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 چکیده

اجتماعی و یهدیااد ام یاات ملاای ااقتصادی  نیافتگییوسااعه  ساابنآب و فقدا  دسترسی به م ااابع آب    ۀاسترد   دکمبو
ای اساات ملی و م طقه یفرایر از مرزها ،های مریبط با آبد. دام ه و پیچیدای چالوشوکشورها در سراسر جها  می

. در طااول شصاات سااال ای بررساای کاارد طقه های ملی و م  را در چارچوب سیاستی ها آیوا   نمی  سبنهمینبهو  
است. این نوشتار بااا یکیااه باار مفاااهیم »براارا   شددها انجام های زیادی برای رسیدای به این چالواذشته، یالش 

ط سیاساای، ایا و پیوند داد  این مفاهیم به شاارایهای حقوقی نوین م طقهالملل آب و چارچوبآبا و »حقوق بین
کااه  دو به ایاان پرسااو پاسااخ دهاا  کرددهای بررا  ک ونی آب را ش اسایی یا ریشه استآ   در پیو اقتصادی   ،ام یتی

از جملااه   اونااااو ،له در م اااطق  ئاوی این مساا یوان د، پاسخای یا چه می ا  میحقوقی نوین م طقه  یهاچارچوب»
ه و معقولا و »التاا ام بااه نللی، به دو اصل مهم »مشارکت م صفاالمدر بیشتر اس اد حقوقی بین  اخاورمیانه، باش د؟

 یکپارچااه ،آب مااورد المللاای در ای و بینهااای حقااوقی م طقااهعدم ایراد آسینا یوجه شدد است. هرچ د چارچوب
بت نساا  یچیدا یسادای اجرا و عدم پ ،، در قواعد نوین حقوقیهاآ   هایکاستی  شد رفته با برطرف  اما رفته  ،اندنبودد

هااا بااه فااراهم کاارد  یعهااد دولت ،حااق آب ییالملل در ش اساند یکامل حقوق بینوشود. ربه قواعد پیشین دیدد می
وی د در شرایط بررا  آب یرقق این حق به  برایآمی   و عدم مداخلۀ یبعیض  ،شهروندا  به آب  ۀدسترسی م صفانه هم

 ک د. همواربه ام یت آب را  رسید یواند مسیر می
هااای الملاال آب و چارچوبصلح و ام یاات، حقااوق بین آب، یهدید های جهانیبررا  آب، چالو :کلیدی واژگان

 المللیهای بینینوین حقوقی، همکار
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The Water Crisis and New Regional and International Legal 

Frameworks 
 

Seyed Hassan Mirfakhraei1, Mostafa Khodaei 2 

 

Abstract 

Extensive water shortages and the lack of access to water resources result in poor economic 

development and national security threats worldwide. The scope and complexity of water 

challenges are beyond national and regional boundaries, and thus it cannot be fully 

addressed by national or regional policies. Over the past sixty years, efforts have been made 

to address these challenges. Initial steps were mainly based on the development of large-

scale physical infrastructures, such as dams and reservoirs, to reproduce new water 

resources but were not enough to address the continuing problems of water management. In 

this paper, while addressing some of the significant global water challenges and critical 

deficiencies in global water resource management, new, regional and international legal 

frameworks to address these challenges have been identified. Considering the common 

legal frameworks, governments can take adequate steps to improve global water 

management and address significant water challenges in the 21st century. 
Keywords: Water Crisis, Global Water Challenges, Threats to Peace and Security, 

International 

________________________________________________________________ 

1. Associate Professor of International Relations and Faculty Member of Allameh 

Tabatabaei University (Corresponding Author) 

For501520@yahoo.com  
1. Bachelor's degree in Regional Studies - European Orientation, Allameh Tabatabaei 

University   



     309 المللی ای و بینهای حقوقی نوین منطقهو چارچوب ب ران آب 

 مقدمه

 & Chitsaz)یدریجی درحال یخریاان و نااابودی هساات د  ایاونهو خاک مردود بودد و به م ابع آب

(Azarnivand, 2017: 235) .  از ایاان م ااابع مراادود، با استفادد  ددات کشاورزی باییبراین، یول اف و
سازما   .(Xie; Xia; Ji & Huang, 2018: 303)رشد اف ایو یابد عیت جهانی درحالمج  ۀبرای یغذی

در معاارض  است. م ابع آب در سااطح جهااا ، کردداذاری نام  اروز جهانی آب»  رامارس    22  ملل
و هساات د سااالم    ی میدنآب آشااا  مرروم از  ،میلیارد نفر  2/2. امروزد حدود  هست دای  سابقهیهدید بی 

لیارد نفاار یم  4/4 یا 5/3ن یب ،2050سال  . یادسترسی ندارد  ی بهداشت آب سامانۀر به  فمیلیارد ن  2/4
هااا در شااهرها زناادای که بیو از یااک میلیااارد نفاار از آ    داشت به آب خواه د    یدسترسی مردود

. مااوارد ندارندمشابهی  وضعیت  الملل، در حقوق بینبه آب . مسائل مربوط (UN, 2020: 1)ک  د می 
ع وا  دومااین از مشکل جمعیت به را  و مدیریت آب از دیدااد سازما  ملل مترد پسرمربوط به ب

 مان ااد ی رغم فراایاار بااود  آ ، در م اااطقاصلی جها  ش اخته شاادد اساات. ایاان براارا ، بااه  ۀمسئل
اهیم »براارا  آبا و »حقااوق ام یتی یافته است. این نوشتار با یکیه بر مفاا اابعاد سیاسی   ،خاورمیانه

، ی ا و پیوند داد  این مفاهیم به شرایط سیاساا یاحقوقی نوین م طقهی  هاآب و چارچوب   لالملبین
و به این پرسااو  کرددآب را ش اسایی   ی بررا  ک ون   یهاریشه  کهآ  است    در پی و اقتصادی    ،ام یتی 

له در ئاوی این مساا یوان د پاسخای یا چه می ا  می حقوقی نوین م طقه  یهاپاسخ دهد که چارچوب 
ع وا  یک پاسخ احتمااالی، مقالااۀ حاضاار اسااتدالل ازجمله خاورمیانه، باش د؟ به  ،طق مختلفام 

و نیاا    ،المللاای با یوجه به عدم یواز  در دسترسی به م ااابع، عاادم شاافافیت قااوانین بینکه »ک د  می 
هااای همکاری  ی ایرجای شااکلبااه  م اااطق  ی ازاستفادۀ نادرست از م ابع آب، بررا  آب در بسیار

افاا ایو همکاااری کشااورها در مااورد  ،ب ابراین است؛ و درایری شدد  ستی د   سبن ،  یاۀ م طقهد استر
المللاای و نیاا  ورود نهادهااای ای و بینهای حقوقی م طقااهمسئلۀ آب، نیازم د استفادد از چارچوب 

 المللی است.بین

 

 های جهانی آب. چالش1

بسیاری  ساززمی هیواند ای بودد و می  طقهم فرایر از مرزهای ملی و  ،های آبوچال  ی دام ه و پیچیدا
 جهانی باشد. هایداراونی از 
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 کمبود آب. 1-1

چهارم جمعیاات جهااا  ، یک1المللی مدیریت آبسسه بینؤا ارش مؤسسۀ م ابع جهانی و م   رپایۀب
یعااداد، در خاورمیانااه و شاامال دد کشور از این ز. دواهست دکمبود شدید آب    دچار  ،کشور  هفدددر  

کااه  اساات،هااای کاارد زمااین شاایرین . ی ها سااه درصااد از کاال آب(IWMI, 2019)قرار دارند  اآفریق
 قطبی و خارج از دسترس انسا  است. یهاچهارم آ  نی  در یخسه

 کیفیت آب. 2-1

ا  کیفیاات براار»  کردد اساات در جها  خبر دادد و ع وا   2کیفیت آب ی بانک جهانی از بررا  نامرئ 
 روروبااهسوم اقتصاد بالقود م اطقی است که با بررا  شدید کیفیاات آب آب درحال از بین برد  یک

موضااوع کمبااود آب و براارا  خشکسااالی یوجااه بااه  المللاای  بین  هایپ وهو  . معموالل دراهست د
یهدیاادی باارای   ، زیااراشاادت جاادی ارفاات ، اما کیفیت آب، بررانی است که بایااد آ  را بهشودمی 

 .(worldbank, 2019/08/20)سالمت مردم و مریط زیست است 
 دسترس و بهداشتیدر آب آشامیدنی . 3-1

جهانی آبا را م تشر  ی ، ا ارش »برنامۀ ارزیاب2019سازما  ملل مترد در روز جهانی آب در سال 
آب  امکااا  دسترساای بااه ،ارد نفر در سراسر جها  یاز دو میل که بیواست  د. در این ا ارش آمدد  کر

