2002)گااری استناد کاد گااری استناد کاد یهیهساماساما یف  یوان در تعا د

ست دادگاه بی  آمایکاایی حقاوق بشاا مادد جسات        ۀۀو رویو روی دادگاه اروپایی حقوق بشادادگاه اروپایی حقوق بشا  ۀۀمالکیت از رویمالکیت از روی مدد ج شا  قوق ب کایی ح دادگاه بی  آمای
((ICSID, Tecmed, 2003 در پاوودۀ .) در پاوودۀ .)لی ا  دولت میزباان بااای اولای      امامییسس باای او بان  شاراتی باار اشااراتی   ا  دولت میز ندهاچناد بار ا   هاچ

ستقبال یوان از آن اساتقبال  مجمل به حقوق بشا کاد که البته دمجمل به حقوق بشا کاد که البته د تی در حتای در  . . (ICSID, CMS, 2005)د د وکاا یوان از آن ا ح
شااروپایی حقاوق بشاا  ادگاه ادگاه ، رسیدگی و صدور رأی همزمان در د، رسیدگی و صدور رأی همزمان در دی رمستاولی رمستاولرأرأیک پاووده، یک پاووده،  قوق ب یوان و دیاوان    اروپایی ح و د

شا در ی در دادگااه اروپاایی حقاوق بشاا در     رأرأالبته در وهایت و پس از صدور البته در وهایت و پس از صدور   ..داوری ایکسید ادامه یافتداوری ایکسید ادامه یافت قوق ب پایی ح گاه ارو ی در داد
عنوان بخشی از مستندا  عنوان بخشی از مستندا  ده مبنی با پایاش آن رأی بهده مبنی با پایاش آن رأی بهدیوان داوری درخواست خواودیوان داوری درخواست خواو، ، 24122412سال سال 

 ..(ICSID, Rompetrol, 2013) کاد کاد بودن رد بودن رد   اهنگاماهنگامییعلت دعلت درا بهرا به  رسیدگی داوریرسیدگی داوری
بهحقوق بشاا و باه    ۀۀماهون توسعماهون توسع  ییگاارگاارههییدن حقوق بشا به حقوق سامادن حقوق بشا به حقوق ساماکاکا  داداییرب  پرب  پ شا و  بع آن تباع آن  حقوق ب ت
 است.است.  المللالملل  ییحقوق بحقوق ب  ظاها واماتب ظاها واماتب مستقل و بهمستقل و به  ییهاهاشاخهشاخه  ااییآن در ساآن در سا  ششییپپ  ازاز  ششییطاح بطاح ب
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هاهنجارهاا   ااااییزز  ،،از حقوق بشا استاز حقوق بشا است  ییبخشبخش  ییخارجخارج  ییگاارگاارههییدر وگاه اول، حقوق سامادر وگاه اول، حقوق ساما آن از آن از   ییهنجار
نوان عناوان  بهباه   ییگاارگااار ههیی، حقوق ساما، حقوق ساماگاگاییدد  عبار عبار . به. بهددکنکنییها محافظت مها محافظت محقوق افااد در مقابل دولتحقوق افااد در مقابل دولت ع

قوق عام حقاوق    ییو هنجارهاو هنجارها  ییتتییحماحما  ییاستاوداردهااستاوداردها    ییگزگزییجاجا  ییگاارگاارههییساماساما  ییدر دعاودر دعاو  1قاوون خاصقاوون خاص عام ح
مقاو  ما    ییگاارگاارههییحقوق ساماحقوق ساما  ییااییگگشکلشکل  خخییتارتار  ۀۀدر پاتو مطالعدر پاتو مطالع  دگاهدگاهییدد    ییاا اود.اود.بشا شدهبشا شده   ادادییا گگییقو  

سکتمساک با باا    ییو محاکم داورو محاکم داور  ییخارجخارج  گاارانگاارانههیی(. ساما(. ساما1313  :11341134  ،،ییببیی)حس)حس جود در موجاود در    یۀیاۀ به روباه رو   تم مو
گاهدادگاااه شا در حقااوق بشااا در   ییهاهاااداد قوق ب نۀزمینااۀح سحقااوق مالکاوااه و در مقااام تفساا   زمی قام تف وه و در م قوق مالکا بمعاهاادا  دوجاوباا  ااییح هدا  دوجاو   ۀۀمعا
  قدمقادم ششییپپا   ییگاارگااار ههییساماسااما   ییدر داوردر داور  ییحقوق بشاحقوق بشا  ییهاهاکادن استداللکادن استدالل  للییدر دخدر دخ  ییارارگاگاههییساماساما
عال فعاال    ییادولتادولتییذذ  ییهاهابه کمک سازمانبه کمک سازمان  زبانزبانییمم  ییهاها، دولت، دولتااییتأختأخ  ییو با اودکو با اودک  گاگاییدد  ییاود. از سواود. از سوبودهبوده ف
هدا  وقح تعهادا     تتییاهماهم  ففییو تخفو تخف  ههییتوجتوج  ییبااباا  ییحقوق بشاحقوق بشا  ییهاهاحقوق بشا از استداللحقوق بشا از استدالل  ۀۀننییزمزم  دردر وقح تع

 اود.اود.بهاه جستهبهاه جسته  ییخصوص در مواقع بحاان اقتصادخصوص در مواقع بحاان اقتصادبهبه  گاارانگاارانههییل سامال ساماخود در قباخود در قبا  ییاامعاهدهمعاهده
با با   ییمنفمنف  ااییکه تأثکه تأث  ییگاارگاارمقارا مقارا   ههییتوجتوج  ییبااباا  اذلباذلباز حقوق بشا از حقوق بشا   زبانزبانییمم  ییهاهادولتدولت  ۀۀاستفاداستفاد  
مصاور  ما    ،،دارددارد  گاارانگاااران ههییساماساما نهزمیناه     ییا . در ا. در اادادییپاپاا ییصور   بانزباان یی، دول م، دول مزمی جع داوربارهاا از مااجاع داور    ز ها از ماا   ییبار

ندبناد ییپاپا  زانزانییمم  ییاود که در بارساود که در بارسدرخواست کادهدرخواست کاده لتدولات     ییا اا  ییب ساماهاا باه معاهادا  سااما    دو هدا   به معا   ییگاارگااار ههییها 
  ییدگدگییرسرس  ییالزم بااالزم باا  تتییصالحصالح  ییداورداور  وانوانییرا در وظا داشته باشند. البته درا در وظا داشته باشند. البته د  ییمالحظا  حقوق بشامالحظا  حقوق بشا

  ییادادییا زز  للییا مم یمااجاع داور   یهمچنا  .مجزا ودارودمجزا ودارود  ۀۀمسئلمسئل  ککییصور  صور  به وقح حقوق بشا را بهبه وقح حقوق بشا را به
 ..(Hirsche, 2009: 88)  ندنددهدهییحقوق بشا از خود وشان ومحقوق بشا از خود وشان وم  ۀۀورود به مسئلورود به مسئل  ییبااباا

