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  مقدمه

، در تداوم زندگی و سلامت ضروري بوده و براي 1تأسیسات بهداشتیآب آشامیدنی سالم و . استآب مایه حیات 
آب آشامیدنی  بهبودیافتهمنابع به  میلیون انسان 884 ا این حال، هنوز. باست یکرامت همگان اساسحفظ 

 ندارند دسترسی بهبودیافته بهداشتی تأسیسات و امکاناتیلیارد انسان به م 5/2 که گونه، هماندسترسی ندارند

، بسیار وخیم تر استگویاي وضعیتی ما حقیقت ا ندنگران کننده هست یموقعیت روشنگراگرچه این ارقام . )1(
 کنند، به سادگی در آمار ملی قرار نمی در مسکن هاي غیر رسمی زندگی می که چراکه میلیون ها انسان فقیري

جست مناسبات نابرابر قدرت ابري و ، نابرقررا می توان در ف تأسیسات بهداشتیگیرند. ریشه بحران کنونی آب و 
در هایی مانند: تسریع چالش ؛محیطی تشدید می گردندزیست اجتماعی و  هايچالشبه واسطه و جو نمود که 

  .)2( آلودگی و کاهش منابع آب افزایش ،یاقلیم اتسازي، تغییرشهر

آشامیدنی  توجه به دسترسی به آب چشمگیر گونه ايبه این موضوع، جامعه بین المللی به  رسیدگی به منظور
در  به روشنیی . چنین دسترسحقوق بشري به رسمیت شناخت یهارچوبچ را در تأسیسات بهداشتیسالم و 

کنواسیون « و »3کنواسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان«، »2کنواسیون حقوق کودك«هایی همچون کنوانسون
 میته اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، ک2002. در سال گرفته استمورد اشاره قرار » 4حقوق افراد داراي معلولیت

 بر یهمگان یاین حق را به عنوان حق وآب تصویب نمود خود را در مورد حق بر  15تفسیري شماره  نظر
، قابل قبول، از لحاظ فزیکی قابل دسترس و مقرون به صرفه براي مصارف شخصی و سالم ،داشتن آب کافی«

 5است. چهار سال بعد، کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر سازمان ملل متحد تعریف نموده» خانگی
 )یسرویس بهداشتتأسیسات بهداشتی (مانند دسترسی به  دستورالعمل هایی براي تحقق حق بر آب آشامیدنی و

 براي اقدام حد کنندهنموده است که نقطه شروع و اصل متکید أت 6متحد ملل توسعهارائه کرد. همچنین برنامه 
 7شوراي حقوق بشر 2008آب به عنوان حق اولیه بشري است. در سال  جمعی در بحث آب و فاضلاب، شناسایی

                                                             
 

1 sanitation 
2 Convention on the Rights of the Child 
3 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
4 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
5 The United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights 
6 The United Nations Development Programme (UNDP) 
7 Human Rights Council 
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الزامات حقوق  کارشناس مستقل درباره«موریتی را با عنوان ، مألزاماتبراي شفاف کردن حوزه و محتواي این ا
  سیس نمود.أت » 8بهداشتیتأسیسات ه آب آشامیدنی سالم و دسترسی ب بشري مربوط به

وظایف عمومی دولت براي تضمین دسترسی  ومتعددي از حق بر آب حمایت کرده  هايدولتقانون اساسی 
سیستم  مراجع قضایی در. همچنین تعیین می نمایندرا بهداشتی  تأسیساتو همگان به آب آشامیدنی سالم 

که شامل  بر آب رسیدگی کرده اند ي از حقرداردر زمینه برخو گوناگونی يهاي حقوقی مختلف، به پرونده ها
بهداشتی  تأسیساتبه  یا عدم دسترسی سرانه و غیرقانونی آب، قطع خودموضوعاتی همانند آلودگی منابع آب

  شود.می

، 10، دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر9بهداشت سازمان جهانی مطالبی از سوي مبتنی بر انتشار این گزاره برگ،
 و مرکز حقوق اقتصادي و اجتماعی  12رسانی آب ، موسسه خیریه کمک11حق مسکن و خلع یدمربوط به  مرکز

با توضیح در مورد اینکه حق بر آب چیست آغاز  نوشتار پیش رواست.  2003در سال » حق بر آب« در حوزه 13 
در دولت ها را  تعهداتو در ادامه  است مثال آورده ویژهشده و در توضیح مفهوم آن براي گروه ها و اشخاص 

