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  1991 پاییز ،91-111 ،(4)9 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

حی درخصوصییبخی مشیارت بیرایگذاریمشییخطضرورت(.6931)اصغرعلیپورعزت،ونسیم؛امیری،نسبرحمان
 هطملعلم  فصلنامه .بشیراجتمیاعیواقتصیادیحقیو ازیکییمنزلهبهآببرحقتحققدرفراملیهایشرت نق :آببحران

 .36-661،(4)3،انسمنی عنوم در ای رشت  هیمن

 1002-4146:شاپا
دسترسیبهمتن.اخذشدهاس ازنویسندگان«ایدرعلومانسانیرشتهمیانمطالعات»حقانتشاراینمقالهجه انتشاردرفصلنامه/نویسندگان

 ( .آزاداس تام مقالهبراساسقوانینتریتیوتامانز

گذاری برای مشارکت بخش خصوصی در حل  مشی ضرورت خط
منزله یکی  های فراملی در تحقق حق بر آب به نقش شرکت : بحران آب

 و اجتماعی بشر از حقوق اقتصادی
 

  اصغر پورعزت ، علی نسب امیری نسیم رحمان
 10/01/0931: ؛       پذیرش10/10/0931: دریافت

 
 چکیده

تاه ذخایرآبشیریندنییا،بیهدلیی .هایاحتمالیقرنجاریخواهدبودآب،موضوعبسیاریازبحران
هاستفادۀناپایدارازمنابعآب،سببشدهاس تهویژهواییوبهوفراوان،ازجملهافزای جمعی ،تغییراتآب

ایتهاهمی آنهایجهانیتبدی شود؛دغدغهتریندغدغهموضوعتأمینآبآشامیدنیسالم،بهیکیازمهم
.گییردبیشترمدنظرقرارمیییهایمهمبشریمنزلهیکیازحقبهییباتوجهبهطرححقبرآبآشامیدنیسالم

هیاالمللییمهیمدول مینحقدسترسیبهآبآشامیدنیسالموتحققآن،یکیازتعهداتبینهرچند،تض
هاییبرایاستفادۀپایدارازمنابعآب،بدونهمراهیومشیارت ویژهیافتنروشاس ،اماح بحرانآبوبه

دربخ خصوصی،.همهافرادجامعه،ازجملهبخ خصوصیفعالدراینعرصهبسیاردشوارترخواهدبود
مدیری وتأمینمندهستند،درعرصههایفراملیتهازتوانمالی،فنیوانسانیبسیاربالییبهرهویژهشرت به

لحاظاهمی رعای حقبرآب،بررسیموضوعمسئولی ونقی اند؛بنابراین،بهمنابعآب،مؤثرظاهرشده
ای،مبانیرشتهمقالهحاضربااتخاذرویکردیمیان.انیداردبخ خصوصیدرتحققحقبرآب،اهمی فراو

حقوقیواخالقیمسئولی بخ خصوصیدربرابرتحققحیقآبرابررسییتیرده،ماهیی وقلمیروایین
 .هایخصوصیمدنظرقراردادهاس مسئولی راباتوجهبهاهمی سودبرایشرت 

سازیآب،اعمالافقیحقو بشر،مسئولی شرت خصوصیهایفراملی،حقبرآب،شرت :ها کلیدواژه

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

اییرانتهیران،طباطبیایی،عالمهدانشگاهسیاسی،علوموحقو دانشکدهمومی،عالمل بینحقو دتترایآموختهدان . 
(.مسئولنویسنده)

.ایرانتهران،تهران،دانشگاهمدیری ،دانشکدهمدیری ،استاد. 
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 مقدمه
سرع درحالتیاه اسی ودرترینمادهبرایحیاتنوعبشر،بهمنزلهمهممنابعآبشیرینبه

تمییابیمنیابعآبشییرینو.ایتمیابتبدی شدهاس اتنونبهمادهبرخیازمناطقجهان،هم
تیرینیبیرایمیردمدرمنیاطقگونیاگوندنییا،یکییازمهمدردسترسنبودنآبآشیامیدنیتیاف

تمیی میلیاردنفرازمردمترهزمینرادسی 2/1هایفعلیجهاناس تهزندگیحدودبحران
میلیاردنفربیهآبشییرینسیالم،6/6دهد،ضمناینکهحدودماهدرهرسال،تح تأثیرقرارمی

سالنهبی ازپین (.1062، دیواجتماعیمل متحدبخ اموراقتصا)دسترسیتافیندارند
و(1066،619، هیاوارد)میرنیدهیایمربیوببیهآبمیمیلیوننفرازبیمارانمبیتالبیهبیماری

درصیدبیشیتراز90تقاضیابیرایآب،1040بینیتردهاس تهتاسالسازمانمل متحدپی 
بیهتمبودمنابعآب.تأمینجهانیآنخواهدبود دلی افیزای شییرینبیهدلیی فیراوانوعمیدتا 

استفادهدرنتیجۀعوام گوناگونهایشیرینقاب استفادهازمنابعآبشیرینوهمچنینتاه آب
.ازجملهآلودگیمنابعآب،رخدادهاس 

شیودییافتنها،سیببمیآثاردهشتناکبحرانآبوتمبودآبآشیامیدنیبیرزنیدگیانسیان
مهیار.هیایجهیانیتبیدی شیودتریناولوی یمناسببرایمقابلهباآن،بهیکیازمهمهاروش

هییایبییردول تییهعالوهایگونییهبحییرانتمبییودآبآشییامیدنی،تییاریبسیییاردشییواراسیی ،به
روهسیتند؛بیراییافتهنیزدراینزمینهبامشکالتبسیاریروبیههایتوسعهتوسعه،دول درحال

الیمناطقبزرگیدرجنوبغربیایالتمتحده،بابحرانتمبودمنابعآبوموانعمالینمونه،اه
واضحاس تهتمبودمنابعمالیبرایمقابلهبابحرانآب،.روهستندبرایبهبوددسترسیبهآنروبه

(.1066،612هیاوارد،)تراسی مراتبجیدییافته،بهتوسعهویاتمترتوسعههایدرحالبرایدول 
شود،بلکیههابرایمبارزهبابحرانآب،تنهابهتمبودمنابعمالیمحدودنمیالبتهمشکالتدول 

توسیعه،میانعمهمییدرمسییرتیأمینآبهیایدرحالویژهدردول فساداداریومالینییز،بیه
.شودآشامیدنیسالموتافیبرایهمگانتلقیمی

ینداشتنبخ بزرگیازمردمجهانبهآبتافیوسیالمتمبودمنابعآبآشامیدنیودسترس
وآثارنامطلوبآنبرتداومزندگیشایستهافیراد،سیببشیدهاسی تیهدسترسییتیافیبیهآب

هایبشریمدنظرقرارگیردوبیاگنجانیدهشیدندرترینحقمثابهیکیازمهمآشامیدنیسالم،به
تهایبینتنوانسیون منزلهی قاعیدهالمللی،بههایبینهاوسازمانیددول المللیوپذیرشوتأ
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 ...برای مشارکت 

هایمندرجدرحقو مثابهیکیازحقشناساییحقبرآب،به.المللیدرنظرگرفتهشودعرفیبین
المللیمشخصیرانییزدرراسیتایبرتأییداهمی اینموضوع،تعهداتبینالمل ،عالوهبشربین

تندوروشناس تیهعملیینشیدنهاتحمی میحقو ،بهدول احترام،حفاظ ،وتحققاین
البتهتوجهبهایننکتیه.هارامطرحتندالمللیدول تواندبحثمسئولی بیناینتعهداتنیزمی

مهماس تهاگرچهبراساسرویکردهایمتداول،حقبرآب،جزءحقو اقتصیادیواجتمیاعی
ایتیدریجیگونهمنوببهوجودشرایطوامکاناتلزمبودهوبهآید،ولیتحققآنشمارمیبشربه

هیا،عبارتدیگیر،تحقیقحیقبیرآبتوسیطدول بیه(.1003،16، آنجوسنی)شودانجاممی
تیهدرحالی.منیدنیسیتندهاازآنبهرهمشروببهوجودمنابعمالیتافیاس تهبسیاریازدول 

هایبیزر وفراملیی،وجیودمنیابعمیالیبسییار،فنیاوریویژهدرشرت دربخ خصوصی،به
سیازتیأمینهایمیدیریتیتارآمید،سببمندیازمنابعانسانیمتخصص،وسامانهپیشرفته،بهره
تریبرایمهاراینبحرانمهماس ؛بنابراین،استنادبهاینظرفی برایروییاروییشرایطمناسب

.رسدنظرمیآبآشامیدنیتافیوسالم،گریزناپذیربهبابحرانوبهبوددسترسیافرادبه
هایبزر وفراملیبهحوزۀتأمینوارائهخدماتآب،ممکینورودبخ خصوصیوشرت 

سازیاس عملکردیمانندشمشیریدولبهبرحقبرآبداشتهباشد،زیراممکناس خصوصی
شیودربوببهاستحصال،تصفیهوانتقالآبوریصنایعممنابعآب،موجبافزای تاراییوبهره

یابید،ولییشییوۀودرنتیجهاحتمالدسترسیبالقوهافرادبهآبآشامیدنیسیالموتیافیافیزای 
هایخصوصیبیرایمنزلهی تالیتجاریوتالششرت رویاروییبخ خصوصیباآب،به