که که ییاوالو زماواوالو زماو  ؛؛وجود داردوجود دارد  زبانزبانییتوس  دولت متوس  دولت م  ییدر دو مورد امکان طاح استدالل حقوق بشادر دو مورد امکان طاح استدالل حقوق بشا
شاکه حقوق بشاا ییزماوزماو  اواوییواقح حقوق بشا است و ثاوواقح حقوق بشا است و ثاو  ییخارجخارج  گاارگاارههییساماساما  ییهاهاتتییفعالفعال شخاص اشاخاص    ییکه حقوق ب ا

ست. اسات.    ییگاارگاارههییساماساما  ۀۀدوجاوبدوجاوب  ۀۀمعاهدمعاهد  ییتتییحماحما  ییثالث در تضاد با استاوداردهاثالث در تضاد با استاوداردها حق مثاال، حاق   اای اای ببا ا ثال،  م
ست ممکا  اسات     گاارگاارههییاقداما  سامااقداما  ساما  ااییدولت دولت   ههییعلعل  ززییآمآمتجمع و تظاهاا  مسالمتتجمع و تظاهاا  مسالمت  ییشهاوودان بااشهاوودان باا ک  ا مم

م. به هما ادادییقاار گقاار گ  ییخارجخارج  گاارگاارههییدر تضاد با حق محافظت کامل سامادر تضاد با حق محافظت کامل ساما قارا وحاو، مقاارا       یی. به ه حو، م   ییگاارگااار و
شااوجام تعهدا  حقوق بشاا   ییدولت در راستادولت در راستا واقح خاود در قباال شاهاوودان ممکا  اسات وااقح         ییاوجام تعهدا  حقوق ب ست  ک  ا شهاوودان مم بال  خود در ق

سامادر قباال سااما    ییگاارگااار ههییساماسااما   ۀۀدر معاهددر معاهد  شدهشدهییننییببششییپپ  ییتتییحماحما  ییوداردهاوداردهااستااستا بال  شد. باشاد.    گاارگااار ههییدر ق با
هآب، اصاالحا  ارها    ییسازسااز ییخصوصخصوص  ۀۀططییتاکنون در سه حتاکنون در سه ح  زبانزبانییمم  ییهاهادولتدولت  ییگاارگاارمقارا مقارا  صالحا  ار و و   ییآب، ا
للالملال   ییگافته است. حقوق بگافته است. حقوق ب  توجه قاارتوجه قاار  موردمورد  ییدر مااجع داوردر مااجع داور  ییسالمت عمومسالمت عموم  ییارتقاارتقا   طورطاور بهباه   الم
قارحاق دولات باا مقاار      ییکلکل با م لت  ستادر راساتا   ییگاارگااار ا ا حق دو موممناافع عماوم    ییدر را نافع ع سمرا باه رسام    ییم به ر سدشناساد ییمما   تتییرا    شنا

(UNCITRAL, Methanex, 2005)..  دندنییسنجسنج  ییهاور  و تناسب بااهاور  و تناسب باا  ارارییاز دو معاز دو مع  ییمااجع داورمااجع داور  
لت ممعناست که دولات م     ییاود. هاور  به ااود. هاور  به ااستفاده کادهاستفاده کاده  زبانزبانییاقداما  دولت ماقداما  دولت م بانزباان ییمعناست که دو هراها   ز   ییباابااا   ییرا

عاودر دعااو   ارارییا معمع    ییا ودارد. اودارد. ا  ییگاارگاارمقارا مقارا   ازاز  ااییذذبهبه  ییییادعاادعا  ییبه منفعت عمومبه منفعت عموم  للییوو به ماباوط باه     ییدر د بوط  ما
 ..شدشداستفاده استفاده     ییصنعت آب در آرژاوتصنعت آب در آرژاوت  ییسازسازییخصوصخصوص

                                                           
1. Lex specialis 
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باازباان بااا  یمم  ییهاهاا و به فااخور تالش دولتو به فااخور تالش دولت  نهنهییزمزم    ییهمهم  دردر  ززییبه آب شاب وبه آب شاب و  ییحق دستاسحق دستاس بان    ییز
  ییداورداور  یۀیاۀ مجال ورود به رومجال ورود به رو  ییخارجخارج  گاارانگاارانههییخود در مقابل ساماخود در مقابل ساما  ییاامعاهدهمعاهده  ففییوقح تکالوقح تکال  ههییتوجتوج
 یداور وانیا آب در د یسااز یخصوصا  ماورد مهام در   ۀتاکنون پنج پاوود است.است.  فتهفتهااییرا را   ددییکسکسییاا
اواد.  سازی صانعت آب حاادش شاده   که تمامی آوها در وتیجۀ خصوصی شده است مطاح دیکسیا
گاااری در صانعت آب ماباوط باه     هاای ماباوط باه ساامایه    استثنای یک رأی، تمامی پاوودهبه

سازی آب در دهۀ واود  خصوصی کشور آرژاوتی  است. های متفاو سازی آب در استانخصوصی
ساازی در  های خصوصای تای  باوامهمیالدی در آرژاوتی  و در زمان دولت کارلو  منم از بزرگ

 طول تاریخ است. 
 

 یبشر یعنوان حقبه آب به یحق دسترس
حاق   باه  حا یوجود وادارد کاه صاا    یحقوق بشا یاالجااسند الزم چیمتأسفاوه در حال حاها ه

 چیها  1حقوق بشا یجهاو ۀحیکاده باشد و ال اشاره یعنوان حق مستقل بشابه آب به یدستاس
 یبااا  یبشا یدر حال حاها در مورد وجود حق  یا وجود ده است. باکاحق با آب و به یااشاره
 .ودارد دوجو یدیبه آب شک و تاد یدستاس

 شتوام گاا« آب یباا یهمکار یالملل یسال ب»را  2411سازمان ملل سال  یمجمع عموم 

(UNGA Res 65/154)  ساالم، در دساتا ،    ،یباه آب کااف   یحق دستاسا »و اعالم داشت که
 Committee on ESCR General Comment) یو خاوگ یمصار  شخص یقبول و ارزان بااقابل

15: Para. 2)   اسات  ن اوساان أشا  در یاتیا ح ۀادام یباا یهاورت»همه  یباا(Committee on 

ESCR General Comment 15: Para. 3)  . .   معاهادا    یباه آب در بعضا   یالبتاه حاق دستاسا
باه توجاه    ازمناد یکه و یاسناد ماتب  با افااد  یا یتمام یول ،گافته مورد اشعار قاار یالملل یب
 ونیکنواوس 10(2) ۀمثال، ماداای ب 0.ندهست یجنگ انیو زوداو  1نکودکا، 2جمله زوان از ،اودژهیو

 که: داردیزوان مقار م هیعل حیاشکال تبع یامحا
ضعضو، اقاداما  الزم و مقتضا    یهادولت قداما  الزم و مقت عرا جهات حاا  تبعا     ییعضو، ا حا  تب هت  ناطق زواان در منااطق     ههییا علعل  ححییرا ج وان در م ز
وان )حقاوق( ماادان و زواان      ییتساوتساو  یۀیۀمنظور و با پامنظور و با پااقداما ( بهاقداما ( به    ییعمل خواهند آورد. )اعمل خواهند آورد. )ابهبه  ییییروستاروستا مادان و ز قوق(  )ح

