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تأثیر خصوصیسازی آب بر تکلیف دولتها در مورد حق بر
آب با تأکید بر نظریۀ تفسیری شمارۀ 15
احمد خسروی

1

دریافت1399/11/15 :؛ پذیرش1400/03/15 :

چکیده

آب ،نقش بنیادینی در زیست انسان دارد؛ بهگونهای که نهتنها عملکرد درست بدن به آن وابسته است ،بلکه
ٔ
نظریه تفسیری شماره  15از سوی کمیتۀۀح حقۀۀو
حقی تأثیرگذار بر حقهای دیگر انسان است .با تصویب
اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی ،حقو دانان ،دسترسی به آب را ،بهویژه در دهههای اخیۀۀر ،بۀۀهعنوان یۀ
حق بشری شناسایی کردهاند .علم اقتصاد ،بۀۀه دلیلۀۀی ازجملۀۀه م ۀۀدودیت منۀۀاب  ،دورازدسۀۀترس بۀۀودن،
هزینهبر بودن خدمات جم آوری ،و سرانجام ،ناتوانی دولتها در تأمین ،آب را بهعنوان یۀ کۀۀال درنظۀۀر
گرفته و ب ث خصوصیسازی آن را مطرح کرده است .با توجه به اینکه خصوصیسازی به تجاریسازی و
اقتصادیشدن آب میانجامد ،آیا میتواند ویژگیها و الزامات حق بر آب را اجرایی کند؟ بۀۀهمنظور پاسۀ
به این پرسۀۀش در ایۀۀن پۀۀژوهش سۀۀری شۀۀده در قالۀۀب رور کیفۀۀی و بصۀۀورت کتاب انۀۀهای ،بۀۀا مطالرۀۀح
میانرشتهای حقو و اقتصاد ،ماهیت ،ویژگیها ،و الزامات حق بر آب از منظر اسناد بینالمللی بررسۀۀی و
سۀۀ ، ،بۀۀا توجۀۀه بۀۀه ایۀۀن ویژگیهۀۀا و ماهیۀۀت خصوصیسۀۀازی ،جنٔۀ ٔۀه اقتصۀۀادی ایۀۀن مس ۀ له واکۀۀاوی
شود.یافتههای ت قیق نشان میدهد که خصوصیسازی آب ،بدون توجۀۀه بۀۀه برۀۀد حقۀۀو بشۀۀری آب ،بۀۀا
تجاری تلقی کردن آن حق بر آب انسانها و به تٔ آن سایر حقهای انسان را ت ت تۀۀاثیر قۀرار مۀۀیدهۀۀد و
ضرورت دارد تا خصوصیسازی آب تا بدانجا باشد که باعث نادیده انگاشتن حقهای بشری نشود.
کلیدواژهها :حقو بشر ،حق بر آب ،نظریح تفسیری شماره  ،15خصوصیسازی

ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ

 .1استادیار حقو عمومی ،گروه حقو  ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه بیرجند ،ایران


 .1مقدمه

ً
آب ،نقش حیاتیای در زندگی انسان دارد .تقریٔا تمام عملکرد بدن ،به آب وابسۀۀته اسۀۀت و
بر ب ش های گوناگون زندگی بشۀۀر نیۀۀز بسۀۀیار تأثیرگۀۀذار اسۀۀت؛ بۀرای نمونۀۀه ،بهداشۀۀت،
استراحت ،مسائل فرهنگی و اجتماعی ،و ...متأثر از آب است .نٔود آب سالم ،موجب بروز

بیماریهای جدیای میشود .هرسال ،نزدی دو میلیارد نفر ،دچار بیماریهۀۀای ناشۀۀی از
مصرف آب ناسالم میشوند (کمیسیون سازمان ملل دربارۀ توسۀ ٔ
ۀره پایۀۀدار)31 ،1992 ،1؛
بهگونهای که هرسال ،دو میلیون نفر ۀۀکه بیشۀۀتر آنهۀۀا کودکۀۀان هستندۀۀۀۀ بۀۀهدلیل نٔۀۀود آب

سالم ،جان خود را از دست میدهند (برونتلند .)6 ،2003 ،2نزدی یۀ میلیۀۀارد نفۀۀر در
ٔ
کره زمین ،به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند (دفتر کمیسۀۀاریای حقۀۀو بشۀۀر سۀۀازمان
ملل ،برنامه اسکان بشر ملل مت د و سازمان بهداشت جهۀۀانی .)35 ،2020 ،دراینمیۀۀان،
زنان و کودکان ۀۀکه بیشتر آنها فقیر و درحاشیه و روستانشین هستند ( 80درصد م رومان
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از آب شرب سالم در روسۀۀتاها سۀۀاکن هستند)ۀۀۀۀ مجٔورنۀۀد ،بیشۀۀتر وقۀۀت خۀۀود را صۀۀرف
جم آوری آب کرده و از کارهای دیگری مانند آموزر ،بازمیمانند.
دشواری های تأمین آب توسط دولت و متصدیان دیگر ایۀۀن حۀۀوزه و سۀۀاختار ناکۀۀافی و
فاسد برای تأمین آب ،بهویژه در مناطق م روم و روستایی ،به نابرابری و فقر دامن میزنۀۀد و
درمقابل ،فقر و نابرابری و مناسٔات نابرابر قۀۀدرت نیۀۀز سۀۀٔب افۀزایش ایۀۀن نۀۀو تٔرۀۀی

و

نابرابری میشود .مهاجرت و اخراجهای اجٔۀۀاری ،بۀۀهویژه از روسۀۀتاها و منۀۀاطق کۀۀمآب و
هجوم به شهر و درنتیجه ،سرعت گرفتن شهرسازی ،جنگلزدایی ،سیل ،افۀزایش آلۀۀودگی،
تنش و جنگ بر سر آب ،تغییرات زیستم یطیای مانند گرم شدن کره زمۀۀین ۀۀۀۀکه سۀۀٔب
خش تر شدن مناطق خش و بارانیتر شدن مناطق تر و بهتٔ آن دسترسی نابرابر به آب و
فجای پ ازآن خواهد شدۀۀ را نیز باید به آن افزود.
متأسفانه ،مس له به همین جا ختم ن واهد یافۀۀت؛ در پۀۀی مسۀۀائل و مصۀۀائب یادشۀۀده،
مناطق مسترد کشاورزی و درنتیجه ،م صولت کشاورزی ،کاهش خواهد یافت و این امر
ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ

بهنوبح خود ،امنیت غذایی را به خطر انداخته و سوءتغذیه را برای بسۀۀیاری از افۀراد ،در پۀۀی
خواهد داشت.
مسائل یادشده ،موجب طرح ب ثهای حقو بشری در زمینح آب شده و حتی تاجایی پۀۀیش
رفته است که میتوان گفت ،دسترسی به آب آشامیدنی سۀۀالم ،پیششۀۀرا اصۀۀلی بهرهمنۀۀدی از
چندین حق انسانی ،از حق حیات گرفته تا حق بۀۀر آمۀۀوزر ،مسۀۀکن ،سۀۀدمتی ،زنۀۀدگی ،کۀۀار،
حفاظت در برابر هرگونه رفتار یا مجازات ظالمانه و غیرانسانی و ت قیرکننده ،تٔرۀۀی

و بسۀۀیاری

از حقو دیگر بهشمار میآید .این مس له ،پیامدهای سیاسۀۀیای نیۀۀز داشۀۀته اسۀۀت کۀۀه تشۀۀکیل
حکومتهای آبسۀۀالر ،آوارگۀۀان آب ،نامگۀۀذاری قۀۀرن بیسۀۀتویکم بۀۀهنام قۀۀرن آب ،و ظهۀۀور
نظریههای آبسیاست ،از مهمترین این پیامدها هستند (مرادیطادی.)74-76 ،1396 ،
با توجه به اهمیت آب و آثاری که ایجاد میکند و اینکه آب شیرین ،منٔری م ۀۀدود اسۀۀت
(آب شیرین ،تنها  3درصد از آب جهان را تشکیل میدهۀۀد کۀۀه  70درصۀۀد آن نیۀۀز بهصۀۀورت

کوههای ی بوده و دردسترس مستقیم بشر نیست) (کوک ،)2 ،2012 ،1آیا تلقۀۀی آن بۀۀهعنوان
ی کالی تجاری از منظۀۀر اقتصۀۀاد و واگۀۀذاری آن بۀۀه ب ۀۀش خصوصۀۀی میتوانۀۀد الزامۀۀات
حقو بشری آب را تأمین کند؟ اگرچه از منظۀۀر علۀۀم اقتصۀۀاد ،اقتصۀۀاد کینۀۀزی موفۀۀق نٔۀۀوده و
خصوصیسازی در بسیاری از زمینهها ،موفقیتهایی را بهدنٔال داشته است ،اما همیشۀۀه و در
همح زمینهها ،کارساز نٔوده و گاهی زمینهساز بروز فسادهایی شده است؛ یکی از ایۀۀن مسۀۀائل
که گرفتار نگاه ت بردی شده است ،مس له خصوصیسازی آب است .با توجه به جنٔشهای
اخیر که آن را بهعنوان حق درنظر گرفتهاند ،بهنظر میرسد که واگذاری آن به ب ش خصوصۀۀی
موجب فرار دولت از زیۀۀر بۀۀار تکۀۀالیف خۀۀود و درنتیجۀۀه ،ضۀۀای شۀۀدن ایۀۀن حۀۀق میشۀۀود.
دراینراستا ،لزم اسۀۀت کۀۀه ابرۀۀاد گونۀۀاگون حۀۀق بۀۀر آب ،بۀۀهویژه از دیۀۀدگاه نظریۀۀح تفسۀۀیری
شمارۀ ،15روشن شود .برای این کۀۀار ابتۀۀدا دیۀۀدگاههای گونۀۀاگون دربۀۀارۀ مسۀ لح آب بررسۀۀی
میشود ،س ،اسناد شناسایی حق بۀۀر آب ،رابطۀۀح ایۀۀن حۀق بۀۀا حقهۀۀای دیگۀۀر و مکلۀۀف و
تکلیفهایی که برای مکلف آن ،بهویژه دولت ایجاد میکند ،واکاوی خواهد شد و سۀۀ ، ،بۀۀا
توجه به این موارد ،ب ث خصوصیسازی و آثار آن در این زمینه ،ت لیل و بررسی میشود.

ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ
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تأثیر خصوصیسازی آب
بر تکلیف...

 .2رویکردهای گوناگون به مسئلۀ آب

نظریهپردازان و سیاستمداران ،در واکنش به ب رانها و مشکدت ناشی از آب ،رویکردهای
پرشماری دارند که میتوان آنها را به پنج دسته تقسیم کرد:
رویکرد مال :بررسی تاری نشان میدهد که از دهه  ،1980پارادایم غالب در ب ش آب،
ً
عمدتا مٔتنیبر رویکرد اقتصادی و تجاری بوده است .بیشتر مقررات وض شده دراینزمینه،
حاکی از استفاده از ابزار اقتصۀۀادی و بۀۀازار بۀرای اثۀۀرب ش کۀۀردن خۀۀدمات آب اسۀۀت کۀۀه
سازمانهایی مانند بان جهانی و صۀۀندو بینالمللۀۀی پۀۀول و شۀۀرکتهای چنۀۀدملیتی آب

اروپایی ،بهشدت از آن حمایت میکنند (کالین .)1 ،2010 ،1این رویکرد ،سه ویژگی دارد؛
ن ست اینکه ،آب باید قیمتگذاری شود؛ در بیشتر کشورها ،آب آشامیدنی افراد با فراینۀۀد
پیچیدهای بهدست میآید که هزینهبر است؛ ازاینرو ،هزینح فراهم کۀۀردن آب بایۀۀد بازیۀۀابی
شود .اگرچه بهنظر میرسد که کشورهای ثروتمند ،مشکلی برای پرداخت هزینح تۀۀأمین آب
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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آشامیدنی تمیز ندارند ،اما این امر ،بهدلیل نٔود سرمایه ،هم دولت و هۀۀم خۀۀود شۀۀهروندان
کشورهای فقیر را با مشکل روبهرو میکند (کالین)2 ،2010 ،؛ دوم اینکه باید به بازار اجازۀ
تأمین آب داده شود؛ خصوصیسۀۀازی ،اثرب شۀۀی خۀۀدمات آب را افۀزایش میدهۀۀد .الٔتۀۀه
ب ش خصوصی ،درصورتی به سرمایهگذاری در این زمینه تمایل خواهد داشت که بۀرایش
سودده باشد و شرا ن ست سودده بودن آن نیز ایۀۀن اسۀۀت کۀۀه آب را یۀ کۀۀالی تجۀۀاری
به شمار آوریم؛ سوم اینکه ،مناب آب ،ت ت مالکیت خصوصی باشد .این درحالی است که
این نظریه ،بهدلیل کمبازده بودن آب ۀۀۀۀدستکم تۀۀا امروزۀۀۀۀ چنۀۀدان مورداسۀۀتقٔال ب ۀۀش
خصوصی نٔوده و هنوز 90درصد آب جهان بهصۀۀورت دولتۀۀی (عمۀۀومی) تۀۀأمین میشۀۀود

(وندل 2و دیگران)273-275 ،1908 ،؛

رویکرد دولتی (عمومی) :طرفداران این رویکرد ،بیشتر فرالن اجتماعیای هستند که بۀۀر
این نظرند که همح ابراد آب ،میبایست در کنترل دولت باشد (هال 3و دیگران)4 ،2011 ،؛
بنابراین ،از تصمیمگیری دربارۀ ن وۀ کاربرد آب گرفته تۀۀا قیمتگۀۀذاری آن بایۀۀد در کنتۀۀرل
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دولت بوده و این ب ش ،از مالکیت دولۀۀت خۀۀارج نشۀۀود و لزم اسۀۀت کۀۀه تدرهۀۀا بۀرای
خصوصیسازی آب متوقف شود ،زیرا خصوصیسازی سٔب میشود که متنفذان در حۀۀوزۀ
زیسۀۀت

آب ،آن را به کنترل خود درآورند و مافیای آب تشکیل دهنۀۀد و بۀۀهاینترتیب ،نۀۀٔ

مردم را بهدست می گیرند .همچنین ،توزی آب برپایح توان مالی افراد خواهد بود و این امر،
اصل برابری و عدم تٔری

را زیر سؤال خواهد برد (کالین و دیگران)3 ،2010 ،؛

رویکرد م لی بودن آب (عدم تمرکز) :برخی دیگر از نظریهپردازان ،نه بر نقۀۀش ب ۀۀش
خصوصی و نه بر ب ش دولتی ،بلکه بر نقش حکومتهای م لی و سازمانهای غیردولتی
در تأمین آب تأکید دارند ،زیرا این افراد و نهادها ،بهتر از هرکسی ،نیازها و مقتضیات م ل

را تش یص میدهند و در مورد آن احساس ترهد دارند (لنگفورد)258 ،2005 ،1؛

رویکرد اجتماعی و حقو بشری :این رویکرد در چارچوب حقو بشر شۀۀکل گرفتۀۀه و
طرفداران آن ،بر این نظرند که کرامت انسانی ،اولویت ن ست برای انجام هر کاری اسۀۀت.
دسترسی جهانی به آب کافی برای رف نیازهۀۀای اساسۀۀی ،اولویۀۀت مطلۀۀق و مذاکرهناپۀۀذیر
است .در کنفران ماردلپدتا در سال  ،1977دولتهای عضو سازمان ملل تأکید کردنۀۀد:
«همح افراد در هر سطح از توسره و شۀرایط اجتمۀۀاعی و اقتصۀۀادی ،حۀۀق دسترسۀۀی بۀۀه آب
آشامیدنی در کمیت و کیفیت برابر با نیازهای اساسیشۀۀان را دارنۀۀدخ (ب ۀۀش دوم قطرنامۀۀح
شماره  2کنفران ماردلپدتا ،مصوب.)1977 2
ازآنجاکه مکلف حقهای بشری ،دولتهۀۀا هسۀۀتند ،مسۀ ول تضۀۀمین آب شۀۀرب افۀراد
برمٔنای حق بر آب ،چه بهطور مسۀۀتقیم و چۀۀه غیرمسۀۀتقیم ۀۀۀۀولی بۀۀا هزینۀۀح دولتۀۀۀۀ نیۀۀز
دولتها میباشند .همچنین ،رویکرد مٔتنیبر حق ،منوا به اصل رهایی از تٔری

و برابری

است (برونتلند .)4 ،2003 ،برپایح رویکرد حقو بشۀۀری بۀۀه آب ،هۀۀیی گروهۀۀی نٔایۀۀد از
جامره حذف شود و اولویت ت صیص باید به آنهایی داده شود که به آب آشامیدنی سۀۀالم
دسترسی ندارند ،یا در دسترسی به آن با تٔری

روبهرو هستند (راپل.)19 ،2008 ،3
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رویکرد ترکیبی :برپایح این نظریه ،ورای تلقی آب بهعنوان حق بشری ،میبایست بۀۀهعنوان
کال نیز درنظر گرفته شود؛ بنابراین ،افزونبر اینکه آب بهعنوان ی حۀۀق ،تکۀۀالیفی را بۀرای
دولتها ایجاد میکند ،باید کال بهشمار آید تا دولت بتوانۀۀد بۀۀا تشۀۀویق ب ۀۀش خصوصۀۀی
(هنگامیکه بهل اظ مالی ،نمیتواند آن را تۀۀأمین کنۀۀد) ایۀۀن حۀۀق را بۀۀرآورده کنۀۀد (کۀۀوک،
 ،)4 ،2012زیرا ترهد دولتها به حقها (بهجز حقهای مطلق) ترهۀۀد بۀۀه وسۀۀیله اسۀۀت و
اسناد حقو بشری ،دولتها را ۀۀبهویژه در مورد حقهای نسل دومۀۀ مکلۀۀف بۀۀه تۀۀدر در
حد امکانات موجود ،برای تأمین بیشۀۀینح حقۀۀو بهرسمیتشناختهشۀۀده میداننۀۀد (مۀۀاده 2

میثا حقو اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی)1؛ بنابراین ،دولتها نیز دراینمورد ،ترهدی به
نتیجه ندارند و مکلف به تأمین خدمات آب در حد امکانات موجود هستند؛ الٔته نمیتوانند

با س،ردن مالکیت مطلق آن به ب ش خصوصی نیز به آن بیتوجۀۀه باشۀۀند .ایۀۀن رو یکۀۀرد بۀۀا
قیمتگذاری آب ،ضمن اینکه ب ش خصوصۀۀی را تشۀۀویق بۀۀه سۀۀرمایهگذاری میکنۀۀد ،از
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هدررفت آن نیز جلوگیری میکند ،زیرا بهگفتح برخی اقتصاددانان ،هزینههای تصنری پایین
آب ،مان تشویق برای ذخیرۀ آب میشود (بۀۀوری .)3 ،2015 ،2بۀۀهنظر میرسۀۀد کۀۀه نظۀۀر
کمیتح حقو اقتصادی  ،اجتماعی ،و فرهنگی نیز همین است .این کمیته در نظریح تفسۀۀیری
شمارۀ  15بیان نکرده است که آب باید رایگۀۀان باشۀۀد ،بلکۀۀه تأکیۀۀد کۀۀرده اسۀۀت کۀۀه بایۀۀد
مقرونبهصرفه باشد (نظریح تفسیری شمارۀ  ،15بند سوم پاراگراف .)312
با بررسی رویح کشورهای گوناگون ۀۀکه ازاینپ به برخی از آنها اشاره خواهۀۀد شدۀۀۀۀ
میتوان گفت ،الگوی جهانی یا منطقۀۀهای مشۀۀترکی وجۀۀود نۀۀدارد و هۀۀر کشۀۀوری از رور
متناسب با مقتضیات داخلی خود استفاده میکند؛ بنابراین ،نقد و انتقۀۀاد از ایۀۀن دیۀۀدگاهها،
کاری بیهوده خواهد بود.
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 .2جایگاه حق بر آب در اسناد بینالمللی

