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Abstract

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،91-111 ،)4(9 ،پاییز 1991

شاپا1002-4146:

مشییگذاریبیرایمشیارت بخی خصوصییدرحی 
خط 
علیاصغر(.)6931ضرورت 
رحماننسبامیری،نسیم؛وپورعزت ،

بحرانآب:نق شرت هایفراملیدرتحققحقبرآببهمنزلهیکییازحقیو اقتصیادیواجتمیاعیبشیر.فصلنامه هطملعلم
هیمنرشت ای در عنوم انسمنی.36-661،)4(3،

رشتهایدرعلومانسانی»ازنویسندگاناخذشدهاس .دسترسیبهمتن
میان 
مطالعات 

نویسندگان/حقانتشاراینمقالهجه انتشاردرفصلنامه«
تام مقالهبراساسقوانینتریتیوتامانز
آزاداس ) .

ضرورت خطمشیگذاری برای مشارکت بخش خصوصی در حل
بحران آب :نقش شرکتهای فراملی در تحقق حق بر آب بهمنزله یکی
از حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر
نسیم رحماننسب امیری  ،علیاصغر پورعزت
دریافت0931/10/10 :؛

پذیرش0931/01/10 :

چکیده

آب،موضوعبسیاریازبحرانهایاحتمالیقرنجاریخواهدبود.تاه ذخایرآبشیریندنییا،بیهدلیی 
هواییوبهویژهاستفادۀناپایدارازمنابعآب،سببشدهاس ته

فراوان،ازجملهافزای جمعی ،تغییراتآبو
تریندغدغههایجهانیتبدی شود؛دغدغهایتهاهمی آن


موضوعتأمینآبآشامیدنیسالم،بهیکیازمهم
منزلهیکیازحقهایمهمبشریییبیشترمدنظرقرارمیگییرد.

باتوجهبهطرححقبرآبآشامیدنیسالمی یبه
مینحقدسترسیبهآبآشامیدنیسالموتحققآن،یکیازتعهداتبینالمللییمهیمدول هیا

هرچند،تض
ویژهیافتنروشهاییبرایاستفادۀپایدارازمنابعآب،بدونهمراهیومشیارت 

اس ،اماح بحرانآبوبه
همهافرادجامعه،ازجملهبخ خصوصیفعالدراینعرصهبسیاردشوارترخواهدبود.دربخ خصوصی،
مندهستند،درعرصهمدیری وتأمین

بهویژهشرت هایفراملیتهازتوانمالی،فنیوانسانیبسیاربالییبهره
منابعآب،مؤثرظاهرشدهاند؛بنابراین،بهلحاظاهمی رعای حقبرآب،بررسیموضوعمسئولی ونقی 

رشتهای،مبانی
مقالهحاضربااتخاذرویکردیمیان 

بخ خصوصیدرتحققحقبرآب،اهمی فراوانیدارد.
حقوقیواخالقیمسئولی بخ خصوصیدربرابرتحققحیقآبرابررسییتیرده،ماهیی وقلمیروایین
مسئولی راباتوجهبهاهمی سودبرایشرت هایخصوصیمدنظرقراردادهاس .
خصوصیسازیآب،اعمالافقیحقو بشر،مسئولی شرت 

کلیدواژهها:حقبرآب،شرت هایفراملی،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

بینالمل عمومی،دانشکدهحقو وعلومسیاسی،دانشگاهعالمهطباطبیایی،تهیران،اییران
.دان آموختهدتترایحقو  
(نویسندهمسئول).


.استادمدیری ،دانشکدهمدیری ،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
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منزلهمهمترینمادهبرایحیاتنوعبشر،بهسرع درحالتیاه اسی ودر


منابعآبشیرینبه
اتنونبهمادهایتمیابتبدی شدهاس .تمییابیمنیابعآبشییرینو


برخیازمناطقجهان،هم
دردسترسنبودنآبآشیامیدنیتیاف یبیرایمیردمدرمنیاطقگونیاگوندنییا،یکییازمهمتیرین
بحرانهایفعلیجهاناس تهزندگیحدود1/2میلیاردنفرازمردمترهزمینرادسی تمیی 
ماهدرهرسال،تح تأثیرقرارمیدهد،ضمناینکهحدود6/6میلیاردنفربیهآبشییرینسیالم،
دسترسیتافیندارند(بخ اموراقتصادیواجتماعیمل متحد .)1062،سالنهبی ازپین 
هیایمربیوببیهآبمیمیرنید(هیاوارد )619،1066،و

میلیوننفرازبیمارانمبیتالبیهبیماری
سازمانمل متحدپی بینیتردهاس تهتاسال1040تقاضیابیرایآب90،درصیدبیشیتراز
تأمینجهانیآنخواهدبود.تمبودمنابعآبشییرینبیهدلیی فیراوانوعمیدتابیهدلی افیزای 
استفادهازمنابعآبشیرینوهمچنینتاه آبهایشیرینقاب استفادهدرنتیجۀعوام گوناگون
ازجملهآلودگیمنابعآب،رخدادهاس .
ها،سیببمیشیودییافتن

آثاردهشتناکبحرانآبوتمبودآبآشیامیدنیبیرزنیدگیانسیان
روشهایمناسببرایمقابلهباآن،بهیکیازمهمتریناولوی هیایجهیانیتبیدی شیود.مهیار

ایتییهعالوهبییردول هییای
بحیرانتمبییودآبآشییامیدنی،تییاریبسیییاردشییواراس ی ،بهگونییه 
یافتهنیزدراینزمینهبامشکالتبسیاریروبیهروهسیتند؛بیرای


هایتوسعه
درحالتوسعه،دول 

نمونه،اه الیمناطقبزرگیدرجنوبغربیایالتمتحده،بابحرانتمبودمنابعآبوموانعمالی
برایبهبوددسترسیبهآنروبهروهستند.واضحاس تهتمبودمنابعمالیبرایمقابلهبابحرانآب،
یافته،بهمراتبجیدیتراسی (هیاوارد.)612،1066،


توسعهویاتمترتوسعه

هایدرحال
برایدول 
البتهمشکالتدول هابرایمبارزهبابحرانآب،تنهابهتمبودمنابعمالیمحدودنمیشود،بلکیه
هیایدرحالتوسیعه،میانعمهمییدرمسییرتیأمینآب

فساداداریومالینییز،بیهویژهدردول 

آشامیدنیسالموتافیبرایهمگانتلقیمیشود.
تمبودمنابعآبآشامیدنیودسترسینداشتنبخ بزرگیازمردمجهانبهآبتافیوسیالم
وآثارنامطلوبآنبرتداومزندگیشایستهافیراد،سیببشیدهاسی تیهدسترسییتیافیبیهآب
ترینحقهایبشریمدنظرقرارگیردوبیاگنجانیدهشیدندر


مثابهیکیازمهم

آشامیدنیسالم،به
المللی،بهمنزلهی قاعیده


هایبین

هاوسازمان
هایبینالمللیوپذیرشوتأتیددول 


تنوانسیون
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

مثابهیکیازحقهایمندرجدرحقو 


شناساییحقبرآب،به
عرفیبینالمللیدرنظرگرفتهشود.

بشربینالمل ،عالوهبرتأییداهمی اینموضوع،تعهداتبینالمللیمشخصیرانییزدرراسیتای

احترام،حفاظ ،وتحققاینحقو ،بهدول هاتحمی میتندوروشناس تیهعملیینشیدن
اینتعهداتنیزمیتواندبحثمسئولی بینالمللیدول هارامطرحتند.البتهتوجهبهایننکتیه

مهماس تهاگرچهبراساسرویکردهایمتداول،حقبرآب،جزءحقو اقتصیادیواجتمیاعی
گونهایتیدریجی
شمارمیآید،ولیتحققآنمنوببهوجودشرایطوامکاناتلزمبودهوبه 


بشربه
بیهعبارتدیگیر،تحقیقحیقبیرآبتوسیطدول هیا،
سنیآنجو  .)16،1003،
انجاممیشود( 

درحالیتیه

هاازآنبهرهمنیدنیسیتند.

مشروببهوجودمنابعمالیتافیاس تهبسیاریازدول 
دربخ خصوصی،بهویژهدرشرت هایبیزر وفراملیی،وجیودمنیابعمیالیبسییار،فنیاوری
هایمیدیریتیتارآمید،سببسیازتیأمین


مندیازمنابعانسانیمتخصص،وسامانه

پیشرفته،بهره
شرایطمناسبتریبرایمهاراینبحرانمهماس ؛بنابراین،استنادبهاینظرفی برایروییارویی
نظرمیرسد.


