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 چکیده
انسوان و ییوا     سوو  کرابطه آب و انسان همواره ماهیتی دوگانه داشته است. از ی

شوود و از سوود دی وف یفوظ کمیوت و کیفیوت       اوست که به وسیله آب یفظ می
هواد انسوان   خاکی در گفود چ ون ی فعالیت کفهد شیفین موجود در این ها آب

شد  گففتن بحفان آب در جهان، تالش بفاد رفو  آن و ایاواد    با زمان هماست. 
. اسوت  شوده المللوی بود    بوین هاد مهم جامعه یالت امنیت آب به یکی از دغدغه

الملو    کند این است که آیا یقوق بین مسئله مهمی که در این زمینه جلب توجه می
امنیوت آب متعهود سوازدر در هو وه       توممین ها را به  توانسته است دولت تاکنون

تبیینوی   -اد و روش توصیفیهاد کتابخانهیاضف سعی شده است با استفاده از داده
دهد کوه مسوئله امنیوت آب    ها نشان می قفار گیفد. بفرسی کاوداین مسئله مورد وا

 بوف المل  واق  نشده، لیکن  اگفچه تاکنون به طور مستقیم موضوع قواعد یقوق بین
الملو  و در   هواد یقووق بوین    اصو  و قواعد کلی و مقوفرا  سوایف یووزه    اساس

کوفده و   تووان تعهوداتی را اسوتنبا     المللوی، موی  راستاد تممین صلح و امنیت بوین 
ها دانست و به این تفتیب خأل یقوقی درباره تممین امنیت  الزاماتی را متوجه دولت

در این مسیف نیازمند آن اسوت کوه بنیوان     مؤثفآب را تفمیم کفد؛ هفچند اتخاذ گام 
المل  از سطح همکارد ففاتف رفتوه  ها، این کنش فان اصلی عفصه بینروابط دولت

ربوط   گیوفد از مشوارکت دی وف کنشو فان ذد    بهفهو بی  از هی  به همبست ی و 
المل  نیوز در ایون زمینوه     تالش در جهت توسعه یقوق بین زمان همبیاناامد. البته 
 نماید. ضفورد می
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 مقدمه
تفین عناصف سازنده ییوا   ها و از اساسیانسانناهذیف در زندگی  آب رکنی جدایی

نیازهاد خود بوه یودد اسوت کوه در      تممینوابست ی جوام  انسانی به آب بفاد است. 

انود و اموفوزه   هاد بشفد در اطفاف مناب  آبی تشکی  شوده تفین تمدنطو  تاریخ، کهن

 کننود یمو  بوفدارد  بهوفه آبفاه ففاموفزد   211درصد جمعیت جهان از بی  از  01 یدود

 (UN Doc. S/PV.7959, 2017: 2/22). اینکه سه چهوارم از سوطح زموین را آب     رغم یعل

ها به دلی  شور بودن و یوا یالوت انامواد در    اما بخ  اعظمی از این آب است هوشانده

افزای  جمعیت، تغییوفا    ر دستفس بشف نیستند. در این میانمناطق قطبی به سهولت د

 دی ف عوامو  و   نامتوازن جغفافیایی مناب  آبی آب و هوایی، تغییف ال ود مصفف، توزی

هوا  بینوی ؛ به طورد کوه هوی   است بفدارد از آب به وجود آوردههایی را در بهفهچال 

مویالدد اسوت کوه     2151درصدد مناب  آبی جهان تا سوا    51یاکی از کاه  یداق  

 تقاضواد  ،رو ایون  از .(Wouters, 2005: 173) شوود بحفان آبی جهوانی موی   مناف به یک

 ادگسوتفده  منفوی  هیامودهاد  تواندمی شیفین آب مناب  کمبود به توجه با آب روزافزون

و یتی منازعا   اختالفا  بفوز زمینه و آورد بار به زیست محیط و انسانی جوام  بفاد

در منواطقی چوون    یآب کممیان اثفا   این در. کند ففاهم را المللی اد و بین داخلی، منطقه

هوا و طبیعوت گوفم و خشوک     بودن تمدن محور آب علت آففیقا، به شما  و خاورمیانه

آب از یک کاالد عمومی معمولی بوه  »بنابفاین  ؛یافته و خواهد یافت نمودبیشتف  ،منطقه

 ،یاضوف  یوا   در .(765: 7931 ،)ففیوادد  «اسوت  افتهییک کاالد عمومی راهبفدد تغییف 

 ممکون  آن تشودید  کوه  7اسوت  کفده ایااد را هاییچال  نیز ایفان کشور در آب بحفان

 هموجب آسیب به سالمتی و سطح رفاه شوهفوندان شوده و مشوکالتی را در زمینو     است

هوایی در سوطح کوالن و    بفوز چنوین چوال   . المللی به وجود آوردامنیت داخلی و بین

هوا نسوبت بوه    تعهدا  دولت»این یوزه، بفرسی موضوع فقدان ادبیا  یقوقی قود در 

دارد. از این رو، موضوع ه وه  یاضف یو  را الزم می« المل امنیت آب در یقوق بین

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
یقابه رودهایی  سف بف اختالفا  و رودها و رودهاد مهم ایفان مث  دریاچه ارومیه و زایندهها، تاالبدریاچه شدن خشک . 7

 .است ایفان آبی معضال  تفینمهم از هیفمند با همسای ان خارجی چون
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 المل  موضوعه چه راهکارهایی را جهوت  اصلی است که مقفرا  یقوق بین مسئلهاین 

ا  خوا  در  ر در صور  عدم وجود قواعد و مقفراست آوردهامنیت آب ففاهم  نیتمم

کوه   کوفد اسوتنبا    المللوی تعهوداتی را   توان از نظوام یقووقی بوین    این خصو ، آیا می

، بوا  هوا  هفسو  امنیت آب وادار سازدر در تکاهود یافتن هاسخ ایون   تممینها را به  دولت

، بوه تبیوین ابعواد    بیینوی ت -اد و استفاده از روش توصیفیهاد کتابخانه گیفد از دادهبهفه

هفداخته و هس از بفرسی مفاهیم و مبانی آن، به ارزیابی اصوو ، قواعود   مختلف موضوع 

 .توجه خواهد شدالمل  مفتبط با امنیت آب و مقفرا  یقوق بین
 

 مفهوم امنیت آب .1

 اسووت نشوودهبووه طووور دقیووق تعفیووف     گوواه هووی  7«امنیووت آب»اصووطال  

 (Wouters, 2005: 167).     اصوطال  نخسوت بایود معنواد      در راسوتاد تبیوین معنوی ایون

یالت امن بودن، بف یذر بوودن از  ». امنیت در لغت به معناد دادقفار  مدنظفرا  2«امنیت»

-در یوزه روابط بوین (English Oxford Living Dictionary, 2018). است « خطف و تهدید

ن جنو   با هایا شدها مفبو  میامنیت نظامی دولتبه یوزه  عمدتاًالمل ، این مفهوم که 

ابعواد   ماهیت تهدیدا  امنیتی از بعود نظوامی بوه دی وف     سفد متحو  شد و در نتیاه آن

چنوین   .(86 :7939 ،)اشوفافی  تسفد یافت سیاسی، اقتصادد، اجتماعی و زیست محیطی

المللوی نیوز نموود هیودا کوفد.       ج در اسناد صادره از نهادهاد بینتعبیفد از امنیت به تدری

عودم ثبوا  اقتصوادد، اجتمواعی،      7332اد در سوا   شوراد امنیت در بیانیه ،بفاد مثا 

 المللووی اعووالم کووفدمحیطووی را تهدیوودد علیووه صوولح و امنیووت بووینانسووانی و زیسووت

.(UN Doc. S/23500, 1992: 3)     در  7330بفنامووه توسووعه ملوو  متحوود نیووز در سووا 

هفداخوت  « امنیوت انسوانی  » به« المللیامنیت بین»به جاد بحث « توسعه انسانی»گزارش 

.(Human Development Report 1994: 24)  گوزارش  »، در آغواز  7331سوا    درهمچنین

امنیت باید بیشتف بوه عنووان امنیوت    »که  شدبیان « توسعه انسانی بفنامه توسعه مل  متحد

ها؛ امنیوت از  مفدم تعفیف شود نه فقط امنیت سفزمینی؛ امنیت اففاد، نه فقط امنیت ملت

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Water Security 
2 . Security 
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 در -جووا همووهطفیووق توسووعه، نووه فقووط از طفیووق نظووامی؛ امنیووت همووه مووفدم در     

 «هووا، در جواموو  و در محوویط زیسووت   انهوواد کووار، خیابوو  هایشووان، محوو  خانووه 

  .(Wouters, Vinogradov & Magsig, 2009: 101)وقتی صوحبت از   ،مطابق با این دیدگاه

نیست بلکه امفوزه انسوان اسوت   ها آید منظور تنها امنیت نظامی دولت امنیت به میان می

-دهد و استقفار امنیوت تنهوا در یودود آزادد   که مبناد اصلی این موضوع را تشکی  می

هاد اساسی انسان از جمله آزادد از قید ایتیاج، آزادد از قید تفس، آزادد زنودگی بوا   

 اسووووتهوووذیف  کفاموووت و آزادد از خسوووارا  و تهدیووودهاد محیطووووی امکوووان    
  .(Wouters, Vinogradov & Magsig, 2009:101) 

اصطالیی جدید و بفگففته از مفهوم نوین امنیت انسانی اسوت کوه    نیز« امنیت آب»

المللوی کواربفد زیوادد دارد؛ اموا معنواد دقیوق و       اگفچه در اسناد سیاسوت ملوی و بوین   

اعالمیه اجفایی دومین نشسوت  »هناارد آن تا یدد مبهم است. نخستین بار  هاد مولفه

 هفوت را در  27هواد امنیوت آب در قوفن    چوال   2111ر الهه در مارس د« جهانی آب

. یمایووت از 9توممین منواب  غوذایی؛     .2توممین نیازهوواد اولیوه؛    .7کوفد:  محوور مطوف    

 .1د آب؛ گووذار ارزش .6 ؛موودیفیت خطفهووا. 5. تسووهیم منوواب  آبووی؛ 0هووا؛ اکوسیسووتم

 Ministerial Declaration of The Hague on Water Security) یاکمیت هوشمندانه بف آب

in the Twenty-First Century, 2000, para. 3).     رسومی   اظهوارنظف ایون اعالمیوه نخسوتین

 الدولی در مورد اصطال  امنیت آب بود.بین

 تممین»گونه تعفیف کفد:  توان این امنیت آب را می یادشده، هتوجه به مفاد اعالمی با 

ز آب با کیفیت مقبو ، بفاد امفار معاش، رفاه دستفسی ایمن مفدم به مقادیف کافی ا

ها و اجتماعی و نیز بفاد تضمین یمایت در بفابف آلودگی -انسانی و توسعه اقتصادد

 «ثبا  سیاسی [داراد]آمیز و  ها در یک فضاد صلحو یفاظت از اکوسیستم بالیاد آبی

.(UN Water, 2013) به معناد اطمینان از موجودیت مناب  آبی  این اصطال  به بیان ساده

از آسیب  ایمنی مناب  و تمسیسا  آبی کیفیت و نیز دستفسی آسان به آب وکافی و با 

 .استمفبو  به آب  هاد تعارضو بالیاد طبیعی و انسانی 

نواظف   ین مفهوم، از جهت اشخا  تحت شومو  ا ت نظف در تعفیف ارائه شدهبا دق

و نیوز از منظوف    اسوت ها و امنیت آبوی افوفاد خصوصوی    دولت بف هف دو بعد امنیت آبی
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2دستفسی به آب، 7،قاب  دستیابی وجود مناب  آبسه بعد  قلمفود موضوعی
 مدیفیتو  