ویژهافیرادفقییرورابرایافراد،بهتسبحداتثرسودازاینصنایع،ممکناس تحققحقبرآب
.روتندپذیرتر،ازجملهتودتان،زنان،وافرادمعلولوناتوان،باموانعجدیروبههایآسیبگروه

هامتعهدنیدازنقیوواگرچهتعهددول بهحفاظ ازحقبرآب،بهاینمعناس تهدول 
جلوگیریتنندوایینیییهاازجملهشرت ییاستفادهازحقبرآبتوسطاشخاصخصوصییاسوء

حتیدرفیر خصوصییشیدنییهاتعهدبالقوهممکناس مانعنقوحقبرآبتوسطشرت 
نظربیه.شیودشود،امادرعم ،عوام فراوانیمانعتحققتام اینتعهیددولی میییاینصنایع

هداتیدربرابرحیقبیرآببیرایهایتارآمدبرایح اینمشک ،ایجادتعرسدیکیازروشمی
.المللییباشیدهایحقیوقیملییوبینعبارتدیگر،اعمالافقِیاینحقدرنظامهاویابهشرت 

هاییرواس ،ولینشیانهتوجهیروبهاگرچهاعمالافقیحقو بشر،باموانعنظریوعملیقاب 
مشیاهدهقواعدخصوصییفراملیی،قاب المللیوهمچنینهایملی،حقو َنرمبینازآندرنظام

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

www.ipwna.ir



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

39 
 دوره نهم

 4شماره 
 6931 پاییز

پیذیرایسیلبیامکانگونیهاعمالافقیحقو بشردرمواردیتهاحترامبیهحقیو بشیربه.اس 
شیوندتیهتر،زمانیمطیرحمیهایجدیرواس ،اماچال هایتمتریروبه،بامقاوم  اس 

ردحیقبیرآبنییزایینامیردرمو.هااس شرت  رعای حقو بشر،مستلزماقداماتایجابی
چنینمطیرحمی.درستیصاد اس به منزلیۀواحیدهایسیودآورها،بهشیودتیهشیرت عمدتا 

ایندارندوتحمیی چنیینتجاری،درمورداتخاذاقداماتایجابیبرایتحققحقبرآب،وظیفه
.هااس تعهدی،مستلزمدگرگونیماهی اینشرت 

،(بنیداول)منزلۀیکیازحقیو بنییادینبشیریحقبرآببهدرپژوه حاضر،ضمنبررس
هایایینامیرهاوتهدییددلی ضرورتورودبخ خصوصیبهاینعرصهوهمچنیینفرصی 

شود،ضمنتشریحمبانیحقوقیودرادامهتالشمی(.بنددوم)شودبرایحقبرآب،بررسیمی
هایخصوصییواهمیی ونقی آندرتضیمیناخالقیاعمالافقیحقبرآبدرموردشرت 

:هاپاسخدادهشود،بهاینپرس (بندسوم)تحققحقو بشر
ویژههایخصوصیبیهآیاانجاماقداماتایجابیبرایتحققحقبرآب،ازسویشرت یالف
هاشدهاس ؟هایفراملی،سببتغییرماهی اینشرت شرت 
هاوتعهیداتتیوانمییاناهیداقاقتصیادیایینشیرت یمیهیایبااستفادهازچهروشیب

ها،تعادلایجادترد؟اخالقیوحقوقیآن
 

 عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر حق بر آب به. 1
ویژهآبآشیامیدنیسیالممندیاززندگیشایسته،بایدبهآبوبههابرایادامهحیاتوبهرهانسان

گی،بیدوندسترسییبیهآبشییریننیاممکناسی ودسترسییادامۀزند.دسترسیداشتهباشند
اصولحقو بشیر،بیرای.تندمحدودبهآبآشامیدنیسالم،روندزندگیشایستهرامخدوشمی

اند؛بنیابراین،توجیهبیهحفاظ ازترام انسانیوزندگیشایستهافراد،طراحییوتیدوینشیده
معنایتأییداهمی بنیادینایینمیادۀبشری،بهدسترسیبهآبآشامیدنیسالم،درقالبی حق

طوربالقوه،همچیونسیدیدربرابیرانفعیالایناصولبه.حیاتیبرایحفظترام انسانیاس 
شیوند؛سیدیتیهعوامی محدودتننیدۀخواهیسایربازیگرانقدرتمندظاهرمیهاوزیادهدول 

.تنددسترسیبهآبسالمرامهارمی
المللییوهایبین بسیارزیادحقبرآب،بهاینمهمدربسیاریازتنوانسیونباوجوداهمی
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.شودانجامنبایداقداماتیچهتهشودمیتصریحآندرتههاییحال . 
.شودانجامبایداقداماتیچهتهشودمیمشخصآندرتههاییحال . 
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مثابهیکیازحقو بشر،اشارهنشدهاس ؛هرچنداشارهطورمستقیموبهایحقو بشر،بهمنطقه
بسیاریازفعیالنحقیو بشیر،دانشیگاهیانو. توجهاس غیرمستقیمبهآن،درایناسناد،قاب 

هایمتمیادی،هایتخصصیسازمانمل متحدنیزدرطولدهیهالمللیوآژانسهایبینسازمان
.اندویژهدردودههاخیر،برضرورتشناساییصریحوتبیینابعادگوناگوناینحقتأتیدتردهبه

هاونیازهایفوریجامعیهبشیری،تمیتیهحقیو اقتصیادی،اجتمیاعیودرپاسخبهاینخواسته
المللیحقو اقتصادی،اجتماعی،وفرهنگیی،درمنزلۀنهادناظربراجرایمیثا بین،بهفرهنگی
خود،بهموضوعحقبرآبپرداختهوبییانتیردهاسی تیهمیثیا 62هایعمومیشمارهدیدگاه
حییقبرخییورداریاز)66-6المللیییحقییو اقتصییادی،اجتمییاعی،وفرهنگییی،درمییوادبین

طورغیرمسیتقیم،حیقبیرآبرا،بیه(حیقبیرسیالم )61-6و(تهزنیدگیاستانداردهایشایس
همچنین،گزارشگرویژهسازمانمل متحددرموضوعآب،درگزارشسیال.شناساییتردهاس 

ناپذیرحقو بشیرخوداعالمتردتهحقبرآبآشامیدنیسالموفاضالب،بخ جدایی1001
شیمارآییدبهشربابتداییاجرایبسیاریازاصولحقو بشیربهمثاتواندبهالمللیاس ومیبین
دفترتمیساریایعالیحقو بشیرسیازمانملی (.1001، گزارشگزارشگرویژهسازمانمل )

تییدتیردهاسی تیهحقیو بشیربین الملی ،متحدنیزدرگزارشخودبهشورایحقو بشر،تأ
گیزارشدفتییر)هآبآشیامیدنیسییالماسی دربرگیرنیدۀتعهیداتروشینیدرمییورددسترسییبی

براینموارد،مجمععمومیسازمانمل متحدنیزعالوه(.1002، تمیساریایعالیحقو بشر
هیایمثابیهیکییازحقبار،باتصویبی قطعنامه،ضمنشناساییحیقبیرآببهبراینخستین

قطعنامیه)یتأتیدتیردهاسی هایبشربشری،براهمی اینحقبرایتحققبرخیدیگرازحق
ترتیبوباوجودعدماشارهمسیتقیماینبه(.1060، مجمععمومیسازمانمل متحد131/14

توانگفی امیروزهدرمیوردپیذیرشدسترسییبیهآبالمللیحقو بشر،میهایبینتنوانسیون
.جودنداردتردیدیوییمنزلهیکیازحقو بنیادینبشربهییآشامیدنیوفاضالب

تمیتیهحقیو 62هایعمومیشیمارهخوبیدردیدگاهتوانبهابعادگوناگونحقبرآبرامی
62هایعمیومیشیمارهبراسیاسدییدگاه.اقتصادی،اجتماعی،وفرهنگیمل متحدبررسیترد

رسقبول،دردسیتآبتافی،سالم،قاب [دسترسیبه]معنایاستحقا هرفردبرایحقبرآب،به»
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زنیان،علییهتبعییوهایگونهتماممحوتنوانسیون64(1)مادهتودک،حقو تنوانسیون14(1)ماده:بهشودمراجعهنمونهبرای. 
.سیاسیومدنیحقو میثا 1(6)مادهوآبمنابعاروپاییمنشور2مادهمعلولی ،دارایافرادحقو تنوانسیون12ماده
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،62شیماره نظراتعمومی)«هایشخصیوخانگیاس پرداخ برایمصرقوباقیم قاب 
برحفظدسترسییموجیودبیهمنیابعآب،ازدرراستایتحققحقبرآب،بایدعالوه(.1009،1

جلیوگیریشیود،(مانندقطعخودسرانهآبویاآلودهتردنمنابعآب)مداخلهدردسترسیبهآب
منیدیازفرصی هایلزمبیرایتیأمینآبوبهرههبایدامکاندسترسیبهزیرسیاخ ضمناینک

این(.62،1009،60نظراتعمومیشماره)برابربرایدسترسیافرادبهمنابعآبنیزفراهمشود
تندتهآببایدبهمقدارتافیبرایترامی ،حییاتوسیالم انسیانیتمیتههمچنیناعالممی

فیراهم»:تندتیهعبارتنیدازچهارمعیاررابرایسنج تفای حقبرآبتعیینمیتأمینشودو
.« قابلی پرداخ »و« قابلی دستیابی»،« تیفی »،« بودن