اگرچه حق بر آب ،در اسناد مهم حقو بشریای مانند اعدمیح جهانی حقو بشر و دو میثا ،
بهروشنی شناسایی نشده است ،اما نمیتوان گفت که بهطورکلی بۀۀه آن بیتوجۀۀه بۀۀوده یۀۀا آن را
بیاهمیت بهشمار آوردهاند .ماده ( 6)1میثا حقو مدنی و سیاسۀۀی ،بۀۀه حۀۀق ذاتۀۀی زنۀۀدگی
اشاره دارد و کمیتح حقو بشر سازمان ملل ،در سال  1982در نظریح تفسیری شمارۀ 6میثا ،
اشاره کرده است که دولتها باید تدابیر مثٔت (ایجابی) را برای حمایت از حق حیات پذیرفته
(پاراگراف  6نظریح تفسیری شمارۀ  6کمیسیون حقو بشر )1و دسترسی به ابزار بقا را تضۀۀمین
کنند .آب نیز بهعنوان مایح حیات ،ابزاری برای حفظ بقا اسۀۀت .کمیتۀۀح رفۀ تمۀۀام شۀۀکلهای
تٔری

نیز حق بر آب را بهعنوان ب شی از حق سکونت و حق بر بهداشت بهرسمیت شناخته

است (ات اد آب ایمن .)3 ،2014 ،2کنوانسیون حقو کودک تأکید دارد که کودک ،حق دارد
که به بالترین سطح اسۀۀتاندارد بهداشۀۀت ،دسترسۀۀی داشۀۀته باشۀۀد و دولتهۀۀای عضۀۀو بایۀۀد
گامهایی را در راستای مٔۀۀارزه بۀۀا بیمۀۀاری و سۀۀوءتغذیه ،ازجملۀۀه از طریۀۀق فۀراهم کۀۀردن آب
آشامیدنی سالم ،بردارند (مادۀ  24اعدمیح جهانی حقو کودک.)31989 ،
مفهوم مقتضیات اولیح آب برای پاس گویی بۀۀه نیازهۀۀای بشۀۀری ،بۀرای ن سۀۀتینبار در

کنفران آب ملل مت د ( )1997در شهر ماردلپدتا 4در آرژانتین مطرح شد .برنامح اجرایی
این کنفران تأکید میکند که همح مردم ،صرفنظر از میزان توسره و وضریت اقتصۀۀادی و
اجتماعی آنها ،حق دارند به آب آشامیدنی ،با کیفیت و کمیت متناسب با نیازهای اولیهشان
دسترسی داشته باشند .دستورکار شماره  521مصوب کنفران ملل مت د در حۀۀوزۀ م ۀۀیط

زیست و توسره (( )1992فصل سۀۀوم) و برنامۀۀح اجرایۀۀی همۀۀایش بینالمللۀۀی جمریۀۀت و
توسره ( )1993نیز تأکید کرده اند که همح مردم ،حق دارند که از اسۀۀتانداردهای لزم بۀرای
زندگی ،ازجمله آب و تأسیسات بهداشتی برخوردار باشند .دستورکار اسکان بشر ،مصۀۀوب
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کنفران ملل مت د دربارۀ اسکان بشۀۀر 1در سۀۀال  1996نیۀۀز آب و تأسیسۀۀات بهداشۀۀتی را
به عنوان ب شی از حق دسترسی به استاندارد مناسب برای زندگی ،شناسایی کرده است.
در سال  ،2002کمیتح اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی ،نظریۀۀح تفسۀۀیری شۀۀمارۀ  15را در
مورد حق بر آب صادر کرد و ضمن شناسایی حق بر آب ،آن را حق همگۀۀانی بۀۀر «داشۀۀتن آب
کافی ،سالم ،قابۀۀلقٔول ،بۀۀهل اظ فیزیکۀۀی قابلدسۀۀترس و مقرونبهصۀۀرفه بۀرای کاربردهۀۀای
ش صی و خانگیخ ترریف کرد (پاراگراف  2نظریح تفسیری شۀۀمارۀ  .)15چهۀۀار سۀۀال برۀۀد،
کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقو بشر سازمان ملل ،2دستورکارهایی را بۀرای ت قۀۀق
حق بر آب آشامیدنی و دسترسی به تأسیسات بهداشتی ارائۀۀه کۀۀرد .همچنۀۀین ،برنامۀۀح توسۀۀرح
سازمان ملل تأکید کرد کۀۀه نقطۀۀح شۀۀرو و اصۀۀل مت دکننۀۀده بۀرای اقۀۀدام جمرۀۀی در حۀۀوزۀ
آبوفاضدب ،شناسایی حق بر آب بهعنوان ی حق اولیح بشۀۀری اسۀۀت (کمیسۀۀاریای عۀۀالی
حقو بشر سازمان ملل ،گزارۀ بۀۀر  )3 ،35و در سۀۀال  2008نیۀۀز بۀۀهمنظور شۀۀفاف کۀۀردن
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

68

دوره  ،14شماره 1
زمستان 1400
پیاپی 53

چارچوب و م توای این الزامات ،مأموریتی را با عنوان «کارشۀۀناس مسۀۀتقل دربۀۀارۀ الزامۀۀات
حقو بشری مربوا به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی3خ تأسی کرد.
گفتنی است ،در قوانین داخلی بسیاری از کشورها ،ازجمله قانون اساسی ایران ،به ایۀۀن
حق اشاره نشده است .شاید علت اصلی آن این باشد که حۀۀق یادشۀۀده ،بۀۀهتازگی در اسۀۀناد
بینالمللی (آنهم نه اسناد الزامآور) بهرسمیت شناخته شده است .هرچند ،عوامل دیگۀۀری
نیز در این مورد نقش داشتهاند؛ ازجمله اینکه ،کشورهای پیشرفته ،تاکنون چندان با مرضل
بیآبی روبهرو نٔودهاند و حتی اگر هم روبهرو بودهاند ،بهل اظ اقتصادی ،مشکلی در تأمین
آن نداشتهاند .افزونبراین ،بیشترین استفاده از آب را کشورهای صۀۀنرتی دارنۀۀد کۀۀه از آن در
ب شهای صنرت و کشاورزی استفاده میکنند و شناسۀۀایی ایۀۀن حۀۀق ،م ۀۀدودیتهایی را
برای این کشورها ایجاد خواهد کرد؛ بۀرای نمونۀۀه ،جلۀۀوگیری از اسۀۀتفادۀ بیرویۀۀه از آب و
مقابله با آلوده کردن آن و بهتٔ آن ،تأثیرگذاری بر سرنوشت مشترک بشریت و ترهۀۀداتی کۀۀه
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این حق برای این کشورها در قٔال کشورهای درحالتوسره ایجاد میکند ،باعث شده اسۀۀت

که آنها تمایلی به شناسایی این حق نداشته باشند (موری و کامینرز.)10-11 ،2014 ،1
به ل اظ عملی نیز تٔری

در ارائح خدمات آب در برخی کشورها ،ازجملۀۀه کشۀۀورهای

فقیر و درحالتوسرهۀۀ (بالتز و گاستیر ،)386 ،2011 ،2هزینهبر بودن فرایند خدمات آب ،و
ت میل بار اقتصادی آن به دولت و دریافت هزینح بالتر از تۀۀوان افۀراد در برخۀۀی کشۀۀورها،
سٔب شده است که بهجای اینکه بهعنوان حق درنظر گرفته شود و تکلیف برای دولت ایجاد
کند ،تنها ی کالی تجاری بهشمار آید (پاتریسیا و مۀۀولتن .)86 ،2016 ،3بیتۀۀوجهی بۀۀه
حق بودن آب و تجاری تلقی کردن آن ،تاجایی پیش رفته است که حتی در برخی کشۀۀورها،
مقامات م لی آب قدرت پیدا کردهاند که دسترسی افراد به آب را ،در مواردی که هزینۀۀح آن
را پرداخت نکردهاند ،قط کنند .چنانکه در شهرهایی از ایالت مت ۀۀده ،ماننۀۀد دیتۀۀروت و
بالتیمور ،مقامات شهر از این اختیار در سطح گستردهای استفاده ،و دهها هزار خانواده را از
این حق م روم میکنند (موری و کامینرز .)11 ،2014 ،بههمینسٔب ،برخی بر این نظرند
که تمرکز بر این امر که آب ی کالی تجاری است و بیتوجهی به برد حق بودن آن ،سٔب
تدر برای واگذاری این وظیفه به ب ش خصوصی و از زیر بار مس ولیت شانه خالی کردن
دولتها شده است؛ درحالیکه سۀۀازمانهای مدنی ۀاجتماعی در سرتاسۀۀر جهۀۀان ،برپایۀۀح
مٔانی حقو بشری آب ،م الف خصوصیسازی خدمات آب هسۀۀتند (مۀۀوری و کۀۀامینرز،
.)12-13 ،2014
 .3محتوای حق بر آب