بشری که دربردارندۀ ال امااات حقوق ی الملل. معاهدات بین(UN, 2019: 20)آشامیدنی سالم ندارند 
 مربوط به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و یأسیسات بهداشتی هست د عباری د از   ۀ وی 

 ؛(14مادۀ  2)ب د  1979علیه زنا ، مصوب سال  ض یم ع هراونه یبع ک وانسیو   •
رۀ خدمات درمااانی کاااری، مصااوب سااال االمللی کار دربسازما  بین  161رۀ  ک وانسیو  شما  •

 ؛(5)مادۀ  1985
 ؛(27مادۀ  3و ب د  24)مادۀ  1989ک وانسیو  حقوق کودک، مصوب  •
 (.28)مادۀ  2006معلولیت، مصوب  چارو  حقوق افراد دیک وانس  •
 

________________________________________________________________ 

1. International Water Management Institute (IWMI) 

2. the invisible water crisis 
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 آب و اکوسیستم. 4-1

اونه، با صورت مهاجم، بهاسترددف از مسیر آب در مقیاس  ها با انررااچهی و در  ،نهرها  ها،رودخانه
و  ،شاایمیایی، فی یکاای  یهاااداراونی  ساابن  ،و آلااودای  ،حااد، یغییاارات اقلیماای ازاسااتردای بیو

 .(Carpenter; Stanley & Vander Zanden, 2011: 78)شوند بیولو یکی می 
 1های آب مجازیشدن و جریانجهانی. 1-5

ع وا  راهی برای به  اادیگری و مرصوالت  یغذا  در یولید مواد  کاررفتهبهآب  اامفهوم »آب مجازیا  
وابستگی به دیگرا  باارای  ،شد  یوزیع م ابع آب معرفی شدد است. جهانی   نقو یجارت در  ی ارزیاب
 Hoekstra) دادد است کمبود آب را اف ایو  در برابرپذیری آسین همچ ین، کاالهای اساسی و یأمین 

& Mekonnen, 2012: 3234)باارای  یع وا  اباا ارمجااازی بااه که یجارت آب دهه است  . حدود یک
ای م ابع آب در راستای ایجاد ام یت آباای م طقه یهارفع مردودیت  کمک به آب و وریبهرد  یاریقا

 .(Tahami Pour zarandi & Ghorbani, 2016: 59)غذایی مطرح شدد است  و
 هواوتغییرات آب. 6-1

میانگین دمااای هااوا در  ،ه در طول یکصد سال اذشتهکدهد  دانشم دا  نشا  می   هایپ وهونتایج  
 ,Derakhshan Babaei)گراد افاا ایو یافتااه اساات یسااانت ۀدرجاا  74یا  18بین  ،ن دیکی سطح زمین

 سبن اهمیاات یااافتن که این موضوع  داشته است نامطلوبی  پیامدهای ،هواورات آبیی. یغ(52 :2014
 است. شددبع آب و بررا  آب مدیریت م ا

 دامات سازمان ملل متحدقا. 7-1

های مریبط با آب نیست. اقدامات سازما   یمام چالو به  اویی  قادر به پاسخ   ، سازما  ملل مترد 
را    ی های متمرکاا  طور خاد، »دارای مجوز قوی نیستا و سیاسااتبه   ، ملل مترد در بخو آب 

باارای    شاادد جام ن ا   هااای . یالش(Pahl-Wostl; Gupta & Petry, 2008: 427)ک د  یدوین و اجرا نمی
اطالعااات فعالیاات آب و مرکاا  پوریااال  سااامانۀ  آب، مان ااد »   بااارۀاطالعااات در   ی اذار اشتراک به 

های آب،  های کلیدی الزم را برای مقابله با چالو ، دادد ا 2شاخص کلیدی آب سازما  ملل مترد 
  هااا بیشااتر آ   ، شوند آوری میاردها  دادد   که گامیه  حتی    ، ها شرفتی وجود این پ   با   . اند کردد فراهم  

________________________________________________________________ 

1. globalization and virtual water flows 

2. UN-water Activity Information System, Documentation Center, and Key Water Indicator Portal 
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، چ د راهکار  کاستیضعیف است. برای رفع این    شا ت ی استردد دردسترس نیست د یا کیف   ای اونه به 
   وجود دارد

کشورها و از طریق   یباید با همکارچ ین پوریالی  آب     ی دادۀ متمرک  جهان  لایجاد یک پوریا  .1
. همچ ااین، کشااورهای دالمللاای ارائااه شااوحقااوقی بین یهاااب والمللاای یااا چارچ هااای بینکمک

 ؛شوند آش ااقتصادی، باید با قوانین جدید  راذایوسعه و درحالدرحال
مان د  RSSهای وریاهای همراد و ف یلفن ف اوری ازجملهها  دادد یآورارد  یبرا ف اوری  ماهر  .2
 های شاابکهیوسعه که دارای زیرساخت وی د در بسیاری از کشورهای درحال، بهWASH SMSپرو د 

اسااتفادد و  سااازیآسا  یوان ااد نقااو مهماای در می  ی المللاا یلفن ثابت هست د. نهادهای حقوقی بین
 جدید داشته باش د. یهاوریایوزیع ف 

 له آب و تهدید صلح و امنیتئمس. 8-1

ا، آب و »شاادید و خشااک  یغییاارات آب و هااوبااا ع ااوا     ی ا ارشاا در    2016در سال    ی جهان  کبان
کید کرد که1اقتصاد  ,worldbank)د شااویهدیااد صاالح و ام یاات  ساابن ا  آب ممکن اساات ربر ا یأ

 .دهدرا نشا  می  2030م جر به ی و آبی یا سال  یهای ( داراون 1)شمارد  یصویر. (2016
 

 

 2030منجر به تنش آبی تا سال  یهایدگرگون(. 1ت ویر شماره )

________________________________________________________________ 

1.   High and Dry: Climate Change, Water and the Economy 
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اورمیانه و آسیا شاهد خ دادد است که از غرب آفریقا یا  ا  نش  2016در سال   ی ا ارش بانک جهان
خااواهیم بااود. ایاان   2050یااا سااال  اادرصد  6به می ا  اادر یولید ناخالص ملی    چشمگیری کاهو  

و مسااتغالت خواهااد بااود   ،، سالمت انسااا ، درآماادیدلیل کمبود آب در بخو کشاورزکاهو به
(worldbank, 2016) . 

 نشا  دادد شدد است. 2050ال سثیر آب بر یولید ناخالص داخلی یا (، یأ2)یصویر شمارد  در
 

 
 

 2050تأثیر آب بر تولید ناخالص داخلی تا سال (.  2ت ویر شماره )
Source: World Bank, 2016. 

 

 الملل آب. حقوق بین 2

دسترساای بااه   از  ای مشخص اونهبه  ،الملل بشردوستانهست و حقوق بینی الملل مریط زحقوق بین
( و 1949های  نااو ). ک وانساایو  اناادکرددحمایاات  ی ب آشااامیدنی سااالم و یأسیسااات بهداشااتآ

( بر اهمیت ب یادین دسترسی بااه آب آشااامیدنی سااالم و یأسیسااات 1977الراقی آ  )  یهاپرویکل
المللی المللی و غیربینمسلرانه بین هایدرایری افراد در  زیست م ظور حف  سالمتی و بهداشتی به

متا الراااقی بااه »ک وانساایو  حفاا  و اسااتفادد از الساا   اند. »پرویکل مربااوط بااه آب وددرککید  أی
و  اقتصادی ملاال مترااد باارای اروپااا یا مصوب کمیس 1المللی های بینمرزی و دریاچههای بینآب

________________________________________________________________ 

1. The Protocol on Water and Health to the United Nations Economic Commission for Europe’s 1992 

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes. 
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ایجاد دسترسی  برایرا   ی باید اقدامات م اسب  نبرد،ر در  یهای دراکه دولت  کردد است اعالم   (1992)
و از م ااابع آب آشااامیدنی در براباار آلااودای  ه ااددانجااام  و یأسیسااات بهداشااتی    ی دنیشااام به آب آ

کااردد نیاا  اعااالم    (2003ا )1 د. »ک وانسیو  حفاظت از طبیعت و م ابع طبیعی آفریقاک مرافظت  
مین م ااابع آب کااافی و أیضاامین یاا   بااراییالش خود را    بیشترین   د،های عضو موظفدولت   است که

 م خود انجام ده د.برای مرد  همیشگی 
 حقابه. 1-2

الملل وجااود دارد کااه در در چارچوب حقوق بین  احق دسترسی بشر به آب»ع وا     با  ی زد حقوامر
، آشااکاریرین و 15اشارد شاادد اساات. نظریااۀ شاامارۀ   به آ  طور صریح و ضم ی  المللی بهاس اد بین