آبآشامیدنیتافیوسالم،گریزناپذیربه
بابحرانوبهبوددسترسیافرادبه
ورودبخ خصوصیوشرت هایبزر وفراملیبهحوزۀتأمینوارائهخدماتآب،ممکین
اس عملکردیمانندشمشیریدولبهبرحقبرآبداشتهباشد،زیراممکناس خصوصیسازی
ربوببهاستحصال،تصفیهوانتقالآبشیود

منابعآب،موجبافزای تاراییوبهرهوریصنایعم
ودرنتیجهاحتمالدسترسیبالقوهافرادبهآبآشامیدنیسیالموتیافیافیزای یابید،ولییشییوۀ
رویاروییبخ خصوصیباآب،بهمنزلهی تالیتجاریوتالششرت هایخصوصیبیرای
تسبحداتثرسودازاینصنایع،ممکناس تحققحقبرآبرابرایافراد،بهویژهافیرادفقییرو
هایآسیبپذیرتر،ازجملهتودتان،زنان،وافرادمعلولوناتوان،باموانعجدیروبهروتند.


گروه
اگرچهتعهددول بهحفاظ ازحقبرآب،بهاینمعناس تهدول هامتعهدنیدازنقیوو
یاسوءاستفادهازحقبرآبتوسطاشخاصخصوصیییازجملهشرت هایییجلوگیریتنندوایین

تعهدبالقوهممکناس مانعنقوحقبرآبتوسطشرت هاییحتیدرفیر خصوصییشیدن
بیهنظر
اینصنایعییشود،امادرعم ،عوام فراوانیمانعتحققتام اینتعهیددولی میشیود .
رسدیکیازروشهایتارآمدبرایح اینمشک ،ایجادتعهداتیدربرابرحیقبیرآببیرای


می
هایحقیوقیملییوبینالمللییباشید.

عبارتدیگر،اعمالافقیاینحقدرنظام

هاویابه
شرت 
ِ
توجهیروبهرواس ،ولینشیانههایی

اگرچهاعمالافقیحقو بشر،باموانعنظریوعملیقاب 
َ
ازآندرنظامهایملی،حقو نرمبینالمللیوهمچنینقواعدخصوصییفراملیی،قاب مشیاهده
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ایسیلبیامکانپیذیر

اس .اعمالافقیحقو بشردرمواردیتهاحترامبیهحقیو بشیربه 
گونیه
تر،زمانیمطیرحمیشیوندتیه


هایجدی
هایتمتریروبهرواس ،اماچال 

اس ،بامقاوم 
رعای حقو بشر،مستلزماقداماتایجابی شرت هااس .درموردحیقبیرآبنییزایینامیر
ها،بهمنزلیۀواحیدهایسیودآور
بهدرستیصاد اس .عمدتاچنینمطیرحمیشیودتیهشیرت  
تجاری،درمورداتخاذاقداماتایجابیبرایتحققحقبرآب،وظیفهایندارندوتحمیی چنیین
تعهدی،مستلزمدگرگونیماهی اینشرت هااس .
یحقبرآببهمنزلۀیکیازحقیو بنییادینبشیر(بنیداول)،

درپژوه حاضر،ضمنبررس
هاوتهدییدهایایینامیر

دلی ضرورتورودبخ خصوصیبهاینعرصهوهمچنیینفرصی 
درادامهتالشمیشود،ضمنتشریحمبانیحقوقیو

برایحقبرآب،بررسیمیشود(بنددوم).
اخالقیاعمالافقیحقبرآبدرموردشرت هایخصوصییواهمیی ونقی آندرتضیمین
تحققحقو بشر(بندسوم)،بهاینپرس هاپاسخدادهشود:
هایخصوصیبیهویژه

الفیآیاانجاماقداماتایجابیبرایتحققحقبرآب،ازسویشرت 

شرت هایفراملی،سببتغییرماهی اینشرت هاشدهاس ؟
یمیتیوانمییاناهیداقاقتصیادیایینشیرت هاوتعهیدات
بااستفادهازچهروشهیای 

بی

اخالقیوحقوقیآنها،تعادلایجادترد؟

 .1حق بر آب بهعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر

مندیاززندگیشایسته،بایدبهآبوبهویژهآبآشیامیدنیسیالم

انسانهابرایادامهحیاتوبهره

دسترسیداشتهباشند.ادامۀزندگی،بیدوندسترسییبیهآبشییریننیاممکناسی ودسترسیی
محدودبهآبآشامیدنیسالم،روندزندگیشایستهرامخدوشمیتند.اصولحقو بشیر،بیرای
حفاظ ازترام انسانیوزندگیشایستهافراد،طراحییوتیدوینشیدهاند؛بنیابراین،توجیهبیه
بشری،بهمعنایتأییداهمی بنیادینایینمیادۀ

دسترسیبهآبآشامیدنیسالم،درقالبی حق
ایناصولبهطوربالقوه،همچیونسیدیدربرابیرانفعیال

حیاتیبرایحفظترام انسانیاس .
هاوزیادهخواهیسایربازیگرانقدرتمندظاهرمیشیوند؛سیدیتیهعوامی محدودتننیدۀ

دول 
دسترسیبهآبسالمرامهارمیتند.
هایبینالمللییو


بسیارزیادحقبرآب،بهاینمهمدربسیاریازتنوانسیون
باوجوداهمی
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میشودتهچهاقداماتینبایدانجامشود.
.حال هاییتهدرآنتصریح 
میشودتهچهاقداماتیبایدانجامشود.
.حال هاییتهدرآنمشخص 

طورمستقیموبهمثابهیکیازحقو بشر،اشارهنشدهاس ؛هرچنداشاره

منطقهایحقو بشر،به

غیرمستقیمبهآن،درایناسناد،قاب توجهاس .بسیاریازفعیالنحقیو بشیر،دانشیگاهیانو
هایبینالمللیوآژانسهایتخصصیسازمانمل متحدنیزدرطولدهیههایمتمیادی،


سازمان
ویژهدردودههاخیر،برضرورتشناساییصریحوتبیینابعادگوناگوناینحقتأتیدتردهاند.

به
درپاسخبهاینخواستههاونیازهایفوریجامعیهبشیری،تمیتیهحقیو اقتصیادی،اجتمیاعیو

،بهمنزلۀنهادناظربراجرایمیثا بینالمللیحقو اقتصادی،اجتماعی،وفرهنگیی،در
فرهنگی 
دیدگاههایعمومیشماره 62خود،بهموضوعحقبرآبپرداختهوبییانتیردهاسی تیهمیثیا 

بینالمللیییحقییو اقتصییادی،اجتمییاعی،وفرهنگییی،درمییواد(66-6حییقبرخییورداریاز

،بیهطورغیرمسیتقیم،حیقبیرآبرا
استانداردهایشایستهزنیدگی)و(61-6حیقبیرسیالم ) 
شناساییتردهاس  .همچنین،گزارشگرویژهسازمانمل متحددرموضوعآب،درگزارشسیال
1001خوداعالمتردتهحقبرآبآشامیدنیسالموفاضالب،بخ جداییناپذیرحقو بشیر
تواندبهمثابهشربابتداییاجرایبسیاریازاصولحقو بشیربهشیمارآیید

بینالمللیاس ومی

(گزارشگزارشگرویژهسازمانمل  .)1001،دفترتمیساریایعالیحقو بشیرسیازمانملی 
متحدنیزدرگزارشخودبهشورایحقو بشر،تأتییدتیردهاسی تیهحقیو بشیربینالملی ،
دربرگیرنیدۀتعهیداتروشینیدرمییورددسترسییبیهآبآشیامیدنیسییالماسی (گیزارشدفتییر
عالوهبراینموارد،مجمععمومیسازمانمل متحدنیز
تمیساریایعالیحقو بشر  .)1002،
مثابیهیکییازحقهیای

براینخستینبار،باتصویبی قطعنامه،ضمنشناساییحیقبیرآببه
بشری،براهمی اینحقبرایتحققبرخیدیگرازحقهایبشریتأتیدتیردهاسی (قطعنامیه
اینترتیبوباوجودعدماشارهمسیتقیم
14/131مجمععمومیسازمانمل متحد .)1060،به 
هایبینالمللیحقو بشر،می توانگفی امیروزهدرمیوردپیذیرشدسترسییبیهآب


تنوانسیون
آشامیدنیوفاضالبییبهمنزلهیکیازحقو بنیادینبشرییتردیدیوجودندارد.
خوبیدردیدگاههایعمومیشیماره62تمیتیهحقیو 


توانبه
ابعادگوناگونحقبرآبرامی
اقتصادی،اجتماعی،وفرهنگیمل متحدبررسیترد.براسیاسدییدگاههایعمیومیشیماره62
حقبرآب،بهمعنایاستحقا هرفردبرای[دسترسیبه]آبتافی،سالم،قاب قبول،دردسیترس