پ از شناسایی ی حق بشری ،لزم اسۀۀت کۀۀه آن حۀۀق ،ترریۀۀف و تٔیۀۀین شۀۀود .یکۀۀی از
ً
موضو هایی که اخیرا در فرایند تهیح پیشنۀۀوی نظریۀۀح تفسۀۀیری شۀۀمارۀ  15مطۀۀرح شۀۀد،
ماهیت جمری حق بر آب است .برخی از اعضای کمیتۀۀح حقۀۀو اقتصۀۀادی ،اجتمۀۀاعی ،و
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فرهنگی ،در جلسۀۀح علنۀۀی بیۀۀان کردهانۀۀد کۀۀه آب ،نۀۀهتنها حۀۀق فۀۀردی (حقۀۀو اقتصۀۀادی،
اجتماعی) است ،بلکه ی نف عمومی نیز بهشمار میآیۀۀد .ایۀۀن موضۀۀو  ،در مۀۀتن نظریۀۀح
تفسیری اینگونه بیان شده است؛ «آب ،ی منٔ طٔیری پایانپۀۀذیر اسۀۀت و نفۀ عمۀۀومی
بنیادینی برای حیات و سدمت بهشمار میآیدخ (پۀۀاراگراف  1نظریۀۀح تفسۀۀیری شۀۀمارۀ .)15
جمری بودن حق بر آب ،اقتضا میکند که همه کشۀۀورها ،بۀۀهویژه کشۀۀورهای توسۀۀرهیافته و
ثروتمند ،به ترهدات بین المللی خود برای کم به کشورهای دیگر ،در راستای تضۀۀمین و
تأمین حق بر آب برای همح افراد ،عمل کنند .افزونبراین ،همح کشورها باید تضمین کنند که
اعمالشا ن ،افراد را از حق بر آب در نقاا دیگر جهان م روم ن واهد کرد که نمونۀۀههایی از
اقدامات لزم دراینراستا عٔارتاند از :جلوگیری از بهرهبرداری بیرویه از آب ،جلوگیری از
آلوده شدن آب ،خودداری از اعمال ت ریمها بر کالها و خدماتی که حق بر آب را تضمین
میکنند ،و واگذاری کم ها و تسهیدت به کشۀۀورهای درحالتوسۀۀره و نۀۀاتوان در عرصۀۀح
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تأمین آب شهروندانشان.
موضو دیگر این است که «آب برای چه؟خ نظریح تفسیری شمارۀ  15مقرر میدارد کۀۀه
دولتها ،ملزم به تضمین این اصل هستند که هر فردی به آب سالم ،قابلقٔول ،دردسۀۀترس
برای کاربردهای ش صی و خانوادگی ،دسترسی داشته باشد .این اصل ،اسۀۀتفادۀ ضۀۀروری
برای جلوگیری از مر ومیر ناشی از کم شدن آب ،کاهش خطر بیماریهای مربوا به آب و
تأمین مصرف ،استفاده برای تهیه غذا ،شستوشو و الزامات بهداشتی ،ش صی و خانگی را
نیز دربر میگیرد (پاراگراف  3نظریح تفسیری شمارۀ  .)15نظریح تفسیری یادشۀۀده ،حتۀۀی از
این نیز فراتر رفته و استفادههای دیگر از آب که از الزامات دیگر حقهای بشری است را نیۀۀز
دربر میگیرد که برای نمونه میتوان به تأمین آب لزم برای تولیۀۀد غۀۀذا ،آب ضۀۀروری بۀرای
بهداشت م یط ،آب لزم برای تضمین حیۀۀات (مثۀۀل حۀۀق بۀۀر کۀار) و ...نیۀۀز اشۀۀاره کۀۀرد؛
هرچند ،اولویت باید به استفادههای ش صی و خانگی داده شود (مناب حقوقی بۀرای حۀۀق

بر آب و بهداشت.)9-10 ،2008 ،1
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حق بر آب از دیدگاه نظریح تفسیری شمارۀ ( 15ماده  )12و اصۀۀول راهنمۀۀای کمیسۀۀیون
فرعی حق بر آب و بهداشت ،دارای عناصری بهشرح زیر است:
آب کافی :هر فردی حق دارد که برای استفادههای ش صی و خۀۀانوادگی ازجملۀۀه بۀرای
آشامیدن ،شستوشوی لٔاسها ،تهیح غذا ،و بهداشت فردی و منزل ،پیوسۀۀته بۀۀه آب کۀۀافی
دسترسی داشته باشد .برپایح اصول راهنمای کمیسیون فرعی حۀۀق بۀۀر آب و بهداشۀۀت ،ایۀۀن
میزان ،روزانه حدود  50تا  100لیتر برای هر فرد است و کمترین میزان آن نیز 20 ،لیتۀۀر در
روز است (هوارد و بارتام)2003 ،1؛
کیفیت :برپایح نظریح تفسیری یادشده ،آب مصرفی برای ش ص و منزل باید سالم باشد؛
ازایۀۀنرو ،لزم اسۀۀت کۀۀه فاقۀۀد میکروارگانیسۀۀمها ،مۀۀواد شۀۀیمیایی ،و مسۀۀموم و خط ۀرات
رادیولوژیکی باشد .افزونبراین ،باید از رنگ ،رای ه ،و طرم قابلقٔولی برخوردار باشد (بند
ب ماده  12نظریح تفسیری شمارۀ )15؛
قابلیت دسترس :آب مصرفی فرد و خانوادهار باید بهل اظ فیزیکی ،بهسادگی دردسۀۀترس
باشد؛ برای نمونه ،لزم است که در داخل خانه یا نزدی به خانه و در ی مکان امۀۀن باشۀۀد؛
بهگونهای که افراد ،هنگام تهیح آن اذیت نشوند و مهمتر اینکه ،امنیت فردی اعضۀۀای خۀۀانواده،
بهویژه زنان و کودکان ،هنگام تهیح آن بهخطر نیفتد .این فاصله برای تهیح آب ،در قوانین برخۀۀی
از کشورها مش ص شده است؛ برای نمونه ،در آفریقای جنوبی ،نٔاید از یۀ کیلۀۀومتر یۀۀا از

حدود  30دقیقه بیشتر باشد (مادۀ  63قانون خدمات آب آفریقای جنوبی)2؛

مقرونبهصرفه بودن :دسۀۀتیابی بۀۀه خۀۀدمات آب بایۀۀد بۀرای همۀۀه ،مقرونبهصۀۀرفه باشۀۀد.
هزینههای مستقیم و غیرمستقیم تأمین آب نٔاید توان فرد بۀرای بهرهمنۀۀدی از حۀۀق بۀۀر آب و
حقهای دیگری مانند حق بر غذا ،منزل ،آموزر و مراقٔتهۀۀای بهداشۀۀتی را کۀۀاهش دهۀۀد
(قسمت سوم بند سوم نظریح تفسیری شمارۀ  .)15برای تضمین این شرایط ،لزم اسۀۀت کۀۀه
هنگامیکه هزینه های آب ،بالتر از توان افراد جامره است ،دولت اقداماتی را بۀرای جٔۀران
این کاستی انجام دهد؛ برای نمونه ،وض یارانه برای گروههای فقیر و حتی در مۀۀواردی کۀۀه
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مردم جوام  ،خیلی فقیر هستند ،مقرونبهصرفه بودن ،بهمرنای تأمین آب بهصورت رایگۀۀان
است .رویهمرفته ،چنانچه خدمات آب رایگان نیست ،هدف از بازیابی هزینهها در زمینۀۀح
آب نٔاید مان دسترسی افراد فقیر به آب شۀۀود (ب ۀۀش فرعۀۀی  4/5برنامۀۀح اجۀرای اجۀۀدس
جهانی توسرح پایدار)2002 ،1؛ بنابراین ،این استنٔاا نیز وجود دارد که هنگامیکه فردی به
دلیل خارج از اختیار خود ،قادر به پرداخت قیمت آب نیست ،نمیتوان خدمات آب را بۀۀر
روی او قط کرد ،زیرا دسترسی به آب ،ی حق بهشمار میآید و همچنین ،از الزامات حق
حیات است که خود ،حقی مطلق است؛
اولویت نیازهای شخصی و خانوار :اگرچه مصارف خانگی آب ،کمتر از  10درصد از کل
مصرف آن در سطح جهان است و کاربردهای دیگر ،مربوا به تأمین نیازهای کشۀۀاورزی و
صنرت است ،اما در مناطقی که با کمآبی روبهرو هستند ،چنانچه منۀۀاب آب موجۀۀود بۀرای
رف تمام نیازهای شهروندان کافی نٔاشۀۀد ،برپایۀۀح اصۀۀل حۀۀق بۀۀر آب ،مصۀۀارف خۀۀانگی و
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ش صی ،همیشه نسٔت به موارد مصرف دیگر ،در اولویت هستند؛
عدم تبعییی  :حق بر آب ،مانند حقهای بشری دیگر ،مترلق به انسۀۀان اسۀۀتردیی ۀۀۀۀیرنی
انسان غیرمرطوف به مجموعهای از امور عرضی چون رنگ ،نژاد ،زبۀۀان ،جنسۀۀیت ،مۀۀذهب،
موقریت اجتماعی و موارد دیگرۀۀ بدون دلیل قۀۀانونی اسۀۀت؛ بنۀۀابراین ،مهمتۀۀرین اصۀۀل تمۀۀام
حقهای بشری ،اصل عدم تٔری
ممنوعیت تٔری

است (قاری سیدفاطمی .)31 ،1388 ،الٔته این بۀۀهمرنای

مثٔت برای گروههای خاص ،ازجمله زنان و کودکان ،بیمۀۀاران ،اقلیتهۀۀای

م روم ،سالمندان ،مرلولن و بهویژه فقرا ن واهد بود (لنگفورد)277 ،2005 ،؛
مشارکت در تصییمی گیری و حیید دسترسییی بییه ا هعییات :هییر فۀۀردی از حۀۀق و مسۀ ولیت
مشارکت در تصمیمگیری برای ت قق حق بر آب برخوردار است .باوجوداین ،افۀراد فقیۀۀر و
آسیبپذیر یا گروههای درحاشیه و م روم ،از تصمیمگیری دربارۀ مس لح آب نیز م روماند.
خود این عامل ،باعث میشود که نیازهایشان بهندرت در اولویت قرار گیۀۀرد (پۀۀاراگراف 48
نظریح تفسیری شمارۀ  .)15این امر ،به نوبح خود ،عدم برابری و تٔری
را در پی دارد.