کمیتااۀ حقااوق اقتصااادی، الملاال اساات.  یرین مورد ش اسایی حق بشر به آب در حقااوق بینصریح
خود حقابه و آب آشامیدنی سالم  15، در یفسیر عمومی شمارۀ 2002ه گی در سال رو ف  ،اجتماعی 

 لاا ومچشاامگیر  ایهاون المللی بهبین ۀ. جامع(Soboka Bulto, 2011: 42) دیگر برارفت را از حقوق 
رسمیت ش اخته بشر به آب آشامیدنی سالم و یأسیسات بهداشتی را در چارچوب حقوقبه  دسترسی  

، »ک وانسیو  م ااع هراونااه یبعاایض ا2همچو  »ک وانسیو  حقوق کودک  ی هایو  ینس ااست. در ک و
آوارااای درو   مربااوط بااه  ی، »اصول راه ماا4معلولیت دچار    افراد  حقوق  ، »ک وانسیو  ا3علیه زنا  

روشاا ی به  ا6(0072و »اعالمیۀ سازما  ملل مترد دربارۀ حقوق مردما  بومی )  ا5(1998مرزها )
 .ی اشارد شدد است س اونه دستربه این

 های زیرزمینیای در مورد جریان آبنامۀ گستردهواماندگی در تصویب موافقت. 2-2

ک د، قوانین و چارچوب قانونی مرزی آبی از خطوط سیاسی و قضایی عبور می ی  هاکه حوضهازآنجا
 ت کااه هاایچ دولاا ه گامی وی د  بااه  ؛د است ای شدهای عمددچالو  سبن ناهمگن و ااهی مت اقض،  

یصوین ک وانسیو     از یک دهه از  ویاذشت ب  وجود  وجود ندارد. با ی های آب در این حوضه  اییگانه
________________________________________________________________ 

1. African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources (2003) 

2. Convention on the Rights of the Child 

3. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

4. Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

5. Guiding Principles on Internal Displacement (1998) 

6. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007) 
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اعضای ایفاق بهیوسط اکثریت قرین   1997المللی آب در سال  های بیناستفادد غیرقانونی از جریا  
کیااد باار أبااا ین ک وانساایو   ینشدد است. ا  یی اکامل اجر  طور، این ک وانسیو  ه وز بهی عموم   مجمع

هدایت بود  م ابع آبی، نقو مهمی در یقویاات حاکمیاات قااانونی در راسااتای حفاظاات از غیرقابل
 .(Cooley et al., 2013: 21) المللی آب دارد های بینجریا  

 1های درون حوضهتوافق پذیریناانعطاف. 2-3

شااا  قاارار دارد، طور کاماال در مرزهااای سیاسی خانه بااههای آبری  و رودکه حوضه  یی کشورها  یبرا
باالدستی باید با یکاای کاارد    حوضۀ  2پخشا  . کشورهای آباست انطباق با یغییرات اقلیمی دشوار  

برخاای از ایاان راهبردهااا کااه    داشااته باشاا دیغییرات الزم یوجه    به  و با درنظر ارفتن شرایط  راهبردها
( یوافااق در 2ت آب؛ یو معاهدات موجود در مااورد وضااع رراتپذیر کرد  مقانعطاف( 1   عباری د از

اصااالح و  (3یدوین و انجام راهبردهای م اسن در مواقع بررانی، مان د ساایل و خشکسااالی؛   مورد 
دانو علمی یا در پاسخ به  ،و اقلیمی  ،هوایی، اجتماعی ویغییر شرایط آب  با یوجه بهها  روش   بازبی ی 

بااا ارزیااابی م اساان شاارایط د   اا یوانکه برای مثال، می   یریت مشترک مد  نهادهای( ایجاد  4جدید؛ و  
 .(Cooley & leick, 2011: 717) های جدی جلوایری ک  داقلیمی از بروز آسین 

 های فرامرزیآب مربوط بهاسناد و قواعد . 4-2

 5المللنو انجمن حقوق بی  4المللمؤسسۀ حقوق بیندیگر  یها( و قطعنامه1966) 3نکیی قواعد هلس  .2-4-1

 ا6های چشاامگیرجلوایری از ایجاد آسااین » (IIL)الملل حقوق بین  ۀهای مؤسس ت قطع امهی مرور
الملاال شاادد یوسااط انجماان حقااوق بینها و قواعد یدوینحوضه است. قطع امهدیگر  به کشورهای  

(ILA)  المللشدد یوسط مؤسسۀ حقوق بیند یدوینربا موا  (IIL)  اصاال  بر ، اما در هردومتفاوت بودد
دو   پایااۀبر  ی المللی یأکید شدد است. قواعد هلسی کبین  یهاز آبراهها  ا6م صفانه و معقول ۀ  »استفاد

المللاای از یااک حوضااۀ بین  یحق اسااتفادد همااۀ کشااورها  نخست، اصل  ؛اصل مهم ب ا شدد است 
 ین،باارااف و  المللی.  های حوضۀ بینمعقول و م صفانه از آب  و دوم، اصل استفادۀ  ،های حوضهآب

________________________________________________________________ 

1. interbasin 
2. watershed  
3. Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers  
4. Institute of International Law (IIL) 
5. International Law Association (ILA) 
6. equitable and reasonable utilization 
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دهااد کااه یفساایر اسااتفادۀ قواعد هلسی کی نشا  می   5یفسیر مادۀ    الملل درانجمن حقوق بین  ۀروی 
بی اای در ایاان ویپ ضااعفثبااایی و موجن نوعی بی   م صفانه و معقول، بسیار استردد بودد و این امر

 هماااه گی ناموجود یا   یهایقدم استفادد  ها یااستفادد  ی اثبات بریری برخ   ،همچ ین  .شوددعاوی می 
هااای قواعد هلساای کی، در داوری  8و    7و    6مواد    پایۀ، بری دیگرهافاددتو ی اقض یک استفادد با اس

 .(Avarideh; Attari & Abdollahi, 2016: 85)نیست  پذیرامکا  سادای المللی بهبین
 1(1992) المللیهای بینفرامرزی و دریاچه یهاوری و حفاظت از آبراهۀ بهرهر اروپا دربا سیون آبنوان ک. 2-4-2

دور روح حاکم بر آ ، بااهاست، اما ی ظیم شدد  ی  کیقواعد هلس  پایۀ( بر1992آب اروپا )    ک وانسیو
برداری المللی، بهرداصلی قواعد هلسی کی و حول مرور مشارکت کشورهای آبراد بین  یهااز دغدغه

مریطی، ک تاارل ساایالب و زیساات بااه رعایاات مااوارد کیفاای و  پایب اادیپایدار از م ابع آب ماارزی، 
اصااالحایی، امکااا  انجااام  بااا    2003  سانی و هشدار سیل است. ایاان ک وانساایو  در سااالراطالع

و فلسطین  ،)اروپا، آمریکای شمالی، آسیای مرک ی UNECEاز مردودۀ  عضویت کشورهای خارج 
 ده دۀ فراایروضوع، نشا  نشد که همین م  رودیگر روبه ید، اما با اقبال کشورهاکراشغالی( را فراهم 

نظر بااه ب ااابراین، ؛(Avarideh et al., 2016: 86)است  ی دیگربرای کشورها یادشددانسیو  وبود  ک ن
 آب باشد.برای م اطق کم پذیری س د فراایر و یعمیمکه رسد نمی 

  2لیالملهای بینغیرکشتیرانی از آبراهه سازمان ملل دربارۀ استفادۀ 1997کنوانسیون  .2-4-3

و برپایۀ  ا ی یمردود سرزم  حاکمیت » نظریۀ معتدل درپیو ارفتن اسازما  ملل ب 1997ک وانسیو   
 از  المللی وضع کردد است. در مفاااد ایاان ک وانساایو  بین  هایبرای آبرادرا    ی  یقواعد هلسی کی، قوان

حااال، درعین( و  5)مااادۀ    شااددالمللاای حمایاات  بین  هایآبراد  ازم صفانه و معقولا    اصل »استفادد
( بااه کشااورهای 7یوجااها )مااادۀ رسانی قابلبه عدم آسین   پایب دیاصل »  رعایت متعهد به    هارکشو

 ی تاا برغ از دالیاال اصاالی بی  یکاای  1997در ک وانساایو   هاااها و ابهامکیکش ی  اند.حوضه شدددیگر  
 ساابن ود و به این ک وانساایو  باا   پیوستنو    ،باالدست، در امضا، یصوین   یوی د کشورهابه  ،کشورها