«
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

گونههایتبعییوعلییهزنیان،
.براینمونهمراجعهشودبه:ماده(14)1تنوانسیونحقو تودک،ماده(64)1تنوانسیونمحوتمام 
ماده12تنوانسیونحقو افراددارایمعلولی ،ماده2منشوراروپاییمنابعآبوماده(1)6میثا حقو مدنیوسیاسی.
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وباقیم قاب پرداخ برایمصرقهایشخصیوخانگیاس »(نظراتعمومی شیماره،62
.)1،1009درراستایتحققحقبرآب،بایدعالوهبرحفظدسترسییموجیودبیهمنیابعآب،از
مداخلهدردسترسیبهآب(مانندقطعخودسرانهآبویاآلودهتردنمنابعآب)جلیوگیریشیود،
ضمناینکهبایدامکاندسترسیبهزیرسیاخ هایلزمبیرایتیأمینآبوبهرهمنیدیازفرصی 
برابربرایدسترسیافرادبهمنابعآبنیزفراهمشود(نظراتعمومیشماره.)60،1009،62این
تمیتههمچنیناعالممیتندتهآببایدبهمقدارتافیبرایترامی ،حییاتوسیالم انسیانی

تأمینشودوچهارمعیاررابرایسنج تفای حقبرآبتعیینمیتندتیهعبارتنیداز«:فیراهم
بودن »«،تیفی »«،قابلی دستیابی »و«قابلی پرداخ ».
منظورمصیرقهای

الفی«فراهمبودن»بهاینمعنااسی تیهتیأمینآببیرایهیرفیردییی 
بیه

شخصیوخانگیییبایدتافیوپیوستهباشد.البتهدربارهتعیینمیزانآبتافیبیرایهیرفیرد،در
میانتارشناساناتفا نظروجودنداردومیزانتعیینشدهبینروزانه10تا20لیتیر،متغییراسی 
(لتنار .)962،1066،
بی«تیفی »به مثابهدومینمعیار،بهاینمعنااس تهآبموردنیازهرشخصبرایمصرق

شخصیییوخییانگی،بایییدسییالمباشیید؛یعنیییمیکروارگانیسییمها،مییوادشیییمیاییوخطرهییای
رادیولوژیکیتهسالمتیانسانراتهدیدمیتند،درآنیاف نشیود(نظیراتعمیومیشیماره،62
.)61،1009
جی قابلی دستیابیویادسترسی،مستلزمایناس تیهافیرادبیهآبوخیدماتآب،ازنظیر

فیزیکی،اقتصادی،واطالعاتی،دسترسیداشتهباشندوایندسترسی،بدونتبعیوباشد.
مشییهایقیم گیذاریمتناسیب،امکیان
دیقابلی پرداخ نیزبهمعنایایناس تیهخط 
دسترسیافرادبهآبرافراهمتند(نظراتعمومیشماره.)61،1009،62
دردیدگاههایعمومیشماره62تمیتهحقو اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیی،هماننیدسیایر

اسنادحقو بشری،تضیمیناحتیرام،حمایی وتحقیقحیقبیرآبدروهلیهنخسی ،بهعهیده
دول هاقراردادهشدهاس ،یعنیدول هاموظفهستندموانعموجوددرمسیردسترسیافرادبه
اخلههایسایراشخاصییا
آبآشامیدنیسالموتافیراازمیانبردارندوازحقافراددربرابرمد 
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

سازمانهاوازجملهشرت هایخصوصی،حمای تنند.دول هاهمچنینمتعهدهسیتندتیهبیا

استفادهازتمامابزارهاومنابعموجود،دسترسیبهآبرابرایهمگانتضمینتنند.دراینراسیتا،
تمیتهیادشدهچنینبیانمیتند«:دول هایعضوبایدبرایجلوگیریازنقوحقبرآبافیرادو

جوامعازسویشهروندانوشرت ها،اقداماتیرادرتشورشانانجامدهند.دول هایعضوباید
قادرباشندازطریقابزارهایحقوقیوسیاسی،برعملکرداشخاصثالثدرمورداینحق،تیأثیر
بگذارندومطابقبامنشورمل متحدوحقو بینالملی لزمالجیرا،اقیداماتمقتضییرابیرای
اینترتیب،
بیه 
بهبوداینتأثیرگیذاری،انجیامدهنید»(نظیراتعمیومیشیماره .)99،1009،62
دول  هابایدهمخودشانبهاینحقاحترامبگذارنیدوآنرارعایی تننید،وهیمتضیمینتننده
رعای اینحقتوسطاشخاصبخ خصوصیباشند.
بسیاریازحقهایاقتصادیواجتماعی،دروهلیۀنخسی ،نیازمنید

تحققحقبرآبمانند
اتخاذاقداماتایجابیازسویدول ها(بهمثابهمتعهدانبهآن)اس .برایتضمیندسترسییبیه
آبآشامیدنیسالم،عالوهبرموجودبودنمنابعآبشیرین،وجودزیرسیاخ هایمناسیببیرای

هانییزعالوهبیردانی فنییو

جمعآوری،تصفیهوانتقالآبنیزالزامیاس وتأمینزیرسیاخ 

حضورنیرویانسانیمتخصص،بیهمنیابعمیالیقابی توجهینییازدارد.بسییاریازدول هیای
هایتمترتوسعهیافته،بهدلی فراوانیازجملهنداشتنزیرسیاخ های

توسعه،بهویژهدول 


درحال
لزم،عدمدسترسیبهمنابعمیال ی،فنییوانسیانیتیافیبیرایسیاخ زیرسیاخ ها،ووجیود
ضعفهایشدیدمدیریتی،قادربهتضمیندسترسیبهحقبرآبنیستند.

 .2مشارکت بخش خصوصی و حق بر آب :فرصتها و تهدیدها

تمیابیمنابعآبممکناس درنتیجۀتمیابیفیزیکیمنابعآبرخدهید،یعنییممکیناسی 
منابعفیزیکی تافیبرایتأمینآبآشامیدنیدری منطقه،وجودنداشتهباشد،امادربسیاریاز
مواقع،تمیابیمنابعآبنهبهدلی فقدانمنابعفیزیکی،بلکهبهسببمیدیری ضیعیفمنیابعآب

رخمیدهد .دراینشرایط،منابعتافیبرایتأمیننیازهایخانگی،صنعتیوتشیاورزیموجیود

اس ،ولی ابزارتافیبرایدردسترسقراردادناینمنابع،وجودندارد(گزارشبرنامهتوسعهملی 
متحد )1001،؛بیرایمثیال،تمبیودسیرمایهگذاریدرزیرسیاخ هاییافنیاوریانتقیالآباز
رودخانه،سفرههایآبیویادیگرمنابعآب،وتمبودظرفی انسانیبرایپرداختنبیهتقاضیاهای

مربوببهآب،منجربهعدمدسترسیافرادبهآبشیرینشدهاسی .دربرخییازمیوارد،ممکین
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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نحوعادلنهایانجامنشود.ایننوعبحیران


هایتافی،توزیعآببه
اس حتیباوجودزیرساخ 
آب،عمییدتادرتشییورهایتمترتوسییعهیافته،بییهویژهدرتشییورهایآفریقییایی،مشییاهدهمیشییود
(گزارشسازمانتشاورزیوغذا .)2،1002،
درمواردیتهتمیابیوبحرانآبآشامیدنی،بهدلی نبودنزیرساخ هایتیافیوییامیدیری 
برداریوانتقیالوتوزییعمنیابعآب،رخمیدهید،ورودبخی خصوصییبیهایین


ناتارآمددربهره
صنع ،ممکناس بهح اینمشک تم تند.ورودبخ خصوصیبهصینع آب،بیهویژهاز
نظرارتبابباتوسعهورفاهعمومی،موافقانومخالفانفراوانیدارد.برخیازمفسیرانوپژوهشیگران
برایننظرندتهدول ،مسئولتوسعهوتأمینتالهایمرتبطبارفاهعمیومییییماننیدآبیییاسی و
ورودبخ خصوصیبهاینحوزهوتبدی آببهی تالیتجاری،ممکناسی پیامیدهایمنفیی
مشییگذاران،بیهویژهطرفیداران
شدیدیداشتهباشد.ازسیویدیگیر،برخییازپژوهشیگرانوخط 
ای،بهمثابیهابیزاری
هایتوسعه 

اندیشههایاقتصادنئولیبرال،ازمشارت بخ خصوصیدرفعالی 

بررسییدییدگاههایموافقیانومخالفیانورودبخی 

برایبهبیودتارآمیدیبیازار،دفیاعمیتننید.
ویژهسرمایهگذارانخارجیدرقالبشرت هایبزر وفراملی،بیهبحثهیاینظیری