هاي پاسخگویی و نظارت ملی، منطقه اي و بین سازوکارو با بررسی اجمالی  نمایدارتباط با این حق تشریح می 
  رسد.المللی به پایان می 

از وضعیت مشابهی در حقوق بین الملل  تأسیسات بهداشتیکه فصل اول نشان خواهد داد، آب و  گونههمان
مثل آرمان هاي توسعه المللی تعهدات بین  برخوردار نیستند. با این حال، در بسیاري از موارد همچون بیانیه ها و

 همزمانکه این امر دلیل اشاره  بهداشتی مناسب با حق بر آب همراه شده است تأسیسات، دسترسی به  14هزاره
  در برخی قسمت هاي متن است. بهداشتیتأسیسات آب و به 

   

                                                             
 

8 independent expert on the issue of human rights obligations related to access to safe drinking water and 
sanitation” 
9 World Health Organization (WHO) 
10 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 
11 the Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), WaterAid 
12 WaterAid 
13 the Center for Economic and Social Rights (CESR) 
14 Millennium Development Goals 
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  آب چیست؟ بر حق-1

 

 بشر قوانین بین المللی حقوق ب در آبر حق  -الف

 بین المللی شناخته نشده است،معاهدات در  يبه عنوان یکی از حقوق مستقل بشر به صراحتکه آب در حالی
 حق دسترسی افراد به آب اشامیدنی سالمبا در رابطه  مشخصی الزامات در بردارندهحقوق بشر قوانین بین المللی 

جهت  سالم آشامیدنی آب میزان کافیشهروندان به  خواهد تا از دسترسیها میز دولت. این الزامات اهستند
 بآپخت غذا و  شست و شوي لباس ها، داشت شخصی،آشامیدن، به براي آب یعنی - مصارف شخصی و خانگی

د ها می خواهچنین از دولتکور، هممذ تاطمینان حاصل نمایند. الزاما - ي حفظ بهداشت فردي و خانهبرا لازم
حریم  حفظ بنیادي براي عنصرن ا، به عنوی مناسببهداشت تأسیسات از دسترسی افراد به تدریجیگونه اي تا به 

 را حفظمنابع آب آشامیدنی ذخایر و کیفیت  همچنین اطمینان حاصل کرده و افراد مت انسانیو کراخصوصی 
  .نمایند

  
  حقوق بشرقوانین بین المللی در  تأسیسات بهداشتی وضعیت

  
از  شمار زیاديبر  یمنفی و عمیق مناسب ندارند. این موضوع تاثیر تأسیسات بهداشتیدسترسی به همچنان  میلیون نفر 2,5 تقریباً

بهره مند  دسترسی به مسکن مناسبفراد از حق ، ادسترسی به امکانات بهداشتی ، بدونمثال به عنوان حقوق بشر می گذارد.
این مسئله علت  گونه اي کهاند، به مستند شده به صورت کاملبر سلامتی  تأسیسات بهداشتیعدم دسترسی به . اثرات نخواهند شد

زیرساخت هاي ضعیف وجود ، همچنین بر سلامت است.حق  ايبر و تهدیدي جدي شناخته شده سال 5یک چهارم مرگ هاي زیر 
  می اندازد. خطرآب را نیز به  بر شدیدي بر کیفیت آب گذاشته و بهره مندي از حقرات اث، بهداشتی

  
رو به به نظر می رسد که تعداد ، ه استبه رسمیت شناخته نشد به عنوان حق مستقلبهداشتی  تأسیسات به یدسترس کهیدر حال

یک  ، در این راستا حرکت می کنند.در سطح ملی ها گذاريو همچنین قانونی، منطقه اي و ملی لبیانیه هاي بین الملاز  افزایشی
از به  ، حمایت خود راتأسیسات بهداشتیآب آشامیدنی سالم و  مسائل حقوق بشري مربوط به در خصوص الزامات کارشناس مستقل

  .اعلام داشته است و مستقل جداگانهی حق رسمیت شناخته شدن این حق به عنوان
  )A/HRC/12/24(ر.ك.  