داد آب مرزی کااه بتااوا  رسال طول بکشد. ی ها قرا 17ک وانسیو ، حدود   شد    اجرایی   ی داشد که فر
________________________________________________________________ 

1. The Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes 

(UNECE, 1992) 
2. The UN Convention on the Law of the Non-Navigational  Uses of International Watercourses (ILC, 1997) 
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اساات،   رفتااهکار  سااازما  ملاال در ی ظاایم آ  بااه  1997و ک وانساایو     ی هلساای ک  افت مفاد قواعااد
 .Beaumont, 2010: 4)(86نشدد است  اجراطور کامل هرچ د یاک و  به ؛است  1 امۀ مکونگتقفموا

  2دربارۀ منابع آب 2004قواعد برلین سال  .2-4-4

یکمیاال قواعااد هلساای کی اساات،  باارایالملاال کار انجماان حقااوق بین  جۀ ادامۀیکه نت  قواعد برلین
ماارزی و  هااایهمااۀ آبشاادد و  خااارج   یهای ماارز، از حالت خاد آبی برخالف قواعد هلسی ک

ل صاا مریطی بااه ازیساات   هایمؤلفااهدد شد   . اف وایرد دربر می و زیرزمی ی را    ،غیرمرزی، سطری 
حقااوقی  پیشاارفت  نوعی رسانی در قواعد برلین، استفادۀ م صفانه و معقول و نیاز به اصل عدم آسین 

ع وا  یک ع صاار، ها بهآ    درنظر ارفتن، اما یجمیع هر دو نوع آسین کمی و کیفی و  آیدشمار می به
 .دهدو می یاف ارسانی را و یعهد به عدم آسین م صفانه  استفادۀ لاص مورد در  ی امرابهام و سرد 

مفاد مربوط بااه   لراظ به  ،این اس ادۀ  دهد که مجموع ن نشا  می یش یپ  هایپ وهو  ر اجمالی مرو
 ایناین اس اد حاکی از    ایمقایسهاند. بررسی  جامع یرلیل و مقایسه نشدد  ایاونهبه  ،استفادد از آب

 اصاال وارد نکاارد   هب پایب دیکت م صفانه و معقولا و »ها دو اصل مهم »مشارآ    همۀاست که در  
 1997کااه ک وانساایو   اساات  نشااا  دادد  آمدد  دساات به  جیشدد اساات. نتااا  مطرح یوجها  آسین قابل

برای اجرا در م اطق  ی یریر و م صفانهم اسن  ۀ، ا ی یادشدداس اد سایر به  سازما  ملل مترد نسبت 
 .(Avarideh et al., 2016: 95)ایرا  است  مان د ی خشکخشک و نیمه

 دیگرانهای ها و مسئولیتدولت یفا. وظ5-2

یعریف و یضاامین  بشری المللی حقوقمعاهدات بیندر چارچوب  بشری  حقوق  ال اماتطورکلی،  به
ک  دۀ ایاان معاهاادات هااای یصااوین شوند که البته این امر موجن ایجاااد ال امااایی باارای دولت می 
 د.شومی 

 میالزامات عمو .1-5-2

کید    15در نظر یفسیری شمارۀ    2002فره گی در سال    و  ،کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی  د کااریأ
 ااد. نظاار یفساایری ک ای یدریجی حقابه را مرقااق اونهموجن میثاق مل م هست د یا بهها بهکه دولت 

کید می   15شمارۀ   ود از کم باید نشا  ده د که با یوجه به م ااابع موجااود خاا ها دست ک د که دولت یأ
________________________________________________________________ 

1. Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin 
2. The Berlin Rules on Water Resources 
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. م ظور از م ابع موجااود، م ااابع دریغ نک  د  آ    یو اریقااز این حق    بیشترحمایت    یبرا  ی هیچ یالش 
اونه که در آ  ااالمللی  در داخل کشور و م ابعی است که از طریق کمک و همکاری بین  دردسترس 

شااوند یااأمین می  المللاای یوسط جامعااه بین ااآ  اشارد شدد است  میثاق به 23 و 11، 2ب د یک مادۀ 
(Salman & McInerney-Lankford, 2004: 154-162). 

 دیگر الزامات .2-5-2

و اجاارا   ،سااه دسااته الاا ام بااه احتاارام، حمایاات   در  شااوند،ها اذاشااته می عهدۀ دولت هکه بی  ال امای
 شوند.ب دی می طبقه
م یااا یدخالاات مسااتقاز  کااهد ک اا هااا را ملاا م می دسااته از ال امااات، دولت ال ام به احتاارام  این  •

 کارهااایی ها باید از انجام ع وا  مثال، دولت به ؛ دک  یخوددار »حقابهااز   یم ددغیرمستقیم در بهر
کاااهو آب  ،وفاضااالبقطااع غیرقااانونی و خودساارانۀ خاادمات آب ،کاارد  م ااابع آب آلااوددمان د  

های آب و زیرساااخت   یخرین خدمات  ،م ظور یأمین نیازهای م اطق ثرویم دیرها بهآشامیدنی زاغه
هااا یا یخلیه م ابعی که مردما  بومی از آ    ،مسلرانه  هایدرایری ی بیهی در طول    ش یک روع وا   به
 .ک  دک  د، خودداری ع وا  م بع آب آشامیدنی استفادد می به

 از دخالت اشخاد ثالل در  کهد  ک  ها را مل م می ، دولت هادسته از ال امال ام به حمایت  این  •
را دیگر الزم  کارهایضروری و  یهااذاریها باید قانو  دولت  مور مربوط به حقابه جلوایری ک  د.ا

 در موارد زیر انجام ده د 
 ک  د؛فاضالب یوسط اشخاد ثالل جلوایری وو خودسرانۀ خدمات آب ی از قطع غیرقانون  ◦
ثالاال   اشااخادیوسااط  ی  آب آشااامیدن  یأمین  م ابع  ۀروی بی   جامعه در برابر استخراجاز مردم    ◦

 ؛حمایت ک  د
که برای دسترسی به آب یا یأسیسات بهداشتی بااه بیاارو  از را  م یت فی یکی زنا  و کودکانی  ا  ◦

 ؛ک  دیأمین  ،روندخانه می 
دسترسی افراد جامعه به آب  مانع هابه آ   های مربوط قوانین یملک اراضی و رویه  اجازد نده د ◦

 ؛شودآشامیدنی سالم 
و   ،صاارفهبه، دسترساای براباار، مقرو  بدمات آخاا ک  اادۀ  ده دد یااا ک ترل ارائه  ثالل   اشخاد  ◦

 خطر نی دازند.مقدار کافی آب را به فی یکی به
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ک  15شمارۀ    ی ال ام به اجرا  نظر یفسیر  • ی هااا درصااوریی   ،قطااع کاماال دسترساای   ،دک اا د می ییأ
میدنی سااالم موردنیاااز باارای است که م بااع جااایگ ی ی بتوانااد حااداقل مقاادار آب آشاااپذیر  امکا  

فاارض ویایاان پ مااورد نیدرا از بیماری را فراهم ک د و به آ  دسترسی وجود داشااته باشااد.  ی پیشگیر
، هارسااهمان ااد مد ی پذیرهااای آسااین کااه بااه ارود یی خدمات بااه نهادهااایوقف ارائۀ  وجود دارد که  

 & Salman)ک  ااد، مم ااوع اساات های پ اه داا  یا آواراا  داخلی کمک می و اردوااد ،هابیمارستا  

McInerney-Lankford, 2004: 171-186). 
 ایحقوقی در سطح منطقه یهابچارچو. 3-5-2

حقااوق   وی د کمیسیو  آفریقااایی بهقضایی در سطح م طقه اقضایی یا شبه  ی بشرحقوق  یهاسازوکار
و کمیتااۀ اروپااایی  ،3، دیوا  آمریکایی حقااوق بشاار2، کمیسیو  حقوق بشر آمریکایی 1بشر و مردما  

اریقا و حمایاات  برایمعی ی را نی   یی و رویۀ قضا اندیوجه داشتهموضوع آب     بهین  4حقوق اجتماعی 
 اند.درپیو ارفتهاز حقابه 

 المللینظارت بین. 4-5-2

»کمیتۀ رفع یبعیض علیه زنا ا، »کمیتۀ مبارزد با شااک جه و کمیتااۀ حقااوق فراوانی مان د  های  کمیته
کمیتۀ حقوق » ادیا، »کمیتۀ کارارا  مهاجرا، نتۀ حقوق کودکا، »کمیتۀ رفع یبعیض بشرا، »کمی

و   ،و »کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی   ،اجباریا  یهامعلولیتا، »کمیتۀ ناپدیدشدای   چارافراد د
 فااراهم  برایبشری  ال امات حقوق  را دربارۀ های خود  ارزیابی ،  سازما  ملل مترد  زیر نظرفره گیا  