خصوصی،به
انجامدتهباییددرنوشیتارجداگانیهایبیهآنپرداختیهشیود.درایینپیژوه فیارزاز


ایمی

جدی
بحثهاینظری،مقولهورودبخ خصوصیبهصنایعآب،نتای مثب ومنفیآن،ونحوهافیزای 

درطیولدهیههایاخییر،علی اصیلیتمبیود

آثارمثب وتاه آثارمنفیآنبررسیخواهدشد.
درستیییناشیازمشکالتمیدیریتی(ونیهتمبیودمنیابعآب)

دسترسیبهآبآشامیدنیسالمرا ییبه
دانستهاند(راس .)3،1066،ازدیدگاهشورایتجارتجهانیبرایتوسعهپایدار«،تضمین[تأمین]

آببرایهمه،درصورتیتهنحوهمدیری منابعآبتغیییرتنید،هیدفیدسی یافتنیاسی ».ایین
سازمانهمچنینبرضرورتتسریعدرمشارت بخ خصوصییودولتیی،بیرایبهبیودخیدمات
تأمینآببرایافرادفقیرتأتیدتردهوشواهدیرانیزمبنیبرموفقی اینمشیارت ارائیهدادهاسی 
(گزارششورایتجارتجهانیبرایتوسعهپایدار .)63،1001،
،بهدلی بروزبرخیمشکالتدرسیازمانهایدولتییمتیولیآب،ازجملیهپیایین
ازدهه 6320
بودنتیفی وپوش اندکخدمات،ناتارآمدی،فسیاداداری،نرخهیایپیایینبازگشی هزینیهها،
بهرهوریانیدکوانباشی وامهیایتیالن،جسی وجوبیرایییافتنراههیایجیایگزین،آغیازشید

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

خصوصیتردنصنایعآبنیزبهمثابهراهحلییبیرایتیاه مشیکالت

(ویلیامز .)431،1002،
البتهاینموضوعبهشروعبحثهیاییدربیارهمسیئولی شیرت بیرای

تأمینآب،مدنظرقرارگرف .
تضمینفراهمبودن،تیفی ،قابلی دستیابیوقابلی پرداخ آب،بهمنزلهی حقبشیری،منجیر
سازیاشارهمیتنندتهسیستمتأمینتسهیالتعمومیبهمییزان

شد.ازی سو،طرفدارانخصوصی
قاب توجهیازتضمینتأمینآببرایافرادیتهبهآناحتیاجدارند،بهویژهافرادفقیر،نیاتواناسی و
ازسویدیگر،بایدتوجیهداشی تیهخصوصیسیازیصینایعآبممکیناسی دسترسییبیهآب
آشامیدنیسالمرابهدلی افزای نرخآب،دشوارتند(ن .)222-223،1001،
بنابراین،ورودشرت هایخصوصیبهحوزهتأمینآبوارائیهخیدماتمربیوببیهآن،هماننید
هیا،بیهویژه

شمشیریدولبهبرایرعای وتحققحقبرآبعم میتند.ازی سوبسیاریازدول 
هایتمترتوسعهیافتهمنابعمالی،فنی،وانسانیتافیبرایتضمیناینحقرادراختیارندارنید،

دول 
هاونهادهایبینالمللی،اینمنابعرادراختییاراییندول هیاقیرار


وازسویدیگر،حتیاگرسازمان
دهند،ضعفمدیری وفساداداری،سببتاه بازدهیودرنتیجه،عدمامکانتضیمیندسترسیی
هایخصوصی،بهویژهشیرت های

درحالیتهورودشرت 

برابرافرادبهآبآشامیدنیسالممیشود.
بزر وفراملیتهامکانات،منابع،وتوانمدیریتیبالییدارند،براحتمالتیأمین،تصیفیه،وانتقیال
یییدسی تم
ابعآبمیافزاید؛بااینحال،اینامرالزامابهدسترسیبرابرتمامافرادبهاینمنیابع 

بهترمن
نمیانجامید،زییراشیرت هایخصوصییبیرای
بهمیزانیتهزندگیشایستهآنهیاتضیمینشیودییی 
یمینگرنیدو
شوندودرنتیجه،بیهآببهمثابیهتیالییتجیار 


دستیابیبهسود،بهاینعرصهواردمی
گذاریمیتنندتهبالترینمیزانسودرابرایآنهاتضیمین

گونهایقیم 
خدماتمربوببهآبرابه 
تند.اینموضوع،ممکناس تحققحقآبرابهویژهبیرایافیرادفقییروگروههیایخیاص،ماننید
تودتان،افرادمعلول،زنان،وسایرافرادحاشیهای،بسیاردشوارتند.
موضییوعنقییوویییاسوءاسییتفادهازحییقبییرآبازسییویشییرت هایخصوصیییدرفییر 
سازیخدماتمربوببهآب،یکیازدغدغههایمهممتخصصانحیوزهحیقبیرآبو


خصوصی
ای،خصوصیسیازی

هاونهادهایبینالمللیاس .ایننگرانیسببشدهاس تیهعیده


سازمان
صنایعآبووروداینشرت هابه حوزهتأمیناینخدم عمومیحییاتیراتیارنادرسیتیتلقیی
هانیزبهتنهاییوبدونتم بخی 

حال،همانگونهتهپیشترتوضیحدادهشد،دول 


درعین
تنند.
خصوصی،قادربهارائهتام اینخدماتنیستند؛بنابراین،عدهایازمتخصصانبرایننظرندته
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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هابهمنزلۀمتعهید
حتیدرفر خصوصیسازیصنایعآبوورودشرت هابهاینعرصه،دول  
حقبرآبودارندگانقدرتفائقهدرتشور،بایددرقراردادهایمربوطهویابههیرروشمناسیب
گونهایعم تنندتهمانعسوءاستفادۀاشخاصخصوصیی،بیهویژهشیرت ها،ازایین
دیگری،به 

تفادهازروشهیاوابزارهیایگونیاگون،ازجملیهقانونگیذاری،

هامیتوانندبااس
حقشوند؛دول  
نظارتورسیدگیقضایی،اینوظیفهراانجامدهند.
تأتیدبرمسئولی دول درحمای ازافراددربرابرنقوحقبرآبازسیویشیرت هانییز
اگرچهازلحاظمبانینظری،تامالدرس اس ،امادرعم ،تحققحقبرآبراتضمیننخواهد
ترد(لگوت .)64،1064،شرت هایبزر ،بهویژهشرت هایفراملیتهبهحوزهخدماتآب
گونیهایانحصیاریایینحیوزهراادارهمیتننید،معمیولدارای
شوندودربرخیمواردبه 


واردمی
تأثیرگذاریآنهیا

قدرتوتوانمالیبسیاربالییهستندوحتیدربرخیازموارد،قدرتمالیو
ازدولتیتهدرقلمروسرزمینیآنمشغولبهارائهخدماتهستند،فراترمیرود.اینشرت هاتیه
برمبنایقراردادهایسیرمایهگذاریخیارجیواردعرصیهفعالیی میشیوند،هیمدرزمیانارائیه
انیهزنیبیالیی
پیشنهادهمکاریوهمدرزمیانانعقیادواجیرایقراردادهیاییادشیده،قیدرتچ 
شودوبهراحتینمیتوانید


هانیازمندمی
بهدس میآورند؛تاحدیتهدول میزبانبهخدماتآن
درستیبیرعملکیردآنهیانظیارتنمایید؛


هادفاعتندیابه
ازحقو انسانیاتباعخوددربرابرآن
بنابراین،اگرچهدرمقامطرحنظریه،دول ،مسئولی داردتهازحقو انسانهابرایبرخیورداری
ازحقبرآب،دربرابرشرت  هادفاعتند،ولیدرعم ،ازقیدرتتیافیبیرایایفیایایینتعهید
ایمناسیبترو

برخوردارنیس ؛درنتیجهمتعهدتردنشیرت هابیهرعایی ایینحقیو به 
گونیه
تر،میتواندبهتحققحقبرآب،تم تند.