  
  



٤ 
 

 15در کنفرانس آب ملل متحدبراي اولین بار براي پاسخگویی به نیازهاي انسانی،  آب مفهوم مقتضیات اولیه
 ،همه مردم کنداین کنفرانس تصریح می اجراییبرنامه مطرح گردید.  آرژانتیندر  16دل پلاتا رماشهر ) در 1977(

و کیفیتی  کمیت اب آب آشامیدنی به دارند، حق آنها توسعه و وضعیت اقتصادي و اجتماعی میزان صرف نظر از 
مصوب کنفرانس ملل متحد در  21شماره  دستور کار. باشند دسترسی داشتهبا نیاز هاي اولیه شان  متناسب

 هاي اجراییتعدادي از برنامه  در ادامه کید کرده است.أبر این موضوع تنیز )، 1992( 17محیط زیست و توسعه
. اندنموده عنوان بشر حقوق از یجزئ را بهداشتیو زیر ساخت هاي  سالم ، دسترسی به آب آشامیدنی دیگر نیز

حق مردم که همه  تصریح نمودندها )، دولت1994( 18کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه اجرایی برنامهدر 
 ، پوشاك،کافیغذاي ازجمله ؛ هستنددارا  را -براي خود و خانوادشان -زندگی از استاندارد لازم برايبرخورداري 

 اسکان بشرباره مصوب کنفرانس ملل متحد در دستور کار اسکان بشر،. بهداشتی تأسیساتآب و  مسکن،
 ستانداردابه عنوان بخشی از حق دسترسی به  را تأسیسات بهداشتیآب و  ، نیز1996در سال  19)2هبیتات(

  مورد شناسایی قرار داد. زندگی،مناسب براي 

 حق که همه افراد نموده است منطقه اي نیز بر حق آب تاکید کرده اند. شوراي اروپا عنوان بیانیه هاي
 -سیاآ، رهبران منطقه 2007در سال  را دارا هستند. خوداولیه مقدار کافی آب براي رفع نیازهاي  برخورداري از

را به  یبهداشتاولیه الم و زیرساخت هاي که حق افراد براي دسترسی به آب آشامیدنی ستوافق کردند  اقیانوسیه
 اولین مصوب، 20ابوجا . در بیانیهبه رسمیت بشناسند بشرياز امنیت  نیجنبه بنیادیو  يبشر اولیه عنوان حق

دسترسی  حق که نمودند اعلام هاها و ایالت، رهبران دولت2006در سال  21آمریکاي جنوبی- آفریقااجلاس 
این  . اگرچهخواهند بخشید ءارتقا خود را در قلمرو بهداشتی تأسیساتو سالم و  شهروندانشان به آب پاکیزه

به اهمیت ی در جهت اسیس اراده و  توافق جمعی ولی بازتاب دهنده از نظر حقوقی الزام آور نیستند اظهارات
  . هستند آب بر حق تحقق بخشیدن بهو ن رسمیت شناخت

 -آب بر حق مورد در 15شماره تفسیري  نظر ،، اجتماعی و فرهنگیاقتصادي حقوق ، کمیته2002در نوامبر سال 
براي استفاده  مقرون به صرفه و و قابل دسترسی فیزیکیکافی، سالم، قابل قبول، حق دسترسی همه به آب  یعنی

                                                             
 

15 United Na ons Water Conference, 1977 
16 Mar del Plata, Argentina 
17 Agenda 21, the United Na ons Conference on Environment and Development, 1992 
18 International Conference on Population and Development 
19 the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II) 
20 Abuja Declaration 
21 Africa-South America Summit 
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 1و فرهنگی اقتصادي، اجتماعیحقوق میثاق بین المللی که در حالی .)5(تصویب نمود  را -شخصی و خانگیهاي 
بخشی از حق  آب بر کمیته تاکید کرده است که حق اما آب اشاره نکرده استبر به حق  گونه اي واضحبه 

تلقی خواهد  اك، مسکن و پوشکافیزندگی است و همانند حق دسترسی به غذاي  مناسب دسترسی به استاندارد
با حقوق مربوط  پذیرجدایی نا شکلیاست که حق دسترسی به آب به  تاکید نمودههمچنین  مذکورشد. کمیته 

  ، پیوند دارد.ي کافیبه سلامت، مسکن و غذا

  
تحقق راستاي در لازم الاجرا و  حق دسترسی به استاندارد مناسب زندگیاز برگرفته ، تعدادي از حقوق میثاق 11ماده  پاراگراف اول

 این فهرست نشان می دهد که »جمله از« . استفاده از واژهمی نماید مشخصرا  »ازجمله غذا، پوشاك و مسکن مناسب «این حق 
یک استاندارد  تضمینبراي  دسته بندي ضمانت هاي اساسی به وضوح در آب بر تعریف نشده است. حق یبه عنوان فهرست جامع