در دسترسی بۀۀه آب
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 .4مکلف حق بر آب و تکالیف مربوطه

لزمح وجود و برآورده شدن حقهای بشری ،تکلیف یا ترهۀۀد دیگۀۀری اسۀۀت .حقۀۀو بشۀۀر
مراصر ،نظامی هنجاری است که متضۀۀمن حقهۀۀای افۀراد در برابۀۀر دولۀۀت اسۀۀت (قۀۀاری
سیدفاطمی .)53 ،1388 ،حق بر آب ،با توجه به اینکه هم جنٔح اقتصادیۀاجتماعی دارد و
هم ی حق جمری است ،بهتنهایی توسۀۀط خۀۀود فۀۀرد قابلبهرهمنۀۀدی نیسۀۀت و هۀۀم خۀۀود
ش ص و هم دولت و نهادهای اجتماعی و م لی و حتی نهادهۀۀای بینالمللۀۀی ،دراینبۀۀاره
تکالیفی دارند .الٔته ،دولتها مس ولیت اصلی را بهعهده دارند که این تکۀۀالیف هۀۀم سۀۀلٔی
(عدم دخالت) و هم ایجابی (فرل مثٔت) است .رویهمرفته ،تکالیف دولت بۀۀه سۀۀه برۀۀد
«احترامخ و حفظ دسترسی به مناب موجود« ،حمایتخ ،و «انجامخ (اجرا) تقسیم میشود:
حد احترام :بهعنوان ن ستین تکلیف سلٔی ،بهمرنای عدم دخالۀۀت و م ۀۀدود یۀۀا سۀۀلب
نکردن این حق است .ممکن اسۀۀت ،نهادهۀۀای حکۀۀومتی ،یۀ رودخانۀۀح تأمینکننۀۀدۀ آب
آشامیدنی افراد را آلوده کنند ،ی مقام عمومی بهگونۀۀهای ناعادلنۀۀه ،تۀۀأمین آب سۀۀاکنان را
قط کند  ،یا حتی ی قانون ،از دسترسی گروهی به منۀۀاب آب جلۀۀوگیری کنۀۀد .در اینجۀۀا،
تکلیف دولت ،سلٔی بوده و مکلف است ،عملکرد سازمانهایش را بهگونهای کنترل کند که
در دسترسی افراد دخالت نکنند و قوانین باید بهگونهای تصویب شوند که بر حق بر آب افراد
تأثیر نگذارد و بهطورکلی ،فرد نٔاید در وضریت بیآبی قرار گیرد؛
تکلیف حمایت :تنها دولت نیست که ممکن است حق بر آب افراد را نق کند و دیگران
نیز بهگونهای بالقوه در این امر دخالۀۀت میکننۀۀد؛ بۀرای نمونۀۀه ،آلۀۀودگی ناشۀۀی از پسۀۀماند
کارخانهها ،کشاورزی ،یا فاضدب ،یا مصرف بیرویح آب در ب شهای دیگر نیز میتواند
دسترسی افراد به آب آشامیدنی سالم را م دود یا بهطور کامل ،سلب کنند .در اینجا دولت
مکلف است ،تمام کارهای لزم را برای جلوگیری از دخالت دیگران در تأمین حۀۀق بۀۀر آب،
انجام دهد .کمیتح حقو اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگۀۀی ،مقۀۀرر مۀۀیدارد کۀۀه یۀ رژیۀم
مقررات گذاری قوی ،شامل کنترل مستقل ،مشارکت عمومی واقری ،و اعمال مجازات برای
ناهماهنگی با استانداردها ازی سو و مقررات مربوا به آلۀۀودگی آب ،قطۀ خۀۀدمات آب،
دسترسی به آب ضروری ،و( ...پاراگراف  23و  24نظریح تفسیری شمارۀ  )15ازسویدیگر،
ً
وجود داشته باشد .قاعدتا اجرای این تکالیف ،از دست ب ش خصوصی برن واهد آمد؛
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وظیفۀ اجرا (اقییدامات) :افزونبر تکالیف پیشین ،دولت باید بهسرعت کارهای دیگۀۀری را
برای تضمین حق بر آب افراد انجام دهد .این تکالیف ،شامل تسۀۀهیل ،ارتقۀۀا ،و تۀۀأمین آب
میشود .ترهد تسهیل ایجاب میکند که دولت ،گامهای مثٔتۀۀی را بۀرای کمۀ بۀۀه افۀراد و
جوام  ،در راستای بهره مندی از این حق بردارد .ترهد ارتقۀۀا ،دولۀۀت را مکلۀۀف میکنۀۀد تۀۀا
کارهایی مانند تضمین آموزر مناسب دربارۀ اسۀۀتفادۀ بهداشۀۀتی از آب ،حمایۀۀت از منۀۀاب
آب ،و رورهای کاهش فاضدب را انجام دهد .ترهد تأمین نیز اقتضا میکند که دولتهۀۀا
ترهد کنند ،زمانی که فرد یا گروهی به دلیل خارج از اراده و توانش ،قۀۀادر بۀۀه بهرهمنۀۀدی از
آب نیست ،با هزینح خود ،برای ت قق این حق اقدام کننۀۀد (پۀۀاراگراف  25نظریۀۀح تفسۀۀیری
شمارۀ  .)15ترهد به اجرا ،اقتضا میکند که دولتها ،کارهای لزم را برای ت قق کامل این
حق انجام دهند که برخی از این کارها عٔارتاند از :اقدام به شناسۀۀایی ایۀۀن حۀۀق در نظۀۀام
حقوقی و سیاسی در سطح ملی؛ وض قۀۀانون؛ طراحۀۀی برنامۀۀهها و راهٔردهۀۀای لزم بۀرای
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ت قق حق بر آب؛ تضمین اینکه تأمین آب برای هر فردی بهل اظ مالی امکانپۀۀذیر اسۀۀت؛
تسهیل دسترسی پایدار و بهٔودیافته به آب بۀۀهویژه در منۀۀاطق روسۀۀتایی و شۀۀهری م ۀۀروم،
آنهم نهتنها برای نسل کنونی ،بلکه برای نسلهای آینده.
نظریح تفسیری شمارۀ  ،15تأکید میکند که دولتها ،دستکم باید نشان دهنۀۀد کۀۀه بۀۀا
توجه به مناب موجود ،از هیی تدشی برای بهٔۀۀود ،حمایۀۀت ،و ارتقۀۀای ایۀۀن حۀۀق فروگۀۀذار
نکردهاند .همچنین ،تأکید دارد کۀۀه انجۀۀام کارهۀۀای ملمۀۀوس ،حسابشۀۀده ،و هدفمنۀۀد در
راستای ت قق حق بر آب ،الزامی فوری است (پاراگراف  26نظریح تفسیری شمارۀ .)15
افزونبراین ،در سطح بینالمللی نیز ترهداتی در قالب مراهدات بینالمللۀۀی پیشبینۀۀی
شده است؛ ازجمله اینکه تضمین کنند که اعمالشان افراد را در نقاا دیگر جهان از حق بۀۀر
آب م روم ن واهد کرد ،احترام به مناب فراملی ،جلوگیری از آلودگی ،انجام کارهۀۀای لزم
برای جلوگیری از نق

حق بر آب شهروندان ساکن در کشورهای دیگر توسط شهروندان و

شرکتهای مستقر در سرزمینشان (پاراگراف  ،)33تسهیل کم کافی به کشۀۀورهای دیگۀۀر
(پاراگراف  )31و حتی خودداری از اعمال ت ریمها بۀۀر کالهۀۀا و خۀۀدمات مربۀۀوا بۀۀه آب
(پاراگراف  ،)32توجۀۀه بۀۀه حۀۀق بۀۀر آب هنگۀۀام انرقۀۀاد مراهۀۀدات بینالمللۀۀی بۀۀا یکۀۀدیگر

(پاراگراف  ،) 35و ....در طرح ژوهانسٔور  ،دربارۀ اجرای برنامح جهانی توسۀۀرح پایۀۀدار در
سال  2002که به منظور تریین ترهداتی برای تهیح مناب مالی و فنی اضافی برای برنامۀۀههای
پرشمار طراحی شده بود ،بر دسترسی به آب در کشورهای درحالتوسره تأکید شۀۀده اسۀۀت
(زیرب ش  4/3برنامح اجرای اجدس جهانی توسرح پایدار).
افزونبراین ،برپایح نظریح تفسیری شمارۀ  ،15حکومتهۀۀا و نهادهۀۀای م لۀۀی کۀۀه در بیشۀۀتر
کشورها در خط مقدم تأمین خدمات آب هستند ،باید دربارۀ تۀۀأمین منۀۀاب کۀۀافی بۀرای حفۀۀظ و
گسترر خدمات آب و تسهیدت آن ،اختیار تصمیمگیری داشته باشند و درعینحال ،به حق بۀۀر
آب برای هر فردی که در حوزۀ صدحیتشان قرار دارد ،احترام بگذارند و دولتها نیز باید تضمین
کنند که چنین مقاماتی در دسترسی افراد به خۀۀدمات آب ،تٔرۀۀی

قائۀۀل نشۀۀوند (پۀۀاراگراف 51

نظریح تفسیری شمارۀ  .)15به این رور ،تمرکززدایی خدمات آب نیز میگویند.
 .5رابطۀ حق بر آب با حقهای دیگر

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

دسترسی یا عدم دسترسی به آب ۀۀبهدلیل اهمیتی که داردۀۀ بر حقهای دیگر ،از حق حیات

75

گرفته تا حقهای فرهنگی ،حق به کار ،و ...تأثیر میگذارد.

تأثیر خصوصیسازی آب
بر تکلیف...