تام 

 .3شرکتهای خصوصی و اعمال افقی حق بر آب

منزلهیکیازحقهایبشرییییانتقیاد

یکیازبزر ترینموانعایجادتعهداتمربوببهحقبرآبییبه
بیهطور
مربوببهناممکنبودناجرایافقیاینحقبهطورخاصوحقیو بشیربیهطورتلیاسی  .
رویهایحکمرانانمطیرح
اطیوزیاده 

سنتی،حقو بشربرایحمای ازاشخاصدربرابراعمالافر
شد.بهعبارتدیگر،حقو بشرابتدابرایتنترلروابطمییانحکوم تننیدگانومیردمتنظییمشیده
طورسینتی،ایندسیتهازحقیو ،بهصیورتعمیودیودر

اس (تیلور )996،6332،؛بنابراین،به
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

وندروال .)2،1009،اعمالسینتیحقیو 
روابطبالبهپایینحکمرانانومردماعمالمیشود( 
بشربهصورتعمودیودرروابطمیانحکوم تنندگانوحکوم شوندگان،عمدتابیهدلی تجمیع

قدرتنامحدودوانحصاریدردس حکمرانانوتواناییتأثیرگذاریبرجنبههایگوناگونوبنیادین
بیهعبارتبهتیر،هیدقاصیلیحقیو 
زندگیافراد،درنتیجۀاینتجمعقدرتانحصاریبودهاس  .
بشر،حمای ازافراد،دربرابرقدرتانحصاریونامحدودیاس تهبهطورسینتی،تنهیادراختییار
حکمرانانقرارداشتهاس ،اماامروزهبهدلی فراوانی،موجودی هایدیگریغیرازدولی ،ازایین
ایتیهبیهدشیواریمیتیواندول هیارادارنیدۀبیشیترین

اند؛به 
گونه


مندشده

حد،بهره
قدرتبی از
ِ
قدرتانحصاریبهشمارآورد.تجمیعقدرتبسییارزییادنیزدموجودی هیایغیردولتیی،ازجملیه

هایخصوصی،بهویژهشرت هایبزر وفراملی،سببشیدهاسی تیهآنهیانییزهمچیون

شرت 
دول ،ازقدرتتأثیرگذاریبربخ هایگوناگونزنیدگیافیراد،برخیوردارشیوند؛بنیابراین،بیرای
تأمینهدقاصلیحقو بشر،یعنیحمای ازترام ذاتیافرادانسانیدربرابرقدرتهایبیزر و
ادواشیخاصخصوصییدارنیدۀایینقیدرتنییز
انحصاری،اعمالاینحقو درروابیطمییانافیر
ِ
نظرمیرسد.


توجیهبه
قاب 
اعمالحقو بشردرروابطمیاناشخاصخصوصییبیایکیدیگررابهاصیطالح«اعمیالافقیی
مینامند،زیرادراینشرایط،حقو بشرمیاناشخاصیتهدری سیطحقیراردارنید،
حقو بشر » 
یعنیاشخاصخصوصی،اعمالمیشود.دراینشیوهازاعمالحقو بشر،برخالقشیوهسنتیته

شیمارمیآمدنید،اشیخاص

تنهادول هاوقوایعمومی«،دارندهتعهد»وافیراد«،دارنیدهحیق»به
خصوصینیزمیتواننددارایتعهداتحقو بشریمحسوبشوند.متعهیدیی حیقبشیرینبایید

براساسماهی عمومییاخصوصیاشتعیینشود،بلکهمعیارتعییینمتعهید،بیهمییزانوابسیتگی
شیمارمیآینید،

دارندۀحقبهاوویامیزانتنترلاوبرتالهایاخدماتیتهبرایدارندهحق،حیاتیبه
مربوباس .پافشاریبرتفکیی مییانبخی عمیومیوخصوصییبیرایتعییینمتعهیددربرابیر
شود،درحالیتیه

حقهایبشریبرمبنایایننظریهاس تهروابطبازاربهصورتآزادانهانتخابمی

افرادنمیتوانندانتخابتنندتهبهاقتداردولتیتندردهندییاخییر،امیااییناییدهبیاواقعی هیای
موجودسازگارنیس ودرمیواردیتیهشیرت ها،تارتردهیایعمیومیرادراختییارمیگیرنیدوییا
دهند،متزلیزلمیشیود.درچنیینشیرایطی،شیرت 

خدماتمعینیرابهصورتانحصاریارائهمی
حصاردراعمالقدرت،بهنوعیافرادرازیراقتدارخیودقیرارمیدهید.اگیر

هماننددول ازطریقان
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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بپذیریمتهتعهداتحقو بشریبایدبهشرت هابراساستیارتردوتواناییشیاندرتأثیرگیذاریبیر
هاییتهدرآنتصمیممیگیرند،بارشود،روشناسی تیه

افرادیتهباآنهاارتبابدارندیاموقعی 
خصوصیایتهخدماتآبراانحصاریمیتنید،باییدوادارشیودتیهارائیهایینخیدمات

شرت 
ضروریبرایزندگیشایستهرابرایهمگانتضمینتند(دوشاتر .)62،1069،
برخیمنتقداناعمالافقیحقو بشربرایننظرندتهاینامر،مفهومحقو بشرراتحریفو
تماهمی میتند(لتنار،)991،1066،امابایدتوجهداش تهباتأتیدبراینکههمیوارهیکییاز

ترینویژگیهایحقو بشر،یعنی

طرقهایادعاهایحقو بشریبایددول باشد،یکیازمهم

حفظترام ذاتیانساندربرابرفشارهایخارجی،بهفراموشیسپردهمیشیود(تلفیم ،6331،
درواقع،بهچال تشیدنفهمتاریخیازاعمالحقو بشیر،بیرایاسیتنادبیهاعمیالافقیی

.)31
وندروال .)9،1009،
حقو بشر،موضوعیمحوریومهماس ( 
اعمالافقیحقو بشر،تنهاموضوعینظرینیس ودرعمی نییزبرخییازنظامهیایحقیوقی
داخلی،بهویژهقوانیناساسی،اعمالافقیحقو بشررابهرسمی شیناختهانید(گردبیام )1009،؛

براینمونه،بخ 3ازفص مربوببهحقو میردمقیانوناساسییآفریقیایجنیوبی،چنیینمقیرر
میدارد«:مقرراتمربوببهحقو افراددرصورتامکانوتاحدیتهممکنباشد،اشخاصحقیقی

یاحقوقیرانیزمتعهدمیتند؛البتهبادرنظرگرفتنماهی حقوماهیی تعهیدیتیهحیقمربوطیه
تحمی میتند»(قانوناساسیآفریقایجنوبی،6331،بخ 1ماده(.)3)9قانوناساسیایرلندو
رویۀقضاییدادگاهقانوناساسیآلماننیزازدیگرنمونههایاعمالافقیحقو بشردرقوانیناساسی

زاسنادبینالمللینیزدرقالب«قواعد

عالوهبرقوانینملی،امروزهبرخیا
اس (لتنار .)994،1066،
َ
آوربینالمللی،ازجمله«اصولراهنمایسازمانهمکاریاقتصادیوتوسیعهبیرای

نرم »ویاغیرالزام
شرت هایچندملیتی »وهمچنین«اصولراهنمایسازمانمل درموردحقو بشروتجارت »ییی
مصوبشورایحقو بشرسازمانمل متحدییبهصراح اعالمتردهاندتهشرت هایخصوصیی،
بهویژهشرت هایفراملی،متعهدبهاحترامبهتمامحقهایبشریهستند.
برقوانینملییواسینادبینالمللیی،بسییاریازشیرت هایبیزر وفراملیینییز،چیه


عالوه
بهصورتانفرادیوچهباعضوی درابتکاراتبینالمللییییدرقالیبتیدهایرفتیاریوقواعید
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

گونهایداوطلبانهپایبندیخیودرابیهاحتیرامبیهحقیو بشیرورعایی دسیتهایاز
خصوصیییبه 
،اعیالمتردهانید.ایین

حقهایبشری(عمدتاحقو مربوببهتارویاحفاظ ازمحیطزیس )

قواعدداوطلبانهوغیردولتی،اگرچهالزاماتوضمان اجراهایحقوقیسنتیرادرپیندارد،امیا
المللیبه سویپیذیرشالزامییتعهیدحقیو بشیریبیرایبیازیگران

حاتیازحرت جامعهبین
قدرتمندعرصه هایملیوفراملیاس تهدربسیاریموارد،ازنظرثروتوقیدرت،ازدول هیا

حوزههیایفعالیتشیانییی
پیشیمیگیرند،ومیزانتأثیرگذاریآنهابرحقو افرادنیزیییدس تمدر 

هماننددول هااس .
نتای ی پژوه دربارۀاسنادوعملکردچهارشرت فراملیفعالدرعرصهخدماتآبتیه
سازیشدۀآبدرنقابگونیاگونجهیانراهیدای میتننید،
درصدصنایعخصوصی 

بی از20
هیایآنهیا

اوربودهاندتهفعالی 

حاتیازتأتیدبرحقبرآباس وشرت هاییادشدهبراینب
میتوانددرتحققاینحق یبهصورتمثب ویامنفییتأثیربگذارد.اینشرت ها،حیقبیرآبرا