9در اسوتفاده از آب  هوا  تعارض
 ,Wouters, Vinogradov & Magsig) گیوفد موی  بوف  در را 

شود که مقادیف کافی از آب سوالم  ین معنا که امنیت آب زمانی یاص  میبه ا .(2009:106

داشوته  ها به سهولت بتوانند به آن دستفسوی  ؛ اففاد و دولتداشته باشددر طبیعت وجود 

بوالقوه و   هواد  تعوارض و در این زمینه با مانعی مواجه نشوند و نیوز اختالفوا  و    باشند

آبی و نیز مدیفیت شوند که کمتفین آسیب را بف کمیت و کیفیت مناب   دا گونه بهبالفع  

 ها به آب داشته باشند.بف توانایی دستفسی اففاد و دولت

تووان گفوت کوه    با توجه به مبایثی که در ادامه طف  خواهد شد به طور کلوی موی  

دارد: نخسوتین   بف عهوده اساسی  فهیوظالمل  در رابطه با ایااد امنیت آب دو یقوق بین

ر جهوت تعیوین یقووق و تکوالیف     قواعودد د  المل  بایدوظیفه این است که یقوق بین

تنظویم   هوا  آنبوفدارد از  هاد بهوفه کشورها در استفاده از مناب  آبی مشتفک و محدودیت

کند و دومین وظیفه ناظف بف این است کوه ایون یقووق بایود در جهوت اناوام واکون         

هاد ناشی از تغییفا  آب و هوایی، افزای  تقاضاد آب و رشود  مناسب در بفابف چال 

د جامعوه  المللوی هایودار بوین اعضوا    بفاد همکارد بین ییسازوکارهانهادها و جمعیت، 

و امنیوت آب   توممین بف این اساس، تعهد به  .(Tarlock, 2008: 716)المللی ففاهم کند بین

 شده است. یاد هگان شدن به عناصف سه بفرسی چ ون ی متعهد درگفو چ ون ی آن

 

 المللآب در حقوق بین منابع قابل دستیابی تأمین. تعهد به 2
 و یاضوف  نسو   دبوفا  سالم و یکاف آب مناب  تیموجود بف آب به یابیدست تیامن

 دهوا آب بوودن  آلووده  ن،یفیش آب مناب  ییایجغفاف نامتوازن  یتوز. دارد داللت ندگانیآ

 و یآبو  دهوا فسواخت یز بوه  بیآس و یانسان و یعیطب دایبال انواع بفوز موجود، نیفیش

 تیو امن بوف  فگوذار یتمث مسائ  نیتفمهم ندگان،یآ دبفا آب مناب  وجود ضفور  نیچنهم

 یقووق  دراهکارهوا  مبحوث،  نیو ا در  یدل نیهم به. شوندیم محسوب آب به یابیدست

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Availability of Water 
2. Access to Water 

3.Conflict over Water Use 
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 آب، منواب   یفو یک تیفیمود  آب، منواب   یکم و  تیفیمود  یففع نیعناو  یذ در المل نیب

 .خواهد شد مطالعههاد آینده نس بفاد  آب مناب  یفظ و ایبال تیفیمد
 

 مدیریت کمی منابع آب .2-1
 توممین با توسعه هف چه بیشتف جوام  و افزای  جمعیت، نیاز به مقوادیف آب بوفاد   

یابد و از طففی مناب  محدود موجود، قدر  هاسخ ویی به افزای  می ها آنهاد خواسته

-کاربفد دولتتمامی نیازهاد جدید را نداشته و در این بین ممکن است انواع مختلف 

به نحوود کوه یصوو      شود؛هاد مشتفک با یکدی ف دچار تعارض ها در استفاده از آب

توافق در تعیین اولویت استفاده از مناب  آبی ممکن نباشد. بفاد رف  این مشک ، تواکنون  

گففتوه  الملو  شوک    چندین نظفیه در خصو  مدیفیت کمی مناب  آب در یقوق بوین 

است. مطوابق بوا ایون     7«دکتفین هارمون»ت مطلق سفزمینی یا . اولین نظفیه، یاکمیاست

جفیوان دارد،   هوا  آنالمللوی در قلموفود   نظفیه، هف یک از دولی که رودخانه یا آبفاه بین

 گونوه   یهو بفدارد مطلق و اعما  یاکمیوت کامو  بوف ایون منواب  را دارنود و       یق بهفه

ی  اففاطی و ناعادالنوه بوودن   شود. به دلاعما  نمی ها آنمحدودیتی در این خصو  بف 

ها، این دیدگاه چندان مورد توجوه  این نظفیه به وی ه بفاد کشورهاد هایین دستی آبفاهه

ها قفار ن ففت. هوس از آن، نظفیوه تمامیوت مطلوق سوفزمینی      و رویه دولت دانان یقوق

. ایون دکتوفین مقوفر    کفدمی تممینرا  دست نییهایقوق کشورهاد  عمدتاًظهور کفد که 

گونووه تغییووفد در قلمووفود کشووورهاد دارد جفیووان طبیعووی آب بایوود بوودون هووی مووی

 و شویفازیان ) جارد شود. این نظفیه نیوز بوه دلیو  غیفعملوی بوودن رد شود       دست نییها

یاکمیوت  »نظفیه دی ف با عنوان  .(981-985 :7932 ،نانی و کاهونئفا؛ 11-16 :7930 ،خطیبی

رودخانه یا منبو    جوار همن ففض است که دو  مبتنی بف ای« و تمامیت محدود سفزمینی

بوفدارد از منواب  آبوی    هاد دی ف، یق بهفهآبی مشتفک، با رعایت یقوق و مناف  دولت

مشتفک واق  در قلمفود خود را دارند. ظهور این نظفیه هلی بین دو نظفیه قبلوی ایاواد   

بوه قلموفود    یئمو داکند که مناب  ففاموفزد بوه طوور    کفده و این واقعیت را منعکس می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.Harmon Doctrine 
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و « استفاده معقوو  و منصوفانه  »سفزمینی یک دولت وابسته نیستند. این نظفیه دو قاعده 

و بوف ایون ایوده اسوتوار اسوت کوه یاکمیوت         فدیو گ یدر بفمو را « من  ایااد آسیب مهم»

ها یق استفاده از منواب   که دولت طور همانسفزمینی مشتم  بف یقوق و تکالیفی است، 

نهاده شده کوه از منواب  بوه     ها آنداخ  در سفزمینشان را دارند این تکلیف نیز بف دوش 

 هوواد دی ووف آسوویبی جوودد وارد نشووودکووه بووه یقوووق دولووت کننوودنحووود اسووتفاده 

 (Leb, 2013: 50) .را بوه رسومیت شوناخت،     هیو نظفاد که به روشنی این اولین توافقنامه

( 7329مؤثف بف بوی  از یوک دولوت )   ی رسان آبنیفود مفبو  به توسعه  کنوانسیون ژنو

کنوانسیون یاضف به هی  نحود بف یق هف دولوت  »بود. این کنوانسیون مقفر داشت که: 

ین  کوه آن را  در سفزم یرسان آب به اجفاد اقداما  توسعه ،المل  نیبدر یدود یقوق 

 Convention relating to the Development of) «زنود صدمه نمی کندمطلوب توصیف می

Hydraulic Power affecting more than one State, 1923, Art. 1).    بوه عبوار  دی وف، 

طوف    9چنین مواده  المل  دانست. همیاکمیت هف دولت را محدود به قواعد یقوق بین

دارد کوه:  ن موی ( بیوا 2118هاد آبی ففامفزد )المل  در یقوق سففهکمیسیون یقوق بین

هواد ففاموفزد کوه در داخو      هف دولت داراد سففه آب زیفزمینی بف بخشوی از سوففه  »

-سفزمین  قفار دارد، یاکمیت دارد. آن دولت باید یاکمیت  را مطابق بوا یقووق بوین   

 (ILC, 2008, Art. 3). «المل  و مواد طف  یاضف اجفا کند

بوفاد مثوا     .شده استشناخته  این نظفیه در آراد قضایی و داورد نیز به رسمیت

المللی در قضیه مفبو  بوه صوالییت سوفزمینی کمیسویون      ی دادگستفد بیندائمدیوان 

هایی که داراد منفعت یقووقی در اسوتفاده   ، بفابفد یقوق دولتاُدرالمللی رودخانه بین

 Case). کشتیفانی از رود هستند را هذیففت و امتیاز تفجیحی یک دولوت را انکوار کوفد   

Relating to the Territorial Jurisdiction of the International Commission of the River 

Oder, 1929, p. 27)    المللوی دادگسوتفد در قضویه    استدال  این رأد توسوط دیووان بوین

کوه انحوفاف    کفدنیز هذیففته شد و دیوان در این قضیه اظهار  7و ناگی ماروس گابچیکو

تی متناسب نبوده و دولوت ماارسوتان را از یقووق  بوه سوهم      آب توسط دولت باالدس

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Case concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (HungarylSlovakia). 
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 .(ICJ Rep, 1997, para. 85) کفده استمعقو  و منصفانه از مناب  طبیعی دانوب محفوم 

مودیفیت  »مبتنوی اسوت کوه از آن بوه عنووان      « اجتماع مناف » ، بف ایدهنظفیه بعدد

هوا بوف   یواکم و دولوت   شود. این نظفیه به جواد اسوتقال  نهادهواد   نیز یاد می« مشتفک

تواننود  هوا نموی  دارد دولوت موی کنود و بیوان   ها تمکید می آنهماهن ی بین مناف  مختلف 

  عضویت خود در اجتماع کشورهاد اطفاف رودخانه را انکار کفده و از اجفاد تعهودا 

با یکدی ف از طفیق یک سیستم آبی مشتفک، از  ها آنزیفا مشارکت  مفبوطه سف باز زنند،

در این نظفیوه بوه کو  یوضوه      (Leb, 2013, p. 52). است ها آنماهیتی سفزمین اوصاف 

 نامه موافقتشود و مدیفیت آن از طفیق رودخانه به عنوان یک کلیت واید ن فیسته می

 و عطوارد  ،آوریده) شودبه یک سیستم واید متشک  از ک  کشورهاد یوضه واگذار می

مشتفک بیشتف یک رویکفد مدیفیتی مشکال  آبوی  نظفیه مدیفیت  .(87: 7935 ،عبداللهی

 7331 کنوانسویون ( 2) 5کوه مواده   الملو . چنوان  بوین  است تا یک اص  هناارد یقوق

 المللوویهوواد بووینهوواد غیووف کشووتیفانی از آبفاهووه سووازمان ملوو  متحوود در اسووتفاده 
 (Convention on the Law of the Non- Navigational Uses of International Water 

Courses, 1997, Art. 5(2)) هاد سایلی را به اناام مشوارکت منصوفانه کوه    فعاالنه دولت