هایمنظورمصیرقبیهیییبهاینمعنااسی تیهتیأمینآببیرایهیرفیرد«فراهمبودن»یالف
تهدربارهتعیینمیزانآبتافیبیرایهیرفیرد،درالب.بایدتافیوپیوستهباشدییشخصیوخانگی

لیتیر،متغییراسی 20تا10شدهبینروزانهنظروجودنداردومیزانتعیینمیانتارشناساناتفا 
(.1066،962، لتنار)

مثابهدومینمعیار،بهاینمعنااس تهآبموردنیازهرشخصبرایمصرقبه«تیفی »یب
ها،مییوادشیییمیاییوخطرهییاییییدسییالمباشیید؛یعنیییمیکروارگانیسییمشخصیییوخییانگی،با

،62نظیراتعمیومیشیماره)تند،درآنیاف نشیودرادیولوژیکیتهسالمتیانسانراتهدیدمی
1009،61.)
قابلی دستیابیویادسترسی،مستلزمایناس تیهافیرادبیهآبوخیدماتآب،ازنظیریج

.طالعاتی،دسترسیداشتهباشندوایندسترسی،بدونتبعیوباشدفیزیکی،اقتصادی،وا
گیذاریمتناسیب،امکیانهایقیم مشییمعنایایناس تیهخطیقابلی پرداخ نیزبهد

 (.62،1009،61نظراتعمومیشماره)دسترسیافرادبهآبرافراهمتند
اعیوفرهنگیی،هماننیدسیایرتمیتهحقو اقتصادی،اجتم62هایعمومیشمارهدردیدگاه

عهیدهاسنادحقو بشری،تضیمیناحتیرام،حمایی وتحقیقحیقبیرآبدروهلیهنخسی ،به
هاموظفهستندموانعموجوددرمسیردسترسیافرادبههاقراردادهشدهاس ،یعنیدول دول 

هایسایراشخاصییااخلهآبآشامیدنیسالموتافیراازمیانبردارندوازحقافراددربرابرمد
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هاهمچنینمتعهدهسیتندتیهبیادول .هایخصوصی،حمای تنندهاوازجملهشرت سازمان
دراینراسیتا،.استفادهازتمامابزارهاومنابعموجود،دسترسیبهآبرابرایهمگانتضمینتنند

یازنقوحقبرآبافیرادوهایعضوبایدبرایجلوگیردول »:تندتمیتهیادشدهچنینبیانمی
هایعضوبایددول .ها،اقداماتیرادرتشورشانانجامدهندجوامعازسویشهروندانوشرت 

قادرباشندازطریقابزارهایحقوقیوسیاسی،برعملکرداشخاصثالثدرمورداینحق،تیأثیر
جیرا،اقیداماتمقتضییرابیرایالالملی لزمبگذارندومطابقبامنشورمل متحدوحقو بین

ترتیب،اینبیه(.62،1009،99نظیراتعمیومیشیماره)«بهبوداینتأثیرگیذاری،انجیامدهنید
تنندههابایدهمخودشانبهاینحقاحترامبگذارنیدوآنرارعایی تننید،وهیمتضیمیندول 

.رعای اینحقتوسطاشخاصبخ خصوصیباشند
هایاقتصادیواجتماعی،دروهلیۀنخسی ،نیازمنیدبسیاریازحقتحققحقبرآبمانند

برایتضمیندسترسییبیه.اس (مثابهمتعهدانبهآنبه)هااتخاذاقداماتایجابیازسویدول 
هایمناسیببیرایبرموجودبودنمنابعآبشیرین،وجودزیرسیاخ آبآشامیدنیسالم،عالوه

بیردانی فنییوهانییزعالوهیزالزامیاس وتأمینزیرسیاخ آوری،تصفیهوانتقالآبنجمع
هیایبسییاریازدول .توجهینییازداردحضورنیرویانسانیمتخصص،بیهمنیابعمیالیقابی 

هاییافته،بهدلی فراوانیازجملهنداشتنزیرسیاخ هایتمترتوسعهویژهدول توسعه،بهدرحال
ها،ووجیودی،فنییوانسیانیتیافیبیرایسیاخ زیرسیاخ لزم،عدمدسترسیبهمنابعمیال

.هایشدیدمدیریتی،قادربهتضمیندسترسیبهحقبرآبنیستندضعف
 

 ها ها و تهدید فرصت: مشارکت بخش خصوصی و حق بر آب. 2
تمیابیمنابعآبممکناس درنتیجۀتمیابیفیزیکیمنابعآبرخدهید،یعنییممکیناسی 

تافیبرایتأمینآبآشامیدنیدری منطقه،وجودنداشتهباشد،امادربسیاریازمنابعفیزیکی
سببمیدیری ضیعیفمنیابعآبدلی فقدانمنابعفیزیکی،بلکهبهمواقع،تمیابیمنابعآبنهبه

دراینشرایط،منابعتافیبرایتأمیننیازهایخانگی،صنعتیوتشیاورزیموجیود.دهدرخمی
گزارشبرنامهتوسعهملی )ابزارتافیبرایدردسترسقراردادناینمنابع،وجودندارداس ،ولی

هاییافنیاوریانتقیالآبازگذاریدرزیرسیاخ ؛بیرایمثیال،تمبیودسیرمایه(1001، متحد
هایآبیویادیگرمنابعآب،وتمبودظرفی انسانیبرایپرداختنبیهتقاضیاهایرودخانه،سفره

دربرخییازمیوارد،ممکین.بهآب،منجربهعدمدسترسیافرادبهآبشیرینشدهاسی مربوب
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ایننوعبحیران.ایانجامنشودنحوعادلنههایتافی،توزیعآببهاس حتیباوجودزیرساخ 
درتشییورهایتمترتوسییعه شییودمشییاهدهمیویژهدرتشییورهایآفریقییایی،یافته،بییهآب،عمییدتا 

(.1002،2، مانتشاورزیوغذاگزارشساز)
هایتیافیوییامیدیری دلی نبودنزیرساخ درمواردیتهتمیابیوبحرانآبآشامیدنی،به

دهید،ورودبخی خصوصییبیهایینبرداریوانتقیالوتوزییعمنیابعآب،رخمیناتارآمددربهره
ویژهازنع آب،بیهورودبخ خصوصیبهصی.صنع ،ممکناس بهح اینمشک تم تند

برخیازمفسیرانوپژوهشیگران.نظرارتبابباتوسعهورفاهعمومی،موافقانومخالفانفراوانیدارد
اسی ویییماننیدآبیییبرایننظرندتهدول ،مسئولتوسعهوتأمینتالهایمرتبطبارفاهعمیومی

ری،ممکناسی پیامیدهایمنفییورودبخ خصوصیبهاینحوزهوتبدی آببهی تالیتجا
ویژهطرفیدارانگذاران،بیهمشییازسیویدیگیر،برخییازپژوهشیگرانوخط.شدیدیداشتهباشد

مثابیهابیزاریای،بههایتوسعههایاقتصادنئولیبرال،ازمشارت بخ خصوصیدرفعالی اندیشه
موافقیانومخالفیانورودبخی هایبررسییدییدگاه.تننیدبرایبهبیودتارآمیدیبیازار،دفیاعمی

هیاینظیریهایبزر وفراملی،بیهبحثگذارانخارجیدرقالبشرت ویژهسرمایهخصوصی،به
درایینپیژوه فیارزاز.ایبیهآنپرداختیهشیودانجامدتهباییددرنوشیتارجداگانیهایمیجدی
منفیآن،ونحوهافیزای هاینظری،مقولهورودبخ خصوصیبهصنایعآب،نتای مثب وبحث

هایاخییر،علی اصیلیتمبیوددرطیولدهیه.آثارمثب وتاه آثارمنفیآنبررسیخواهدشد
(ونیهتمبیودمنیابعآب)ناشیازمشکالتمیدیریتیییدرستیبهییدسترسیبهآبآشامیدنیسالمرا

[تأمین]تضمین»رایتوسعهپایدار،ازدیدگاهشورایتجارتجهانیب(.1066،3، راس )انددانسته
ایین.«یافتنیاسی تهنحوهمدیری منابعآبتغیییرتنید،هیدفیدسی آببرایهمه،درصورتی

سازمانهمچنینبرضرورتتسریعدرمشارت بخ خصوصییودولتیی،بیرایبهبیودخیدمات
 اینمشیارت ارائیهدادهاسی برموفقیتأمینآببرایافرادفقیرتأتیدتردهوشواهدیرانیزمبنی

(.1001،63، گزارششورایتجارتجهانیبرایتوسعهپایدار)
هایدولتییمتیولیآب،ازجملیهپیاییندلی بروزبرخیمشکالتدرسیازمان،به6320ازدهه

ها،هیایپیایینبازگشی هزینیهبودنتیفی وپوش اندکخدمات،ناتارآمدی،فسیاداداری،نرخ
هیایجیایگزین،آغیازشیدوجوبیرایییافتنراههیایتیالن،جسی یانیدکوانباشی واموربهره
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حلییبیرایتیاه مشیکالتمثابهراهخصوصیتردنصنایعآبنیزبه(.1002،431، ویلیامز)
هیاییدربیارهمسیئولی شیرت بیرایالبتهاینموضوعبهشروعبحث.تأمینآب،مدنظرقرارگرف 

منزلهی حقبشیری،منجیر،تیفی ،قابلی دستیابیوقابلی پرداخ آب،بهتضمینفراهمبودن
تنندتهسیستمتأمینتسهیالتعمومیبهمییزانسازیاشارهمیسو،طرفدارانخصوصیازی .شد
ویژهافرادفقیر،نیاتواناسی وتوجهیازتضمینتأمینآببرایافرادیتهبهآناحتیاجدارند،بهقاب 
سیازیصینایعآبممکیناسی دسترسییبیهآبویدیگر،بایدتوجیهداشی تیهخصوصیازس