شمارمیآورندوفعالی درمسیرتحقیقآنرانییز

بی ازی تعهدحقوقی،مفهومیاجتماعیبه
آور،میپذیرنید

بهصورتداوطلبانهودرراستایمسئولی اجتماعیشرت ،ونهی وظیفیۀالیزام
(راس .)69-61،1066،
واقعی ایناس تهاختالقنظرهایبسیارزیاد،فقدانارادهسیاسیدول هیارابیرایایجیاد
قواعدالزامآورمربوببهالزامرعای حقو بشربرایشرت هاومهارمقاومی بسییارزییادآنیان
دارندیدرپی
یبهویژهشرت هایفراملیتهنفوذبسیارزیادینیزبرقاعدهگذارانملیوبینالمللی 
اگردرسطحبینالمللی،قواعدالزامآوریبیرایتحمیی تعهیداتحقیو بشیریبیر

داشتهاس .
ندرتوتنهابهصورتاستثنایی،قواعیدالیزامآوری


هاتصویبنشودودرسطوحملینیزبه
شرت 
هایمردمنهیاد،جامعیهمیدنی

دراینزمینهایجادشود،تالشهایمدافعانحقو بشیر،سیازمان

داخلیوبین المللیودرنهای ،فشارافکارعمومی،سببخواهدشدتهدرموردوظیفهشرت ها

برایاحترامبهحقو بشر،حتیبامبنایاخالقیوییااجتمیاعی،پیذیرشبیشیتریوجیودداشیته
باشیید (مییارتی ،)36،1069،امییامقاوم هییادربرابییرایجییادتعهییداتحقییو بشییریب یرای
ترمیشیودتیهرعایی حقیو بشیر،مسیتلزمانجیام
شرت هایفراملیهنگامیبیشیتروجیدی 
اقداماتایجابیازسویشرت وییاپرداخی هزینیهباشید؛وضیعیتیتیهدرمیوردبسییاریاز
هایاقتصادیواجتماعیبشروبهویژهحقبرآب،صاد اس .درچنینشرایطی،ایناییراد


حق
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.اینرونددرحالحاضرنیزبسیاراثربخ اس .
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ها،مؤسسههایعمومیارائهدهندۀخدماترفاهینیستند،بلکیه

اساسیمطرحمیشودتهشرت 

واحدهایسودآوراقتصادیهستندتهباهدقایجادسودبیشتربرایمالکانخودایجادشدهاندو
ایجاداقداماتایجابیبرایتحققحقو بشر،آنهاراازوظیفهاصلیشاندورخواهدترد.
 .3-1ایجاد تعادل میان ماهیت شرکتها بهمنزلهه واحهدهای دهودآور تجهاری و مئهلولیت آنهها در
برابر حق بر آب
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ها،تفاوتهایاساسیمییان

مشک اصلیاعمالتعهداتایجابیدرموردحقبرآببرایشرت 
دول هاواینشرت هااس .دول هادارایقلمرویهسیتندتیهدرآناعمیالاقتیدارمیتننید؛
هامیتواننددربرابراشخاصوداراییهاییتهدرقلمیروییاحیوزهصالحیتشیانقیرار
نآن 
همچنی 
عالوهبراین،دول هاازاختیاردریافی مالییاتوهزینیهتیردنآن
دارند،اعمالصالحی تنند .
درنتیجه،می توانندبرایافرادتح صالحی خود،خیدماتعمیومیارائیهدهنیدو

برخوردارند.
ینرودارایجایگاهویژهایهستند(دوشاتر.)2،1069،درمقاب ،شرت هاهرمییزانهیمتیه
ازا 
طوررسمیازقدرتقاعدهگذاریواعمالصالحی برافرادبرخیوردار

بزر وقدرتمندباشند،به
نیستندومنابعآنها،نهازطریقدریاف مالیاتویافروشمنابعملی،بلکهتوسطسیرمایهگذاران

وسهامدارانودرواقع،مالکانتأمینمیشود.

دول  هاتعهداتایجابیخودرابرایحمایی وتحقیقحقیو بشیر،بیااسیتفادهازقیدرت
قانون گذاریویاتأمینخدماتعمومیبرایمردموباتکیهبرابزارمالیاتوپییرویازرتبهبنیدی

انجیاممیدهنید.ازآنجاتیهایینابزارهیادراختییار

اولوی هاییازطریقفراینیدهایدموتراتیی ییی
شرت هانیس ،ممکناس به درستیپرسیدهشودتهآیااعمالتعهداتایجیابیدرمیوردهمیۀ
هاامکانپذیراس ودرصورتیتهپاسخمثب باشد،چگونیهباییدحیوزهایینتعهیداترا

شرت 
مشخصترد.برخیازحقو دانانومفسیران،ازجملیهجیانراگیی،گزارشیگروییژهدبیرتی در
موضوعحقو بشروشرت هایفراملی،بامنفیفیر تیردنپاسیخبیهپرسی یادشیدهچنیین
دهندتهدرعینحالتهشرت هابایدبهحقو بشراحترامبگذارند،نمیتوانتعهیداتی


توضیحمی
رادرموردحمای ازحقو بشربرآنهابارترد؛هرچندممکناس آنهادرموقعیتیباشندتیه
دربرخیشرایط،امکانتأثیرگذاریداشیتهباشیند.راگییهمچنیینبییانمیتنیدتیه«شیرت ها
حالتهاعضایجامعههستند،اعضایاقتصادیهستندونهمؤسسههایمربیوببیهتیأمین


درعین
نمیتوانونبایدتنهاآیینهتعهدات
هایآنهارا 

منافععمومیدموتراتی .بههمیندلی ،مسئولی 
دول هادانس »(گزارشاحترام،حمای وجبران .)29،1002،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ترموضوع،نکتیههایدیگیری

باوجودپاسخمتداولبهپرس ازمنشاءتعهدات،بررسیعمیق
محواینکهماتأییدمییتنیمتیهشیرت هاباییددراجیرای

رادراینموردآشکارخواهدترد.به
فعالی هایخود،حقو بشررادرنظربگیرند،بهدلی پیوسیتگیذاتییمییانابعیادگونیاگونایین
موضوع،رصدوپیگیریخطمیانتعهدسلبیاحترامبهحقیو بشیروتعهیدایجیابیحمایی و
تحققاینحقو ،مجادلهبرانگیزمیشود؛برایمثال،درزمینهارائهخدماتآببهمیردم،شیرت 
بایدتضمینتندتهدسترسیبرابروامکانپذیربهآبسالموتافیبرایهمگانرانقونخواهید
ترد(نظراتعمومیشماره .)19،1009،62دراینمثال،مرزمیانتعهدسلبیبهخیودداریاز
اقداماتیتهبرحقبرآبتأثیرمیگذارندوتعهداتایجابیبهمشارت درتحققاینحق،ناپییدا

اس .موضوعایناس تهچگونهشرت بایداینامورراانجامدهد،نهاینکهآییاشیرت باییداز
انجامایناعمالخودداریتندیانه.شرت دررفتارتلیخودبایدالزاماتحقو بشیررادرنظیر
داشتهباشد،خواهاینرفتار،شک فع داشتهباشدویاترکفع .
هادرتمیامامیوروحوزههیادارایقیدرتیبرابیربیا

بدیهیاس تهنمیتوانادعاترد،شرت 
قدرتدولتیهستندودرنتیجه،بایددرتمامحوزههااعمالایجابیرابیرایتضیمینتحقیقهمیۀ

هادرحوزههاییفعالی 

درعینحالبایدتوجهداش تهگاهیشرت 

حقهایبشریانجامدهند.

طورمستقیمتأثیرمیگذارندتهبرزندگیافرادانسانیوحقو بنیادینآنها

میتنندوبراموریبه

تأثیرگذاراس ،یعنیحوزهخدماتعمومیتهپیشتردرصالحی انحصاریدول بیودهاسی ،
امروزهدرمعر عم وفع دول هااس ؛براینمونه،زمانیتهی شرت خصوصییبیهطور
منزلهیکیازمهمترینمنیابعحییاتافیراد،دراختییار

انحصاری،ارائهخدماتمربوببهآبرابه
تیوانبیهراحتیوبیا


درچنیینوضیعیتی،نمی
دارد،تضمیندسترسیبهآبسالم،دشوارمیشود.