 .کفده استارتبا  نزدیکی با استفاده معقو  و منصفانه دارد، تشویق 

المل  در مدیفیت کمی فعلی یقوق بین ی  راهاز میان نظفیا  مطفویه،  در نتیاه

ها دریافت کوه مقوفر   کنوانسیون آبفاهه 71ده توان از اص  کلی مندرج در ماها را میآب

بوف  ها بفتفد ذاتی بف دی فد نودارد اموا موالک رفو  توزایم      داز کاربف کی  یهدارد می

نظفیه سوم، اص  استفاده معقو  و منصفانه است که با توجه به اوضاع و شوفایط   اساس

ها تووازن    دولتبفدارد را مشخص کفده و بین منافهاد بهفههف یوضه آبخیز، اولویت

 کنود و در نهایوت بایود بوه نیازهواد انسوانی، توجوه خاصوی معطووف شوود          ایااد موی 
(Convention on the Law of the Non- Navigational Uses of International Water 

Courses, 1997, Art. 10). 
 هیو رو یبو هاد توان در مورد سدسازدنمونه عملی نیاز به مدیفیت کمی آب را می

ماننوود تفکیووه و افغانسووتان مشوواهده کووفد. کشووور تفکیووه بووا  کشووورهاد همسووایه ایووفان

و شفوع به ایداث هفوژه عمفانی آنواتولی جنووب شوفقی کوه بوه اختصوار        دزیر بفنامه
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سد بف رود رود دجله  8سد بف رود رود ففا ،  70شود و شام  طف  نامیده می 7گاپ

ه و شود ام آب رودهاد دجله و فوفا   بی است موجب کم شدن یآ نیفوگاه بفق 73و 

رطوبت خود را از دست داده و به منبعی بفاد تولید گوفد و   نیالنهف نیبدر نتیاه دشت 

و بوا اتموام ایون هوفوژه      شوده اسوت  در عفاق، سوریه و ایفان تبودی    ییزا ابانیبغبار و 

 ، گوفد و غبوار،  یآبو  کوم مشکال  عدیده زیست محیطی، اقتصادد و اجتماعی از جمله 

هاد کشاورزد، بیکارد و مهواجف  موفدم ایون منواطق را بوه دنبوا        خشک شدن زمین

خواهد داشت. در اجفاد این طف ، تفکیه با تفسیفد مضویق از اصو  یاکمیوت مودعی     

که مناب  نفتی هف کشور متعلوق بوه آن اسوت، منواب  آبوی کوه از تفکیوه         طور هماناست 

یا  آنکه امفوزه با عففی  .(7936 ،اردو) گیفند نیز به این کشور تعلق دارندسفچشمه می

محیطوی   شدن قاعده استفاده معقو  و منصفانه از مناب  آبی و من  ایاواد آسویب زیسوت   

المل  و عاملی بفاد ایااد ناامنی آبی در منطقه توان اقدام تفکیه را مخالف یقوق بینمی

 قلمداد کفد.

بندهاد مختلف ماننود سودهاد   عالوه بف این، اقداما  افغانستان در ایداث سد و 

هاد هیفمند و هفیفود که بخ  بزرگی از کاکی، کما  خان، سلما و کبکان بف رودخانه

تواند مسوائلی  کند میمی تممینآب مورد نیاز مناطق سیستان و خفاسان در شفق ایفان را 

ها مث  دریاچه ها و دریاچه، مشکال  زیست محیطی و خشک شدن تاالبیآب کمچون 

المللوی را فوفاهم آورد   اخلی و بوین ون، فقف و بیکارد، مهاجف  و مشکال  امنیتی دهام

هواد آبفیوز   هکشور ایفان نیوز بوا سدسوازد در یوضو     متقابالًالبته  .(7936)سیف الدینی، 

. گففته اسوت   یدر ههاد ارومیه در غفب و جازموریان در شفق همین روند را دریاچه

ظفیه یاکمیوت )تمامیوت( محودود سوفزمینی در چنوین      ها به نیا  آنکه هایبندد دولت

-مواردد بسیار راه شا بوده و نه تنها امنیت آبی بین دو کشور بلکه صلح و امنیت بوین 

 آورد.المللی را به ارمغان می

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Guneydogu Anadolu Projesi (GAP) 
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 مدیریت کیفی منابع آبی .2-2
بفدارد از آب تواند بف موجودیت و قابلیت بهفهکه آلودگی مناب  آب می آناااز 

، موضوع کنتف  کیفی مناب  کندبا کیفیت و سالم بفاد رف  نیازهاد انسانی خل  وارد 

 .استآب بخ  دی فد از بعد دستیابی به آب 

تغییف مضوف ناشوی از    هفگونه»قواعد هلسینکی، شام   3مطابق ماده  آلودگی آب

المللوی  خیوز بوین  هواد یوضوه آب  دخالت انسانی در تفکیب، محتوا یا کیفیت طبیعی آب

 ,The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers, 1966)« اسوت 

Art. IX). 
توان در سه دسته آلوودگی ناشوی   تفین مناب  آالینده آب را میبه طور کلی، عمده

هواد صونعتی و شویمیایی و آلوودگی     هاد خان ی، آلودگی ناشی از فاضالبفاضالب از

 .(016: 7932 ،)کاهونئفا و نانی کفد دبند طبقهاد هسته

تواند هیامودهاد شودیدد ماننود تخفیوب هوشو       آلودگی وارده به مناب  آبی می

اثوفا   و گیاهی و جانورد، کاه  میزان آب قاب  آشامیدن، تغییف تعاد  موجود در آب 

 در چوارچوب بف ایون اسواس،    (.011: 7932 ،)کاهونئفا و نانیبفجاد گذارد ، منفی دی ف

المل  محویط  ها عالوه بف اصو  کلی یقوق بینهیش یفد، کاه  و مقابله با آلودگی آب

زیست از جمله اصو  همکارد، هیشو یفد، ایتیوا ، منو  آسویب ففاموفزد، هفداخوت       

آور و غیوف  هسوتند، اسوناد متعودد الوزام     اعما  قاب ها ساز که بف تمامی یوزهتوسط آلوده

 اند.اد به این موضوع هفداختهور جهانی و منطقهآالزام

-اد، تعهد به منو  آسویب ففاموفزد، همکوارد، اطوالع     در سطح جهانی و منطقه

المللوی، در  رسانی، مشاوره، ارزیابی اثف زیست محیطی، ایاواد نهادهواد همکوارد بوین    

نی از هواد غیوف کشوتیفا   ، کنوانسیون اسوتفاده 2110، قواعد بفلین 7366قواعد هلسینکی 

هاد آبی المل  در خصو  سففهکمیسیون یقوق بین 2118المللی، طف  هاد بینآبفاهه

 .است افتهیاد تالی آبی منطقه چندجانبههاد دو یا زیفزمینی و توافقنامه

هاد خا  آبی، به دلی  تمثیف آلودگی آب بف تنوع زیسوتی و  عالوه بف کنوانسیون

با تغییفا  آب و هوایی اسوناد متعودد مفبوو  بوه تنووع زیسوتی،        ها آبارتبا  آلودگی 

تواننود در  نیوز موی   و دی ف موضوعا  موفتبط زایی تغییفا  آب و هوایی، مقابله با بیابان
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آراد داورد و  ،ها به یفظ کیفیت مناب  آبی کاربفدد باشند. به عالوهمتعهد شدن دولت

بفخی از تعهدا  محیط زیستی بسویار موؤثف    المللی نیز در تفسیف و بیان منب قضایی بین

تووان بوه قضویه داورد تفیو  اسوملتف، رأد داورد      موی  هوا  آناند که از جمله عم  کفده

المللوی دادگسوتفد در قضویه گوابچیکوو نواگی مواروس،       دریاچه النو، رأد دیوان بوین 

هاد خمیف کاغذ و قضیه ساخت جاده در طو  رود سن خووان اشواره کوفد کوه     کارخانه

یست مانند اص  منو  آسویب ففاموفزد،    زالمل  محیط اد یقوق بیناصو  و قواعد هایه

 7.اندهکفدتعهد به ارزیابی اثف زیست محیطی را مطف   و ایتیا ، اطالع رسانی
 

 ها و بالیای آبیبحران مدیریت .2-3

و این ارتبا  متقابو  در سوه    اند مفتبطامنیت آب و بالیا به طور متقاب  به یکدی ف 

در اثوف   هوا  یسوال  خشوک هوا و  ، بفخی بالیا مثو  سویالب  سو کیسطح متصور است. از 

آبوی خوود    یناامنشوند و از سود دی ف افزای  یا کاه  چشم یف مقادیف آب ایااد می

تواند تحت شفایطی مناف به ایااد یک بحفان )بال( شود و از دی ف سو، بفوز بالیاد می

و  هوا  خانوه  هیتصوف هاد آبی مانند آسیب بوه  و انسانی، به دلی  تخفیب زیفساخت طبیعی

خطو  لوله انتقا  آب، ابعاد مختلفی از امنیت آبی، مانند میزان دستفسی به آب موجوود  

 در نتیاوه،  .(Phan & Winkler, 2016: 298-303)دهود بفاد اففاد را تحت تومثیف قوفار موی   

خطف بالیوا، بعود دی وفد از امنیوت دسوتیابی بوه آب را       هاد آبی ایمن از داشتن سیستم

ها موجب ایااد صودما  جوانی و موالی    دهد. وقوع بالیاد آبی مث  سیالبتشکی  می

اهداف  تممینامفوزه به عنوان یکی از عوام  مهم در کاه  فقف و  ها آنشده و مدیفیت 

ناشی از بارش کوم   یسال خشک .(Rieu-Clarke, 2008: 649)شود توسعه هزاره قلمداد می

شوود. در ایون    مناف به کمبود مناب  آب قاب  دسوتیابی موی   نیز هاد طوی در مد  باران

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. See: Trail Smelter Case (United States, Canada), Reports of International Arbitral Awards, 
Vol III, 1938 and 1941; Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), 12 R.I.A.A. 281; 24 
I.L.R. 101, Arbitral Tribunal, 1957; Gabcikovo- Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), 
Judgement, I.C.J. Reports 1997;  Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 
Judgment, I.C.J. Reports 2010;  Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border 
Area (Costa Rica v. Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan 
River (Nicaragua v. Costa Rica), Judgment, I.C.J. Reports 2015. 
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ها، استفاده نادرست دام ازید  یبیالت، عالوه بف عوام  طبیعی، مواردد چون چفاندن 

 ،انسوان تغییفا  آب و هوایی ناشوی از فعالیوت   و  زدایی، توسعه شهفد از زمین، جن  

ین تفتیب امنیوت  شود و به ای میسال خشکتخفیب و ففسای  خاک و تشدید مناف به 

 .(Phan & Winkler, 2016: 299) کندرا تهدید می ها انسانآبی و غذایی 

توف  یا بوه اصوطال  سواده   « بحفان»اگفچه تا به یا  هی  تعفیف جام  و مانعی از  

موواد مفبوو  بوه     سینوو   یهو »المل  در اما کمیسیون یقوق بین نشده استارائه  7«بال»

بحوفان )بوال( را بوه عنووان یوک      »، 2176در سا  « بالیا یمایت از اففاد در هن ام بفوز

که مناف به زیان گستفده به ییا ، رنج و اندوه  بار بتیمصاد از وقای  واقعه یا ماموعه

اد از مفدم، خسار  مادد و زیست محیطی با مقیاس بوزر   انسانی زیاد، آوارگی توده

 است تعفیف کفده« شودشود که به وسیله آن عملکفد جامعه به طور جدد مخت  میمی
(ILC, 2016, Art. 3(a)). 