  نانناان ییاطماطم  ژهژهییا ووعضو( بهعضو( به  ییهاهادولتدولت    ییاست )همچناست )همچن  ییییروستاروستا  ۀۀآوان از توسعآوان از توسع  ۀۀدر شاکت و استفاددر شاکت و استفاد
به آب صااحت باه آب  بهبهماده ماده     ییاا  ««حح»»بند بند   .باخوردار باشندباخوردار باشند  ااییحاصل خواهند کاد که زوان از حقوق زحاصل خواهند کاد که زوان از حقوق ز صااحت 

قااراشاره قااار   حقوق موردحقوق مورد  ققییاز مصاداز مصاد  ییککییعنوان عنوان بهبه ست. گافتاه اسات.     اشاره  ته ا هاهحاق( بهااه  »)»)گاف ندمناد حق( ب شاااز شااا   ییم     ییاز 

                                                           
1. International Bill of Rights 
2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, UNTS 13 art 
3. UGA, Convention on the Rights of the Child: art 24(2). 
4. Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War: arts 20, 26, 29, 46 
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  ««ووقل و ارتباطا ووقل و ارتباطا للدر ارتباط با مسک ، بهداشت، امکاوا  آب و باق، حمدر ارتباط با مسک ، بهداشت، امکاوا  آب و باق، حم  ژهژهییوومناسب بهمناسب به  ییزودگزودگ
متعاهاد را ملازم باه اوجاام      یحقوق کاودک کشاورها   یجهاو مانیپ 20(2) ۀوحو ماد  یبه هم

بارزه علمباارزه عل »جملاه   از نهید زمنخصوص در چبه یاقداما  مقتض سوتتغاو ساوتتغا   هاهاا ییمارماار ییبب  ههییا م در در   ههییو 
نبسات  فنا    کارکاار بهبه  ققییجمله از طاجمله از طا  ازاز  ههییاولاول  ییبهداشتبهداشت  ییهاهاچارچوب مااقبتچارچوب مااقبت ست  ف فااهمموجاود و فاااهم    ییورورااب جود و    مو
ذااکااادن مااواد ذاااا مواد  قومقااو  ییییکادن  کافو کاااف  ییم شامو آب آشااام  ییو  لودگسااالم بااا توجااه بااه خطاااا  آلااودگ   ییدودوییو آب آ طاا  آ به خ جه  با تو   ییسالم 

رفتاار باا    در زمیناۀ ژوو  ونیاز مفاد کنواوس یبعض از آب با حق  یهمچن ..ندندککییمم« « ستستییزز  ییمحمح
 Geneva Convention relative to the Treatment ofباداشات اسات )   قابال  یجنگا  انیزواداو 

Prisoners of War. arts 20, 26, 29, 46.). در حال ظهاور   یشده است که حق با آب حق گفته
باار   یدویدن آب آشاام کاا فاااهم   یهاا بااا  را با دولات  یتعهدا  خاص الملل یو حقوق ب است
 یهااور  یحقوق بشاا  ایاز سا افااد اوتفاع و ا یح ۀادام یباا یدویآب آشام که آوجا ز. ادکنیم

، داوسات یکائنا  ما  ۀدهندلیآب را عنصا تشک شهیا یوواویفیلسو   1طورکه تالساست، همان
 ایو ساا  (Bray, 2013: 2)د شاو  یتلقا  یاز حقاوق بشاا   یاریبسا  ۀشیر تواودیم زیحق با آب و

 .(McCaffrey, 2005: 95)  دهندیخود را از دست م یحقوق بشا در وبود آب معنا
حاق   و دهکاا  اتخااذ  را کااد یرو  یهما  زیا و یفاهنگا  و یاقتصااد  ،یاجتمااع  حقوق ۀتیکم
 ،اودگافته توجه قاار مورد ثاقیکه در م یاز حقوق یاریبا بس یصور  همنبه آب را به یدستاس

حقاوق   ۀتا یماتب  داوسته است. کم 1لیو تحص 0، مسک 1، حق با ذاا2یجمله حق با سالمت از
مناد  بهاه ازیوشیپ»به آب را  یخود حق دستاس 11 ۀدر وظا شمار یفاهنگ ،یاقتصاد یاجتماع

 112و  111 وادما  تاه یکم  یا ا. . (CESCR, 2003: Para. 2)داوسته اسات   «حقوق ایشدن از سا

                                                           
1. Thales of Miletus 

2. The Right to Health 
3. The Right to Food 
4. The Right to Housing 
5. The Right to Education 

اش شامل خود و خاوواده یباا یکاف یا کس را به داشت  سطح زودگحق ه یثاقم ی طا  ا ی. کشورها1. 1
 .شناسندیم یتبه رسم یزودگ ی بهبود مداوم شاا ی همچن یخوراک ا پوشاک و مسک  کاف

 لحاظ ای  از و کاد خواهند اتخاذ مقتضی تدابیا حق ای  تحقق تأمی  منظوربه میثاق ای  طا  کشورهای
 .دارود( قبول) اذعان را آزاد رهایت بااسا  لیالملبی  همکاری اساسی اهمیت

 از و منفادا  باشد فار  گاسنگی از اینکه به کس ها اساسی حقبه اذعان با میثاق ای  طا  کشورهای. 2
 :کاد خواهند اتخاذ ذیل قااربه مشخصی هایباوامه از جمله الزم تدابیا المللیبی  همکاری طایق
 اصول اشاعۀ با علمی و فنی معلوما  از کامل استفاده با خواربار توزیع و فظح و تولید هایروش بهبود الف(

 را طبیعی منابع از استفاده و مؤثا توسعۀ حداکثا کهوحویبه زراعی وظام اصالح یا توسعه با و تغایه آموزش
 .ومایند تأمی 
 کشورهای( مبتالبه) مسائل هب توجه با حوائج باحسب جهان خواربار( منابع) ذخایا منصفاوۀ توزیع تأمی  ب(

 (.ذاا) خواربار واردکنندۀ و صادرکننده



 499...   به آب یدسترس یحق بشر یبررس

 1. بااساا  بناد   اسات باه آب   یحق دستاسا  ۀاودیکه درباگ ندکیم ایتفس یاگووهرا به ثاقیم
خود و خود و   ییبااباا  ییکافکاف  ییکس را به داشت  سطح زودگکس را به داشت  سطح زودگ  حق هاحق ها  ثاقثاقییمم    ییطا  اطا  ا  ییکشورهاکشورها»، 11 ۀماد

  تتییبه رسمبه رسم  ییزودگزودگ    ییبهبود مداوم شاابهبود مداوم شاا    ییهمچنهمچن  ییاش شامل خوراک، پوشاک مسک  کافاش شامل خوراک، پوشاک مسک  کافخاووادهخاوواده
موشاان ما    ««شاملشاامل »»  ۀۀکلمکلم  یاقتصاد یحقوق اجتماع ۀۀتتییکمکم  اایی. بنابا تفس. بنابا تفس««شناسندشناسندییمم شان  هددهاد ییو که کاه    د