تکیهبرماهی غیردولتیوویژگیشرت بهعنوانی بنگاهاقتصیادی،رعایی یی حیقبشیری
بنیادینتهلزمهحفظحیاتوترام انسانیمیلیونهانفرازافرادبشراس راقربانیتردوبایید
بیندوویژگیشرت ،بهمثابهی بنگیاهسیودآوراقتصیادیازی سیووتأمی درداشیتنقیدرت

انحصاریوفائقهدری زمینۀخاصازسویدیگر،تعادلایجیادتیرد.درایینمیورد،توجیهبیه
نکاتزیردارایاهمی اساسیاس .
برخیازمنتقدانبرایننظرندتهشرت هابایدآزادگذاشتهشوندتابتواننداهدافیراتهبیرای
آنهامناسباس ،دنبالتنندونبایدآنهارامجبورتردتادراهداقگستردهترمربوببهعیدال 

اجتماعیوحقو بشرواردشوند،زیراایناهداق،باهدقاولیۀآنها،یعنییایجیادسیودبیشیتر
برایمالکانوسهامداران،درتعار اس .دراینمورد،توجهبهاییننکتیهضیروریاسی تیه
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اگرچهشرت هادرمنافعاقتصادیخودآزادهستند،امااینآزادی،بیحدوحصرنیس وباقواعد
ملییادربرخیموارد،قواعدفراملیوحتیبینالمللیمهارشدهوحتیدرمواردینییزازطرییق
هنجارهایعینیمتداولدربازار(هنجارهاییتهالزامااقتصادینیستندودرمیواردی،رنی وبوی
محدودمیشود.

اجتماعینیزبهخودمیگیرند)

نکتهمهمدیگریتهبایددرپاسخبهمنتقدانبهآنتوجهترد،ایناس تهاگرچههیدقاولییهاز
تأسیسشرت ها،ایجادسودبیشتربرایمالکاناس ،امابیهدلی اینکیهشیرت ها،موجودی هیای
خودیخوددارای

اخالقیاینیستندتهاهدافشانرابرمبنایارادهآزادتعیینتردهباشندودرنتیجیهبیه

خودیخوددارایارزشاخالقیی


توانبااسیتنادبیهبرخییاهیداقانسیانی،تیهبیه

اعتبارباشند،می
هابهمنزلیۀ
عبارتدیگر،بهمحواینکهبپیذیریمتیهشیرت  

هستند،ایناهداقرابازتعریفترد.به
برساختههایحقوقی،فاقدارادههستندوازابتدابهمثابهابزاریبراینی بهی سریاهیداقخیاص،

اند،میتوانبیهایین


یجادشده
بهویژهتشویقپذیرشخطربیشتردرتجارتورشدبازارهایرقابتی،ا
تواندبهنامحقو بشروباهدقحفظترامی ذاتییانسیانها،


نتیجهرسیدتهاهداقدیگرینیزمی
عالوهبیرایین،درنظیرگیرفتنبرخیی
بهاهداقاولیهشرت هاضمیمهشود(دوشیاتر .)11،1069،
تعهداتدرموردبرخیازحقهایبشری،ازجملیهحیقبیرآب،ضیمنتوجیهبیهمحیدودی های

رویبهمعنایدگرگونتیردنماهیی و

ها،به 
هیچ
ساختاریشرت هاوبارعای حوزهتأثیرگذاریآن 
هدقی شرت تجاریوتبدی آنبهی مؤسسهارائهدهندۀخدماتعمومینخواهدبود.
ایجادتعادلمیاناهداقمادیشرت ومسئولی هاوتعهداتآندربرابیراجتمیاعوحقیو 
هابهمنزلهواحیدهاییتیهتنهیادر
بشر،درصورتیامکانپذیراس تهابتدانگرشسنتیبهشرت  

پیتسبحداتثرسودمالیهستند،اصالحشودوضمنبازتعریفاهداقشیرت ،تسیبسیود
اجتماعیوایجادمحیطیامنتروپایدارتربرایتسبسودنیزدرشماراهداقشرت قرارگییرد.

طورتلیوحیقبیرآب
عالوه براین،دراینمسیربایدمنافعمادیناشیازاحترامبهحقو بشربه 

هابهدس میآیندرانیزدرنظرگرفی .
صورتخاص،تهدرمیانمدتوبلندمدتبرایشرت  

به
ها،بهمثابهتعهداتثانویهومکم تعهداتاولیه
درنظرگرفتناینمواردوتوجهبهتعهداتشرت  
هابراینحیق،میتوانید

دول  هادرموردحقبرآبوتعیینمحدودهوقلمروتأثیرگذاریشرت 
درعینحال،ارائیهیی فرمیولتلیی

مسیرایجادتعادلمیانایندوهدقارزشمندراهموارتند.
بایدبهصورتموردیوبیا

برایایجادتعادلمیاناینمنافعبهظاهرمتعار ،امکانپذیرنیس و
توجهبهاوضاعواحوالخاصهرمورد،محدودۀتعهداتشرت هارادرقبالحقبرآب،ضیمن
رعای ویژگیسودآوریشرت ها،تعیینترد.

« .3-2حکمرانی شرکتی» بهمنزله روشی برای برقراری تعادل میان ویژگیههای خهاش شهرکتها و
مئلولیت آنها در برابر حق بر آب

برخیازپژوهشگراناستدللمیتنندتههرتالشیبیرایبهبیودرفتیارشیرت هاباییدبیرتغیییر
نگرشدرمورد«حکمرانیشرتتی »وحقو شرت هاتمرتزتند(دایین .)61،1004،اگرچیه
تعریفهایفراوانیبرایحکمرانیشرتتیارائهشدهاس ،امابیهطورتلی،حکمرانییشیرتتیبیر

نظامتنترلوهدای شرت بهویژهساختاروفرایندحکمرانیتمرتزدارد.ساختار،شیام ترتییب
هیئ مدیره،تعداد،ونوعمدیرانغیراجراییوتمیتههایهیئ میدیرهاسی وفراینیدنییزتیأمین
اطالعییات،تنتییرلداخلییی،گزارشهییایمییالی،وقواعییدقراردادهییایخییدم رادربییرمیگیییرد
هایمطرحشییدهدربییارۀحکمرانیییشییرتتی،عمییدتا


اگرچییهموضییوع
(اسییمردن .)1،1060،
دغدغه هایداخلیشرت هستند،ولیآثارخارجیرانییزدرپییخواهنیدداشی وبیاگسیترش

بحثهایمربوببهمسئولی شرت هادربرابراجتماعوحقو بشر،ضروریاس تهگامهیایی

برایافزای روزافیزونایینآثیارنییزبرداشیتهشیود(آدییای .)613،1061،هرچنیدمسیئولی 
اجتماعیشرت ،محدودۀگستردهتریازحکمرانیشرتتیدارد ،امااخیرادرادبیاتحکمرانیی،
هایتازهایدربارۀحکمرانیشرتتیبادرکارزشهایبنیادینومسئولی اجتماعیشیرت 


بحث
درواقع،هدقاصلیرویکیردارزشمحیوردرحکمرانیی

دربرابرحقو افرادبهوجودآمدهاس .
شرت ،تروی صداق ،یکپارچگی،بیازبیودنوشیفافی درمییانسیایرارزشهیایتجیاریو
توانادعاتردتهالگوهایساختاریحکمرانیشیرتتیتیه

سودآوریشرت هااس ؛بنابراین،می

متضمنمسائ مربوببهمسئولی اجتماعیشرت ازجملهاحترامورعایی حیقبیرآبباشید،
درحالگسترشاس (آدیای.)626،1061،

یکیازجنبههایحکمرانیشرتتیتهدرسالهایاخیررشدتردهوشیرایطمناسیبیرابیرای

افزای پاسخگوییشرت هادربرابرتعهداتشانبهافرادوحقو آنها،ازجملهحقبیرآبفیراهم
دهیدورهایاس .امیروزهبسییاریازشیرت هایبیزر و

تردهاس ،الزاماتمربوببهگزارش
فراملییی«گزارشهییایتوسییعهپایییدار »منتشییرمیتننییدتییهدربردارنییدۀاطالعییاتیدربییارهآثییار
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

میشیود،
سیهامدارانمربیوب 
سیهامداران،بیهویژهمیواردیتیهبیهارزش 
.درواقع،حکمرانیشرتتیبهارتبابمییانمیدیرانو 
نفعهایمتعدداس .
ذی 
میپردازدودرمقاب ،مسئولی اجتماعیشرت ،مربوببهرابطهشرت و 
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هیایذینفیع


هیا،گروه
هایآنهااس .اینگزارش

زیس محیطی،اجتماعی،واقتصادیفعالی 
ادرمیتندتهفعالی هایشرت هاراارزیابیتنندوضمنآشکارتردنآثار

داخلیوخارجیراق
مثب ومنفییفعالی هیایشیرت هابیرحقیو افیرادازجملیهحیقبیرآب،شیرایطلزمبیرای
پاسخگوییشرت هادربرابرآثارمنفیاعمالشانرافراهممیتند.