هاد خود هنوز نتوانسته ماموعه قواعود  المللی در روند تالشجامعه بین نیچن هم

 کنود تودوین  باشد، رژیم یقوقی خا  یاکم بف بالیا  کننده مشخص آور جامعی کهالزام

با این یا ، قواعد و مقفرا   2.بوده است و آنچه مطف  شده بیشتف در یوزه یقوق نفم

المللی بین کنش فانتوانند در متعهد کفدن المل  میهاد یقوق بینچندد از سایف یوزه

 به مدیفیت، کنتف  و کاه  اثفا  بالیاد آبی مؤثف باشند.

، به قحطی کشواندن جمعیوت   هاالمل  بشفدوستانه ایااد عمدد سیالبیقوق بین

را  بنودها  آبو یمله به تمسیسا  یاود نیفوهواد خطفنواک ماننود سودها و      یفنظامیغ

المل  کیففد ارتکاب چنوین اعموالی را جنایوت جن وی     ممنوع اعالم کفده و یقوق بین

قواعود   .(Rome Statute of the International Criminal Court, 1998: Art. 8(2)) دانود موی 

هواد سوازمان   المل  آب در اسناد متعدد از جمله کنوانسویون آبفاهوه  با یقوق بین مفتبط

 2110، قواعد بفلین 7366، قواعد هلسینکی 2118المل  مل ، طف  کمیسیون یقوق بین

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Disaster 

2. Such as: The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, UN Doc. 
A/CONF.224/ CRP.1 (18 March 2015) (Sendai Framework), Transforming our world: the 
2030 Agenda for Sustainable Development, GA Res. 70/1(21 October 2015), Goal 11 (11.5) 
and Goal 13. 
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هاد رودهاد خا ، تعهوداتی چوون    اد دو و چندجانبه مفبو  به یوضهو اسناد منطقه

هواد  فاموفزد، اطوالع رسوانی، همواهن ی طوف      استفاده معقو  و منصفانه، من  آسیب ف

-هاد اضطفارد، همکارد، تبواد  داده ایتمالی آینده، هیش یفد و کاه  اثفا  وضعیت

 بوار  انیزش یفد، یذف و کاه  شفایط آبی یها و اطالعا ، اناام اقداما  الزم بفاد ه

 کنند.اهداف مذکور را مقفر می تممینهاد مشتفک بفاد ایااد کمیسیون و

فرا  زیست محیطی مفبو  به هیش یفد و مقابله با تغییوفا  آب و هووایی در   مق

 (UNFCCC, 1992: Art. 4(1)(e)) ،7332چووارچوب سووازمان ملوو  )ریووو(  کنوانسوویون

 (2175و توافقناموه هواریس )   (Kyoto Protocol, 1997: Art. 3) (7331) هفوتکو  کیوتوو  

(Paris Agreement, 2015, Arts. 7(2), 5, 6)    تکالیفی را در جهت کاه  انتشوار گازهواد

هاد صونعتی، بوا اسوتناد بوه اصو  مسوئولیت       ها به وی ه دولتاد بف عهده دولتگلخانه

زایوی از جملوه   چنین اسناد مفبو  به مقابله با بیاباندهد. هممشتفک اما متفاو  قفار می

اد مفبوو  بوه آب موؤثف    توانود در هیشو یفد از بالیو   می 7زاییکنوانسیون مقابله با بیابان

 باشند.

نو  آسویب ففاموفزد،    الملو  محویط زیسوت ماننود اصو  م     اصو  عام یقوق بوین 

 شوند.نیز بف این یوزه اعما  می ،ایتیا  هیش یفد، همکارد و

تواند مناف به ایااد هدیده آوارگان به عالوه کاه  دستیابی به آب در اثف بالیا، می

-المللی قلموداد موی  عف بف صلح و امنیت بینزیست محیطی شود که خود چالشی مضا

 7357شود. با توجه به اینکه آوارگان زیست محیطی داخلی تحوت شومو  کنوانسویون    

 Convention relating to the Status of) گیفنود، سازمان مل  بوفاد هناهنودگان قوفار نموی    

Refugees, 1951: Art. 1A(2))   در  آور الوزام  فیو غاداره هماهن ی امور بشفدوستانه سوندد

اسوت. اسوناد    را ایاواد کوفده   73382 این ییطه با عنوان اصو  راهنماد آوارگان داخلی

اموا بوه دلیو      اسوت  افتوه ی اختصوا  اد چندد نیز به یمایت از آوارگان داخلی منطقه

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing 

Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, 1994. 
2. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “ Guiding Principles on Internal 

Displacement of 1998”. 



 
 206 7938 دوم، تابستان، شماره یازدهمدوره 

افزای  روزافزون این دسته آوارگان نیواز اسوت کنوانسویونی بوه طوور خوا  بوه ایون         

 موضوع بپفدازد.

با نظف به تحت تمثیف قفار گففتن شفایط ییا  هس از ایااد بالیا، ضفور  فوفاهم  

آب و غوذاد کوافی،    تممیناز جمله  دهید بیآسن ملزوما  یقوق بشفد بفاد اففاد کفد

-این ییطه را به موضوع یقووق بوین   ،یداق  استانداردهاد زندگی امکانا  بهداشتی و

 دهد.المل  بشف هیوند می

 

 های آیندهنابع آبی برای نسلحفظ م .2-4

یفظ مناب  آبی بوفاد آینودگان در    ،آخفین موضوع مفتبط به بحث دستیابی به آب

هفتو اص  توسعه هایدار است. مفهوم توسعه هایدار بف مبناد آگواهی از ضوفور  یفوظ    

تعاد  میان نیازهاد انسوانی و یفوظ محویط طبیعوی شوک  گففتوه اسوت. ایون مفهووم          

سوازد. در مفهووم   صالییت کشورها در مدیفیت توسعه خود را با محدودیت مواجه می

اد باشود کوه   اد بایود بوه گونوه   هایدار ناظف بف آن است که عملیا  توسعه دقیق، توسعه

 بوفآورده هاد آینوده را در  نیازهاد نس  یاضف را بفآورده سازد بدون آنکه توانایی نس 

 7381در دهوه   .(WCED, 1987, pp. Part I, Chapter II) خطف اندازد نیازهایشان به دساز

 هوا نیوز ورود هیودا کوفد    الملو  آب فصه یقوق بوین رویکفد توسعه هایدار به ع 7331و 

(Kuokkanen, 2017: 12).     مفهوم توسعه هایدار در این یوزه بف مصوفف آب بوا مالیظوه

داللوت دارد. در نتیاوه ایون     ها انسانتوان نهایی طبیعت و نیازهاد واقعی امفوز و آینده 

توسوعه هایودار یعنوی     هگانو  سوه اص  باید از مناب  آبی به نحود استفاده شود که عناصف 

استفاده بهینه )عنصف اقتصادد(، توزی  عادالنوه )عنصوف اجتمواعی( و تضومین هایودارد      

عالوه بف اسناد زیست محیطوی   .(763 :7931 ،ففیادد) )عنصف زیست محیطی( یفظ شود

هاد زیسوت محیطوی، اسوناد    و اعالمیه ریو و بسیارد از کنوانسیون 27مانند دستور کار 

هواد  مانند کنوانسیون استفاده غیف کشوتیفانی از آبفاهوه   ها آبالمل  یقوق بینمفبو  به 

اد یواکم بوف   هواد منطقوه  (، کنوانسیون7332(، کنوانسیون هلسینکی )7331المللی )بین

انود.  این مفهوم را مدنظف قفار داده اددی ف اسناد منطقهو رودهاد دانوب، راین، مکون  
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ماروس به توسعه هایدار توجوه  نیز در قضیه گابچیکوو ناگیالمللی دادگستفد دیوان بین

اد توان آن را به عنوان یکی از اصوو  هایوه  و امفوزه می (ICJ Rep, 1997: para. 139)کفد

تواند بوه یصوو  امنیوت آب کموک     که می آورد نظف المل  محیط زیست دریقوق بین

 توممین ضوف بوه تنهوایی بوفاد     زیفا موجودیت مناب  آبی کافی و سالم بفاد نس  یا کند،

کند بلکه بفاد تحقق این هودف بایود وجوود منواب  آب کوافی و      امنیت آب کفایت نمی

امنیوت آب بوا مفهووم توسوعه      تممین ،سالم بفاد آیندگان نیز تضمین شود. بف این اساس

تضومین دسوتیابی و مودیفیت هایودار آب و تمسیسوا        کوه  چنوان شود. هایدار مفتبط می

تغییوف جهوان   »همه امفوزه به عنوان یکی از اهداف توسعه هایدار در سند  بهداشتی بفاد

تصوویب مامو  عموومی سوازمان ملو       بوه  « بفاد توسوعه هایودار   2191ما: دستور کار 

تحقق این هدف از طفیق ففاهم کفدن دستفسوی بوه    . (A/Res/70/1, 2015, Goal. 6)رسید

کواه  آلوودگی، کواه  یاوم      آب آشامیدنی بفاد همه، ارتقاد کیفیت آب از طفیوق 

، اجفاد مدیفیت مناب  آبوی  ها آنهاد تصفیه نشده، بازیافت و استفاده مادد از فاضالب

ورد اسوتفاده از آب،  المللی، افزای  بهوفه در کلیه سطو  به وی ه از طفیق همکارد بین

آبوی در رنوج   ی و کاه  مفدموی کوه از بوی   آب کمبا ففاهم کفدن آب شیفین بفاد مقابله 

در  دسواز  تیو ظففالمللی و هاد آبی، افزای  همکارد بینهستند، یمایت از اکوسیستم

هاد موفتبط بوه آب و یمایوت و    ها و بفنامهکشورهاد در یا  توسعه در مورد فعالیت

شوود  تقویت مشارکت جوام  محلی در ارتقواد مودیفیت آب و فاضوالب یاصو  موی     

.(A/Res/70/1, 2015, pp. 18-19) ها باید با توجه ها، دولتاختن این توصیهبفاد عملی س

به اص  استفاده معقو  و منصفانه از مناب  آبی، اص  همکارد و کموک بوه یکودی ف در    

هواد زیسوت   مدیفیت مناب  آبی، انتقا  تکنولوژد، هیش یفد و توالش در رفو  آسویب   

هواد قوانونی و اجفایوی    زیفسواخت  ،محیطی، اناام تعهد مسئولیت مشوتفک و متفواو   

 .کنندالمللی ففاهم مناسب را در سطو  داخلی و بین

 

 الملل نیبدسترسی به آب در حقوق  تأمین. تعهد به 3

ها به آب است. به ایون معنوی   دستفسی اففاد و دولت تممینعنصف دوم امنیت آب، 
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غیفدولتی بتوانند به آب مورد نیاز خود به سهولت دستفسی هیدا  کنش فانها و که دولت

ها و افوفاد دی وف و یوا بهواد گوزاف آب و      کفده و عوام  خارجی اعم از مداخله دولت