 ک  د.ارائه می یأسیسات بهداشتی م اسن  ودسترسی به آب آشامیدنی سالم مکا  اکرد  
 ویژه سازمان ملل متحد یهارویه. 5-5-2

حقوق بشر در راستای رسیدای بااه   یشورا  یاست که به سازوکارها  ی عام   ع وا    ا،5وی د   یها»رویه
 درورای حقااوق بشاار  شااود. شاا از نقض حقوق بشاار در سراساار جهااا  دادد می   ناشی   ی موارد نگران

بشااری حقوق م ظور نظارت بر اجرای یعهداتبهرا  »کارش اس مستقلا  نهاد،  22/7قطع امۀ شمارۀ  
________________________________________________________________ 

1. African Commission on Human and People’s Rights 
2. Inter- American Commission on Human Rights 
3. Inter-American Court of Human Rights 
4. European Committee of Social Rights 
5. special procedures 
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نمای اادد عااالی ایرادیااه د.  کردسترسی به آب آشامیدنی سالم و یأسیسات بهداشتی ایجاد    هب  بوط مر
لاا وم ه   باا آ صااادر و در 2018مااارس  22ای در بااه م اساابت روز جهااانی آب، اعالمیااه اروپااا

کید  مورد   المللی دربین ای وهای م طقههمکاری دد است که ایرادیۀ اروپا به کربررا  آب اشارد و یأ
مترد برای و  اقتصادی سازما  مللیها به ک وانسیو  آب کمیس هایو برای پیوستن همه دولت یالش 

 .(eeas.europa.eu, 2017)دهد ( ادامه می UNECEاروپا )
 

 یالمللای و بین حقوقی نوین منطقه  یها. چارچوب3

المللی، قوانین و اصول مربوط به مع ا نیست که قوانین بیناینهبا،  ام یت آبپیدایو مفهوم جدید »
 ،ام یاات آب مااورد الملاال در . درواقع، بسیاری از اصول کلی حقوق بینایرد دربر نمی ام یت آب را  

حیات مطرح  حق بر چارچوب ای، حقابه در م طقه بشری حقوق یهااجرا هست د. در ک وانسیو  قابل
هااای حق حیات و عدم شااک جه و رفتااار غیرانسااانی در دادااد ک اراست. حقابه آشامیدنی سالم در  

 پروناادۀیااوا  بااه ع وا  نمونه، می به  ؛شدد است   رنی  صاد  ی و احکام   ،ای بررسی بشری م طقهحقوق
پانامااا در سااال   هیعل  رپروندۀ ول  لو  یی واروپا  رش در دادااد حقوق ب  2005فدویوف روسیه در سال  

 .اشارد کرد  آمریکایی بین یادر دادااد م طقه 2001
  ۀ ده د اجرا هست د. این نقص، نشا  به آب غیرقابل   ی دسترس   مربوط به   ی الملل بین   ن ی قوان بسیاری از  

 . (Krakow, 2020: 22)از حقوق آب است   حمایت   برای المللی  قانونی بین   ی ها زیرساخت   فقدا  
اونااه برداری از چ دین  برای بهرد  ب یادینهای  شرط میدنی یکی از پیوادسترسی به آب سالم آش

درباار و... را  ،حقوق بشر است که حق بر غذا، حق یرصیالت، مسکن، سااالمت، زناادای، کاااراز  
موارد مهم   حقابه یکی از  ،و فره گی   ،حقوق اقتصادی، اجتماعی   میثاق  11متن مادۀ    برپایۀ.  ایرد می 

و فره گی در  ،است که از سوی کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی  ی زندا ی از سطح کاف  ریداربرخو
 .(Esfandyari & mirabbassi, 2015: 12)یفصیل مطرح شدد است به 15یفسیر عام شمارد 

 استفادۀ منصفانه از آبراهل اص. 1-3

 صل همت اماشته است. این اصل مبت ی به یدوین همین ا  1984الملل از سال  کمیسیو  حقوق بین
دساات در هااای ساارزمین خااود و م ااافع کشااور پاییناست بر یواز  بین حقوق حاکمۀ دولت بر آب

 ها.ایری از این آببهرد
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الملاال یک اصاال ساا تی حقااوق بین ،خود  مفهوم حاکمیت   حق حاکمیت دولت بر م ابع آب  •
و   ایاارد می   اااذرد نیاا  درباارمی هااا  که از خاااک آ  را    ی هایآبراد  ،هااست. حاکمیت سرزمی ی دولت 

یااوا  اعمااال حااال نمی ک  د. درعینها اعمال حاکمیت می ها، بر م ابع آب آبراددولت   سبن همینبه
نظری چ ین افراطی باارای کشااور باالدساات  پذیرش پذیرفت، زیرا   نی آزادانه و نامردود حاکمیت را  

که اصل استفادۀ  رسدمی  نظربهمتوالی چ ین  یهاورد آبرادم  . دربوددست خواهد زیا  دولت پایینبه
های خااود و حااق کشااور است بین حاکمیت نامردود کشور باالدست بر آبای میانهم صفانه، حد  

 جریا  دارد. ی طور طبیعدست بر دریافت همۀ آبی که بهپایین
است کااه    شدد پذیرفته ای  قاعدد   ، این ی طورکل   به لی متوا   ی ها ع آبراد ب م ا  دست در ن یی پا  ور م افع کش  •

  کارهای اذرد،  و می ی بهتر از آب آ  بخو از آبراد که از سرزم   ی بردار ک ارد، حق دارد برای بهرد   ت دول 
یوانااد  هاار دولاات می   ب ااابراین،   ؛ دست اجااازد بخواهااد از کشور پایین   پیشتر آنکه  الزم را انجام دهد، بی 

ا از نظاار دور ناادارد.  ر دساات ی که م افع مشروع کشور پایین ا  ه یأسیسایی را روی آبراد ب ا ک د، مشروط ب 
کرانااه بااا آ   هم دیگر  به کشورهای  چشمگیری که موجن زیا  از یک آبراد یازمانی د ، استفاد اساس براین 

النااو    ۀ دریاچااۀ ی ا در قضاا ی فرانسه و اسپان   یوا  به اختالف می برای نمونه  ؛ نشود، معقول و م صفانه است 
دولاات    کاارد    آااااد   برای یعهد دواانۀ خود  انجام    ر د   چ ین نظر داد که فرانسه   ی   داور د که دیوا کر اشارد 

 . (Lake Lanoux Arbitration, 1957: 1-3)کویاهی نکردد است    ۀ خویو، کران هم 
و   ل معقو  ریبردازیست معاصر، اصل »بهردمریط  لالملحقوق بین  ب یادینمهم و    ل از اصوی  کی

ارۀ اسااتفادۀ غیرکشااتیرانی از باا سااازما  ملاال در 1997ک وانساایو   5 ۀم صفانه از م ابعا است. ماد
هااای آب شاایرین روزمی اای و زیرزمی اای مشااترک کااه از جریا    المللی، کشورهایی راهای بینآبراهه

 ک د.  جریا  آبی متعهد می از آاستفادد م صفانه و معقول و  حفاظت  برخوردارند، به
 دستبه کشور پایین چشمگیرجلوگیری از ورود زیان  تعهد به. 2-3

انتخاااب   هرچ ااد  ایرد؛چشمگیر را دربر می های  زیا    ی ها  ،المللسیو  حقوق بینیکم  ح رط  7مادۀ  
 کاارد    از وارد   ریخااوددا  نیساات. اصاال  آسا    ،ص این می ا  ییشخ  یواقعی و مطلوب برا  یمعیارها
 ت.الملل اسبه کشورهای دیگر، یکی از اصول اولیۀ حقوق بین چشمگیرآسین 
یعادل طبیعت و مریط را برهم زند، مشامول   کارها،اونه  راد  چ انچه اینب غیرقانونی بود  یغییر مسیر آ   •

 ؛ د ش کهلم( خواهد تاس  1972یکم اعالمیۀ اجالس ملل مترد برای مریط زیست )وحکم اصل بیست 



 1400بهار و تابستان  ،2 ، شماره9، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش 322

 ا1ااپ»نام بهسدسازی یرکیه  هایطرح باالدست از آبراد  برای نمونه   رحد کشوازبیو  استفادۀ  •
 ، سبن چااالواندشدد ب ادجله و فرات  یهای و سدهایی که بر روی رودخانهل در ج وب شرقی آنایو

در قبااال مسااائل حقااوق  مااوارد،یاان ا و ایرا  شدد اساات. روش یرکیااه در  ،آبی یرکیه با عراق، سوریه
 1997و   یک وانس   م طبق با ایدۀ حقوق حاکمۀ مطلق است، ارچه این کشور  رفتارالملل، نوعی  بین