رتتیوتوجهبیشتربهبحثهیایمربیوب

عالوهبراهمی افزای گسترهموضوعیحکمرانیش

هایذینفیع


طورخاص،ضرورتپذیرشمداخلهگروه

طورتلی،وحقبرآببه
بهحقیو بشربه
هایذینفعخارجی(خارجازحوزهمدیریتیشرت )یییکیدیگرازمسیائ مهمیی


ویژهگروه
ییبه
اس تهنق اساسیایدرتضمینرعای حقبرآبتوسطشرت هاخواهیدداشی .برخییاز
پژوهشگرانبرایننظرندتهباتوجهبهاینکهادارهشرت بیهویژهشیرت هایبیزر وفراملییبیر
حیاتومنافعگروه هاییازافیرادتیأثیربسیزاییدارد،ایینافیراد،هرچنیدازطرییقسیازمانهای

مردمنهادویانمایندگاندیگر،بایدبتوانندتاحدیتیهبیرایحفاظی ازمنیافعیادشیدهضیروری

اس ،درحکمرانیشرتتیتأثیرگذارباشند(پینتو .)423،1002،
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بحث و نتیجهگیری

شیودتیهآنهیا


هایگوناگونمالی،فنیومدیریتی،سیببمی

هادرزمینه
ضعفهایجدیدول 

برایارائهخدماتیتیهبیهطورسینتیدرحیوزهصیالحی انحصاریشیانقیرارداشیتهاسی ،بیا
محییدودی هایقاب ی توجهیروبییهروشییوندوضییرورتتوس ی بییهبخ ی خصوصیییوبییهویژه
هایگوناگون،تهآنهاراتبدی بهواحیدهاییتارآمیدو


مندازتوانمندی
شرت هایفراملیوبهره
پربازدهمیتند،بی ازپی خودنماییتند.امیروزهتردییدچنیدانیدرمیوردضیرورتمشیارت 

بخ خصوصیبرایح بحرانآبوجودندارد،اماآنچهسیببمیشیودفعیالنومتخصصیان
حقو بشر،وروداینبخ بهحوزهتأمینخدم عمومیبسییارمهمییماننیدآبرابیاچیال 
تیرینحقهیای


منزلهیکیازمهم
روبهروتنند،خطرهایبالقوهاینتحولبرایتحققحقبرآببه

بشری،برایحفظحیاتوترام انسانیاس .
پذیرشخصوصیسازیخدماتآبوورودشرت هایفراملیبهاینعرصه،همراهبادرنظیر

هابهمنزلهیگانیهمتعهیدانحقیو بشیروبیهویژهحیقبیرآب،ممکیناسی نتیای 
گرفتندول  
نامطلوبیدرپیداشتهباشدوآسیبهایجبرانناپذیریبهتحققاینحیقبنییادینودرنتیجیهبیه

تجربههایفراواننشانمیدهیدتیهدول هیاازارادهوامکانیاتتیافی
زندگیانسانهاواردتند .

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

برایاعمالنظارتبرشرت هایبزر وفراملیبرخوردارنیستندواینامرممکناسی زمینیهو
نظرمیرسدته


موجود،به
احتمالنقواینحقتوسطشرت هاراافزای دهد.باتوجهبهحقایق
بهترینروشبیرایحمایی ازحیقبیرآب،ایجیادتعهیداتمسیتقیمدربرابیرایینحیق،بیرای
هیایحقیوقیملییوبینالمللییاسی .

هایمتصدی،بهویژهشرت هایفراملییدرنظام

شرت 
اساسامیتوانادعاتردتهایجادتعهداتمستقیمحقیو بشیریبیرایشیرت هاواعمیالافقیی
حقو بشر،درشرایطفعلیوباتوجهبهتغییراتپدیدآمدهدرسیاختارقیدرت،ضیروریاسی و
هابه مثابهدارندگانقدرتفائقهوانحصاریودرنتیجیهیگانیهمتعهیدانحقیو بشیر،
تلقیدول  
هایموجودهمخوانیندارد،بهمنزلهنوعیمهیرتأیییدبیراجیراینیاقص

عالوهبراینکهباواقعی 

شمارمیآید.

حقو بشرنیزبه
بیهویژهایجیاد
یکیازایرادهایاساسیایتهبرایجادتعهداتحقو بشریبرایشیرت ها( 
واردمیشیود،اسیتفادهازسیاختارهای

شیوند)
تعهداتیتهباانجاماقیداماتایجیابیمحقیقمی 

شرتتیبهمنزلۀواحدهایسودآوراقتصادی(ونهمتصدیانارائهخدماترفاهی)وهمچنینتأتیید

بروجودتفاوتهایاساسیمیاندول هاوشرت هایخصوصیاس .درپاسخبهایینایرادهیا

بایدتأتیدتردتهاولدرنظرگرفتنتعهیدهاییدرمیوردحیقبیرآببیرایشیرت هایفراملیی،
معناینادیدهانگاشتنتفاوتهایمیاندول واینشرت هانیس وهمچنانبیاور


رویبه
به 
هیچ
هایبشیریبهشیمار

اصلیپژوهشگرانایناس تهدول ها،متعهداناصلیواولیهدربرابرحق
میآیندوتعهدشرت هادراینمورد،تنهامکم وثانویهاس .ثانیابرخالقدول هاتهدربرابر

صیالحیتیخیود،تعهیداتتلییایدارنید،

تحققتمامحقهایبشریدرهمۀقلمروسرزمینیو

هیایآنهیامتیأثر

شرت هاتنهادرحوزهتأثیرگذاریودربرابرافرادیتهبهطورمستقیمازفعالی 
طورتلی،وحیقبیرآب،
میشود،متعهدند.ثالثا،تعهیداتشیرت هادرمیوردحقیو بشیر،بیه 

بهصورتخاص،هرگزماهی اینشرت هارادگرگوننخواهیدتیرد.شیرت هاحتییبیافیر 
شمارمیآیندوتوجیهبیهآثیار

داشتنتعهداتحقو بشری،همچنانواحدهایتجاریسودآوربه
هاوصرقهزینههاییاندکدراینمسیر،ماهی سودآورانهآنهیارامختی 

حقو بشریفعالی 
سینشیهرت،بهمثابیهیکییاز

تند،بلکهدرمواردیمیتواندباافزای رضای عمیومیوح


نمی
داراییهایبسیارباارزش،سودآوریقاب توجهیرابرایشرت ،درمیانمدتوبلندمدت،درپی
هایانسانهاهستندوبرای


هایتجاری،برساخته
داشتهباشد.درپایانبایدتوجهداش تهشرت 
هاتأسیسشدهاند.تمای بهتسبحداتثرسودمادینیزهیدفیاسی 

بهبودشرایطزندگیانسان
تهتوسطانسانهابرایآن هاتعریفشیدهاسی ودارایارزشذاتییاخالقیینیسی ؛بنیابراین،
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درصورتنیازمیتوانبابازتعریفاهداقشرت ها،تسبمنفعی اجتمیاعیرانییزبیهاهیداق

آنهاضمیمهترد.

نکتهایناسی تیهدرصیورتتوجیهبیهایینمهیم،باییدنیوعیادغیامدرحیوزهصیالحی 
هارویههایعم واقداممشخصی

مشیگذاریدولتیوحکمرانیشرتتیبهوجودآید.شرت 
خط 

اینترتیب،بقایخود
هایمحیطهستندوبه 


یابندهباضرورت
دارندومعمولانعطاقپذیروانطبا 
مشیگذاریدولتی،قلمیروعمی واقیدام،بیرمحیور
تهدرحوزهخط 


درحالی
راتضمینمیتنند.
عدال وانصاقوتوسعهحقو متقاب اس ؛بنابراین،چهبخ خصوصیمشارت تنیدوچیه
نکند،دول دربرابرتأمیننیازهایعامۀمردم،مسئولاس .واقعی ایناس تهاینامر(تیأمین
آبسالمبرایهمه)بهتنهاییازعهدهدول برنمیآید؛بنابراین،لزماسی سیاختارهایشیرتتی
جدیدیبهویژهدرقالبساختارهایحکمرانیشرتتی،متناسببااینضرورتهاگسیترشیابید؛

گیرنیدوعالوهبیرتوجیه

رشتهایحقو ،مدیری واخال شک می
ساختارهاییتهدرمحیطبین 

بهبرخورداریازقدرتسودآوریدررقاب آزاد،نگاههوشمندانهایبیهسیودبلندمیدتدرنتیجیۀ

رعای موازینحقو بشروتأمیننیازهایانسانیدارند.اینسیاختارهاپیی ازآنکیهدولتییییا
خصوصیباشند،بایدعادلنهومنصفانهعم تنندومنافعاجتماعیرابادرنظیرگیرفتننیازهیای
ضروریهمۀافرادجامعهبیشینهتنند.
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