الملو   نظایف آن در این خصو  مانعی ایااد نکند. دستفسی اففاد به آب در یقوق بوین 

. این یق یکی از یقوق مهم است افتهیدر قالب یق انسان به آب آشامیدنی سالم نمود 

بشفد مانند یق ییا ، یق بف غوذا، یوق بوف     یقوقزیفا بدون آن دی ف  ،انسانی است

بهداشت، یق بف دستفسی به استانداردهاد مناسب زندگی و یق بف محیط زیست سالم 

یوق  »است. یق بف آب به عنوان  فیهذ امکانبه سختی  ها آنقابلیت اجفا ندارد یا اجفاد 

اففاد بشف، بدون تبعیض از ییث جنسیت، ن اد، زبوان و غیوف آن، بوف دستفسوی بوه      همه 

تن نیازهواد  میزان کافی آب آشامیدنی که از جهت کیفی قاب  استفاده بفاد بفآورده ساخ

باشد؛ به نحود که دستیابی به آن مستلزم تحم  مشوقت  ( غذا اساسی انسان )آشامیدن و

 ،نیوا  )صوفارد  «یزیکی و خواه از نظف هزینوه نباشود  ، خواه از جهت ففمتعارفیغو سختی 

شود. اگفچه این یق در اعالمیه یقوق بشف و میثواقین بوه   تعفیف می (715-710 :7930

مام  عموومی سوازمان ملو  متحود ضومن       2171اما در سا   نشده استصفایت ذکف 

و  (2118) 22/1هاد شوراد یقووق بشوف از جملوه قطعناموه     یادآورد بفخی از قطعنامه

کمیتوه یقووق اقتصوادد، اجتمواعی و ففهن وی و       75( و نیز نظفیه شماره 2113) 8/72

دی ف اسناد مفتبط، بدون رأد منفی، یق بف آب آشامیدنی سالم و هاک را به عنوان یوک  

 .UN Doc)  یق بشفد که بفاد اجفاد دی ف یقوق بشف بسیار مهم است شناسایی کوفد 

A/RES/64/292, 2010) .توان ادعا کفد روند شناسایی یق بف آب بوه عنووان   می ،بنابفاین

و اگوف بوا رویکوفد ایتیواطی بوه ایون        شده استالمل  آغاز یقی مستق  در یقوق بین

شوده   موضوع بن فیم یداق  رعایت این یق بخ  مهمی از یقوق به رسمیت شناخته

یسوت  مث  یق بف استانداردهاد زندگی، یق ییا ، یق بف بهداشت، یق بوف محویط ز  

کمیتوه   75دهود. رویکوفد نظفیوه تفسویفد شوماره      را تشکی  میسالم و یق بف مسکن 

یقوق اقتصادد، اجتماعی، ففهن ی نیز بف این مبنا استوار است که توجیه وجود یق بوه  

یون  در اسناد یقوق بشفد قفار دهد. بوه ا  آب را بف هایه یقوق به رسمیت شناخته شده

زم تحقق شمارد از یقوق مث  یق ییوا ، یوق   معنی که شناسایی یق به آب شف  ال
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 ,E/C.12/2002/11)اسوت  غوذا  یق به و  بف استانداردهاد مناسب زندگی، یق بهداشت

2003, paras. 1-9).            شناسوایی یوق بوه آب بوه عنووان یوک یوق فوفدد کوه نتیاوه آن

و اص  یاکمیت دولت بف  استدولت در دستفسی آزادانه شهفوندان به آب  مداخله عدم

. به وی ه در کشورهایی مانند ایوفان  شودب  طبیعی ممکن است موجب ایااد ابهاماتی منا

بفداشت شوود   طور نیا، ممکن است استکه آب یک کاالد عمومی و در اختیار دولت 

ها نسبت بوه آب  با یق انسان ،آب و مداخله دولت در توزی  آن تلقی کفدنکه عمومی 

توان ایون ابهوام   یق بف آب می تممینها در اما با توجه به تعهدا  دولت ؛استتضاد  در

یوق بوف آب    توممین ها در راسوتاد  المل  بشف، دولتزیفا در یقوق بین کفد،را بفطفف 

داراد سه تعهد هستند: اولین تعهد، تعهد به ایتفام و شناسوایی اسوت. بوف ایون اسواس      

مندد اففاد از در ممانعت از بهفه میفمستقیغاز دخالت مستقیم یا  هستندها موظف دولت

 صیانت است که ایفواد آن در گوفو   آب خوددارد کنند. نوع دوم از تعهد، تعهد فیق ب

مندد اففاد از این یق است و از ها از مداخال  اشخا  ثالث در بهفهجلوگیفد دولت

-  صور  موی طفیق اتخاذ اقداما  ضفورد، مؤثف و قانونی بفاد مقابله با این مداخال

-که مستلزم اقداما  ایاابی دولوت  استگیفد. سومین نوع تعهد، تعهد به تحقق یا اجفا 

مندد هم ان از یوق بوه آب اسوت کوه شوام  صویانت از منواب  آب،        ها در جهت بهفه

 یرسوان  آبهاد مصفف بهینه آب، مدیفیت یکپارچه آب، ایااد تمسیسوا   اجفاد روش

 ون بووه صووففه در اختیووار شووهفوندان قووفار گیووفدو تضومین اینکووه آب بووه قیمتووی مقووف 

(E/C.12/2002/11, 2003, paras. 20-29) توان گفت با توجوه بوه محودودیت     بنابفاین، می؛

و نیز بوا تممو  در    مندد عادالنه همه شهفوندان از این ماده ییاتیمناب  آبی و لزوم بهفه

تفین تعداد اشخا  که هدف یقوق عمومی کسب بیشتفین منفعت بفاد بیش مسئلهاین 

مندد از مناب  طبیعوی محودود، اصو     است، اصولی چون لزوم بفابفد همه اففاد در بهفه

مستلزم دخالوت   ،منفعت عمومی، اص  اقتدار دولت و به وی ه اص  لزوم بفقفارد امنیت

 ( و719-786 :7931 ،ففیوادد )دولت در توزی  عادالنه آب در بین شهفوندان خود اسوت  

شود بلکه در تحقق بهتف این بعد نه تنها این دخالت مان  دستفسی شهفوندان به آب نمی

باید به این نکتوه توجوه داشوت کوه بوه دلیو         ،به عالوه از امنیت آب بسیار مؤثف است.
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ارتبا  تن اتن  میان یق به آب و بفخی یقوق بنیادین بشفد مث  یوق ییوا ، تعهود    

میدنی سالم بفاد مفدمان خود از نووع تعهود بوه نتیاوه     ها در ففاهم کفدن آب آشادولت

اما اگف به این یق، در مواردد جز آشامیدن، به عنوان مصداقی مسوتق  از یقووق   ؛ است

بفخوی از مصوادیق ایون دسوته از      توممین اقتصادد، اجتماعی و ففهن ی و یا شف  الزم 

 2ه به مفواد مواده   یقوق مث  یق به استانداردهاد مناسب زندگی ن فیسته شود، با توج

کمیته، چنانچوه   75میثاق یقوق اقتصادد، اجتماعی و ففهن ی و نظفیه تفسیفد شماره 

کوارگیفد  دولتی به دلی  کمبود مناب  ناتوان از ایفاد کام  این یق باشد، بوار اثبوا  بوه   

یعنوی تعهود   است؛ گیفد از مناب ، بف عهده آن دولت تمامی اقداما  ضفورد بفاد بهفه

نیازهاد ثانویه از نوع  تممینجهت اجفاد یق مفدم سفزمین خود به آب بفاد  دولت در

 مواده  متن به استناد با نیچن هم (E/C.12/2002/11, 2003, para. 41).  تعهد به وسیله است

 و وسویله  بوه  تعهود  کوه  گفت توانمی ففهن ی و اجتماعی اقتصادد، یقوق میثاق 2(7)

 یقووق  مصوادیق   7«کامو  » اجفاد به مفبو  تنها میثاق تعهدا  بودن الحصو  تدریای

 یوداق   از را هوا دولوت  توانود نموی  وی گی این اما است ففهن ی و اجتماعی اقتصادد،

 آب یوق بوه   که مصادیق یداق  نیازهاد ضفورد آن یعنی 2«ادهسته و اصلی تعهدا »

نتیاه، ففض بوف  در  .(Aronsson- Storrier, 2017: 519) سازد رها هاست آن از یکی غذا و

هوا بوه   المل  در شناسایی یق به آب و تعهد دولتاین است که روند تکاملی یقوق بین

در  آمیوز  تبعویض  مداخلوه  عودم ففاهم کفدن دستفسی منصفانه همه شهفوندان بوه آب و  

تواند مسیف نی  به امنیت آب را تسوهی   به وی ه در شفایط بحفان آب می تحقق این یق

 .کند

آب اسوت کوه بوا قاعوده      بوه  دستفسی ها درفسی به آب، یق دولتبعد دی ف دست

ماهود استفاده معقو  و منصفانه هیوند دارد. این قاعده دو وظیفه کلیدد بف عهوده دارد:  

المللوی را تعیوین   هاد بینهاد رو به افزای  از آبفاههنخست میزان قانونی بودن کاربفد

مفبوطوه و   هواد  مولفوه دارد کوه هموه   الزم میکند و دوم بفاد صدور ماوز استفاده، می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Full Realization 

2. Core Obligations 
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 :Wouters, Vinogradov & Magsig, 2009).  شفایط یوضه آبفیز مورد توجه قفار گیفند

از  یجوامع  فیو غ فهفسوت هواد سوازمان ملو     ین منظور، کنوانسویون آبفاهوه  بفاد ا(116

 سوت اید تحوت نظوف قوفار گیوفد تعیوین کوفده       فاکتورهایی را که در هف یوضه آبفیز با
(Convention on the Law of the Non- Navigational Uses of International Water 

Courses, 1997: Art. 6).  اگفچوه   هسوتند  همه این معیارها از نظف ارزش اثفگذارد بفابوف

نیازهواد ضوفورد    توممین ممکن است در مواردد، تقدمی بف استفاده از مناب  آبی، بفاد 

 ,Wouters, Vinogradov & Magsig). ایتیاجا  زیست محیطی مهم قائو  شود   انسانی و

در نتیاه مطابق قاعده استفاده معقو  و منصفانه، هی  دولتی یوق نودارد از    (116 :2009

منب  آبی مشتفک به نحود استفاده کند که موجب ایفاد آسیب به سفزمین کشوور دی وف   

کام  دولت دی ف از منبو    ماندن بهفه یبموجب ها به نحود باشد که شود یا این استفاده

. چنانکه در قسمت او  اشاره شود، ایون قاعوده در تعوداد بسویارد از      شودآبی مشتفک 

مفبو  به آب و رویوه قضوایی    آور الزام فیغاد، اسناد المللی و منطقهبین دها نامه موافقت

 ارد.ها یکایت از عففی شدن آن دو طفز عم  دولت شده است هذیففته

 

 بر سر استفاده از آب ها تعارض. تعهد به مدیریت و رفع 4

هیفامون آب است که قواعد  ها تعارضموضوع دی ف در ییطه امنیت آب، بحث 

مخاصمه و هس از  نیدر ی، یعنی در زمان صلح آن در سه بخ  هی  از مخاصمه

 است. یبفرس  قاب مخاصمه 

 