(.222-1001،223، ن )دلی افزای نرخآب،دشوارتندآشامیدنیسالمرابه
هایخصوصیبهحوزهتأمینآبوارائیهخیدماتمربیوببیهآن،هماننیدبنابراین،ورودشرت 

ویژههیا،بیهسوبسیاریازدول ازی .تندبرآبعم میشمشیریدولبهبرایرعای وتحققحق
یافتهمنابعمالی،فنی،وانسانیتافیبرایتضمیناینحقرادراختیارندارنید،هایتمترتوسعهدول 

هیاقیرارالمللی،اینمنابعرادراختییاراییندول هاونهادهایبینوازسویدیگر،حتیاگرسازمان
 وفساداداری،سببتاه بازدهیودرنتیجه،عدمامکانتضیمیندسترسییدهند،ضعفمدیری

هایویژهشیرت هایخصوصی،بهتهورودشرت درحالی.شودبرابرافرادبهآبآشامیدنیسالممی
بزر وفراملیتهامکانات،منابع،وتوانمدیریتیبالییدارند،براحتمالتیأمین،تصیفیه،وانتقیال

بهدسترسیبرابرتمامافرادبهاینمنیابعافزاید؛بااینابعآبمیبهترمن تمدسی یییحال،اینامرالزاما 
هایخصوصییبیرایانجامید،زییراشیرت نمییییهیاتضیمینشیودبهمیزانیتهزندگیشایستهآن

نگرنیدویمیمثابیهتیالییتجیارشوندودرنتیجه،بیهآببهدستیابیبهسود،بهاینعرصهواردمی
هاتضیمینتنندتهبالترینمیزانسودرابرایآنگذاریمیایقیم گونهخدماتمربوببهآبرابه

هیایخیاص،ماننیدویژهبیرایافیرادفقییروگروهاینموضوع،ممکناس تحققحقآبرابه.تند
.ای،بسیاردشوارتندتودتان،افرادمعلول،زنان،وسایرافرادحاشیه

هایخصوصیییدرفییر موضییوعنقییوویییاسوءاسییتفادهازحییقبییرآبازسییویشییرت 
هایمهممتخصصانحیوزهحیقبیرآبوسازیخدماتمربوببهآب،یکیازدغدغهخصوصی
سیازیای،خصوصیایننگرانیسببشدهاس تیهعیده.المللیاس هاونهادهایبینسازمان

حوزهتأمیناینخدم عمومیحییاتیراتیارنادرسیتیتلقییهابهصنایعآبووروداینشرت 
تنهاییوبدونتم بخی هانیزبهگونهتهپیشترتوضیحدادهشد،دول حال،هماندرعین.تنند

ایازمتخصصانبرایننظرندتهخصوصی،قادربهارائهتام اینخدماتنیستند؛بنابراین،عده
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 

www.ipwna.ir



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

011 
 دوره نهم

 4شماره 
 6931 پاییز

منزلۀمتعهیدهابههابهاینعرصه،دول آبوورودشرت سازیصنایعحتیدرفر خصوصی
حقبرآبودارندگانقدرتفائقهدرتشور،بایددرقراردادهایمربوطهویابههیرروشمناسیب

ها،ازایینویژهشیرت ایعم تنندتهمانعسوءاستفادۀاشخاصخصوصیی،بیهگونهدیگری،به
گیذاری،هیاوابزارهیایگونیاگون،ازجملیهقانونتفادهازروشتوانندبااسهامیحقشوند؛دول 

.نظارتورسیدگیقضایی،اینوظیفهراانجامدهند
تیدبرمسئولی دول درحمای ازافراددربرابرنقوحقبرآبازسیویشیرت  هانییزتأ

درس اس ،امادرعم ،تحققحقبرآبرات ضمیننخواهداگرچهازلحاظمبانینظری،تامال 
هایفراملیتهبهحوزهخدماتآبویژهشرت هایبزر ،بهشرت (.1064،64، لگوت)ترد

دارایایانحصیاریایینحیوزهراادارهمیگونیهشوندودربرخیمواردبهواردمی تننید،معمیول 
هیاتأثیرگذاریآنقدرتوتوانمالیبسیاربالییهستندوحتیدربرخیازموارد،قدرتمالیو

هاتیهاینشرت .رودازدولتیتهدرقلمروسرزمینیآنمشغولبهارائهخدماتهستند،فراترمی
شیوند،هیمدرزمیانارائیهگذاریخیارجیواردعرصیهفعالیی میبرمبنایقراردادهایسیرمایه

زنیبیالییانیهپیشنهادهمکاریوهمدرزمیانانعقیادواجیرایقراردادهیاییادشیده،قیدرتچ
توانیدراحتینمیشودوبههانیازمندمیآورند؛تاحدیتهدول میزبانبهخدماتآندس میبه

هیانظیارتنمایید؛درستیبیرعملکیردآنهادفاعتندیابهازحقو انسانیاتباعخوددربرابرآن
هابرایبرخیورداریحقو انسانبنابراین،اگرچهدرمقامطرحنظریه،دول ،مسئولی داردتهاز

هادفاعتند،ولیدرعم ،ازقیدرتتیافیبیرایایفیایایینتعهیدازحقبرآب،دربرابرشرت 
تروایمناسیبگونیههابیهرعایی ایینحقیو بهبرخوردارنیس ؛درنتیجهمتعهدتردنشیرت 

.تواندبهتحققحقبرآب،تم تندتر،میتام 


 صی و اعمال افقی حق بر آبهای خصو شرکت. 3
انتقیادیییهایبشریمنزلهیکیازحقبهییترینموانعایجادتعهداتمربوببهحقبرآبیکیازبزر 

طوربیه.طورتلیاسی طورخاصوحقیو بشیربیهمربوببهناممکنبودناجرایافقیاینحقبه
هایحکمرانانمطیرحرویاطیوزیادهسنتی،حقو بشربرایحمای ازاشخاصدربرابراعمالافر

تننیدگانومیردمتنظییمشیدهعبارتدیگر،حقو بشرابتدابرایتنترلروابطمییانحکوم به.شد
صیورتعمیودیودردسیتهازحقیو ،بهطورسینتی،این؛بنابراین،به(6332،996، تیلور)اس 
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اعمالسینتیحقیو (.1009،2، دروال ون)شودروابطبالبهپایینحکمرانانومردماعمالمی
بیهتنندگانوحکوم صورتعمودیودرروابطمیانحکوم بشربه دلی تجمیعشوندگان،عمدتا 

هایگوناگونوبنیادینقدرتنامحدودوانحصاریدردس حکمرانانوتواناییتأثیرگذاریبرجنبه
عبارتبهتیر،هیدقاصیلیحقیو بیه.بودهاس زندگیافراد،درنتیجۀاینتجمعقدرتانحصاری

طورسینتی،تنهیادراختییاربشر،حمای ازافراد،دربرابرقدرتانحصاریونامحدودیاس تهبه
هایدیگریغیرازدولی ،ازایینحکمرانانقرارداشتهاس ،اماامروزهبهدلی فراوانی،موجودی 

هیارادارنیدۀبیشیترینتیواندول ایتیهبیهدشیواریمیگونهاند؛بهمندشدهحد،بهرهازقدرِتبی 
هیایغیردولتیی،ازجملیهتجمیعقدرتبسییارزییادنیزدموجودی .شمارآوردقدرتانحصاریبه

هیانییزهمچیونهایبزر وفراملی،سببشیدهاسی تیهآنویژهشرت هایخصوصی،بهشرت 
اگونزنیدگیافیراد،برخیوردارشیوند؛بنیابراین،بیرایهایگوندول ،ازقدرتتأثیرگذاریبربخ 

هایبیزر وتأمینهدقاصلیحقو بشر،یعنیحمای ازترام ذاتیافرادانسانیدربرابرقدرت
انحصاری،اعمالاینحقو درروابیطمییانافیرادواشیخاصخصوصیِیدارنیدۀایینقیدرتنییز

.رسدنظرمیتوجیهبهقاب 
اعمیالافقیی»اصیطالحدرروابطمیاناشخاصخصوصییبیایکیدیگررابهاعمالحقو بشر

نامند،زیرادراینشرایط،حقو بشرمیاناشخاصیتهدری سیطحقیراردارنید،می« حقو بشر
دراینشیوهازاعمالحقو بشر،برخالقشیوهسنتیته.شودیعنیاشخاصخصوصی،اعمالمی

آمدنید،اشیخاصشیمارمیبه«دارنیدهحیق»وافیراد،«دارندهتعهد»هاوقوایعمومی،تنهادول 
متعهیدیی حیقبشیرینبایید.تواننددارایتعهداتحقو بشریمحسوبشوندخصوصینیزمی

اشتعیینشود،بلکهمعیارتعییینمتعهید،بیهمییزانوابسیتگیبراساسماهی عمومییاخصوصی
آینید،شیمارمیبرتالهایاخدماتیتهبرایدارندهحق،حیاتیبهدارندۀحقبهاوویامیزانتنترلاو

پافشاریبرتفکیی مییانبخی عمیومیوخصوصییبیرایتعییینمتعهیددربرابیر.مربوباس 
تیهشود،درحالیصورتآزادانهانتخابمیهایبشریبرمبنایایننظریهاس تهروابطبازاربهحق