آب ی منٔ تولیدکننده است .از طریق آب یا ب ار آب ،بر و بهتٔ آن ،کالهای دیگر
تولید میشوند .میتوان گفت ،آب ،منٔ انۀۀرژی اسۀۀت ،در تولیۀۀد غۀۀذا و کشۀۀاورزی نقۀۀش
بنیادینی دارد و بر حق بر غذا نیز تأثیرگذار است .دسترسی به آب بر حق بۀۀر کۀۀار افۀراد نیۀۀز
تأثیر میگذارد ،زیرا عدم دسترسی به آب موجب میشۀۀود کۀۀه افۀراد ،بیشۀۀتر وقۀۀت خۀۀود را
صرف تهیح آب کنند .آب ،حق بر مسکن مناسب را نیز ت ۀۀت تۀۀأثیر قۀرار میدهۀۀد؛ «هۀۀیی
اقامتگاهی نٔاید از آب م روم شود ،زیرا چنین م رومیتۀۀی ،آن را غیرقابلسۀۀکونت خواهۀۀد
کرد (کوتاری ،2002 ،1پاراگراف .)56
کمٔود آب ،موجب افزایش بیکاری و تغییر شغل ،کاهش تفری ات ،تنشهای جسمی و
روانیای مانند اضطراب ،عدم امنیت ،افزایش احساس م رومیت ،و کۀۀاهش درآمۀۀد شۀۀده
(سجاسی قیداری و همکاران )164 ،1397 ،و حتی بر امنیت اجتماعی نیز تأثیر میگذارد؛
ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ

بهگونهای که برخی نگرانیها در مورد وقو جنگ آب در سالهای آینده وجود دارد .برپایۀۀح
گزاررهای سازمان ملل ،در نیم قرن اخیر ،بیش از  1830مورد ،مناقشۀۀه در زمینۀۀح آب در
جهان رخ داده است که  37مۀۀورد آن ،سۀۀٔب بۀۀروز جنۀۀگ یۀۀا انفجۀۀار سۀۀدها شۀۀده اسۀۀت.
کشورهای مصر ،سودان ،و اتیوپی بر سر تقسیم آب رود نیل با هم در کشۀۀمکش هسۀۀتند و
عرا با سوریه و ترکیه بر سر رودهای دجله و فۀرات تۀۀنش دارد (مهکۀۀویی و کلۀۀی،1392 ،
17؛ بهنقل از :احمدی و یدیساری .)45 ،1395 ،مهاجرت و اخراج اجٔاری و بیخانمۀۀان
شدن ،به ویژه در مناطق روستایی و م روم ،یکی دیگر از مشکدت کمٔود آب است که تنها
خود فرد را هدف قرار نمیدهد ،بلکه بر کل جامره تأثیر میگذارد (نوید.)6 ،2018 ،1
حق بر آب ،برابری افراد را نیز ت ت تأثیر قۀرار میدهۀۀد .بۀۀدتر از آن ،پیامۀۀدهای تٔرۀۀی

بۀۀه

همین موارد ختم نمیشود ،بلکه شرایط فرد و جامره را وخیمتر کرده و به امور دیگۀۀر نیۀۀز تسۀۀری
مییابد .کمیتح حقو اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی در نظریح تفسیری شۀۀمارۀ  16دربۀۀارۀ حۀۀق
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برابر زن و مرد در بهرهمندی از تمام حقو اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی بر اهمیۀت توجۀۀه بۀۀه
تٔری های چندلیه تأکید کرده است؛ بهعنوان نمونه ،زمانیکه دسترسی فیزیکۀۀی بۀۀه آب بۀرای
اقشار فقیر و ۀۀبهل اظ اقتصادیۀۀ بهحاشیهراندهشده دشوار باشۀۀد ،بیشۀۀتر زنۀۀان ،بۀۀار تۀۀأمین آب
برای خانواده را بهدور خواهند کشید که این امر ،ضمن اینکۀۀه امنیۀۀت ش صیشۀۀان را بۀۀهخطر
میاندازد ،آنان را گرفتار بیماریهای ناشی از گردآوری آب و استفاده از آب آلوده میکند .همۀۀین
وضریت ،برای کودکان نیز وجود دارد و تلف کردن وقت برای جم آوری آب ،آنان را از حۀۀق بۀۀر
آموزر بازمیدارد (دفتر کمیساریای عالی حقو بشر سازمان ملل و دیگۀران)15-18 ،2003 ،
و بهتٔ آن ،بر حق دسترسی به غذای کافی ،مسکن ،و پوشاک نیز تأثیر میگذارد.
است صال بیرویح منۀۀاب آب و ورود پسۀۀماندهای ب شهۀۀای کشۀۀاورزی و صۀۀنرتی و
شیمیایی به مناب آبی ،باعث آلودگی و درنتیجه ،بهخطر افتادن م ۀۀیط زیسۀۀت و سۀرانجام،
نق

حق بر م یط زیست سالم خواهد شد که این خود ،حق نسلهای آینده را نیز بهخطر

خواهد انداخت (برد.)10 ،2009 ،2

ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ

حق بر آب ،حتی بر حقو فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذارد .نظریح تفسۀۀیری شۀۀمارۀ 15
به روشنی به دسترسی افراد بومی به آب در سرزمین مادریشان برای انجام مراسم مۀۀذهٔی،
فرهنگی ،و سنتیشان اشۀۀاره دارد (پۀۀاراگراف  6نظریۀۀح تفسۀۀیری شۀۀمارۀ  )15ماننۀۀد مراسۀۀم
شستوشوی هندوها در رودخانح گنگ در هند.
 .6خصوصیسازی آب

اقتصاددانان برای خصوصیسازی ،ترریفهای پرشماری ارائه کردهاند .در ی ترریف کلی،
خصوصیسازی بهمرنای «انتقال مس ولیتها بههمراه یا بۀۀدون انتقۀۀال مالکیۀۀت داراییهۀۀا ،از
ب ش عمومی به ب ش خصوصی استخ (عرب و دیگۀران .)1 ،1385 ،همچنۀۀین ،میتۀۀوان
گفت ،خصوصیسازی به مجموعۀۀه کارهۀۀایی گفتۀۀه میشۀۀود کۀۀه در قالۀۀب آن ،در سۀۀطوح و
زمینههای گوناگون ،کنترل ،مالکیت ،یا مدیریت ،از دست ب ش دولتی یا عمومی خارج و به
ب ش خصوصی س،رده میشود (آجری آیسۀ  .)181 ،1395 ،خصوصیسۀۀازی ،وسۀۀیلهای
برای افزایش کارایی عملیات ی مؤسسه است ،زیرا چنین بهنظر میرسد که سازوکار عرضه و
تقاضا و بازار در شرایط رقابتی ،سٔب بهکارگیری بیشتر عوامل تولید و درنتیجه ،تولید بیشۀۀتر و
متنو تر کالها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد شۀۀد (آذر و دیگۀران .)10 ،1390 ،بۀرای
خصوصیسازی میبایست بین اموال عمومی و دولتی تمایز قائل شد.
آب را نٔاید ی کالی دولتی (بۀۀهمرنای خۀۀاص) بهشۀۀمار آورد .نظریۀۀح تفسۀۀیری شۀۀمارۀ 15
تأکید میکند که آب ،بیش از آنکه ی کالی تجاری بهشمار آید ،باید یۀ کۀۀالی اجتمۀۀاعی و
فرهنگی م سوب شود (پاراگراف  11نظریۀۀح تفسۀۀیری شۀۀمارۀ )15؛ بنۀۀابراین ،هنگۀۀام واگۀۀذاری
خدمات آب ،بهویژه آب آشامیدنی ،باید بااحتیاا عمل کرد و ضمن درنظر گرفتن ویژگی کۀۀالی
عمومی بودن ،این مسۀ له را درنظۀۀر گرفۀۀت کۀۀه آیۀۀا خصوصیسۀۀازی ،برۀۀد حقو بشۀۀری آب را
تضمین خواهد کرد یا اینکه دولت قصد دارد با این کار از زیر بار مس ولیت ،شانه خالی کند؟
افزونبراین ،مهمترین مس له دربارۀ خصوصیسازی ،تجاری تلقی کۀۀردن آب اسۀۀت تۀۀا
ب ۀۀش خصوصۀۀی ،بۀۀه سۀۀرمایهگذاری در ایۀۀن ب ۀۀش ،تمایۀۀل نشۀۀان دهۀۀد .برخۀۀی اسۀۀناد
بینالمللی ،مانند توافقنا مح تجارت آزاد آمریکای شمالی و بان جهانی ،بیان میکننۀۀد کۀۀه
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آب باید قیمتگذاری شود؛ بااینحال ،برنامح  21بیان میکند که آب بۀرای تۀۀأمین نیازهۀۀای
ضروری باید رایگۀۀان باشۀۀد (لنگفۀۀورد .)276-277 ،2005 ،کمیتۀۀح حقۀۀو اقتصۀۀادی،
اجتماعی ،و فرهنگی اعۀۀدم کۀۀرده اسۀۀت کۀۀه آب بایۀۀد مقرونبهصۀۀرفه و ارزشۀۀمند باشۀۀد و
به روشنی مش ص نکرده است که آب باید رایگان باشۀۀد .آنچۀۀه از نظریۀۀح تفسۀۀیری کمیتۀۀح
حقو اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی استنٔاا میشود ،این است که این کمیتۀۀه ،رویکۀۀرد
بینابینی را درپیش گرفته است .اگرچه این حق ،در قالب حقهای اقتصادی و اجتماعی قرار
میگیرد و دولتها در مورد آن تکلیف ایجابی دارنۀۀد ،قیمتگۀۀذاری آن را نیۀۀز منۀ نکۀۀرده
است؛ ولی چنانچه قیمتگذاری شود ،باید بهگونهای باشد که افراد ،بهویژه فقرا ،توان کافی
برای خرید آب و کالها و خدمات ضروری دیگۀۀر را بۀرای ت قۀۀق حۀۀق بشۀۀری آب داشۀۀته
باشند .بههرروی ،این حق نٔاید بهدلیل ناتوانی مالی سلب شود.
بررسی نظام کشورها نشان میدهد که هری از آنها ،متناسۀۀب بۀۀا مقتضۀۀیات داخلۀۀی
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خود ،رورهای متفاوتی را بهکار بردهاند .در کشورهای درحالتوسۀۀره ،تدرهۀۀا بیشۀۀتر در
راستای تأمین آب بهصورت رایگان است ،زیرا بیشتر افراد ،توان مالی برای پرداخت قیمۀۀت
آب را ندارند؛ اگرچه خود دولتها نیز توان کافی برای تأمین آب سالم و بهداشتی برای همح
شهروندان را ندارند .ناگفته نماند که عوامل دیگری نیز برای موفق نٔودن خصوصیسازی در
این کشورها نقش دارد؛ ازجمله اینکه سۀۀازوکار قیمتهۀۀا در ایۀۀن کشۀۀورها بۀۀهخوبی عمۀۀل
ً
نمیکنند و راههای مناسٔی برای ت صیص بهینح سرمایه نیستند ،یا در برخی مۀۀوارد ،اساسۀۀا
بازار به مفهوم نظامی سازمانیافته و مدون ،وجود ندارد (نجۀۀفبیگی و م مۀۀودی،1390 ،
 .)3-2برخۀۀی کشۀۀورها ،بۀرای بهرهمنۀۀدی همۀۀح افۀراد از آب ،آن را در سۀۀطح حۀۀداقلهای
موردنیاز ،بهگونهای رایگان تأمین میکنند .در آفریقای جنوبی ،هر فرد در هر روز 25 ،لیتۀۀر
آب رایگان دریافت می کند ،اما برای استفادۀ بیشتر از آن ،مترهد به پرداخت هزینۀۀه اسۀۀت.
متأسفانه در برخی از مناطق م روم ،ازآنجاکه بودجح کافی برای اجرای این سیاست وجۀۀود
ندارد و آن میزان آب رایگان نیز برمٔنای خانواده ت صیص مییابۀۀد و نۀۀه فۀۀرد ،بۀۀا توجۀۀه بۀۀه
جمریت زیاد خانوادههای فقیر ،این طۀۀرح چنۀۀدان موفۀۀق عمۀۀل نکۀۀرده اسۀۀت (لنگفۀۀورد،
 .) 277 ،2005در شیلی ،بۀۀا دسۀۀتورالرمل بانۀ جهۀۀانی ،آب بۀۀا قیمۀۀت تمامشۀۀده ارائۀۀه