 آبی در زمان صلح های تعارضمدیریت  .4-1

 هاد تعارضالمللی باشد. بین هاد تعارضتواند یکی از عناصف ایاادکننده آب می

المللی و یا مخاصما  مسلحانه المللی ممکن است در دو شک  عمده اختالفا  بینبین

المللی المللی، خود یکی از عوام  نابسامانی در عفصه بین. اختالفا  بینکنندبفوز 

. از این رو، هستندایااد مخاصما  مسلحانه  ساز نهیزمو در مواردد نیز  شوند میتلقی 

به  المللی را در گفولح و امنیت بینمنشور سازمان مل  رسیدن به هدف یفظ ص
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- المللی قفار دادهآمیز اختالفا  بینکارگیفد اصولی مانند اص  ی  و فص  مسالمت

دانان، این اکثف یقوقکه به زعم  (Charter of United Nations, 1945: Art. 2(3)) است

-و می (517: 7988 ،)ضیایی بی دلی اص  مکم  اص  من  تهدید یا توس  به زور است

المللی در جهت هیش یفد از تواند یکی از راهکارهاد مناسب سیستم یقوقی بین

 شود.المللی قلمداد بین هاد تعارض

ها اد زندگی انسانها و نیز در بقآب از جمله عناصف مهم در توسعه و هیشففت دولت

کنند سهم خود را از دولتی و غیفدولتی همواره تالش می کنش فانو همه  شودتلقی می

المللی بین اففاد با هاد موجود افزای  دهند. در نتیاه امکان بفوز اختالفا  بینآب

 انکار  قاب  فیغغیفدولتی امفد  کنش فانها با ها با یکدی ف و دولتیکدی ف، دولت

 است.

الملو  عموومی   موضوع اختالفا  اففاد بف سف استفاده از آب از یوزه یقووق بوین  

اموا یو  و   ؛ ها مورد رسیدگی قوفار گیوفد  شود و باید در محاکم داخلی دولتخارج می

غیفدولتوی   کنشو فان ها با ها با یکدی ف و دولتاختالفا  بین دولت زیآم مسالمتفص  

ین یی را بفاد اها سازوکاربینی و عمومی آن را هی المل  از مسائلی است که یقوق بین

فص  ششم منشوور سوازمان   . (De Chazournes, 2013: 197-247) است منظور ایااد کفده

المللی مقفرا  عامی در ایون  آمیز اختالفا  بینمل  متحد با عنوان ی  و فص  مسالمت

المللی اعوم از  هاد سیاسی و یقوقی ی  و فص  اختالفا  بینخصو  وض  و روش

گفد، سازش، داورد، رسیدگی قضایی، توس  بوه مؤسسوا  یوا    مذاکفه، تحقیق، میانای

-هکوفد اد و نیز ارجاع اختالف به مام  عمومی و شوراد امنیت را مقفر تفتیبا  منطقه

هاد هوی  بینوی   روش گونه نیا(Charter   of United Nations, 1945: Chapter. VI). است

اختالفوا  آبوی نیوز     شام  ه موضوع خاصی محدود نیستند و در نتیاهشده در منشور ب

مفبوو  بوه آب در    دهوا  نامه موافقتها در ضمن انعقاد بفخی شوند. به عالوه، دولتمی

هوا را جهوت یو  و فصو      اد یک یوا چنود موورد از ایون روش    سطح جهانی و منطقه

صی را با این هودف تمسویس   هاد خااند و یا کمیسیونبینی کفدهاختالفا  ایتمالی هی 

بینی شده در سوازمان  ص  هی هاد ی  و فهاد خا  مانند روشاند. بفخی رویههکفد
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دیووان دادگسوتفد    و ، توافقناموه تاوار  آزاد آمفیکواد شومالی )نفتوا(     تاار  جهانی

توانند در ی  و فص  موضوعا  مفتبط به مسائ  آبی تحوت صوالییت   اروهایی نیز می

 خود کارا باشند.

المل  در یوزه یقوق بین عمدتاًغیفدولتی  کنش فانها و اختالفا  آبی بین دولت

از  (De Chazournes, 2013: 218). گیوفد قوفار موی   دگوذار  هیسفماالمل  بشف و یقوق بین

، نهواد ایکسوید اسوت. در    دگوذار  هیسفمادر دستفس اففاد در یوزه  سازوکارهادجمله 

د به اففاد امکان طف  دعوا در نهادهاد سازمان ملو   یوزه یقوق بشف نیز در بفخی موار

دادگواه اروهوایی یقووق     کمیته یقوق بشوف،  اد یقوق بشف مث متحد یا نهادهاد منطقه

شوده   دادهبشف دادگاه آمفیکایی یقوق  و بشف، کمیسیون آففیقایی یقوق بشف و مفدمان

 .است

و تخصصوی،   سوفی  با وجود این، به دلی  اهمیت مسائ  آبی و ضفور  رسیدگی 

اد در و یا ایاواد شوعبه  المللی ی در زمینه مسائ  آبی بینطف  ایااد یک دادگاه تخصص

 تواند راه شا باشد.موضوع آب در نهادهاد موجود می

-المللی، ایااد همکوارد اختالفا  بین زیآم مسالمتافزون بف موضوع ی  و فص  

بفدارد و یفاظت از مناب  آبی ففامفزد بوه  اد در خصو  بهفهالمللی و منطقهبین هاد

لملو  بوه منظوور هیشو یفد از     اهاد مورد توجه یقوق بینطفق مختلف، از دی ف روش

-ینعفصوه بو   کنش فانآبی است که ایااد همبست ی و روابط دوستانه بین  هاد تعارض

بوه   . تعهود کنود است دستیابی به امنیوت آبوی را تسوهی      دهد و قادرالمللی را نتیاه می

، در اسوت الملو  محویط زیسوت    همکارد عالوه بف اینکه یکی از اصو  مهم یقوق بین

 .است شدهالمل  آب درج منشور سازمان مل  متحد و دی ف اسناد مفبو  به یقوق بین

 

 آبی در مخاصمات مسلحانه های تعارض. مدیریت 4-2

زیوفا   ،استبفخوردار  یتوجه قاب خال  مخاصما  مسلحانه نیز از اهمیت  آب در

گیوفد و هوم   آب و تمسیسا  آبی هم به عنوان قفبانی، هدف یمال  نظوامی قوفار موی   

توانند از آب به عنوان تاکتیک و سوال  جن وی بوه شوک  تخفیوب      طففین مخاصمه می
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آب،  آلووده کوفدن  ، مسوموم سوازد و   یرسان آبهاد ها و کانا تمسیسا  آبی، قط  لوله

بقوا  یا از بوین بوفدن یوداق  شوفایط الزم بوفاد       و تغییف مسیف آب جهت اهداف نظامی

 (.075-076: 7932 ،)کاهونئفا و نانی کنند استفاده

قواعد صوفیح و مسوتقیم انودکی بوه موضووع آب       المل  بشفدوستانهدر یقوق بین

اما اصو  و قواعد عام یقوق بشفدوستانه مث  اصو  محودودیت    ؛است افتهیاختصا  

هاد مخفب از جملوه موواردد   د نبودن استفاده از سال ها و ابزار جن  و نامحدوروش

هواد  بفدارد قفار گیفد و بف اساس آن، اسوتفاده تواند در این زمینه مورد بهفهاست که می

ها که مناف بوه نقوض اصوو     از آب مانند انهدام سدها و یا تغییف مسیف رودخانه بار انیز

 .(762: 7935 ،هیموی و مشوهدد  )ف شود ممنوع خواهد بودو ضفور  میتفکیک، تناسب 

بف مبناد همین اص ، ممنوعیت یمله به تمسیسا  یاود نیفوهواد خطفنواک از جملوه    

 ,Protocol I)اسوت هواد ژنوو در ایون زمینوه     از قواعد مهم کنوانسیون بندها آبسدها و 

1977,Art. 56) (Protocol II, 1977: Art. 15).  چنین به موجوب اصو  تفکیوک، آب و    هم

باشند، نباید به عنوان اهوداف   یفنظامیغمناب  آبی تا زمانی که منبعی بفاد بقاد جمعیت 

مضواف بوف ایون، یوق       (Protocol I, 1977: Art. 52(1)). نظامی مورد یمله قوفار گیفنود  

دستفسی به آب آشامیدنی سالم، به عنوان یک یق بشوفد، در خوال  جنو  هوم بایود      

عایت شود و ضمن تحمی  تعهد منفی من  آسویب بوه منواب  و تمسیسوا  آب، تعهود      ر

مثبتی در جهت ففاهم کفدن آب آشامیدنی سالم بف عهده متخاصمین و نهادهاد مسوئو   

آب بوفاد موفدم    توممین  دهد. به همین دلیو  ب سفخ قفار میالمللی صلیمانند کمیته بین

 ,Geneva Convention (III), 1949: Arts. 20(2))اسوفا  ، شوده  بازداشوت افوفاد   ،یفنظوام یغ

و نیوز   (Geneva Convention (IV), 1949: Arts. 85(2), 89(3) 127) ؛((3)46 ,(3)29 ,(2)26

من  به قحطی کشاندن جمعیت غیفنظامی از طفیق آسیب بوه منواب  و تمسیسوا  آبوی و     

المللی در اسوناد ژنوو درج   المللی و غیف بینآبیارد در هف دو نوع مخاصمه مسلحانه بین

ایون مقوفره بوه     .(Protocol II, 1977: Art. 14) (Protocol I, 1977: Art. 54(2)) اسوت  شده

همفاه تعهد به یمایت از اشویاد الزم بوفاد ییوا  انسوانی، اموفوزه از مواهیتی عففوی        

 هسوتند الفعایوه  المللوی الزم بفخوردارند و از این جهت بوف کلیوه اعضواد جامعوه بوین     
(Henckaerts & Doswald-Beck, 2005: rules. 7, 8, 14). 
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 7و بند  95ماده  9یمایت عام از محیط زیست در مخاصما  مسلحانه که در بند 

 ,Protocol I, 1977: Arts. 35(3))  اسوت  گففتوه موورد توجوه قوفار     هفوتک  او  55ماده 

و شودید بوف محویط     متخاصمین را از اناام اقداماتی که آسیب گستفده، طووالنی  ((1)55

، این قاعده استکند، من  کفده و چون آب از عناصف مهم محیط زیست زیست وارد می

مسولحانه اهمیوت دارد.    در جهت یفظ امنیت زیست محیطی آب در خال  مخاصما 

هاد اصوال  زیسوت محیطوی    کنوانسیون مل  متحد راج  به ممنوعیت توس  به تکنیک

هوایی  هم از اسناد مهمی است که اسوتفاده از تکنیوک   73167)انمود(  یفنظامیغنظامی و 

 ENMOD) کنود ممنووع موی   سوازد مبود  موی  « سوال  »سوت را بوه یوک    کوه محویط زی  

Convention, 1976). المل  موضووعه، در یمایوت از   بفخی از قواعد یقوق بین بنابفاین

مناب  آبی در مخاصما  مسولحانه و ضوفور  فوفاهم کوفدن آب کوافی و سوالم بوفاد        

آورد را بف متخاصمین اعما  داشته و از این جهت در یصو  غیفنظامیان، تعهدا  الزام

 کنند.امنیت آبی نق  مهمی را ایفا می

 

 آبی پس از مخاصمات مسلحانه های تعارض. مدیریت 4-3

هس از اتمام مخاصما  فعا  نیوز بازگشوت بوه یاکمیوت قوانون و صولح هایودار        

-تواند بف امنیت آبی تمثیفگذار باشد. قلمفود فعالیت می است که زیبفان  چال  دا مسئله

)ماننود   بازسازد هس از جنو  هاد مورد بفرسی در این یوزه شام  دو موضوع اصلی 

( و زده جنو  آب آشوامیدنی بوفاد موفدم منواطق      تممینو  یرسان آببازسازد تمسیسا  

جن  بوه یود   شود. مقفرا  و چارچوب یقوقی بفاد دوره هس از می جبفان خسار 

-الملو  موی  از یقوق بوین  سازوکارهاییقواعد و  ا ،با این ی .کافی توسعه یافته نیست

2تواند بف این مهم یاکم باشد.
 