هیایندتهبهاقتداردولتیتندردهندییاخییر،امیااییناییدهبیاواقعی توانندانتخابتنافرادنمی
گیرنیدوییاها،تارتردهیایعمیومیرادراختییارمیموجودسازگارنیس ودرمیواردیتیهشیرت 

درچنیینشیرایطی،شیرت .شیوددهند،متزلیزلمیصورتانحصاریارائهمیخدماتمعینیرابه
اگیر.دهیدنوعیافرادرازیراقتدارخیودقیرارمیحصاردراعمالقدرت،بههماننددول ازطریقان
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شیاندرتأثیرگیذاریبیرهابراساستیارتردوتواناییبپذیریمتهتعهداتحقو بشریبایدبهشرت 
گیرند،بارشود،روشناسی تیههاییتهدرآنتصمیممیهاارتبابدارندیاموقعی افرادیتهباآن

تنید،باییدوادارشیودتیهارائیهایینخیدماتایتهخدماتآبراانحصاریمیخصوصیشرت 
(.1069،62، دوشاتر)ضروریبرایزندگیشایستهرابرایهمگانتضمینتند

برخیمنتقداناعمالافقیحقو بشربرایننظرندتهاینامر،مفهومحقو بشرراتحریفو
تیدبراینکههمیوارهیکییاز(1066،991لتنار،)تنداهمی میتم ،امابایدتوجهداش تهباتأ

هایحقو بشر،یعنیترینویژگیهایادعاهایحقو بشریبایددول باشد،یکیازمهمطرق
،6331، تلفیم)شیودحفظترام ذاتیانساندربرابرفشارهایخارجی،بهفراموشیسپردهمی

متاریخیازاعمالحقو بشیر،بیرایاسیتنادبیهاعمیالافقییچال تشیدنفهدرواقع،به(.31
(.1009،9دروال ،ون)حقو بشر،موضوعیمحوریومهماس 

هیایحقیوقیاعمالافقیحقو بشر،تنهاموضوعینظرینیس ودرعمی نییزبرخییازنظام
؛(1009، گردبیام)انیدرسمی شیناختهویژهقوانیناساسی،اعمالافقیحقو بشررابهداخلی،به

ازفص مربوببهحقو میردمقیانوناساسییآفریقیایجنیوبی،چنیینمقیرر3براینمونه،بخ 
مقرراتمربوببهحقو افراددرصورتامکانوتاحدیتهممکنباشد،اشخاصحقیقی»:داردمی

هیدیتیهحیقمربوطیهتند؛البتهبادرنظرگرفتنماهی حقوماهیی تعیاحقوقیرانیزمتعهدمی
قانوناساسیایرلندو(.3(9)ماده1،بخ 6331قانوناساسیآفریقایجنوبی،)«تندتحمی می

هایاعمالافقیحقو بشردرقوانیناساسیرویۀقضاییدادگاهقانوناساسیآلماننیزازدیگرنمونه
قواعد»المللینیزدرقالبزاسنادبینبرقوانینملی،امروزهبرخیاعالوه(.1066،994لتنار،)اس 
اصولراهنمایسازمانهمکاریاقتصادیوتوسیعهبیرای»المللی،ازجملهآوربینویاغیرالزام« َنرم

ییی« اصولراهنمایسازمانمل درموردحقو بشروتجارت»وهمچنین« هایچندملیتیشرت 

هایخصوصیی،اندتهشرت صراح اعالمتردهبهییمصوبشورایحقو بشرسازمانمل متحد
.هایبشریهستندهایفراملی،متعهدبهاحترامبهتمامحقویژهشرت به

هایبیزر وفراملیینییز،چیهالمللیی،بسییاریازشیرت برقوانینملییواسینادبینعالوه
هایرفتیاریوقواعیددرقالیبتیدیییالمللیصورتانفرادیوچهباعضوی درابتکاراتبینبه
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ایازایداوطلبانهپایبندیخیودرابیهاحتیرامبیهحقیو بشیرورعایی دسیتهگونهبهییخصوصی
حقو مربوببهتارویاحفاظ ازمحیطزیس )هایبشریحق ایین.انید،اعیالمترده(عمدتا 

یرادرپیندارد،امیاقواعدداوطلبانهوغیردولتی،اگرچهالزاماتوضمان اجراهایحقوقیسنت
سویپیذیرشالزامییتعهیدحقیو بشیریبیرایبیازیگرانالمللیبهحاتیازحرت جامعهبین

هیاهایملیوفراملیاس تهدربسیاریموارد،ازنظرثروتوقیدرت،ازدول قدرتمندعرصه
یییهیایفعالیتشیانحوزهتمدردس یییهابرحقو افرادنیزگیرند،ومیزانتأثیرگذاریآنپیشیمی

.هااس هماننددول 
نتای ی پژوه دربارۀاسنادوعملکردچهارشرت فراملیفعالدرعرصهخدماتآبتیه

تننید،شدۀآبدرنقابگونیاگونجهیانراهیدای میسازیدرصدصنایعخصوصی20بی از
تیدبرحقبرآباس وشرت  هیاهیایآناندتهفعالی اوربودههاییادشدهبراینبحاتیازتأ

ها،حیقبیرآبرااینشرت .یتأثیربگذاردصورتمثب ویامنفیبهتوانددرتحققاینحقیمی
درمسیرتحقیقآنرانییزآورندوفعالی شمارمیبی ازی تعهدحقوقی،مفهومیاجتماعیبه

پذیرنیدآور،میشرت ،ونهی وظیفیۀالیزامصورتداوطلبانهودرراستایمسئولی اجتماعیبه
(.69-1066،61راس ،)

هیارابیرایایجیادنظرهایبسیارزیاد،فقدانارادهسیاسیدول واقعی ایناس تهاختالق
هاومهارمقاومی بسییارزییادآنیانآورمربوببهالزامرعای حقو بشربرایشرت قواعدالزام

یدرپیدارندالمللیگذارانملیوبینهایفراملیتهنفوذبسیارزیادینیزبرقاعدهویژهشرت بهی
آوریبیرایتحمیی تعهیداتحقیو بشیریبیرالمللی،قواعدالزاماگردرسطحبین.داشتهاس 

آوریصورتاستثنایی،قواعیدالیزامندرتوتنهابههاتصویبنشودودرسطوحملینیزبهشرت 
جامعیهمیدنینهیاد،هایمردمهایمدافعانحقو بشیر،سیازماندراینزمینهایجادشود،تالش

هاالمللیودرنهای ،فشارافکارعمومی،سببخواهدشدتهدرموردوظیفهشرت داخلیوبین
برایاحترامبهحقو بشر،حتیبامبنایاخالقیوییااجتمیاعی،پیذیرشبیشیتریوجیودداشیته

هییادربرابییرایجییادتعهییداتحقییو بشییریبییرای،امییامقاوم (1069،36، مییارتی) باشیید
شیودتیهرعایی حقیو بشیر،مسیتلزمانجیامترمیهایفراملیهنگامیبیشیتروجیدیشرت 

اقداماتایجابیازسویشرت وییاپرداخی هزینیهباشید؛وضیعیتیتیهدرمیوردبسییاریاز
درچنینشرایطی،ایناییراد.ویژهحقبرآب،صاد اس هایاقتصادیواجتماعیبشروبهحق
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دهندۀخدماترفاهینیستند،بلکیههایعمومیارائهها،مؤسسهشودتهشرت اساسیمطرحمی
اندوواحدهایسودآوراقتصادیهستندتهباهدقایجادسودبیشتربرایمالکانخودایجادشده

.شاندورخواهدتردهاراازوظیفهاصلیایجاداقداماتایجابیبرایتحققحقو بشر،آن
هها در  آور تجهاری و مئهلولیت آن منزلهه واحهدهای دهود ها به میان ماهیت شرکتایجاد تعادل . 1-3

 برابر حق بر آب
هایاساسیمییانها،تفاوتمشک اصلیاعمالتعهداتایجابیدرموردحقبرآببرایشرت 

تننید؛هادارایقلمرویهسیتندتیهدرآناعمیالاقتیدارمیدول .هااس هاواینشرت دول 
هاییتهدرقلمیروییاحیوزهصالحیتشیانقیرارتواننددربرابراشخاصوداراییهامینآنهمچنی

هاازاختیاردریافی مالییاتوهزینیهتیردنآنبراین،دول عالوه.دارند،اعمالصالحی تنند
توانندبرایافرادتح صالحی خود،خیدماتعمیومیارائیهدهنیدودرنتیجه،می.برخوردارند

هاهرمییزانهیمتیهدرمقاب ،شرت (.1069،2دوشاتر،)ایهستندرودارایجایگاهویژهینازا
گذاریواعمالصالحی برافرادبرخیوردارطوررسمیازقدرتقاعدهبزر وقدرتمندباشند،به

گذارانها،نهازطریقدریاف مالیاتویافروشمنابعملی،بلکهتوسطسیرمایهنیستندومنابعآن
.شوددارانودرواقع،مالکانتأمینمیوسهام

هاتعهداتایجابیخودرابرایحمایی وتحقیقحقیو بشیر،بیااسیتفادهازقیدرتدول 
بنیدیگذاریویاتأمینخدماتعمومیبرایمردموباتکیهبرابزارمالیاتوپییرویازرتبهقانون