میشود ،اما به شرکتهای آب بهمنظور تأمین آب رایگان برای خانوادههای کمدرآمد ،یارانه
داده میشود (لبا و کانتریز.)26 ،2003 ،1

2

اگرچه این رویکرد ،بهعنوان الگو در کشورهای دیگر نیز بهکار گرفته شد ،اما ازآنجاکۀۀه
مدک دقیقی برای شناسایی خانوادههای کمدرآمد وجود ندارد ،چندان موفۀۀق عمۀۀل نکۀۀرده
است؛ بهگونهای که تنها  60درصد از افراد کمدرآمد از آن بهره میبرنۀۀد .در کلمٔیۀۀا ،یارانۀۀح
آب به همح افرادی که در مرز کمدرآمدها هستند ،ترلق میگیرد .در غنا ،قیمت آب در طول
شب ،دوبرابر روز است ،زیرا آب در طول شب توسط ب ش خصوصی تهیه میشود (لبا و
کانتریز.)27 ،2003 ،
در کشورهای توسرهیافته که افراد از وضریت اقتصادی مطلوبتری برخوردارنۀۀد ،مۀۀان
چندانی در برابر خصوصیسازی وجود ندارد؛ بهعنوان نمونه ،در فرانسه ،این ترهد از طریق
تهیح قراردادهای پیمان خدمات با شرکتهای خصوصی ،از حۀۀوزۀ مسۀ ولیت شۀۀهرداریها
برداشته شده و موفقیت آن بهگونهای بوده که مشارکت ب ش خصوصی ،حتی بۀۀه خۀۀارج از
مرزهای فرانسه نیز گسترر یافته است (گلی و دیگران.)83 ،2002 ،
الٔته این طرح در همح کشورهای توسرهیافته بهگونهای یکسان اجرا نشده است .چنانکه
در ایالت مت ده ،از آغاز قرن  ،19ب ش خدمات شهری ،ازجمله آب ،توسط شۀۀرکتهای
خصوصی اداره میشد؛ بهگونهای که شرکتهای خصوصۀۀی ،بۀۀیش از  94درصۀۀد از ارائۀۀح
خدمات ب ش آب را بهعهده داشتند ،ولی در نیمح دوم قرن ،ایۀۀن شۀۀرکتها چنۀۀدان موفۀۀق
عمل نکردند؛ بهگونهای که سهم آنها در سال  2000به کمتر از  15درصۀۀد کۀۀاهش یافۀۀت
(گلی و دیگران .) 85 ،2008 ،در حال حاضر ،در کل جهۀۀان ،کمتۀۀر از  10درصۀۀد کۀۀل
ب ۀۀش آب ،توسۀۀط ب ۀۀش خصوصۀۀی مۀۀدیریت میشۀۀود .نگۀۀاهی بۀۀه آمۀۀار میۀۀزان
سرمایهگذاریهای ب ش خصوصی در زیرساختهای گوناگون در طول دورۀ زمانی 1990
تا  2004نیز نشان میدهد که طرحهای مربوا به حوزۀ آب ،تنها توانستهاند  5درصد از کل
سرمایهگذاری ب ش خصوصی در ب شهای زیربنایی را جذب کنند.
ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ
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برد حقو بشری آب ،بهخودیخود ،مان خصوصیسازی آب ن واهد بود .ورای اینکه
آب را ی کالی عمومی بهشمار آوریم که ت ت مالکیت عمۀۀومی اسۀۀت ،یۀۀا یۀ کۀۀالی
تجاری برای جذب سرمایهگذاری ب ش خصوصی ،لزم است که به ویژگیهای حق بودن
آن توجه کنیم؛ بهعنوان نمونه ،شراهای کلیدی حۀۀق بۀۀر آب ،ماننۀۀد کۀۀافی بۀۀودن ،در حۀۀد
مطلوب بودن بهل اظ کیفیت ،بهداشتی ،دردسۀۀترس ،و مقرونبهصۀۀرفه بۀۀودن و برابۀۀری در
بهرهمندی از آب ،باید رعایت شود .برخدف تجاری بودن آب ،هنگامیکه بهرهمنۀۀدی از آن
ی حق بهشمار میآید ،با توجه به سلبنشدنی بودن حقهۀۀا از انسۀۀان بهگونۀۀهای مطلۀۀق و
تأثیرهایی که این حق بر حقهای دیگری مانند حق زیست (که حقۀۀی مطلۀۀق اسۀۀت) ،حۀۀق
مسکن ،حق غذا ،و ...میگذارد ،پرداخت نکردن هزینح آن ،بهویژه هنگامیکۀۀه شۀۀهروندان
توان پرداخت آن را ندارند ،نٔاید منجر به قط این خدمات شود و در ارائح آن نٔاید قیدهایی
چون نژاد ،رنگ ،زبان ،موقریت اجتماعی و مالی ،و ...مدک ارائح خدمات باشد.
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تکلیفهایی که نظریح تفسیری شمارۀ  15بۀرای دولتهۀۀا وضۀ کۀۀرده اسۀۀت ،ازجملۀۀه
وظیفح حمایت و به ویژه اجرا ،که دولت را مکلف به اجرای سه ترهد تسهیل ،ارتقا ،و تأمین
آب میکند و این ترهدات ،دولت را مکلف به ات اذ تصمیمها و کارهای مثٔتی در این زمینه
می کند و همچنین ،با توجه به اینکه برپایۀۀح نظریۀۀح کمیتۀۀح حقۀۀو اقتصۀۀادی ،اجتمۀۀاعی ،و
فرهنگی ،حق بر آب ،جزو حقهای بشری نسل دوم نیز بهشمار میآید و حقهای نسل دوم،
حقۀادعاهای مثٔتی هستند و لزمح اینگونه حقها ترهد بۀۀه انجۀۀام عملۀۀی اسۀۀت ،تکلیۀۀف
دولت ،تنها به عدم مداخله م دود نمیشود ،بلکه تضۀۀمین حمۀۀایتی آنهۀۀا در ایۀۀن زمینۀۀه
اهمیت فراوانی دارد و چون انسان بهتنهایی قادر به بهرهمندی از آن نیسۀۀت ،دولۀۀت مکلۀۀف
است ،زمینح بهرهمندی از آن را برای افراد فراهم کند (قاری سیدفاطمی .)62 ،1388 ،نکتح
مهمتر اینکه ،با توجه به اینکه آب ،مایح حیات بشر است و همانگونه کۀۀه گفتۀۀه شۀۀد ،تۀۀأثیر
بنیادینی بر حقهای بشری دیگۀۀر دارد و از الزامۀۀات بهرهمنۀۀدی از حقهۀۀای دیگۀۀر بهشۀۀمار
میآید که بسیاری از آنها از حقهای مثٔت هستند (مانند حق بر آموزر ،حقو فرهنگی،
مسکن ،کار ،و ،)...دولت نمیتواند به آن بیتوجه باشد .با توجه به ایۀۀن مۀۀوارد ،در اصۀۀل،
فراهم کردن زمینح بهره مندی از حق بر آب ،وظیفح دولت است و درصورتی میتواند آن را به

ب ش خصوصی واگذار کند که آب موردنیاز ،بهگونهای مطلوبتر تأمین شود؛ این درحالی
است که با انتقال خدمات آب به ب ش خصوصی بهطور مطلق (چون ب ش خصوصی بۀۀا
هۀۀدف کسۀۀب سۀۀود ایۀۀن وظیفۀۀه را انجۀۀام میدهۀۀد) ،عۀۀدم پرداخۀۀت قیمۀۀت آب توسۀۀط
استفادهکنندگان ،سٔب قط ایۀۀن خۀدمات خواهۀۀد شۀۀد .همچنۀۀین ،بۀۀهدلیل برتۀۀری منۀۀاف
ش صی بر مناف عمومی در ب ش خصوصی ،همواره احتمۀۀال عۀۀدم رعایۀۀت ویژگیهۀۀایی
مانند مقرونبه صرفه بودن ،عدم تٔری