مع ا نیست که یعهدی در ایاان زمی ااه اینهاما باست،  سیرهای آبی را امضا نکردد  م سازما  ملل برای  
صورت بخشاای از حقااوق امضاک  دۀ آ  فرایر رفته و به یکشورها این ک وانسیو  از یعهد  زیرا  ،ندارد 

موظف ااد مالحظااات  اند،سااتهنپیوالملل عرفی درآمدد است و حتی کشورهایی که به ایاان اساا اد بین
 را رعایت ک  د.   ک وانسیو

 المللدستیابی به آب در حقوق بینقابل تعهد به تأمین منابع. 3-3

حل م اساان را الملل، رادی م ابع آب در حقوق بینمدیریت کم   بارۀ در شددح مطر هایهنظری از میا  
 ،دارد ها دریافاات کااه مقاارر ماای اهااهک وانساایو  آبر  10در مااادۀ    شااددا جانددیوا  از اصل کلی  می 

و   ل اما مالک رفع ی احم، اصاال اسااتفادۀ معقااو  ،ندارد   ی بریری ذایی بر دیگر  ،هاکاربری   از  یکچیه
برداری را مشااخص بهرد یهام صفانه است که با یوجه به اوضاع و شرایط هر حوضۀ آبخی ، اولویت 

ویاا د   ایهناا اوبه  نیازهااای انسااانی   باید به  ام،سرانجک د و  جاد می یها یواز  اکردد و بین م افع دولت 
 Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Water)یوجااه شااود 

Courses, 1997: Art. 10)های یوا  در مورد سدسااازینیاز به مدیریت کمی آب را می  ی . نمونۀ عمل
 طاارح   ساااختنه با  یمشاهدد کرد. کشور یرک   و افغانستا  همسایۀ ایرا  مان د یرکیه    یرویۀ کشورهای ب

شااود، موجاان کاام شااد  حجاام آب نامیدد می   اااپ»اختصار  ج وب شرقی که به  ی آنایول   ی عمران
 ی رطوبت خود را از دساات دادد و بااه م بعاا  رودا  میا  دشت   ،دجله و فرات شدد و درنتیجه  یرودها

اجرای این طاارح،   و ایرا  یبدیل شدد است. در  ،سوریهدر عراق،    ی زایبرای یولید ارد و غبار و بیابا  
اونه که م ابع نفتی هر کشور متعلق به هما    ،مضیق از اصل حاکمیت مدعی است   ی یرکیه با یفسیر

 ؛(Ordu, 16/6/2017)ایرند نی  به این کشور یعلق دارند آ  است، م ابع آبی که از یرکیه سرچشمه می 
 ابع آبی و م ااع ایجاااد آسااین م معقول و م صفانه از    ۀاعدۀ استفادامروزد با عرفی شد  ق  کهدرحالی 

________________________________________________________________ 

1. Guneydogu Anadolu Projesi (GAP) 
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الملل و عاملی باارای ایجاااد ناااام ی آب در یوا  اقدام یرکیه را مخالف حقوق بینمریطی می زیست 
 .شمار آورد بهم طقه 

 مان دمسائلی  زمی ۀ بروز  یواند  می   اونااو  سد و ب دهای    ساختن  بهبراین، اقدام افغانستا   اف و  
 ی تیها، مهاجرت و مشکالت ام ها و دریاچهشد  یاالب  مریطی و خشکزیست   آبی، مشکالتکم

های های آبریاا  دریاچااهایرا  نی  با سدسازی در حوضااه  در مقابل،المللی را فراهم آورد. البته  و بین
ها ولت د یب دیارومیه در غرب و جازموریا  در شرق همین روند را درپیو ارفته است. حال آنکه پا

هگشااا بااودد و صاالح و ابساایار ر  ید ردر چ ااین مااوا  ی ردود سرزمی م به نظریۀ حاکمیت )یمامیت(  
 آورد.ارمغا  می المللی را بهام یت بین

 اصل توسعۀ پایدار. 4-3

براال  امریبط باا  هایموضوع از دیگر    یکی   ،پایدار  ۀآی داا  در پریو اصل یوسع  یبرا  ی ع آب بم ا  حف 
ضاارورت حفاا  یعاماال میااا  نیازهااای  زآااااهی ا پایۀفهوم یوسعۀ پایدار بربه آب است. م   ی دستیاب

صالحیت کشورها در مدیریت یوسااعۀ   ،انسانی و حف  مریط طبیعی شکل ارفته است. این مفهوم
رویکرد یوسعۀ پایدار به عرصۀ حقوق   1990و    1980. در دهۀ  ک درو می روبهخود را با مردودیت  

باار  ،ن حوزد یا یوسعۀ پایدار در مو. مفه(Kuokkanen, 2017: 12)است  دارد شدها نی  والملل آببین
ها داللت دارد. طبیعت و نیازهای واقعی امروز و آی دۀ انسا    یی یوا  نها  درنظر ارفتنمصرف آب با  

یع اای   ،پایاادار  اانۀ یوسااعۀاستفادد شود که ع اصاار سااه  ایاونهباید از م ابع آبی به  ،اصل  نیابرپایۀ  
ن پایاادار )ع صاار یو یضاام  ،نااه )ع صاار اجتماااعی( ه )ع صر اقتصااادی(، یوزیااع عادالیبهاستفادۀ  

آب بااا مفهااوم یوسااعۀ پایاادار  ، یأمینساسا. براین(Faryadi, 2018: 169)زیستی( حف  شود مریط
و مدیریت پایدار آب و یأسیسات بهداشتی برای   ی دستیاب  نیمیضاصل    ای کهاونهبه  ؛شودمی   یبطمر

باارای یوسااعۀ   2030اهداف یوسعۀ پایدار در س د »یغییر جها  ما  دستورکار    ع وا  یکی ازبه  ،همه
 . باارای عملاای (A/Res/70/1, Goal, 2015: 6)یصوین مجمع عمومی سازما  ملل رسااید پایدارا به

با یوجه به اصل استفادۀ معقااول و م صاافانه از م ااابع آباای، اصاال   ها بایدها، دولت این یوصیه  کرد  
رفااع  باارایو یااالش  ی ، پیگیاارف اااوریو کمک به یکدیگر در مدیریت م ابع آباای، انتقااال   یهمکار

های قااانونی و انجام یعهد مساائولیت مشااترک و متفاااوت، زیرساااخت و  مریطی،  زیست   یهان یآس
المللاای، دو هااای بینمللی فراهم ک  ااد. در حقااوق آبرادلای م اسن را در سطوح داخلی و بیناجرای
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یع ی ک وانسیو  آبراد سازما  ملل و ک وانسیو  آبااراد کمیساایو  اقتصااادی اروپااا بااه   ،معاهدۀ اصلی 
یاان بااه یرغ   1997های نیویورک  و  آبراههیاز اهداف ک وانس اند. یکی مفهوم یوسعۀ پایدار اشارد کردد

ک وانسیو ،  این 24مادۀ  2ب د  نخست  ی نسل حاضر و آی دد است. بخواپایدار از م ابع بر  ۀاستفاد
ای اونااهو به  ،المللاای اشااارد هااای بینیوسعۀ پایدار آبراد  ی ی ربرنامهموضوع    است که به  یامادد  ی ها

 .(Akbari & Mashhadi, 2019: 326)ک د یوسعۀ پایدار استفادد می اصطالح از  آشکار
 1هالنس بین انصاف اصل. 3-5

حال که حق است، این یعهد نسل حاضر، درعین یاز م ابع برا  یم د، استفادد و بهردلاص   نیا  برپایۀ
هااایو و بل دماادت فعالیت   پیامدهایدارد که نسل حاضر در اجرای چ ین حقی باید    همرادرا نی  به

 اادد درنظاار ی م ااافع نساال آ م ظور حف بههانی را یست ج ز پایداری م ابع طبیعی و مریط  ،همچ ین
 3مااادد  ،نمونااه یباارا ؛(raining Manual on International Environmental Law, 2006)گیاارد ب

ک د  »اعضا باید از سااامانۀ هوایی بیا  می ویغییرات آب  بارۀ مترد در  ملل  سازما    1992ک وانسیو   
 United Nations Framework)شاار... حمایاات ک  اادا نساال فعلاای و آی اادد ب سااودهااوایی بهوآب

Convention on Climate Change (UNFCCC), 1992). 
دستیابی  ،یوا  افت و فره گی می   ،میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی   2(  1با است اد به متن مادۀ )

گاای  ه و فر  ،مصادیق حقوق اقتصادی، اجتماعی   ا2ثاق ی ها به اجرای »کاملییعهدات م یدریجی به  
یع اای   ا3ب یااادین  ها را از حداقل »یعهدات اصاالی ویواند دولت نمی   اما این وی ای   شود،مربوط می 