ازآنجاتیهایینابزارهیادراختییار.دهنیدانجیاممییییاتیی ازطریقفراینیدهایدموترییهااولوی 
درستیپرسیدهشودتهآیااعمالتعهداتایجیابیدرمیوردهمیۀهانیس ،ممکناس بهشرت 
تهپاسخمثب باشد،چگونیهباییدحیوزهایینتعهیداتراپذیراس ودرصورتیهاامکانشرت 

ازجملیهجیانراگیی،گزارشیگروییژهدبیرتی دردانانومفسیران،برخیازحقو .مشخصترد
هایفراملی،بامنفیفیر تیردنپاسیخبیهپرسی یادشیدهچنیینموضوعحقو بشروشرت 

توانتعهیداتیهابایدبهحقو بشراحترامبگذارند،نمیحالتهشرت دهندتهدرعینتوضیحمی
هادرموقعیتیباشندتیهممکناس آنهابارترد؛هرچندرادرموردحمای ازحقو بشربرآن

هاشیرت »تنیدتیهراگییهمچنیینبییانمی.دربرخیشرایط،امکانتأثیرگذاریداشیتهباشیند
هایمربیوببیهتیأمینحالتهاعضایجامعههستند،اعضایاقتصادیهستندونهمؤسسهدرعین

توانونبایدتنهاآیینهتعهداتنمیهاراهایآنبههمیندلی ،مسئولی .منافععمومیدموتراتی 
(.1002،29، گزارشاحترام،حمای وجبران)«هادانس دول 
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هایدیگیریترموضوع،نکتیهباوجودپاسخمتداولبهپرس ازمنشاءتعهدات،بررسیعمیق
رایهاباییددراجیتنیمتیهشیرت محواینکهماتأییدمییبه.رادراینموردآشکارخواهدترد

دلی پیوسیتگیذاتییمییانابعیادگونیاگونایینهایخود،حقو بشررادرنظربگیرند،بهفعالی 
موضوع،رصدوپیگیریخطمیانتعهدسلبیاحترامبهحقیو بشیروتعهیدایجیابیحمایی و

شود؛برایمثال،درزمینهارائهخدماتآببهمیردم،شیرت برانگیزمیتحققاینحقو ،مجادله
پذیربهآبسالموتافیبرایهمگانرانقونخواهیدبایدتضمینتندتهدسترسیبرابروامکان

دراینمثال،مرزمیانتعهدسلبیبهخیودداریاز(.62،1009،19نظراتعمومیشماره)ترد
ییداگذارندوتعهداتایجابیبهمشارت درتحققاینحق،ناپاقداماتیتهبرحقبرآبتأثیرمی

موضوعایناس تهچگونهشرت بایداینامورراانجامدهد،نهاینکهآییاشیرت باییداز.اس 
شرت دررفتارتلیخودبایدالزاماتحقو بشیررادرنظیر.انجامایناعمالخودداریتندیانه

.داشتهباشد،خواهاینرفتار،شک فع داشتهباشدویاترکفع 
هیادارایقیدرتیبرابیربیاهادرتمیامامیوروحوزهتوانادعاترد،شرت بدیهیاس تهنمی

هااعمالایجابیرابیرایتضیمینتحقیقهمیۀقدرتدولتیهستندودرنتیجه،بایددرتمامحوزه
هاییفعالی هادرحوزهحالبایدتوجهداش تهگاهیشرت درعین.هایبشریانجامدهندحق
هاگذارندتهبرزندگیافرادانسانیوحقو بنیادینآنطورمستقیمتأثیرمیبهتنندوبراموریمی

تأثیرگذاراس ،یعنیحوزهخدماتعمومیتهپیشتردرصالحی انحصاریدول بیودهاسی ،
طورتهی شرت خصوصییبیههااس ؛براینمونه،زمانیامروزهدرمعر عم وفع دول 

ترینمنیابعحییاتافیراد،دراختییارمنزلهیکیازمهممربوببهآبرابهانحصاری،ارائهخدمات
راحتیوبیاتیوانبیهدرچنیینوضیعیتی،نمی.شوددارد،تضمیندسترسیبهآبسالم،دشوارمی
عنوانی بنگاهاقتصیادی،رعایی یی حیقبشیریتکیهبرماهی غیردولتیوویژگیشرت به

هانفرازافرادبشراس راقربانیتردوباییدتوترام انسانیمیلیونبنیادینتهلزمهحفظحیا
سیووتأمی درداشیتنقیدرتآوراقتصیادیازی مثابهی بنگیاهسیودشرت ،بهبیندوویژگی

درایینمیورد،توجیهبیه.انحصاریوفائقهدری زمینۀخاصازسویدیگر،تعادلایجیادتیرد
.اساسیاس نکاتزیردارایاهمی 

هابایدآزادگذاشتهشوندتابتواننداهدافیراتهبیرایبرخیازمنتقدانبرایننظرندتهشرت 
ترمربوببهعیدال هارامجبورتردتادراهداقگستردههامناسباس ،دنبالتنندونبایدآنآن

ها،یعنییایجیادسیودبیشیتراجتماعیوحقو بشرواردشوند،زیراایناهداق،باهدقاولیۀآن
دراینمورد،توجهبهاییننکتیهضیروریاسی تیه.داران،درتعار اس برایمالکانوسهام
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حدوحصرنیس وباقواعدهادرمنافعاقتصادیخودآزادهستند،امااینآزادی،بیاگرچهشرت 
وحتیدرمواردینییزازطرییقالمللیمهارشدهملییادربرخیموارد،قواعدفراملیوحتیبین

اقتصادینیستندودرمیواردی،رنی )هنجارهایعینیمتداولدربازار بویوهنجارهاییتهالزاما 
.شودمحدودمی(گیرنداجتماعینیزبهخودمی

نکتهمهمدیگریتهبایددرپاسخبهمنتقدانبهآنتوجهترد،ایناس تهاگرچههیدقاولییهاز
هیایها،موجودی دلی اینکیهشیرت ها،ایجادسودبیشتربرایمالکاناس ،امابیهشرت تأسیس
خوددارایخودیاینیستندتهاهدافشانرابرمبنایارادهآزادتعیینتردهباشندودرنتیجیهبیهاخالقی

اخالقییخوددارایارزشخودیتوانبااسیتنادبیهبرخییاهیداقانسیانی،تیهبیهاعتبارباشند،می
منزلیۀهابهمحواینکهبپیذیریمتیهشیرت عبارتدیگر،بهبه.هستند،ایناهداقرابازتعریفترد

سریاهیداقخیاص،مثابهابزاریبراینی بهی هایحقوقی،فاقدارادههستندوازابتدابهبرساخته
توانبیهاییناند،مییجادشده،اویژهتشویقپذیرشخطربیشتردرتجارتورشدبازارهایرقابتیبه

ها،نامحقو بشروباهدقحفظترامی ذاتییانسیانتواندبهنتیجهرسیدتهاهداقدیگرینیزمی
بیرایین،درنظیرگیرفتنبرخییعالوه(.1069،11دوشیاتر،)هاضمیمهشودبهاهداقاولیهشرت 

هایمنتوجیهبیهمحیدودی هایبشری،ازجملیهحیقبیرآب،ضیتعهداتدرموردبرخیازحق
معنایدگرگونتیردنماهیی ورویبههیچها،بههاوبارعای حوزهتأثیرگذاریآنساختاریشرت 

.دهندۀخدماتعمومینخواهدبودهدقی شرت تجاریوتبدی آنبهی مؤسسهارائه
اجتمیاعوحقیو هاوتعهداتآندربرابیرایجادتعادلمیاناهداقمادیشرت ومسئولی 

منزلهواحیدهاییتیهتنهیادرهابهپذیراس تهابتدانگرشسنتیبهشرت بشر،درصورتیامکان
پیتسبحداتثرسودمالیهستند،اصالحشودوضمنبازتعریفاهداقشیرت ،تسیبسیود

.رگییردتروپایدارتربرایتسبسودنیزدرشماراهداقشرت قرااجتماعیوایجادمحیطیامن
تلیوحیقبیرآبطوربراین،دراینمسیربایدمنافعمادیناشیازاحترامبهحقو بشربهعالوه
.آیندرانیزدرنظرگرفی دس میهابهمدتوبلندمدتبرایشرت صورتخاص،تهدرمیانبه

مکم تعهداتاولیهمثابهتعهداتثانویهوها،بهدرنظرگرفتناینمواردوتوجهبهتعهداتشرت 
توانیدهابراینحیق،میهادرموردحقبرآبوتعیینمحدودهوقلمروتأثیرگذاریشرت دول 

حال،ارائیهیی فرمیولتلییدرعین.مسیرایجادتعادلمیانایندوهدقارزشمندراهموارتند
صورتموردیوبیابایدبهپذیرنیس وظاهرمتعار ،امکانبرایایجادتعادلمیاناینمنافعبه

هارادرقبالحقبرآب،ضیمنتوجهبهاوضاعواحوالخاصهرمورد،محدودۀتعهداتشرت 
.ها،تعیینتردرعای ویژگیسودآوریشرت 
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ها و  ههای خهاش شهرکت منزله روشی برای برقراری تعادل میان ویژگی به« حکمرانی شرکتی». 2-3
 بر آبها در برابر حق  مئلولیت آن

هاباییدبیرتغیییرتنندتههرتالشیبیرایبهبیودرفتیارشیرت برخیازپژوهشگراناستدللمی
اگرچیه(.1004،61، دایین)هاتمرتزتندوحقو شرت « حکمرانیشرتتی»نگرشدرمورد