  داردداردییاذعان ماذعان م    ییهمچنهمچن  تهتهییاست. کماست. کم  للییوبوده و تنها در مقام تمثوبوده و تنها در مقام تمث  ییحصاحصا  ،،آن پس آمدهآن پس آمده  آوچه ازآوچه از
سمجسام   سالمتساالمت   حالحال    ییبهتابهتا»»از از   ییواگسستنواگسستن  ییبه آب بخشبه آب بخش  ییکه حق دستاسکه حق دستاس حروحا   وو  ییج ک ممکا    ییرو   مم

 ..استاستشده شده   به آن اشارهبه آن اشاره  ثاقثاقییمم  1212  ۀۀکه در مادکه در ماد  استاست« « الحصولالحصول
مدوحقوق مادو   کهکه  استاست  وظاوظا    ییسازمان ملل متحد مدافع اسازمان ملل متحد مدافع ا ساسا ییسس  ،،ییحقوق  صاداقتصااد   ،،ییا ماعاجتمااع   ،،ییاقت و و   ییاجت

  ستهساته ییاعتبار به آن وگااعتبار به آن وگا  ککییو به و به   ییجهاوجهاو  ییددییبا دبا د  یدیدو باو با  ودودباخوردارباخوردار  تتییدرجه اهمدرجه اهم  ککییاز از   ییفاهنگفاهنگ
ل؛ ولا (.OHCHR, Vienna Declaration and Programme of Action, 1993: part I (5))شودشود   یی؛ و

مدواز حقاوق مادو    ییتاتاوازلوازل  ۀۀدر درجدر درج  اذلباذلبو و   ززییمتمامتما  ییفاهنگفاهنگ  ،،ییاجتماعاجتماع  ،،ییدر عمل حقوق اقتصاددر عمل حقوق اقتصاد قوق    ییاز ح
ساسا ییسس  ییمدومادو   ثاقثااق ییوگارش موگارش م  اقاقیی. وحوه و س. وحوه و س(Bray, 2013: 3)  اوداودییگگییقاار مقاار م  ییاساسییسس   ثاقثااق ییو مو م  ییا

نددهناد وشانوشان  ییفاهنگفاهنگ  ییصادصاداقتاقت  ییاجتماعاجتماع بتفااو  اسات. با       ییا اا  ۀۀده ست.  فاو  ا ثال، در ممثاال، در م اای اای ت ماعاجتمااع   ثاقثااق ییم   ییاجت
ساسا ییسس  ییمدومادو   ثاقثاقییبه مبه م  ههییشبشب  تتییسازوکار شکاسازوکار شکا  ییفاهنگفاهنگ  ییاقتصاداقتصاد شدهوشاده ی ی ننا ییببششییپپا   ییا ست. دراسات. در   و   ا

ناباه معناا    تواودتواودییمم  ییاقتصاداقتصاد  ییبه آب با حقوق اجتماعبه آب با حقوق اجتماع  ییارتباط دادن حق دستاسارتباط دادن حق دستاس  جهجهییوتوت نزل تنازل    ییبه مع ت
 ..آن باشدآن باشد  ییییقضاقضا  ییدگدگییاعمال و رساعمال و رس  تتییقابلقابل  ت،ت،ییوظا اهموظا اهم  حق ازحق از    ییاا  ۀۀدرجدرج
به آب باه آب    ییها متصور است. حق دستاسها متصور است. حق دستاسدولتدولت  ییبااباا  ییو تعهدو تعهد  ففییتکلتکل  ییدر مقابل ها حق بشادر مقابل ها حق بشا  
ظت و احتاام، محافظات و  »»دولت با دولت با   ففییوجود تکلوجود تکل  ییبه معنابه معنا    ییهمچنهمچن آن در قلمااو کشاور    «بااآوردن احتاام، محاف
 یدر دستاسا  خلال  جااد یا موجبکه  یاز اقدامات یدمعناست که دولت با  یتعهد به ا  ی. ااست

 یالزم در راساتا  یجااب یاقداما  ا یدها بادولت ،گاید ی. از سودورزاجتناب  ،شودیافااد به آب م
مشاارکت   ۀنا یزم یددولت با  یشهاوودان را معمول دارود؛ همچن یالزم باا ازیو آب مورد  یتأم

اقشاار   یده و امکاان دستاسا  کاا را فااهم  یمنابع آب تیایمد خصوصدر  یسازمیافااد در تصم
مااوع از اوتفااع    داریا پا یهاا اسات یو باا اتخااذ س   کند لیخود را تسه ازیتمک  به آب مورد وکم
موردوبوده و در عمل هام ماورد    ییصافاو مباحث وظاصافاو مباحث وظاتعهدا    یا  د.شوو یآب منابع از ندگانیآ هم  جه توجاه    وبوده و در عمل  تو

                                                                                                                                        
حو روحا   ییحال سالمت جسمحال سالمت جسم  ی ی حق ها کس را به تمتع از بهتاحق ها کس را به تمتع از بهتا  یثاقیثاقمم  ی ی طا  اطا  ا  یی. کشورها. کشورها11 ..11 ک ممکا    ییو رو صول الحصاول  مم الح

 ..شناسندشناسندییمم  یتیتبه رسمبه رسم
ملکامال   استیفایاستیفای  تأمی تأمی   باایباای  میثاقمیثاق  ای ای   طا طا   کشورهایکشورهای  کهکه  تدابیایتدابیای. . 22 ی ایا    کا خاذاتخااذ   حقحاق   ا ندخواهناد   ات   شاملشاامل   ادادککا   خواه

 ::بودبود  خواهدخواهد  ذیلذیل  امورامور  تأمی تأمی   باایباای  الزمالزم  اقداما اقداما 
 ..آوانآوان  سالمسالم  رشدرشد  وو  کودکانکودکان  ومیاومیاماگماگ  اا  کودکانکودکان  شدنشدن  متولدمتولد  مادهماده  میزانمیزان  تقلیلتقلیل  الف(الف(
 ..جها جها   جمیعجمیع  ازاز  صنعتیصنعتی  بهداشتبهداشت  وو  محی محی   بهداشتبهداشت  بهبودبهبود  ب(ب(
 ..هاهابیماریبیماری  ای ای   علیهعلیه  پیکارپیکار  همچنی همچنی   هاهابیماریبیماری  سایاسایا  وو  ایایحافهحافه  اابومیبومی  اا  گیاگیاهمههمه  هایهایبیماریبیماری  معالجۀمعالجۀ  وو  پیشگیایپیشگیای  ج(ج(
 ..یمارییماریبه ببه ب  ابتالابتال  صور صور   دردر  عمومعموم  باایباای  پزشکیپزشکی  هایهایکمککمک  وو  پزشکیپزشکی  مااجعمااجع  تأمی تأمی   باایباای  مناسبمناسب  شاای شاای   ایجادایجاد  د(د(
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زد را وا  یدادخواسات  کاا یآما ۀمتحاد  اال یا ت ایا تاویاز د یاوجمن 2410در سال اود. اود. گافتهگافته  قاارقاار
که قادر باه   یآب شهاووداو ۀقطع گستاد خصوصدر  1حقوق بشا سازمان ملل یعال یایساریکم