-Aronsson)د ک اا رهااا  ،هاساات از آ   ضروری آ  مصادیق که حق به آب و غذا یکی  یحداقل نیازها

Storrier, 2017: 519) اسااایی در ش  الملاالحقااوق بین ن است که روند یکاملیا بر . درنتیجه، فرض
عدم مداخلۀ  ،شهروندا  به آب  ۀدسترسی م صفانه همامکا  م کرد   هها به فرایعهد دولت   ،حق آب
به ام یت آب را   رسید  یواند مسیر  می   ،وی د در شرایط بررا  آببه  ،یرقق این حق  برایآمی   یبعیض 
 ک د. هموار

________________________________________________________________ 

1. Inter-Generational Equity 
2. full realization  

3. core obligations 
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 1یر یشگیاصل پ. 3-6

قاعدۀ  و است الملل مریط زیست ۀ حقوق بینشدیرین اصول ش اختهاز مهمی  کی یاریگیش پل »اص 
، 21دسااتورکار    27د. یرقااق ایاان اصاال در راسااتای اجاارای فصاال  آی شمار می بهاین حوزد    2طالیی 
یو  ساا  وانک 3مااادۀ  3. ب ااد (Ansari, 2018: 135)های غیردولتی است به سازما   ی دهنقو نیازم د

قدامات ا  بایست ک وانسیو  می   ید  »اعضاک هوایی بیا  می ویغییرات آب  بارۀ مترد در  سازما  ملل
هااوا و کاااهو وهااای یغییاارات آبعلت   سازیکمی هیا    ی،جلوایر  ،ی بی پیو  یبرا  راالزم    ۀرانیشگیپ

 United Nations Framework Convention on Climate)ا انجااام ده اادآ  پیاماادهای نااامطلوب 

Change, 1992). 
 3اصل احتیاط. 3-7

ایاان اصاال،   پایااۀاساات. بر  بازیاااب یافتااه  1992بیانیۀ ریو    15در اصل    یااطیحتاقدامات ا»  مفهوم
ای را اسااترددحف  مریط زیست و در حد یوا  خود باید اقاادامات احتیاااطی   راستایها در  »دولت 

ک ااد، یردیااد مراایط زیساات را یهدیااد می  ی ناپذیرجدی یا جبرا    هایکه خطر. ه گامی انجام ده د
پیشااگیری از   راسااتایو موجه اقتصااادی در    ق افتاد  اقدامات مؤثرییعوبه  یراب  یانباید بهانه  ی علم

 .(The Rio Declaration on Environment and Development, 1992)ا باشدیخرین مریط زیست 

این باور و اعتقاااد وجااود دارد    که ه گامی ک د که  ها ایجاد می ، این یعهد را برای دولت ا احتیاط   اصل » 
آثااار    مورد در    مرکمی د، حتی اار دلیل علمی  و ش مریطی می موجن بروز خسارت زیست   ، که یک اقدام 

را    ای رانه ی شااگ ی پ   کارهااای ک  دد باید  بار آ  اقدام برای مریط زیست وجود ندارد، شخص یا نهاد اقدام زیا  
  ، ی است کااه هاادف از آ  پیشااگیر  کارهایی  نجام ا  . درواقع، م ظور، انجام ده د حف  مریط زیست  برای 

  یی هااا فعالیت  همااۀ  ، اساس مریط زیست است. براین  ه تمالی ب ح نامطلوب ا  های آسین یا کاهو   ، حذف 
د یااا  ن شااو متوقااف  بایااد    نخساات در درجااۀ    ، د  اا هایی را به مراایط زیساات وارد ک  که ممکن است آسین 

  ی هااا ابی ی ایاان اصاال، هاادف از انجااام ارز   ب چااارچو   . در هااا نظااارت شااود باار آ  درصااورت امکااا ،  
سااوی حمایاات  واردشاادد بااه مراایط زیساات، به   های جای یرمیم خسارت به است که    ین ا مریطی  زیست 

________________________________________________________________ 

1. the principle of prevention 
2. golden rule 

3. precautionary principle 
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موقعیت و جایگاااد    بارۀ موجود در   های اختالف   رغم . به پیشگیرانه و احتیاطی از مریط زیست حرکت ک یم 
نتیجۀ یااأثیر    ، است که اصل احتیاط   شدد   پذیرفته   نکته   زیست، این الملل مریط اصل احتیاط در حقوق بین 

موجااود    ی نظرها اختالف   ب ابراین،   ؛ فعالیت است دۀ مرحلۀ پیو   ک  و حقوق و ی ظیم   ، ل علم، ف اوری متقاب 
  اهمیاات الملل عرفاای اساات،  حقوق بین   آور یک اصل یا یک قاعدد ال ام  ، در این مورد که آیا اصل احتیاط 
 . Mousavi & Arashpour, 2015: 177)کمی در اجرای این اصل دارد  

 المللیناصل همکاری بی. 8-3

حقااوق   یهااز شاااخه  یکاای   ،زیساات   الملاال مراایطکه در حقوق بین  االمللی نیهمکاری ب»اصل  
م طقاای از   یباارداربهرد  دارد. در ایاان چااارچوب،  ایوی د ، جایگاد  آیدشمار می بهالملل عمومی  بین

ییاارات المللاای، یغهای بینو دریاچااه یسرزمین و مدیریت م ابع مشترک همچو  م ابع آبی فراماارز
جهااانی بااه همکاااری ااارایو  المللاای اساات.  هااای بینزم ااد همکاریانی  ،و ی وع زیستی   ،هواوآب
حقااوق   رآوآور و غیرالاا امزیست، در بسیاری از اس اد ال ام  مریطاز  در راستای حفاظت    للی المبین
 1972م  اعالمیۀ استکهل  24یوا  اصل  که آغازار آ  را می   مطرح شدد است زیست  الملل مریطبین

، م شور سااازما  ملاال آیدشمار می به ی یک یعهد عرف   االمللی ی بینرهمکال »دانست. با ای که اص 
حقااوق   یهااز پایااهی  یکاا   ی،همکار  لکه اص   یااونهبه  ؛پرداخته است   آ  ل به  ییفصبه  1945مترد  

 .(Poorhashemi; Zarei & Khalatbari, 2013: 61-63)دهد الملل جدید را یشکیل می بین
عملاای   هایهو یجرباا   یانتقااال ف اااور  مواردی مان اادها، دربردارندۀ  بین دولت   یارکیعهد به هم

و   ،زادیبااادل کاماال، آ  ؛های پیشگیری، ک ترل و کاهو روند یخرین مریط زیست جریا    مربوط به
ارائااۀ   ؛حفاظت از مریط زیساات   برایای و جهانی  م طقه  یهانامهرهمکاری در ب  ؛فوری اطالعات

 ؛همکاری در زمی ۀ پاا وهو و آمااوزش  ی؛طیمرالمللی زیست ا ارش و اطالعات به نهادهای بین
 حفاظت و مدیریت م ااابع  برایهمکاری    ؛المللی بین  ییعیین معیارها و استانداردها  برای  یهمکار

و جهااانی   یام طقااه  ۀدر سااطوح دوجانباا   ،بااه همکاااری  یعهااد  زندۀ دریایی و یااأمین م ااابع مااالی.
یواند پیو یا پس از بروز مشکل مطرح شود. می   ی قلمرو زمانلراظ  به  براین،اف و  . است   لاعماقابل
یوانااد انقالباای مشترک می   ی ، راهکارهای علمی المللنیست که در راستای اصل همکاری بین  ی شک

و   آورد وجود  جویی بااهسااازی و صاارفهباارای بهی ه  یبردارهردبهااای مااورد ف اوری  ۀدر یولید و یوسااع
 نیست د. مستث ااز این قاعدد  آبی نی خشکسالی و بررا  کم

https://qjpl.atu.ac.ir/?_action=article&au=26854&_au=Yalda++Khalatbari&lang=en
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 های فراملیالمللی و شرکتو بین یمل ینقش نهادها. 9-3

طور اساات کااه بااه یدودو نامر یحقوق بشر، حمایت از افراد در برابر قدرت انرصار  ی هدف اصل
 ج بااهدالیل فراواناای، نهادهااای دیگااری  اساات، امااا امااروزد بااه  بوددتیار حکمرانا   خ س تی ی ها درا

هااا را یااوا  دولت می  یدشااوارای کااه بهاونااهبه ؛اندم د شااددازحد بهرداز این قدرت بیو  ها،دولت 
 ی،ردولتاا یغ یار زیاد ن د نهادهات بسیرقد ارد آمد   شمار آورد.ندۀ بیشترین قدرت انرصاری بهردا
هااا نیاا  های ب ره و فراملی، سبن شدد اساات کااه آ  وی د شرکت خصوصی، به  یهامله شرکت ج از