در تأمین آب ،و حتۀۀی در برخۀۀی مواقۀ  ،بهداشۀۀتی

بودن وجود دارد.
الٔته باید توجه داشت که خصوصیسازی میتوانۀۀد انۀۀوا گونۀۀاگونی داشۀۀته باشۀۀد و از
خصوصیسازی جزئی که بۀۀه مشۀۀارکتهای عمومی ۀخصوصی مرۀۀروف اسۀۀت گرفتۀۀه تۀۀا
خصوصیسازی کامل که به حذف کلی مس ولیت دولت در قٔال نظامهای آبی میانجامد را
دربر میگیرد .رویهمرفته ،مس ولیتهایی مانند مسۀ ولیت کلۀۀی بهرهبۀۀرداری ،نگهۀۀداری،
تأمین مناب مالی ،سرمایهگذاری ،و ریس تجاری ،در اصل ،بهعهدۀ دولت است و دولت
آنها را در قالبهای زیر به ب ش خصوص واگذار میکند:
پیمان خدمات :مالکیت ،مترلق به دولت است و انجۀۀام برخۀۀی وظۀۀایف خۀۀاص ،ماننۀۀد
نصب و قرائت کنتور ،پایش تلفات آب ،ترمیرات و توزیۀ قٔ هۀۀا بۀۀه ب ۀۀش خصوصۀۀی
واگذار میشود؛
پیمان مدیر یت :مس ولیت بهره برداری و نگهداری از مشاغل و وظۀۀایفی کۀۀه در مالکیۀۀت
دولت است ،در قالب قراردادهای مدتدار ،بۀۀا نۀۀرخ ثۀۀابتی بۀۀه ب ۀۀش خصوصۀۀی واگۀۀذار
میشود؛
اجاره :شرکت خصوصی ،اقدام به اجارۀ امکانات و داراییهای یۀ ب ۀۀش خۀۀدماتی از
دولت کرده و مس ولیت بهرهبرداری و نگهداری آن را بهعهده میگیرد؛
پیمان واگذاری امتیاز :ب ۀۀش خصوصۀۀی ،نۀۀهتنها مسۀ ولیت بهرهبۀۀرداری و نگهۀۀداری از
امکانات و داراییها ،بلکه مس ولیت تأمین سرمایههای موردنیاز را نیز بهعهده دارد؛
ً
پیمان ساخت ،بهرهبرداری ،انتقال :مانند پیمان واگذاری امتیاز است ،ولۀۀی مرمۀۀول بۀرای
طرحهای سٔز مانند ساختن تصفیهخانههای آبوفاضدب بهکار میرود؛
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واگذاری دائی  :مسۀ ولیت کامۀۀل بهرهبۀۀرداری ،نگهۀۀداری ،و سۀۀرمایهگذاری بۀۀه ب ۀۀش
خصوصی منتقل میشود و دولت ،تنها وظیفح نظامب شی را بهعهده دارد (عرب و دیگۀران،
.)6-3 ،1385
در هری از قراردادهای خصوصیسازی یادشده ،هرچه بهسوی واگۀۀذاری دائۀۀم پۀۀیش
میرویم ،از میزان نظارت و دخالۀۀت دولۀۀت کاسۀۀته میشۀۀود .همچنۀۀین ،بۀۀهطور مرمۀۀول،
کشورهای ثروتمند که دارای نظام مقرراتگذاری قویای نیۀۀز هسۀۀتند ،از واگۀۀذاری دائۀۀم و
واگذاری امتیاز استفاده میکنند ،ولی در کشۀۀورهای درحالتوسۀۀره ،بۀۀهدلیل نۀۀاتوانی مۀۀالی
شهروندان و فساد اداری و مالی حاکم بر ادارهها و حتی شرکتهای متصدی امۀۀر آب ،ایۀۀن
رور ،حق بر آب افراد را نادیده خواهد گرفت و کارآمد ن واهد بود ،مگر اینکۀۀه ابزارهۀۀای
نظارتی قویای وض شود.
در ایۀران ،بۀۀهل اظ حقۀۀوقی ،انتقۀۀال مالکیۀۀت امۀۀوال عمۀۀومی بۀۀه مالکیۀۀت خصوصۀۀی
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موضوعی مورد ب ث و مناقشه است .برخی ،آندسۀۀته از امۀۀوال عمۀۀومی کۀۀه برپایۀۀح قۀۀانون
اساسی در حوزۀ مالکیت عمومی قرار دارد را غیرقابلانتقال به ب ش خصوصۀۀی میداننۀۀد،
زیرا تٔدیل عرصههای یادشده به مالکیت خصوصی ،برخدف قانون اساسی است (کنرانی،
 .)205 ،1387برخی دیگر نیز مالکیت عمومی را بهمرنای مالکیت دولتی دانسته و بر ایۀۀن
نظرند که ازآنجاکه نمایندگان ملت به نمایندگی و وکالت از مردم حق اعمال مالکیت دارند،
برپایح مصل ت موکل ،آندسته از اموال عمومیای که براساس مصالح عمومی مورداستفادۀ
مستقیم و بیواسطح مردم نیست ،یا تغییۀۀر ماهیۀۀت میدهنۀۀد ،براسۀۀاس حکۀۀم قانونگۀۀذار،
قابلواگذاریاند (آجری آیس .)193-197 ،1395 ،
برپایح اصل  45قانون اساسی و مادۀ  1و  2قانون توزی عادلنح آب ،مصوب  ،1361مناب
آب ،جزو اموال عمومی هستند که از مشترکات بوده و دراختیار حکومت اسۀۀدمی اسۀۀت کۀۀه
برپایح مصالح عامه از آنها بهرهبرداری میشود و دولت ،تنها بۀۀهل اظ ولیتۀۀی کۀۀه بۀۀر عمۀۀوم
دارد ،مس ولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از آنها را بهعهده دارد .همچنین ،ماده 1
قانون آب و ن وۀ ملی شدن آن ،کلیح آبهای جاری و زیرزمینی را ثروت ملی بهشمار آورده و
صدور پروانح مصرف آب مفید را بهعهده وزارت نیرو گذاشته است (ماده .)7

افزونبراین ،مناب آب ،بهدلیل اینکه مورداستفادۀ مستقیم مۀۀردم هسۀۀتند ،شۀرایط امۀۀوال
عمومی قابلواگذاری ۀۀکه مطرح شدۀۀ را ندارند؛ اگرچه در قوانین ما این امکان پیشبینۀۀی
شده است (مانند مادۀ  3قانون توزی عادلنح آب) .بهطورکلی ،بهمنظور حمایۀۀت از امۀۀوال
عمومی ،اصل بر عدم واگذاری و تمل خصوصی اموال عمومی است و دولۀۀت ،بۀۀهعنوان
ش صی حقوقی ،حق واگذاری این اموال به ب ۀۀش خصوصۀۀی ،ازجملۀۀه در قالۀۀب امتیۀۀاز
ان صاری ،را ندارد ،مگر در قالب پیمان یا اجاره از طرف عموم مۀۀردم و بنۀۀا بۀۀه مصۀۀل ت
آنها؛ بهگونهای که بتواند ،کنترل لزم را بر ن وۀ تأمین عادلنح آن و رعایت الزامات این حق
بشری داشته باشد.
بحث و نتیجهگیری

اگرچه از منظر علم اقتصاد ،چندین دهه است که موضۀۀو خصوصیسۀۀازی بۀۀهعنوان یۀ
راهکار برای کاهش بار مس ولیت دولت و بهینهسازی امور و خدمات عمومی ،در بسۀۀیاری
از کشورها مطرح شده و موفق نیز بوده است و خدمات آب نیز از این قاعده مستثنا نیسۀۀت،
اما شرا بنیادین خصوصیسازی خدمات آب ،تجاریسازی آن است ،تا ب ش خصوصۀۀی
به سرمایهگذاری در این حوزه تمایل داشته باشد و بهتٔ آن ،آنچه در این حیطه در اولویۀۀت
قرار میگیرد ،مناف ش صی و کسب سود بیشتر برای ارائهدهندگان ایۀۀن خۀۀدمات اسۀۀت و
این ،بهمرنای نگرر ت بردی به این مس له است .با شناسایی دسترسی به آب بهعنوان ی
حق بشری ،حقوقی برای انسۀۀان بۀۀهعنوان ذینفۀ آن شۀۀناخته شۀۀد .ایۀۀن حقۀۀو در نظریۀۀح
تفسیری شمارۀ  15کمیتح حقو اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی مطرح شدهاند که برخی از
آنها عٔارتاند از :تأمین آب کافی ،قابلدسترسی ،با کیفیت و کمیت مطلوب ،عدم تٔری
در برخورداری از آن ،و ...که با واگذاری کامل خدمات آب به ب ش خصوصی ،بسیاری از
این موارد در اولویت بردی قرار خواهد گرفۀۀت .مکلۀۀف ایۀۀن حۀۀق ،ماننۀۀد سۀۀایر حقهۀۀای
بشری ،دولتها هستند .با توجه به اینکه کمیتح یادشده ،حق بر آب را جۀۀزو حقهۀۀای نسۀۀل
دوم (حقو مثٔت) بهشمار آورده است ،این دولتها هستند که وظیفح فۀراهم کۀۀردن زمینۀۀح
بهرهمندی افراد از این حق را به عهده دارند و در اصل ،ی کالی عمۀۀومی یۀۀا ثۀۀروت ملۀۀی

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

83
تأثیر خصوصیسازی آب
بر تکلیف...

بهشمار میآید .اما فرایند جم آوری ،ذخیره ،و ارائح آن به شۀۀهروندان ،هزینۀۀههایی دارد کۀۀه
گاهی واگذاری مدیریت آن به ب ش دولتۀۀی ،ماننۀۀد سۀۀایر اعمۀۀال تصۀۀدی دولۀۀت ،چنۀۀدان
موفقیتآمیز نٔوده و هزینههایی را برای شهروندان در پی دارد .ایۀۀن درحۀۀالی اسۀۀت کۀۀه در
برخی کشورها ،تأمین آب بهصورت رایگان نیز پیامدهایی مانند بیارزر تلقۀۀی کۀۀردن آن و
افزایش بیرویح مصرف آن با توجه به م دودیت مناب آب شیرین دارد که خۀۀود ،منۀۀاب آب
نسل آینده را بهخطر خواهد انداخت؛ بنابراین ،ضروری است که تدبیری بینۀۀابین اندیشۀۀیده
شود که برپایح آن ،هم الزامات یادشده رعایت شود و هم جنٔح اقتصۀۀادی آن ،درنظۀۀر گرفتۀۀه
شود.
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