عاالم  ا یعاال  یایراسا یدواد. کارشناساان کم  کاطااح   ،اواد آب خود وبوده یمصاف یپاداخت بها
وقاح حقاوق    یعلت عدم استطاعت مالآب به یعدم پاداخت بها ۀجیوت داشتند که قطع آب در

 کماک  باا  ازجمله ع،یسا ایدولت متعهد است که با اتخاذ تداب»صادره  یۀاوی. بااسا  باستبشا 
 عادم  کاه  شاد  اعاالم   یهمچنا  2.«دیوما فااهم را سالم آب و بهداشت به یدستاس امکان ،یمال

  یا ا یوقاح حقاوق اساسا    ،آب را ودارواد  یکه توان پاداخت بهاا  یمجدد آب شهاووداو اتصال
شهاوودان خود به آب به  یلت به محافظت از حق دستاستعهد دو  1.دیآیحساب مشهاوودان به

حقاوق بشاا    یشاورا  22/0 ۀمثال، بااساا  مصاوب  اای . بکندیم دایپ یتسا زیاشخاص ثالث و
در رابطه باا حاق    یبشا فیحقوق و تکال یبارس»منظور کارشنا  مستقل به کیسازمان ملل، 

 یروشنکارشنا  به  یگزارش دوم ا 0.مأمور کاد را یسالم و بهداشت یدویبه آب آشام یدستاس
دولات   فیاوجام تکل یبه معنا یصنعت آب و بهداشت به بخش خصوص یداشت که واگاار انیب

و بااا  ناادک فااایا یهمچنااان وقااش وظاارت  نااهیزم  یاادر ا یاادو دولات با  یسااتو نااهیزم  یا در ا
ئله در محااکم  مسا   یا ا 1.قبول باشد سالم و قابل ،یآب کاف ۀعادالو عیهام  توز یاراگمقارا 

 0.است شده دییدفعا  تأبه یالملل یو ب 1یمل
 

 دیکسیا یداور رویۀ دربه آب  یحق دسترس
 ا،یا اخ یهاا باه آن در ساال   ادیا باه آب و توجاه ز   یحاق دستاسا   افت یا  تیا با توجه باه اهم 

کاه در آن   ییاز کشاورها  یمساتندات  ۀدارد. منتقدان با ارائ یاریآب منتقدان بس یسازیخصوص
جملاه   را از یایپاتیعدم مسئول و تیفیک کاهش آب، متیق شیه، افزاافتیم صور  پامه  یا

 .اوگارودیم یسازیم خصوصلتبعا  مس
 ای، امکان طاح دعویگاارهیدر معاهدا  ساما یوگارش شاوط داور ۀاصوال  با توجه به وحو 
 ،3شا وجود وادارد وقح حقوق ب یبه ادعا زبانیتوس  دولت م یخارج گاارهیساما هیعل میمستق

                                                           
1. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
2. (http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews) 
3. http://www.un.org/apps/news/story 
4. http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/ 
5. http: //www.un.org/apps/news/story 
6. South African High Court in Residents of Bon Vista Mansions v. Southern Metropolitan Local 

Council; the decision of the Supreme Court of India in Subhash Kumar v. State of Bihar) 

7. (Taşkin and others v Turkey,2005)(Giacomelli v. Italy.2007), (Dzemyuk v. Ukraine2007), (Dubetska 
and Others v. Ukraine 2011). 

وجود ودارد، زیاا دولات   گاار خارجییهسامای، امکان طاح دعوا توس  دولت علیه امعاهده  گاارییهساما در داوری .3
کاه   آوجاا رو از . ازایا  اواد دهکاا ووفصل اختالفا  خود منعقاد  گاار خارجی قاارداد/شاط داوری باای حلیهساماو 
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را  زباان یخود توس  دولات م  یوقح حقوق بشا یادعا یخارج گاارهیکه ساما یدر موارد یول
مطاوحاه را   یو ادعاا  اواد یپایخود را ما  تیصالح یداور یهاوانید االصولی، علدکنیطاح م
 گااار هیخاود توسا  سااما    هیا مطاوحه عل یممک  است در دعاو زیها و. دولتکنندمی یبارس
 ی. صاا  واگااار  ناد کنخود در مقابل اشخاص ثالاث اساتناد    یبه تعهدا  حقوق بشا یرجخا
و دولات   شودیدولت وم تیرفت  مسئول  یاز ب سبب یخارج گاارهیبه ساما یمنابع آب تیایمد

 .استهمچنان در قبال تابعان خود مسئول 
اذعان باه   یعنابه م تواودیم ،یداور وانیتوس  د زبانیدولت م یموهع حقوق بشا اشیپا

 یرأ زانیا ماهش کا  جاه یو در وت یگااار هیسااما  ۀدولت در قباال وقاح معاهاد    تیعدم مسئول
 لیا م یگااار هیساما یداور یهاوانید لیدل  یبه هم دی. اصوال  و شااستخسار  وقح معاهده 

حاق   ماورد خصاوص در  باه مسائله    ی. ادهندیها وشان وماستدالل گووه یا اشیبه پا یچنداو
تااکنون   دیکسا یاپاوواده در  پانج  باه آب در   یبه آب مشهود است. بحث حق دستاس یدستاس

باا   ایقضاا   یا مباحاث مطاوحاه در ا    یتامجال مهم  یمحل بحث و مناقشه بوده است که در ا
 .اودبارسی شده یبشا یعنوان حقبه آب به یحق دستاس به تیعنا

 

 1کسیآزورۀ اول: پروند رأی

 نسیبو التیا  یب گاار خارجی،به سامایه آب شاب  یتأم ۀسال 14 ازیامت یاعطا یپ درای  پاووده 
علات  پاوواده باه    یا . در اشاد  مطاح دیکسیا یداور وانید در کسیآزور ییکایآما شاکت و ا یآ

 ۀنا یبه عادم پاداخات هز   قیرا تشو نامشتاک ا یآ نسیبو التیمنابع آب شاب، ا یقارچ یآلودگ
اذعاان داشات کاه در      ی. دولت آرژاوت(ICSID, Azurix, 2006 :Para. 283)د کاآب خود  یمصاف
هاد    یدبا ،ایخ ایبوده  تیسلب مالک یبه معنا  یداما  دولت آرژاوتقا ایمسئله که آ  یا صیتشخ
 ICSID, Azurix, 2006)باه آب شاهاوودان، لحااظ شاود )     یاقداما ، محافظت حق دستاسا   یا

:Para. 49حقاوق  تعهادا   و دوجاوباه  ۀمعاهاد   یصااحتا  به تضاد ب  یدولت آرژاوتزمینه   ی. در ا 
 ,ICSID) اباد ی صلهیف بشا حقوق وفع به یدبا تزاحم  یا که داشت اذعان و دکا استناد خود یبشا

                                                                                                                                        
گااار خاارجی را باه    یهسااما تواود رأسا  اختالفا  خاود باا   یومرهایت طافی  سنگ بنای وهاد داوری است، دولت 