شااوند. اعمااال  رداراونااو  زندای افراد، برخااو  یهابر بخو  یهمچو  دولت، از قدرت یأثیراذار
 ا1ال افقی حقوق بشااراصطالح »اعمخصوصی با یکدیگر را به  دحقوق بشر در روابط میا  اشخا

 هاینیاا  یعهااد  خصوصاای اشااخاد  یااوا  باارای  می شیود، برخالف شیوۀ ساا تی،    ینا  نام د. درمی 
 .ایجاد کرد  ی بشرحقوق

نتایج یک پ وهو دربارۀ اس اد و عملکرد چهار شرکت فراملی فعال در عرصۀ خاادمات آب کااه 
ک  ااد، ا  را هاادایت می شدۀ آب در نقاااط اونااااو  جهاا یسازی درصد ص ایع خصوص   80از    بیو

ر دیوانااد هااا می اند کااه فعالیاات آ  بودد  نظرهای یادشدد بر این  د حقابه است و شرکت یحاکی از یأی 
 .(Russell, 2011: 13-16) اذار باشدیرقق این حق یأثیر

ها و اعمال افقی حقوق بشار، در شارایط فعلای و باا  بشری برای شرکتمستقیم حقوق  ات ایجاد یعهد 
مثابه دارنداا  قدرت فائقه  ها بهدولت روری است و یلقیض غییرات پدیدآمدد در ساختار قدرت، یوجه به ی

های موجود همخاوانی نادارد،  بر ای که با واقعیتاف و دا  حقوق بشر، ه و درنتیجه یگانه متع  یو انرصار 
کاه یاأمین آب   اسات نآید. واقعیت ایا شمار میم  لۀ نوعی مهر یأیید بر اجرای ناقص حقوق بشر نی  بهبه

  ی،شارکتی جدیاد   یالزم است سااختارها  ،آید، ب ابراینبرنمی  هاتی هایی از عهدۀ دول به ،هسالم برای هم
ها استرش یابد؛ سااختارهایی کاه  وی د در قالن ساختارهای حکمرانی شرکتی، مت اسن با این ضرورتبه

ز قادرت  ا یبر یوجه به برخوردار اف و ند و ایرو اخالق شکل می  ،ای حقوق، مدیریترشتهدر مریط بین
ای به سود بل دمدت در نتیجۀ رعایت موازین حقاوق بشار  سودآوری در قالن رقابت آزاد، نگاد هوشم دانه

 . (Rahmannasab Amiri & Pourezzat, 2017, p.109-110)و یأمین نیازهای انسانی دارند 
________________________________________________________________ 

1. horizontal application of human rights 
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 گیرینتیجه

ای زهااای ملاای و م طقااهرفرایر از م   ،آب  هب  بوط های مرچالو  ی دایچیدام ه و پ  یکموقر  بیست   در
مطالعااات  .ماادیریت ک  اادکاماال  طوربااه ااد آ  را یوانای نمی های ملاای یااا م طقااهاست و سیاست 

هااای ماارزی باار م ااابع آب  بیشااترایاارد،  می   را دربر  ی یراسترددانداز  چشم  کهشدد دربارۀ آب  انجام
های مربوط به ل رهای دیگر و در ب  در چارچوب چالومتمرک  شدد است. حکومت جهانی آب نی

 است. مطرح شدداهداف یوسعه جهانی 
های فرامرزی، از اصول افراطی حاکمیت سرزمی ی مطلااق و در طول زما ، حقوق حاکم بر آب

انصاف و عدالت   درنظر ارفتناصول معتدل با    سویای فاصله ارفته و بهیکپارچگی مطلق رودخانه
هااای سااتفادۀ همااۀ کشااورهای حوضااه از آبااصل حااق     ست. این اصول عباری د ازحرکت کردد ا

 رسانی جدی.صورت م صفانه و معقول و اصل عدم آسین المللی بهحوضۀ بین
، 1966 هااای فراماارزی )قواعااد هلساای کی المللی مربوط بااه آببررسی مفاد اس اد حقوقی بین

دهااد می  ( نشااا  2004و قواعد برلین ،  1997ل  ، ک وانسیو  سازما  مل1992ک وانسیو  آب اروپا  
، مفادی را در مورد ج ئیات نروۀ اسااتفادۀ م صاافانه و (ج  ک وانسیو  آب اروپابه)  هاکه همگی آ  

یمام این اس اد، به دو اصل مهاام »مشااارکت م صاافانه و معقااولا و  اند و درآب ارائه کردداز  معقول  
ر اساا اد حقااوقی یج  ک وانساایو  آب اروپااا، ساااست. بهبه عدم ایراد آسینا یوجه شدد ا  پایب دی»

اونااه هما  اند. دانسااته بریرهای بین کشورها را بر مفاد خود نامهقراردادها و موافقت   آشکارا،  یادشدد
رفته اما رفته ،اندنبودد یکپارچه ،آب بارۀ المللی درای و بینحقوقی م طقه  یهاوب چ چارکه بیا  شد،  

در قواعااد   ،نسبت به قواعااد پیشااین  ی دایچ، سادای اجرا و عدم پیهاآ    هایی کاست  شد  با برطرف  
سازما  ملل مترد، ا ی ااۀ م اساان و   1997ک وانسیو     ،شود، که برای نمونهنوین حقوقی دیدد می 

ایاارا  اساات. رونااد یکاماال حقااوق   مان ااد  ی خشااکهیری برای اجرا در م اطق خشک و نیمم صفانه
 ۀم کاارد  دسترساای م صاافانه هماا هها بااه فاارایعهد دولت   ،یی حق به آبش اسا  حوزۀ   الملل دربین

وی د در شاارایط براارا  آب یرقااق ایاان حااق بااه باارایآمی  و عدم مداخلۀ یبعیض  ،شهروندا  به آب
 ک د. همواربه ام یت آب را  رسید  یواند مسیر می 

ای در آی ادد، برای رفاع  ات م طقاهیو ام    ،با یوجه به ماهیت بررا  آب و اریباط آ  با صلح، ثباات 
و از واارایی بایشتاار در   بدای اف ایو یاهای م طقهمیا ا  و ساطح همکاری الزم است که این چالو
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ای ساااازما  ملااال متراااد بااارای  هاااای مرکاا  م طقاااهد. اسااتفادد از ظرفیتشااوجهااا  جلااوایری  
ها، مشروط باه  ابه یوسط دولتیرقق حق است، افت ی یکی از راهکارها است.   ،دیپلماسای پیشگیرانه

که در بخو خصوصای،  م د نیست د، درحالی ها از آ  بهرد  ابع مالی است که بسیاری از دولتموجود 
 یری برای مهار این بررا  مهم وجود دارد. شرایط م اسن  ،ب ره و فراملی  یهاوی د شرکتبه

برخااورد و ایجاد  قابلیت آی دد آبی وجود دارد که در م ابع پری و  ۀحوض  پ ج  ،افته متخصصا  به
ها در م طقااه های نظامی در بااین کشااورها را خواه ااد داشاات. ایاان حوضااهسیاسی و درایری   لیقاب

 ضۀاشتراک دارد )حو  ی دیگربا کشورها  ضهخاورمیانه قرار دارند. جمهوری اسالمی ایرا  در دو حو
و عااراق مشااترک هساات د، و  ،ه، ایاارا  ها یع ی اروندرود که بین یرکیه، سوری آ    ۀدجله و فرات و دنبال

 رود هیرم د که بین ایرا  افغانستا  مشترک است(. ضۀوح 
  که عباری د ازرسد نظر می م ظور جلوایری از چالو جهانی بررا  آب راهکارهایی بهبه

 المللی؛ایری م اسن از اصول و قواعد حقوقی بینبهرد •
 ارفتن دیپلماسی فعال آبی؛ درپیو •
یر شد  بررا  و آبی و جلوایری از عمیقا معضل کمبای برای مبارزد  سازما  م طقه  کی  ایجاد  •

 احتمالی بین کشورهایی که رود مشترک دارند؛ هایحل اختالف
 تیک؛یلپ درویاذاری در علم هسرمایه •
مع ای اسااتفادد از اصاال م یاات نساابی در موضااوع واردات یوجه به موضوع آب مجااازی )بااه  •

 (؛ی دیگرابر از کشوره د غذایی و کاالهای آبهوشم د موا
بااا   ی المللاا فراملاای و نهادهااای بین  ی های خصوصاا ازجمله شرکت   ،یوجه به بخو خصوصی   •

 الملل مریط زیست و حقوق بشر.است اد به قوانین حقوق بین
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