طورتلی،حکمرانییشیرتتیبیرهایفراوانیبرایحکمرانیشرتتیارائهشدهاس ،امابیهتعریف
ساختار،شیام ترتییب.ویژهساختاروفرایندحکمرانیتمرتزداردظامتنترلوهدای شرت بهن

هایهیئ میدیرهاسی وفراینیدنییزتیأمینهیئ مدیره،تعداد،ونوعمدیرانغیراجراییوتمیته
گیییردهییایمییالی،وقواعییدقراردادهییایخییدم رادربییرمیاطالعییات،تنتییرلداخلییی،گزارش

هایمطرحاگرچییهموضییوع(.1060،1، ردناسییم) شییدهدربییارۀحکمرانیییشییرتتی،عمییدتا 
هایداخلیشرت هستند،ولیآثارخارجیرانییزدرپییخواهنیدداشی وبیاگسیترشدغدغه
هیاییهادربرابراجتماعوحقو بشر،ضروریاس تهگامهایمربوببهمسئولی شرت بحث

هرچنیدمسیئولی (.1061،613، آدییای)آثیارنییزبرداشیتهشیودبرایافزای روزافیزونایین
درادبیاتحکمرانیی، تریازحکمرانیشرتتیدارداجتماعیشرت ،محدودۀگسترده ،امااخیرا 

هایبنیادینومسئولی اجتماعیشیرت ایدربارۀحکمرانیشرتتیبادرکارزشهایتازهبحث
محیوردرحکمرانییدرواقع،هدقاصلیرویکیردارزش.مدهاس وجودآدربرابرحقو افرادبه

هیایتجیاریوشرت ،تروی صداق ،یکپارچگی،بیازبیودنوشیفافی درمییانسیایرارزش
هایساختاریحکمرانیشیرتتیتیهتوانادعاتردتهالگوهااس ؛بنابراین،میآوریشرت سود

ت ازجملهاحترامورعایی حیقبیرآبباشید،متضمنمسائ مربوببهمسئولی اجتماعیشر
(.1061،626آدیای،)گسترشاس درحال

هایاخیررشدتردهوشیرایطمناسیبیرابیرایهایحکمرانیشرتتیتهدرسالیکیازجنبه
ها،ازجملهحقبیرآبفیراهمهادربرابرتعهداتشانبهافرادوحقو آنگوییشرت افزای پاسخ
هایبیزر وامیروزهبسییاریازشیرت .ایاس دهیدورهالزاماتمربوببهگزارشتردهاس ،
تننییدتییهدربردارنییدۀاطالعییاتیدربییارهآثییارمنتشییرمی« هییایتوسییعهپایییدارگزارش»فراملییی
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شیود،میمربیوبدارانسیهامارزشبیهتیهمیواردیویژههبیداران،سیهامومیدیرانمییانارتباببهشرتتیحکمرانیدرواقع،. 
.اس متعددهاینفعذیوشرت رابطهبهمربوبشرت ،اجتماعیمسئولی درمقاب ،وپردازدمی
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نفیعهیایذیهیا،گروهاینگزارش.هااس هایآنمحیطی،اجتماعی،واقتصادیفعالی زیس 
هاراارزیابیتنندوضمنآشکارتردنآثارهایشرت تندتهفعالی ادرمیداخلیوخارجیراق
هابیرحقیو افیرادازجملیهحیقبیرآب،شیرایطلزمبیرایهیایشیرت مثب ومنفییفعالی 

.تندهادربرابرآثارمنفیاعمالشانرافراهممیگوییشرت پاسخ
هیایمربیوبرتتیوتوجهبیشتربهبحثبراهمی افزای گسترهموضوعیحکمرانیشعالوه

نفیعهایذیطورخاص،ضرورتپذیرشمداخلهگروهطورتلی،وحقبرآببهو بشربهیبهحق
یکیدیگرازمسیائ مهمیییی(خارجازحوزهمدیریتیشرت )نفعخارجیهایذیویژهگروهبهیی

برخییاز.هاخواهیدداشی ت ایدرتضمینرعای حقبرآبتوسطشراس تهنق اساسی
هایبیزر وفراملییبیرویژهشیرت پژوهشگرانبرایننظرندتهباتوجهبهاینکهادارهشرت بیه

هایهاییازافیرادتیأثیربسیزاییدارد،ایینافیراد،هرچنیدازطرییقسیازمانحیاتومنافعگروه
ایحفاظی ازمنیافعیادشیدهضیرورینهادویانمایندگاندیگر،بایدبتوانندتاحدیتیهبیرمردم

(.1002،423، پینتو)اس ،درحکمرانیشرتتیتأثیرگذارباشند
 

 گیری بحث و نتیجه
هیاشیودتیهآنهایگوناگونمالی،فنیومدیریتی،سیببمیهادرزمینههایجدیدول ضعف

اشیتهاسی ،بیاشیانقیراردطورسینتیدرحیوزهصیالحی انحصاریبرایارائهخدماتیتیهبیه
ویژهخصوصیییوبییهروشییوندوضییرورتتوسیی بییهبخیی توجهیروبییههایقابیی محییدودی 

هاراتبدی بهواحیدهاییتارآمیدوهایگوناگون،تهآنمندازتوانمندیهایفراملیوبهرهشرت 
 امیروزهتردییدچنیدانیدرمیوردضیرورتمشیارت.ازپی خودنماییتندتند،بی پربازدهمی

شیودفعیالنومتخصصیانبخ خصوصیبرایح بحرانآبوجودندارد،اماآنچهسیببمی
حقو بشر،وروداینبخ بهحوزهتأمینخدم عمومیبسییارمهمییماننیدآبرابیاچیال 

هیایتیرینحقمنزلهیکیازمهمروتنند،خطرهایبالقوهاینتحولبرایتحققحقبرآببهروبه
.حفظحیاتوترام انسانیاس بشری،برای

هایفراملیبهاینعرصه،همراهبادرنظیرسازیخدماتآبوورودشرت پذیرشخصوصی
ویژهحیقبیرآب،ممکیناسی نتیای منزلهیگانیهمتعهیدانحقیو بشیروبیههابهگرفتندول 

ادینودرنتیجیهبیهناپذیریبهتحققاینحیقبنییهایجبراننامطلوبیدرپیداشتهباشدوآسیب
هیاازارادهوامکانیاتتیافیدهیدتیهدول هایفراواننشانمیتجربه.هاواردتندزندگیانسان
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هایبزر وفراملیبرخوردارنیستندواینامرممکناسی زمینیهوبرایاعمالنظارتبرشرت 
رسدتهنظرمیموجود،بهباتوجهبهحقایق.هاراافزای دهداحتمالنقواینحقتوسطشرت 

بهترینروشبیرایحمایی ازحیقبیرآب،ایجیادتعهیداتمسیتقیمدربرابیرایینحیق،بیرای
.المللییاسی هیایحقیوقیملییوبینهایفراملییدرنظامویژهشرت هایمتصدی،بهشرت 

می الافقییهاواعمیتوانادعاتردتهایجادتعهداتمستقیمحقیو بشیریبیرایشیرت اساسا 
حقو بشر،درشرایطفعلیوباتوجهبهتغییراتپدیدآمدهدرسیاختارقیدرت،ضیروریاسی و

مثابهدارندگانقدرتفائقهوانحصاریودرنتیجیهیگانیهمتعهیدانحقیو بشیر،هابهتلقیدول 
اینیاقصمنزلهنوعیمهیرتأیییدبیراجیرهایموجودهمخوانیندارد،بهبراینکهباواقعی عالوه

.آیدشمارمیحقو بشرنیزبه
ویژهایجیادبیه)هاایتهبرایجادتعهداتحقو بشریبرایشیرت یکیازایرادهایاساسی

شیود،اسیتفادهازسیاختارهایواردمی(شیوندتعهداتیتهباانجاماقیداماتایجیابیمحقیقمی
تیید(ارائهخدماترفاهیونهمتصدیان)منزلۀواحدهایسودآوراقتصادیشرتتیبه وهمچنینتأ

درپاسخبهایینایرادهیا.هایخصوصیاس هاوشرت هایاساسیمیاندول بروجودتفاوت
درنظرگرفتنتعهیدهاییدرمیوردحیقبیرآببیرایشیرت  تیدتردتهاول  هایفراملیی،بایدتأ

هانیس وهمچنانبیاوراینشرت هایمیاندول ومعناینادیدهانگاشتنتفاوترویبههیچبه
شیمارهایبشیریبهها،متعهداناصلیواولیهدربرابرحقاصلیپژوهشگرانایناس تهدول 

برخالقدول .هادراینمورد،تنهامکم وثانویهاس آیندوتعهدشرت می هاتهدربرابرثانیا 
ایدارنید،صیالحیتیخیود،تعهیداتتلییهایبشریدرهمۀقلمروسرزمینیوتحققتمامحق

هیامتیأثرهیایآنطورمستقیمازفعالی هاتنهادرحوزهتأثیرگذاریودربرابرافرادیتهبهشرت 
،تعهیداتشیرت .شود،متعهدندمی تلی،وحیقبیرآب،طورهادرمیوردحقیو بشیر،بیهثالثا 
هاحتییبیافیر شیرت .خواهیدتیردهارادگرگوننصورتخاص،هرگزماهی اینشرت به

آیندوتوجیهبیهآثیارشمارمیداشتنتعهداتحقو بشری،همچنانواحدهایتجاریسودآوربه
هیارامختی هاییاندکدراینمسیر،ماهی سودآورانهآنهاوصرقهزینهحقو بشریفعالی 