گااار خاارجی وجاود دارد، زیااا     یهساماارجاع اختالفا  به داوری توس  کان ام داوری ارجاع دهد.  از سوی دیگا، 
 ۀدوجاوبا  ۀمعاهاد  یطا داوری ه گااار خاارجی با   یهسااما ا رجوع اختالفا  با  یباا را خود ۀاراددولت پیش از ای  

صاور   شاود. در  یمحسوب م یرجوع به داور یباا یجابا یدولت ووع ۀده است. اعالن ارادکااعالن  گاارییهساما
پایافته و به ای  وحو ارادۀ طافی  بااای  دولت را  یجابخود ا یدادخواست داور یمبا تقد گااریهباوز اختال ، ساما

موجاود   داوریشااط   گاار خاارجی در وگاارش  یهساماکه  آوجادر مقابل از . شودیمارجاع اختال  به داوری کامل 
بینای شااط داوری در   تواود باه اساتناد پایش   یومدولت  ،ستا وسایافته وقشی وداشته و آن رادوجاوبه  ۀدر معاهد

 شود. مندبهاهگاار خارجی رأسا  از سازوکار داوری یهسامامعاهدۀ بی  خود و دولت متبوع 
1. Azurix Corp. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12: 282 
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Azurix, 2006: Para. 254)مناافع  یراستا در دولت  یداما  اقرا که ا  یآرژاوت یادعا  یا وانی. د 
داشت که در ماورد   انیو ب دکاو ییاعتنا  یآرژاوت یبشا حقوق لاستدال به یول ،افتیپا بوده یمل
 فیحقاوق بشاا و تکاال     یبا  یتضااد  وانیا وشاده و د  داده حیتوها  یکااف  ۀاواداز  استدالل به  یا

 .ICSID, Azurix, 2006: Para. 261)است ) هوداد صیتشخ  یدولت آرژاوت یگاارهیساما
 اریاوتقااد بسا   ماورد   یآرژاوتا  یحقوق بشا یهابه استدالل وانید یتوجهبی و میتصم  یا
در  وانیا پاوواده د   یهما  در. جالاب اسات کاه    (Borger, 2009: 490) گافته است قاار یادیز

 دکنا یحقاوق بشاا اساتناد ما     ییدادگاه اروپا یۀبه رو گاارهیساما ۀحقوق مالکاو ایتفس یراستا
(Borger, 2009: 312) ،وظاا  باه  .کناد ومای  یابیرا ارز  یدولت آرژاوت یاستدالل حقوق بشا یول

هاای حقاوق بشاای دولات آرژاوتای  بادیع باودن        توجهی ماجع داوری به استداللرسد بیمی
گااری در آن مقطاع زمااوی و عادم درک    الملل سامایهگفتمان ارتباط حقوق بشا با حقوق بی 

تاای  دلیال دیاوان    درست ابعاد حقوق بشای مسئله توس  ماجع داوری بود. در حقیقت، مهام 
 ده عدم ارائۀ توهیح کافی ذکا شد.های دولت خواوباای رد استدالل

 

 1یوندیو ۀدوم: پروند رأی

در  یوواد یو یتوکوم  باه شااکت فااوساو    التیآب شاب ا ازیامت یواگاار ۀجیوت پاووده در  یا
 دولات  سپا ن که از آ یافت شیآب افزا یهاقاارداد تعافه  یا لیمطاح شد. در اوا یماجع داور

کاه تاوان پاداخات    را  یواقطع آب مشاتاک  ای متیق شیافزا یباا یوودیحق شاکت و  یآرژاوت
قاارداد را خاتماه داد و   یوودیشاکت و جه،یوت د. درکامحدود  ،خود را ودارود یآب مصاف یبها
ن اقادام اساتا   کاه د از آوجاا  کاادعا   ید. دولت آرژاوتکادولت مطاح  هیعل یگاارهیساما یدعوا

عمل مشااوع    یبه آب بوده، ا یجمله حق دستاس بشا از یمحافظت حقوق اساس یتکومان باا
 یدبا یخارج گاارهیساما ازیبااسا  قاارداد امت نکهیپاووده با توجه به ا  ی. در ادیآیحساب مبه

 یرأ  یا خاود داد. البتاه ا   تیبه عدم صالح یرأ وانید ده،کایمااجعه م یابتدا به محاکم داخل
 141را باه پاداخات     یدولات آرژاوتا   دیا جد وانیا باطل شاد و د  2دیکسیاابطال  ۀتیتوس  کم

. دودکاو یتوجه  یآرژاوت یهااستدالل به وانیاز دو د کیچید. هکادالر خسار  محکوم  ونیلیم
 یهاا ساداخت  به استداللوعلت را به یداور یابطال رأ یتقاها  یدولت آرژاوت اسا ،  یهم با

 یتمام مجبور به پاداخت  به وانیداشت که د انیابطال ب ۀتید. کمکا دیکسیا وانید میتقدخود 
 .ادیآوها را در وظا بگ  یتااست مهم یو کاف یستها واستدالل

باخورد دیوان با مقولۀ حقوق بشا هم در تمام مااحال صادور رأی اولیاه، ابطاال و بارسای      

                                                           
1. Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, ICSID 

Case No. ARB/97/3.2007. 

2. ICSID Annulment Committee. 
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هاای  ای باه اساتدالل  ریکس، دیاوان هایچ اشااره   مجدد بسیار واامیدکننده بود. باخال  رأی آزو
گاافت  اساتنادا  دولات خواواده باه احتماال زیااد        توجهی و وادیده کند. ای  بیآرژاوتی  ومی

گیاای دیاوان در خصاوص جایگااه حقاوق بشاا در داوری       کنندۀ عادم قادر  تصامیم   منعکس
 گااری است.سامایه

 

 1واتر یبا ۀپروندسوم:  رأی
باه بخاش    ایا زاووآب دارالساالم توسا  دولات تا     یتأم تیمسئول یواگاار ۀجیوت پاووده در  یا

باا  خادما    تیا فیک یدر ارتقا گاارهیساما یتواوواعلت و فسخ قاارداد توس  دولت به یخصوص
 به میطور مستقبه ایپاووده دولت تاوزاو  یمطاح شد. در ا دیکسیا یدر داور متیق شیافزا وجود

د. دولات  کاا فسخ قاارداد اساتناد و  یمشاوع باا یلیعنوان دلبه انشهاوودبه آب  یحق دستاس
 زعام باه . استده کا جادیسالمت و رفاه ا هیعل یواقع دیتهد کی گاارهید که ساماکاادعا  ایتاوزاو
 و در باوده  الملال  یخود در چارچوب حقوق با  2ایتفس یۀحاش ۀطیدر ح آندولت اقداما    یا
دادگااه   یاۀ است کاه در رو  ینیبا دکتا یمبتن ایتفس یۀحاش لاستدالمشاوع بوده است.  جهیوت

داشته باشد که  یکاف اریاخت یدمضمون که دولت با  یبا ا است، گافته حقوق بشا شکل ییاروپا
(. پنج (Allen, 2010: 2-3 را ماتفع سازد یو منافع جمع یحقوق بشا فاد  یخود بتواود تضاد ب

 یخاارج  گاارهیساما تیان دادگاه اعالم داشتند که مسئولدوستدار حیلوا یوهاد طسازمان مادم
و با (ICSID, Biwater, 2008: Para. 379) ارزیابی شود  و حقوق بشا داریپا ۀتوسع ۀنیزم در یدبا