هاد آسیب دیوده از  در موضوع بازسازد، ارائه کمک بشفدوستانه به مفدم سفزمین

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental 

Modification Techniques (ENMOD Convention), 1976. 
2. See:  Resolution “Strengthening Legal Protection for Victims of Armed Conflicts”, 31st 
International Conference of the Red Cross and Red Crescent, (28 November–1 December 
2011), p. 18. 
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. یکوی از مووارد تحوت    استتفین ملزوما  در یین و هس از مخاصما  مسلحانه مهم

مورد نیاز بفاد مفدم آسیب دیوده در  مناب  آبی شمو  این موضوع، تعهد به ففاهم کفدن 

در ابتدا بوف عهوده دولوت یواکمی اسوت کوه جنو  در         فهیوظ. این استمناطق جن ی 

است و در صور  عودم توانوایی، آن کشوور موظوف بوه قبوو         سفزمین آن بفوز کفده

المللی صلیب سفخ و وطه مانند کمیته بینالمللی مفبهیشنهاد کمک از سود نهادهاد بین

هاد بشفدوستانه ارائه دهنده کمک کارکنانهاد ثالث است. یمایت از در مواردد دولت

هاد آبی هستند نیز از ملزوما  در از جمله مهندسانی که مسئو  تعمیف تمسیسا  و لوله

افوفادد در  و یمله بوه چنوین    (Tignino, 2016: 91-92) یین و هس از مخاصما  است

 Rome Statute of)شده استان ارد المل  کیففد در ذی  جنایت جن ی جفمیقوق بین

the International Criminal Court, 1998, Arts. 8(2)(b)(iii),8(2)(e)(iii)). 

نق  مهمی در المللی که در امف بازسازد هس از مخاصما ، از جمله نهادهاد بین

دار اسوت،  و تضمین دستفسی به آب در طو  و هس از مخاصما  مسلحانه عهده تممین

در  7«آب و سوکونت اه ». این سازمان با تمسیس نهواد  است سفخالمللی صلیب کمیته بین

-هاد کمیته در این امف، نه تنها وضوعیت این مسئولیت را نهادینه کفد. فعالیت 7381دهه 

آب و تعمیوف   تممینمث   مد  یطوالنهاد عالیتبلکه ف دهدهاد اضطفارد را هوش  می

هواد  بوه منواطق شوهفد و روسوتایی و هیشو یفد از بیموارد       یرسان آبتمسیسا  آبی، 

ها کمیته از کمک دی وف  . در اناام این فعالیتفدیگ یدر بفممفتبط به آب را نیز  دارواگیف

عالی سازمان مل  بوفاد  کمیساریاد و  المللی و غیفدولتی مانند یونیسفهاد بینسازمان

 .(Tignino, 2016: 92)شود مند میامور هناهندگان بهفه

هواد زیسوت   از دی ف تعهدا  مهم در یوزه بازسوازد، ضوفور  اناوام ارزیوابی    

هس از اتموام   معموالًمحیطی از خسارا  ناشی از مخاصما  به محیط زیست است که 

   آثوار زیسوت محیطوی وارده   گیفد و باید اقداماتی در جهت رفو مخاصما  صور  می

 .(Tignino, 2016: 93) اناام شود

تواند به هیشو یفد، کواه  و   بفخی از قواعد و مقفرا  ناظف بف خل  سال  نیز می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. ICRC Water and Habitat Unit. 
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هاد زیست محیطی از جمله نسبت به منواب  آبوی موؤثف باشود. قواعود      آسیب دساز هاک

هاد ه از مین و تلهدر مورد ممنوعیت و محدودیت استفاد 7336مندرج در هفوتک  دوم 

 Protocol II on Prohibitions or) هواد متعوارف،  سوال   7381انفاوارد بوه کنوانسویون    

Restrictions on the Uses of Mines, Booby-Traps and Other Devices, to 1980 

convention, 1996: Art. 3.2)        کنوانسویون ممنوعیوت توسوعه، تولیود، انباشوت و ذخیوفه

هفوتکو    (Chemical Weapons Convention, 1993: Art. 3) ،7339ایی هواد شویمی  سال 

 Protocol V on Explosive Remnants of) ( بقایاد انفاارد ناشی از جنو ، 2119هنام )

War to 1980 convention, 2003: Art. 9)  ادهواد خوشوه  کنوانسیون سال (Convention 

on Cluster Munitions, 2008: Art. 5)  و انهودام و منو     دساز هاکو... تعهدا  مفبو  به

-هاد مخفب زیست محیطی را در طو  و هس از مخاصما  مطف  میاستفاده از سال 

 کنند.

الملو  بشوف و   بینی شده در یقوق بینهی  سازوکارهاددر ییطه جبفان خسار ، 

ما  و مفبوو  بوه آب در مخاصو    جوفائم ان وارد  المل  کیففد از جمله جفمیقوق بین

از جن   دهید بیآسالمللی کیففد و نیز مفاجعه اففاد هاد بیندر دیوان ها آنرسیدگی به 

توانود نقو  مهموی    ، میها آناد یقوق بشف و طف  دعوا در به نهادهاد جهانی و منطقه

. در کنود ، کاه  آالم قفبانیان و ماازا  خاطیان هس از مخاصما  ایفوا  دصلح سازدر 

یموال   » کوفد غزه اشاره کفد که اعالم  ابی قتییق ئتیهبه گزارش توان این مورد می

تواند جنایوت  علیه مناب  آبی با هدف محفوم کفدن مفدم از ابزارهاد ضفورد ییا  می

مطفویوه   هیقضو  (UN Doc. A/HRC/12/48, 2009: para. 75).  «علیه بشفیت قلمداد شود

علیوه سوودان،    2«مفکز یقوق اسکان و اخفاج»و  7«سازمان یقوق بشف سودان»از سود 

ن کوفد بوود کوه مسوموم     2113در کمیسیون آففیقایی یقوق بشف نیز رأیی مهم در سا  

هوا  مناب  آبی در طو  مخاصمه دارفور را نقض منشوور آففیقوایی یقووق بشوف و خلوق     

 Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and) دانسووت

Evictions (COHRE) v. Sudan, 2009, para. 212)     و به نوسوازد تمسیسوا  اقتصوادد و

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Sudan Human Rights Organisation 
2. Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) 
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اجتماعی در دارفور و ارائه خدما  آبی به عنوان یک عنصوف ضوفورد بوفاد بازگشوت     

 .(Tignino, 2016: 99) هناهندگان و آوارگان داخلی اشاره کفد

الملو  در جهوت   یقوق بینشود که دریافت می طور نیاآنچه گفته شد  زا ،بنابفاین

هوا  اناام وظیفه او  خود در ارتقاد امنیت آب یعنوی تعیوین یقووق و تکوالیف دولوت     

اما در جهت ایفاد وظیفه دوم یعنی تمسویس نهادهوایی    ،داشته استهاد زیادد هیشففت

؛ اگفچوه  نکفده اسوت ها موفقیت چندانی کسب در جهت همکارد هایدار آبی بین دولت

  یونپ و شوراد جهانی آب در شناساندن ابعاد مختلف مفهوم امنیت نق  نهادهایی مث

اسوت. بوا ن واهی     انکوار  قاب   فیغها به اناام اقداماتی در این زمینه آب و تشویق دولت

تووان بوه   المللی میها و دی ف نهادهاد بینها، سازمانکلی به قواعد یقوقی، رویه دولت

لملو  در بیوان اصوو  و مقوفرا  بوفاد ایاواد       افعالیت یقوق بوین  این نتیاه رسید که

شود. ضعیف ارزیابی می نسبتاًوضعیت امنیت آب، قود و عملکفد آن در مفیله اجفایی 

المللوی  هاد یقووقی بوین  است که در مفیله اجفا، تالش توجه قاب این نکته نیز  هفچند

الی ضوفورد  مو  توممین ها، المللی به وی ه دولتبین کنش فانبدون وجود تمای  سیاسی 

توانود بوه    نموی  تنظیم قواعد و ایااد نهادهاد مناسوب ، بفاد یمایت از سطو  همکارد

 تنهایی مؤثف باشد.

 

 یریگ جهینت
المللوی  المل ، مفاهیمی چوون امنیوت بوین   با روند انسانی شدن یقوق بین زمان هم

رن ی انسانی به خوود گففوت و از معنواد صوفف مصوونیت از خطوفا  نظوامی علیوه         

 نیازهاد اساسوی  تممینها دور شده و به سمت آسودگی خاطف انسان از یاکمیت دولت

او تغییف معنا داد. در نتیاه این روند، ابعاد جدیدد از امنیت همچون امنیوت آب شوک    

گففت. امنیت آب به بیان ساده به مفهوم اطمینان خاطف جوام  از وجود مناب  آبی کوافی  

مفبوو  بوه آب    هواد  تعارضب  آبی و ایمنی از خطفا  و و سالم، دستفسی آسان به منا

المللوی و سیاسوی اصوطالیی جدیود و نوظهوور      . این مفهوم اگفچه در عفصه بیناست

است اما با تعمیق فزاینده بحفان جهانی آب، اهمیوت درک معنواد امنیوت آب و توالش     
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 .است افتهیآن افزای   تممینبفاد 

المللی تاکنون به طوور  اعد یاکم بف جامعه بینالمل  به عنوان قواگفچه یقوق بین 

معنا نیست کوه ایون    اما این به آن نپفداخته استخا  و مستقیم به موضوع امنیت آب 

هاد مختلوف  ییطه زیفا ،استشاخه از یقوق در رابطه با امنیت آب دچار خأل یقوقی 

دستفسوی   ینتممو یفاظت از مناب  آب قاب  دستیابی،  تممینموضوعی امنیت آب شام  

هواد  آبی در ذی  شواخه  هاد تعارضها به آب و باالخفه، مدیفیت  متوازن اففاد و دولت

  الملو المل  مناب  آبی ففامفزد، یقوق بینیقوق بین المل  از جملهینمختلف یقوق ب

ه و شود مطوف   الملو  بشفدوسوتانه   المل  بشوف و یقووق بوین   محیط زیست، یقوق بین

دهود. اگفچوه هیشوففت یقووق     المللی قفار میعفصه بین  فانکنشتعهداتی را بف عهده 

، اموا چوارچوب   نبووده اسوت  المل  در زمینه مدیفیت مناب  آبی ففاموفزد چشوم یف   بین