مثابیهیکییازسینشیهرت،بهتواندباافزای رضای عمیومیوحتند،بلکهدرمواردیمینمی
مدتوبلندمدت،درپیتوجهیرابرایشرت ،درمیانهایبسیارباارزش،سودآوریقاب دارایی

هاهستندوبرایهایانسانهایتجاری،برساختهدرپایانبایدتوجهداش تهشرت .داشتهباشد
حداتثرسودمادینیزهیدفیاسی تمای بهتسب.اندهاتأسیسشدهبهبودشرایطزندگیانسان

هاتعریفشیدهاسی ودارایارزشذاتییاخالقیینیسی ؛بنیابراین،هابرایآنتهتوسطانسان

www.ipwna.ir



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

001 
 دوره نهم

 4شماره 
 6931 پاییز

ها،تسبمنفعی اجتمیاعیرانییزبیهاهیداقتوانبابازتعریفاهداقشرت درصورتنیازمی
.هاضمیمهتردآن

نیوعیادغیامدرحیوزهصیالحی نکتهایناسی تیهدرصیورتتوجیهبیهایینمهیم،بایید
هایعم واقداممشخصیهارویهشرت .وجودآیدگذاریدولتیوحکمرانیشرتتیبهمشیخط

انعطاق ترتیب،بقایخوداینهایمحیطهستندوبهیابندهباضرورتپذیروانطبا دارندومعمول 
،قلمیروعمی واقیدام،بیرمحیورگذاریدولتیمشیتهدرحوزهخطدرحالی.تنندراتضمینمی

عدال وانصاقوتوسعهحقو متقاب اس ؛بنابراین،چهبخ خصوصیمشارت تنیدوچیه
تیأمین)واقعی ایناس تهاینامر.دربرابرتأمیننیازهایعامۀمردم،مسئولاس نکند،دول 

ن،لزماسی سیاختارهایشیرتتیآید؛بنابرایتنهاییازعهدهدول برنمیبه(آبسالمبرایهمه
هاگسیترشیابید؛ویژهدرقالبساختارهایحکمرانیشرتتی،متناسببااینضرورتجدیدیبه

بیرتوجیهگیرنیدوعالوهایحقو ،مدیری واخال شک میرشتهساختارهاییتهدرمحیطبین
بیهسیودبلندمیدتدرنتیجیۀایآوریدررقاب آزاد،نگاههوشمندانهبهبرخورداریازقدرتسود

اینسیاختارهاپیی ازآنکیهدولتییییا.رعای موازینحقو بشروتأمیننیازهایانسانیدارند
خصوصیباشند،بایدعادلنهومنصفانهعم تنندومنافعاجتماعیرابادرنظیرگیرفتننیازهیای

 .ضروریهمۀافرادجامعهبیشینهتنند
 

www.ipwna.ir



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

000 
 گذاری مشی ضرورت خط

 ...برای مشارکت 

 منابع

.
.

 

) (

 

 

 

www.ipwna.ir

http://www.gcsolutions.ir/fa/images/Corporate_Social_Responsibility_of_Multinational_Corporations_in_Developing_Countries.pdf
http://www.gcsolutions.ir/fa/images/Corporate_Social_Responsibility_of_Multinational_Corporations_in_Developing_Countries.pdf
http://www.gcsolutions.ir/fa/images/Corporate_Social_Responsibility_of_Multinational_Corporations_in_Developing_Countries.pdf
https://global.oup.com/academic/product/human-rights-in-the-private-sphere-9780198764311?cc=us&lang=en&
http://www.refworld.org/docid/4538838d11.html
http://www.refworld.org/docid/4538838d11.html
http://www.refworld.org/docid/4538838d11.html
http://www.refworld.org/docid/4538838d11.html
http://cridho.uclouvain.be/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP2013-7-ODeSChutterCorpoEconSocialRights.pdf
http://cridho.uclouvain.be/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP2013-7-ODeSChutterCorpoEconSocialRights.pdf
http://cridho.uclouvain.be/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP2013-7-ODeSChutterCorpoEconSocialRights.pdf
http://cridho.uclouvain.be/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP2013-7-ODeSChutterCorpoEconSocialRights.pdf
http://cridho.uclouvain.be/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP2013-7-ODeSChutterCorpoEconSocialRights.pdf
http://cridho.uclouvain.be/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP2013-7-ODeSChutterCorpoEconSocialRights.pdf
https://www.bookdepository.com/Companies-International-Trade-and-Human-Rights-Janet-Dine/9780521141826?ref=bd_recs_1_1
https://www.bookdepository.com/Companies-International-Trade-and-Human-Rights-Janet-Dine/9780521141826?ref=bd_recs_1_1
http://www.fao.org/docrep/016/i3015e/i3015e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3015e/i3015e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3015e/i3015e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3015e/i3015e.pdf
https://doi.org/10.2307/3595366
https://doi.org/10.2307/3595366
http://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=sjel
http://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=sjel
https://doi.org/10.2139/ssrn.2496355
https://doi.org/10.2139/ssrn.2496355
https://doi.org/10.2139/ssrn.2496355
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1792446&rec=1&srcabs=1367759&alg=1&pos=7
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1792446&rec=1&srcabs=1367759&alg=1&pos=7
https://doi.org/10.15779/Z38665F
https://doi.org/10.15779/Z38665F
https://doi.org/10.15779/Z38665F
http://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1276&context=bjil
http://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1276&context=bjil
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/docs/A-CHR-6-3_August07.pdf
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/docs/A-CHR-6-3_August07.pdf
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/docs/A-CHR-6-3_August07.pdf
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/docs/A-CHR-6-3_August07.pdf
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/docs/A-CHR-6-3_August07.pdf


 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

000 
 دوره نهم

 4شماره 
 6931 پاییز

 

"

 

 

  

www.ipwna.ir

https://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2012/02/pinto.pdf
https://hosted.law.wisc.edu/wordpress/wilj/files/2012/02/pinto.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/8session/A-HRC-8-5.doc
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/8session/A-HRC-8-5.doc
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/8session/A-HRC-8-5.doc
https://doi.org/10.1017/s1744552310000388
https://doi.org/10.1017/s1744552310000388
https://doi.org/10.1017/s1744552310000388
https://www.amazon.com/Practical-Guide-Corporate-Governance/dp/042185300X
https://www.amazon.com/Practical-Guide-Corporate-Governance/dp/042185300X
http://hr.law.vnu.edu.vn/sites/default/files/resources/economic__social_and_cultural_rights_in_international_law.pdf
http://hr.law.vnu.edu.vn/sites/default/files/resources/economic__social_and_cultural_rights_in_international_law.pdf
http://gnhre.org/2015/09/29/from-environmental-to-ecological-human-rights-a-new-dynamic-in-international-law-p-e-taylor/
http://gnhre.org/2015/09/29/from-environmental-to-ecological-human-rights-a-new-dynamic-in-international-law-p-e-taylor/
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=7360
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=7360
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=7360
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=7360
http://www.un.org/waterforlifedecade
http://www.un.org/waterforlifedecade
http://www.un.org/waterforlifedecade/
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2006%20Global%20HDR/HDR-2006-Beyond%20scarcity-Power-poverty-and-the-global-water-crisis.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2006%20Global%20HDR/HDR-2006-Beyond%20scarcity-Power-poverty-and-the-global-water-crisis.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2006%20Global%20HDR/HDR-2006-Beyond%20scarcity-Power-poverty-and-the-global-water-crisis.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2006%20Global%20HDR/HDR-2006-Beyond%20scarcity-Power-poverty-and-the-global-water-crisis.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2003_1/walt/walt.rtf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2003_1/walt/walt.rtf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2003_1/walt/walt.rtf
file:///L:/0%20My%20PC%2096-07-17/D/02%20Press/VOL%2009/36%20Autumn%201396-2017%20ویژه%20نامه%20آب/05%201604-2289%20نسیم%20رحمان%20نسب/07%20ارسال%20به%20هایپر%20برای%20خانم%20محمدی/Available%20at:%20http:/www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2003_1/walt
file:///L:/0%20My%20PC%2096-07-17/D/02%20Press/VOL%2009/36%20Autumn%201396-2017%20ویژه%20نامه%20آب/05%201604-2289%20نسیم%20رحمان%20نسب/07%20ارسال%20به%20هایپر%20برای%20خانم%20محمدی/Available%20at:%20http:/www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2003_1/walt
http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1179&context=mjil
http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1179&context=mjil
file:///L:/0%20My%20PC%2096-07-17/D/02%20Press/VOL%2009/36%20Autumn%201396-2017%20ویژه%20نامه%20آب/05%201604-2289%20نسیم%20رحمان%20نسب/07%20ارسال%20به%20هایپر%20برای%20خانم%20محمدی/World%20Business%20Council%20for%20Sustainable%20Development%20(WBCSD)%20(2002).%20Water%20for%20the%20poor,%20available%20at%20http:/wbcsdpublications.org/project/water-for-the-poor
file:///L:/0%20My%20PC%2096-07-17/D/02%20Press/VOL%2009/36%20Autumn%201396-2017%20ویژه%20نامه%20آب/05%201604-2289%20نسیم%20رحمان%20نسب/07%20ارسال%20به%20هایپر%20برای%20خانم%20محمدی/World%20Business%20Council%20for%20Sustainable%20Development%20(WBCSD)%20(2002).%20Water%20for%20the%20poor,%20available%20at%20http:/wbcsdpublications.org/project/water-for-the-poor