فسخ قاارداد توس   نه،یزم  یدولت در ا فیبه آب و تکل یدستاس یحق شهاوودان باا توجه به
دوساتداران دادگااه را    حیلوا وانیدتعهد و مشاوع بوده است.   یاوجام ا یدر راستا ایدولت تاوزاو

  خود بهااه بااده اسات    یایگمیدر تصم حیلوا  یموهوع ا لیو اعالم داشت که از تحل افتیپا

(ICSID, Biwater, 2008: Para. 372)خسار  خواهان را  یادعا تیوها اگاچه در یداور وانی. د
 د.کاو یتوجه دادگاه دوستداران حیو لوا ایتاوزاوولت د یحقوق بشا یهابه استدالل کاد،رد 

پایاد و باه  رأی بای واتا از ای  وظا حائز اهمیت است که دیوان لوایح دوستدار دادگاه را می
های مادم وهاد مابوطاه  های حقوق بشای مفصل توس  سازمانای  تاتیب مجال طاح استدالل

رسد که ماجع داوری تحت وظا ومیلۀ صدور رأی بهسازد. البته در وهایت و در ماحرا فااهم می
ت شاناخت   تأثیا ای  لوایح قاار گافته باشد، زیاا در رأی وهایی دادگاه هیچ وشاوی از باه رسامی  

 شود.حقوق بشا دیده ومی
 

                                                           
1. (Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, ICSID Case No. ARB/05/22) 

2. Margin of Appreciation. 



 9911 تابستان ،2 ، شمارۀ05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    494

 1معروف به سوئز یهاپرونده :چهارم رأی

توسا    ا یا آ نسیباو آب   یصنعت تاأم  ۀسال 14 یازهایامت ۀکجاوبیفسخ  ۀجیوت در یدعاو  یا
 یبحااان اقتصااد   لیا دلمطاح شد. فسخ قاارداد توس  دولت باه  دیکسیا یدر داور  یدولت آرژاوت

شدن پول کشور  ارزشیب رذمیآب عل متیداشت  قثابت وگاه یدولت باا  یا دیو صالحد  یآرژاوت
مورد   یآرژاوت دفعا  توس  دولتبه آب به یسوئز بحث حق دستاس ۀ. در ها دو پاوودگافتاوجام 
محافظت از حاق   یولت در راستاد  ید که اقداما  اکااستدالل   یاار گافت. دولت آرژاوتقاستناد 

  .2(ICSID, SUEZ, 2010: Para. 252) به آب بوده است یدستاس یشهاوودان خود باا
 باه  یحاق دستاسا   یدد و باکاباخورد  یمعمول یکاال کیبا آب ماوند  یدوبا  یزعم آرژاوتبه

 د.  کالحاظ  نهیزم  یآب را در ا
باا   زیا شده بود و وانید میوهاد تقدکه توس  پنج سازمان مادم 1دادگاه دوستداران حیدر لوا
از ساطح   یمساک  و باخاوردار   ،یساالمت  ا ،یبه آب و حق به ح یحق دستاس کیارتباط وزد

 .شد دیتأک یاز زودگ یمناسب
اماا   ،باه آب مبااول داشات    یحاق دستاسا   به یشتایتوجه ب یداور ماجع پاووده،  یا در

اذعان   یطاف یادعاها یدر بارس وانیوداشت. د یچنداو ایتأث ییوها یتوجه در رأ  یا متأسفاوه
که  افتیاما وسا ،سالمت شهاوودان مؤثا است  یآب و خدما  فاهالب در تأم  یداشت که تأم
 یگااار هیسااما  ۀد وقح معاهدخو یحقوق بشا فیاوجام تکال یباا  یآرژاوت یرو شیتنها راه پ

و حقاوق   یگااار هیتعهادا  سااما    یبا  یقائل به وجود بااباا  وانید ،گاید عبار بوده است. به
 دو واوع تعهاد وجاود وادارد      یا ا  یبا  یپاووده تضااد   ید که در اکادولت شد و اعالم  یبشا

(ICSID, SUEZ, 2010: Para. 252). 
وهاد و وجود حق دستاسای باه آب را بااای شاهاوودان     در ای  دو پاووده دیوان یک قدم فااتا 

هم فااتا رفات و بااباای تعهادا      گااری صااحتا  پایافت. دیوان حتی از ای دولت میزبان سامایه
عنوان یک اصال پاایافت. باا وجاود     گاار را بهحقوق بشای دولت و تعهدا  دولت در قبال سامایه

 نداوی وداشت و دولت محکوم به پاداخت ذاامت شد.ای  مسئلۀ حقوق بشا در رأی وهایی تأثیا چ
 

 4یااس  نترنشنالیا ۀروندپپنجم:  رأی

 یخاارج  گااار هیسااما  باه  منادوزا  اساتان  فاهاالب  و آب صنعت یواگاار به مابوطپاووده   یا
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Barcelona S.A. and Vivendi Universal S.A v. Argentine Republic ICSID Case No. ARB/03/192010.) 

2. Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. and Interagua Servicios Integrales de Agua S.A. 
v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/17, 2010.para 252 

3. Amicus Curie  Submissions. 

4. SAUR International S.A. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/04/4.2014 
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  یا ا بیباود. پاس از تصاو     یتوس  دولات آرژاوتا   یقاوون اقداما  اهطاار بیو تصو یفااوسو
باود   یمادع  یخارج گاارهی. ساماوشدها داده تعافه شیافزا ۀاجاز یخارج اارگهیقاوون، به ساما
 شاود یخاود وباوده و متضاار ما     یاتیا عمل یهاا نهیها قادر به پوشش هزتعافه شیکه بدون افزا

(ICSID, SAUR, 2014: Para. 328در مقابل .)، د که تعهادا   کاادعا  یداور در  یآرژاوت دولت
دولات بااساا      یا ا یتعهدا  حقاوق بشاا   تواودیوم یخارج گاارهیدولت در مقابل ساما  یا

در  یاد دولت با یگاارهیتعهدا  ساما جه،یوت . دردکن یمنتف را یو حقوق داخل الملل یحقوق ب
اصااار داشات کاه      ی. دولت آرژاوتشود ایدولت تفس یبا تعهدا  حقوق بشا یراستا و هماهنگ

 جاه یوت و در اسات دولات   یتعهادا  حقاوق بشاا    یافا یا یدر راساتا  یاقداما  مقاما  اساتاو 
 (ICSID, SAUR, 2014: Para. 328) . دیحساب آوامشاوع به تیمصداق سلب مالک تواودیوم

 ۀباه آب و تعهاد دولات باه ارائا      یدستاس یپاووده حق شهاوودان باا  یدر ا یداور ماجع
  (ICSID, SAUR, 2014: Para. 328)شناخت  تیرسم بهرا  یخدما  عموم

 یخدما  عموم تبه آب سالم از وگاه دولت جز یکه دستاس افتیپا  یهمچن یداور وانید
تعهادا  دولات    ییوهاا  یایا گجاه یوت در یبشا است، ول یحقوق اساس تو از وگاه شهاوودان جز