. از جمله راهکارهواد موؤثف نظوام    شده استیقوقی کلی یاکم بف این موضوع تشکی  

معقوو  و منصوفانه در   توان به قاعده اسوتفاده  امنیت آب می تممینالمللی در یقوقی بین

تابعوان   میوان هوا  ها، تعهد به من  آسویب ففاموفزد، توسوعه همکوارد    ی آبمدیفیت کم 

همکوارد و  المل  و هایبندد بوه اصوولی چوون ایتیوا ، هیشو یفد،      مختلف یقوق بین

چنوین  ها اشاره کفد. هم آنها و یفظ کیفیت در جهت مدیفیت آلودگی آب رسانی اطالع

امنیت مناب  آبی بفاد آینودگان اصو  توسوعه هایودار را      تممینمنظور المل  به  یقوق بین

کنود. تعهود بوه    ها اسوتفاده هایودار از منواب  آبوی را توصویه موی      مطف  کفده و به دولت

ها و بالیواد آبوی نیوز از    ها و بازسازد صدما  ناشی از بحفانهیش یفد، کاه  آسیب

. اگفچوه قواعود   اسوت امنیوت آب   نتوممی المل  در راستاد دی ف راهکارهاد یقوق بین

و بوه   آور الوزام  فیغدر قالب اسناد  عمدتاًالمللی در این ییطه ابتدایی است و  یقوقی بین

الملو   هواد یقووق بوین    تووان در دی وف یووزه   اند اما موی بفوز یافته تعبیفد یقوق نفم

 ممینتو  بوالطب  هوا و  آور را جستاو کفد کوه در مودیفیت بحوفان   موضوعه تعهداتی الزام

رسانی شفایط بحفانی به دولت ها به اطالعامنیت آب مفید هستند؛ مانند الزام همه دولت

تعهود   هیش یفانه، من  آسیب ففاموفزد و  در معفض خطف، لزوم اناام اقداما  ایتیاطی،

المللوی در  . یفکت متفقیانوه جامعوه بوین   دیدهبه دولت آسیببه همکارد و امدادرسانی 
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آب آشامیدنی سالم به عنوان یک یق بشفد و تالش بف اجوفاد  جهت شناسایی یق بف 

امنیت دستفسوی افوفاد بوه     تممینالمل  در مسیف هاد مثبت یقوق بینآن نیز از دی ف گام

ها موظف هستند در استفاده از مناب  آبی مشتفک، مطوابق  دولت ،. افزون بف ایناستآب 

هاد دی ف به مناب  آبوی  تفسی دولتقاعده استفاده معقو  و منصفانه عم  کفده و در دس

-آمیز اختالفا  بین ها به ی  و فص  مسالمتمورد نیاز، مانعی ایااد نکنند. تعهد دولت

به قواعد یمایتی از آب در خوال    ها آنچنین هایبندد المللی و من  توس  به زور و هم

، از تف تمسیسوا  آبوی هوس از مخاصوما     مخاصما  مسلحانه و بازسازد هف چه سفی 

و در  شوود المللی است که مناف به بفقفارد وضعیت امنیوت آب موی  جمله تعهدا  بین

 توممین  بفاینبنا؛ کندالمللی نق  مهمی ایفا می صلح و امنیت بینیفظ، ایااد و بازگشت 

هوا،  المللی به وی ه دولت زمند همبست ی بیشتف کنش فان بینبهتف و مؤثفتف امنیت آب نیا

گیوفد از مشوارکت   مناف  متقاب  و نیوز بهوفه   صففاًالمللی و نه معه بینبف مبناد مناف  جا

هاد مختلف المللی دولتی و غیفدولتی، مشارکت گفوههاد بیندی ف نهادها مانند سازمان

اسوت. شوایان    هوا  بف تصمیمها، اجفا و نظار  گیفد در تصمیم اد منطقهو نهادهاد  مفدم

تواند به تنهایی بار کاه  روند فزاینده ناامنی آب المل  نمیذکف است اگفچه یقوق بین

-تواند در ایااد تعهد، اعتماد و یسن نیت بین اسوتفاده کم می گیفد اما دست بف دوشرا 

 .کندکنندگان از مناب  آب و تقویت نهادهاد مدیفیتی آب نق  مهمی ایفا 
 

 منابع
 فارسیالف. 

 قواعد و اصو  تطبیقی مطالعه»( 7935محسن عبداللهی ) جال  و، ففیبا، عطارد، هیدآور

، 2 ،70، فصلنامه علوم محیطی، «ففامفزد دها رودخانه در آب تقسیم بف یاکم یالملل نیب
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 مفهوم بف آن تمثیف و یالملل نیب امنیت و صلح از جدید تفسیف( »7939) داریوش اشفافی،
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 ،«المل  نیب یقوق تضاد در تفکیه در ایلیسو سد ساخت» (،7936) اسار اردو،
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، در: (19/13/7931) ،«افغانستان و ایفان
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 هاد آبفاه از یفانیکشت فیغ دبفدار بهفه یقوق( »7930) خطیبی عطیه و شیفین شیفازیان،

 .19-85 ، صص0 ،2،زیست محیط و توسعه پایداری، ،«هایدار توسعه به ن اهی با لیلالم بین

 :تهفان ،بشر الملل نیب حقوق در سالم آشامیدنی آب بر حق (7930) مهزاد نیا، صفارد

 .ماد ففهن ی و علمی مام 

 .دان  گنج کتابخانه تهفان: ،عمومی الملل نیب حقوق (7988) محمدرضا بی دلی، ضیایی

مجله مطالعات  ،«نق  یقوق عمومی در کنتف  مصفف آب( »7931ففیادد، مسعود )

 .767-731 ، صص7، 71، حقوقی دانشگاه شیراز

 مخاصمات در زیست محیط از حمایت( 7935) دمشهد علی و الهزیعز فهیمی،

 .تهفان: خفسندد ،بشردوستانه الملل نیب حقوق و اسالم منظر از مسلحانه

 و تفجمه ،آب مدیریت و حقوق اصول (7932) آنی مارسال و آگوستو دانته کاهونئفا،

 شهف یقوقی هاده وه  و مطالعا  مؤسسه تهفان: عباسی، اصلی و عبداللهی محسن: تحقیق

 .دان 

 

 انگلیسی ب.
Aronsson-Storrier, Marie (2017) “Sanitation, Human Rights and 

Disaster Management”, Disaster Prevention and Management, 
26, 5, pp. 514- 525. 

De Chazournes, Laurence Boisson (2013) Fresh Water in 
International Law, Oxford: Oxford University. 

Grigg, Neil S. (2016) “Water Security, Disasters and Risk 
Assessment”, In: Neil s, Grigg, Integrated Water Resource 
Management, an Interdisciplinary Approach, London: 
Palgrave Macmillan, pp. 375-393.  

Kuokkanen, Tuomas (2017) “Water Security and International Law”,  
PERLPLJ, 20, pp. 1-22. 

Leb, Christiana (2013) Cooperation in the Law of Transboundary 
Water Resources, Cambridge: Cambridge University Press. 

Phan, Hà Lê & Winkler, Inga T. (2016) “Water Security”. In: S. C. 
Breau, & K. L. Samuel, Research Handbook on Disasters and 



 
 222 7938 دوم، تابستان، شماره یازدهمدوره 

International Law, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar 
Publishing, pp. 295-318. 

Rieu-Clarke, Allistair S. (2008) “A Survey of International Law 
Relating to Flood Management: Existing Practices and Future 
Prospects”, Natural Resources Journal, 48, pp. 649-677. 

Tarlock, Dan (2008) “Water Security, Fear Mitigation and 
International Water Law (Symposium)”, Hamline Law Review, 
31, 3, pp 703-728. 

Tignino, Mara (2016) “Water During and after Armed Conflicts: What 
Protection in International Law?”, International Water Law, 
1.4, pp. 1-111.  

Wouters, Patricia (2005) “Water Security: What Role for International 
Law?” In Doods, Felix & Tim Pippard, Human and 
Environmental Security: An Agenda for Change, London: 
Earth Scan, pp. 166-181. 

Wouters, Patricia,  Vinogradov, Sergei & Bjørn- Oliver Magsig 
(2009) “Water Security, Hydrosolidarity, and International Law: 
A River Runs Through It….”, Yearbook of International 
Environmental Law, pp. 97-134. 

 

 ج. اسناد

Case Relating to the Territorial Jurisdiction of the International 
Commission of the River Oder, (UK/ Pol), Judgement, P.C.I.J. 
Reports, Ser. A, No. 23, 1929. 

Charter of United Nations, (1945). 
Convention on Cluster Munitions, (2008). 
Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use 

of  Environmental Modification Techniques (ENMOD 
Convention), (1976) 

Convention relating to the Development of Hydraulic Power affecting 
more than one State,  )1923( 

Convention on the Prohibition of the Development, Production, 
Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their 
Destruction, (1993). 

Gabcikovo- Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgement, I.C.J. 
Reports 1997. 

Human Development Report 1994: New Dimensions of Human 
Security. Oxford University Press, (1994). 

International Law Commission (ILC), Draft Articles on the Law of 



 
 ... ها نسبت به امنیت آب دربفرسی تعهد دولت 223

Transboundary Aquifers, with Commentaries, (2008). 
International Law Commission (ILC), Draft Articles on the Protection 

of Persons in the Event of Disasters, (2016). 
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on 

Climate Change, (1997). 
Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on 

Climate Change, (2015). 
Protocol II on Prohibitions or Restrictions on the Uses of Mines, 

Booby-Traps and Other Devices to 1980 Convention, (1996). 
Protocol V on Explosive Remnants of War to 1980 convention. 

(2003). 
Resolution “Strengthening Legal Protection for Victims of Armed 

Conflicts”. 31th International Conference of the Red Cross and 
Red Cresent, (2011). 

Rome Statute of the International Criminal Court, (1998). 
Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and 

Evictions (COHRE) v. Sudan, Communication No. 279/03 & 
296/05 (African Commission on Human and Peoples’ Rights 
2009). 

The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers, 
(1966). 

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
(CESCR), General Comment No. 15: The Right to Water (Arts. 
11 and 12 of the Covenant), 20 January 2003, E/C.12/2002/11. 
(2003). 

UN Convention on the Law of the Non- Navigational Uses of 
International Water Courses, (1997). 

UN Convention relating to the Status of Refugees, (1951). 
UN Doc. A/HRC/12/48, Fact-Finding Mission on the Conflict in 

Gaza, Report, (2009). 
UN Doc. A/RES/70/1, (2015). 
UN Doc. A/RES/64/292, (2010). 
UN Doc. S/23500, (1992). 
UN Doc. S/PV.7959, (2017). 
UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), (1992). 
World Commission on Environment and Development (WCED), Our 

common future. Report of the World Commission on 
Environment and Development. G. H. Brundtland, (1987). 

 
 



 
 224 7938 دوم، تابستان، شماره یازدهمدوره 

 های اینترنتی د. سایت

English Oxford Living Dictionary. (n.d.), “Security”, (2018), in: 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/security.  

UN Water,  (2013), “What is Water Security?Infographic”,(2018), in: 
http://www.unwater.org/publications/water-security-infographi 