 وانیا و وااماتب  خواواد. د   گایکاد یا از زو وسبت به شهاوودان خود را مج گاارهیوسبت به ساما
دو تعهاد    یا ۀمطلق وداوسته و دولت را مسئول موازو یآب را تعهد  یتأم ۀنیزم تعهد دولت در

 .(ICSID, SAUR, 2014: Para. Para 321) تهمزمان آن داوس یفایو ا
با حق شاهاوودان  شده در دیوان ایکسید در ای  زمینه، دیوان عالوهدر آخای  پاوودۀ مطاح

زعام    زمینه ویز اشاره کاد. با وجود ایا ، باه  باای دستاسی به آب سالم، به تکلیف دولت در ای
گاار خارجی باا  دیوان موازوۀ بی  تکالیف حقوق بشای و تکالیف دولت میزبان در مقابل سامایه
تواود عاری قابل عهدۀ ای  دولت است و توفیق ویافت  دولت در ایفای همزمان ای  تعهدا  ومی

 باشد. تقبول باای سلب مسئولیت از دولت یا تخفیف ذاام
 

 یریگجهینت
باه آب اشااره    یحق دستاس به یفاهنگ یاجتماع یحقوق اقتصاد ۀتیکم 11 ۀاگاچه وظا شمار

کاه حاق    یای االجااسند الزم چیه یعموم الملل یدر حال حاها در چارچوب حقوق ب د،کنیم
در  یبشاا  یحقا  ایا مسئله که آ  یوجود ودارد. فار  از ا ،بشناسد تیبه آب را به رسم یدستاس
مااجع  نکهیا ایاست  ییشناسا قابل یاو معاهده یعاف الملل یبه آب در حقوق ب یدستاس زمینۀ
آب   یتأم ۀمسئل تیاهم ا،یخ ایبه مسائل حقوق بشا را دارود  یدگیرس تیصالح دیکسیا یداور

 یصانعت آب و قااردادهاا   یسااز یخصوصا  ۀبا مسائل  یداور یهاوانید ۀمواجه ۀالجام با وحو
 :Trustwell, 2011)باوده اسات    اگااار یتأث قطعاا  در صنعت آب اگاچه اودک اما  یگاارهیساما



 9911 تابستان ،2 ، شمارۀ05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    494

 مابوط باه  یحقوق یهابه استدالل یتوجه چنداو دیکسیا یداور وانیاگاچه د یکل طور. به(572
 وگااه  یجیتادر  شاافت یپ از وشان صادره یآرا محورزمان یبارس ،اوددهکابه آب و یحق دستاس

 یمصداق مشاخص از تالقا   کیبه آب تنها  یحق دستاس..  دارد حق  یا به وسبت یداور مااجع
 یهاا و دولات  یخاارج  گاارانهیساما د،یکسیا ی. در آرااست گااریسامایهحقوق بشا و حقوق 

اود. دهکاحقوق بشا استناد  یامنطقه یهادادگاه یۀرو ای یحقوق بشا یبارها به هنجارها زبانیم
 چیها   یدولات آرژاوتا   یبه استنادا  حقوق بشا وانید ،یوودیو و کسیراول، آزو ۀدر دو پاوود

و  افتیدوساتداران دادگااه را پاا    حیلوا وانید اگاچه واتا،یسوم، با ۀ. در پاووددکنیوم ییاعتنا
ها استدالل  یدر وظا گافت، ا ییوها یصدور رأ یموجود در آن را باا یحقوق بشا یهااستدالل
و  یتعهادا  حقاوق بشاا    یقائال باه بااباا    وانیسوئز د ۀد. در پاوودمنعکس وش ییوها یدر رأ
حاق   یماجاع داور  یا  ا نتاوشانال یا یدر رأ تیا وهادر شاد.    یدولت آرژاوتا  یگاارهیساما

شاناخت.   تیرا باه رسام   یخدما  عموم ۀبه آب و تعهد دولت به ارائ یدستاس یشهاوودان باا
و از  یخدما  عموم تسالم از وگاه دولت جز به آب یکه دستاس افتیپا  یهمچن یداور وانید

تعهادا    وانیا د زعمبه ییوها یایگجهیوت در یبشا است، ول یحقوق اساس توگاه شهاوودان جز
هاا دو را   سات یبایود و دولت ماخود واماتب  هاوودانو وسبت به ش گاارهیدولت وسبت به ساما

غییا وگاه مااجع داوری به جایگاه حقوق در وتیجه، گاشت زمان حاکی از ت اوجام دهد. یدرستبه
واتا و سوئز مشاهود  طور خاص در پاوودۀ بایبشای شهاوودان دولت میزبان است. ای  مسئله به

ی زمااوی مشاهود اسات کاه دیاوان حاق       ا  ا نتاوشنالیااست. اوج پیشافت دیوان در پاوودۀ 
اد. متأسافاوه باا وجاود ایا      پایعنوان یکی از حقوق اساسی بشا میدستاسی به آب سالم را به

یک از مااجع ایکسید تعهدا  حقوق تغییا وگاش که در بستا زمان حاصل شده است، هنوز هیچ
 اود.بشای دولت میزبان را مؤثا در تعیی  ذاامت تشخیص وداده

باه   تیحساس یحقوق بشا یهاوسبت به استدالل دیکسیا یچاا مااجع داور نکهیمورد ا در
 یداور تیا باه ماه  لیا دل  یتاا اباااز شاده اسات. مهام     یادیا ز لیا کنون دالتا دهند،یخاج وم
 آورد،یدسات ما  به  یخود را از توافق طاف تیصالح وانید که آوجا . ازگاددیبام یگاارهیساما

کاه از  یزمااو  ای دکنصادر  ییاود رأوداشته یتااه  یکه طاف یانهیدر زم وانید نکهیدر صور  ا
 از رساد وظا میبه وجود دارد. دیکسیابطال ا ۀتیدر کم ی، امکان ابطال رأفااتا رود  یتوافق طاف

تاا  از فااتاا رفات  از     یحقوق بشاا  یهابه استدالل یداور  یأه یتوجهبی لیدالتای  مهم
 یعموم الملل یحقوق ب دیکسیا یقاوون حاکم در دعاو که آوجا است. البته از ارشانیاخت ۀطیح

 یداور وانیا وحاو، اگاچاه د    ی. باه هما  استل قواعد حقوق بشا باز در اعما وانیدست د ،است
 شاود یوما   یماوع از ا زیچچیرا ودارد، ه زبانیاحااز وقح حقوق بشا از جاوب دولت م تیصالح
 یایا گمیمسائله ممکا  اسات در تصام      یکه ایزماو خصوصبه ،کند وظا ابااز ردمو  یکه در ا

 خسار  مؤثا باشد. زمینۀدر  وانید
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از جانس حقاوق بشاا     یشاتا یب یهااستدالل زبانیم یهابا گار زمان دولت رسدیوظا مبه
تعامل حقوق بشا  خصوصدر  یشتایب هایباکه مقاال  و کت شودیم بینیپیشو  ندکنمطاح 
 عاهه شوود. ندهیدر آ یگاارهیساما قو حقو
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