  .بقا نیز بشمار می رودبراي  نبنیادی وطبه ویژه که یکی از شر می گنجد؛ زندگی مناسب
  

  3آب، پاراگراف  بر راجع به حق) 2002( 15شماره نظر تفسیري منبع:  
  
  

حق دسترسی به آب  تحققرا براي  ییراهبردها 2حقوق بشر اءعى حمایت و ارتقفر کمیسیون، 2006در سال 
 مربوط به حق تهیه شده توسط کمیته اتخاذ کرده است. این راهبردها از تعاریف بهداشتی تأسیساتآشامیدنی و 

براي دسترسی به امکانات  را به عنوان حق همگانی تأسیسات بهداشتیفاده کرده و حق دسترسی به است آب بر
تمهیدات مذکور منجر به محافظت از سلامت عمومی و  گونه اي کهبه  ،کندتعریف می بهداشتی مناسب

  .)6( زیست گرددمحیط

حوزه و  دردرخواست شوراي حقوق بشر، پژوهشی را  بر بنا دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر، 2007در سال 
 به انجام رسانید بهداشتی تأسیساتمفاد الزامات حقوق بشري مربوط به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و 

)A/HRC/6/3(.  حقوق بشر به این نتیجه رسید که زمان به رسمیت شناختن حق  عالی رکمیس این مطالعهدر
  فرا رسیده است.  به عنوان یکی از حقوق انسانی امکانات بهداشتیدسترسی اشخاص به آب آشامیدنی سالم و 

                                                             
 

1  Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
2 Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights 
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بهداشتی  تأسیساتبا دسترسی به آب آشامیدنی سالم و  ارتباط مشخصی درالزامات  یافزون روز گونهبه همچنین 
از استانداردهاي  یمناسب دسترسی به سطح به عنوان بخشی از حق بیشترو  رحقوق بش ات اساسیمعاهددر 

  د. نشناخته می شوسلامت، حق به زندگی و 

  
مربوط به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و ي ویژه االزامات دربردارنده که  يات بین المللی حقوق بشرمعاهد

   .هستند بهداشتی تأسیسات
  

 14 ماده 2بند ( 1979، مصوب سال زنانعلیه  گونه تبعیضهر کنوانسیون منع( 
  5 ماده(1985، مصوب سال کاري دمات درمانیخ درباره 1سازمان بین المللی کار  161شماره کنوانسیون( 
 27ماده  3بند و  24 ماده( 1989حقوق کودك، مصوب  کنوانسیون( 
  28 ماده( 2006، مصوب یتمعلولداراي حقوق افراد کنوانسیون( 

  
  

تعدادي از  ضمنی در صورتبه  بهداشتی تأسیساتآب آشامیدنی سالم و  دسترسی به الزامات مربوط به همچنین
 از -سایر حقوق بشرحفظ و  ارتقاءاز الزامات مربوط به  که دنوجود دار ی حقوق بشرلبین المل اتمعاهد دیگر
. در تفسیر دنگرد مشتق می -و زندگی فرهنگی کارغذا، سلامتی، ، آموزش، مسکن مناسب، حیاتبه حق  جمله
 6شماره  نظر تفسیري رد بشر، کمیته حقوق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیدر  مندرج حیات برحق 

در  وظایفیحق  این ،گرفتن جان افراد به صورت مستقیم برابرمقابله در علاوه بر که  ) تاکید می کند1982(
ی مثبت اقدامات را ملزم به اتخاذدولت ها و داده  قراربر دوش دولت ها  ءبه ابزار بقا افراد جهت تضمین دسترسی

 بیماري هاي همه گیرسوءتغذیه و  افزایش طول عمر و از بین بردن ،رگ و میر نوزادانمبراي کاهش  به ویژه
 برحق  مورددر )2000(14شماره نظر تفسیري در کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی . نموده است

میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و تاریخچه تاکید می کند که  سلامت بالاترین سطح
 جمله ازتعیین کننده سلامت  و نبنیادیبه لایه هاي  به سلامتحق  مصدق گسترش  آن 12 ماده 2نگارش  بند 

  است. تأسیسات بهداشتیدسترسی به آب سالم و 

به منشور آفریقایی حقوق  الحاقی پروتکلو  1) 1990حقوق و رفاه کودك ( منشور آفریقاییدر سطح منطقه اي، 
دسترسی  در مورد یحاوي الزامات حقوق بشري صریح 2 )2003حقوق زنان در آفریقا ( در مورد ردمانبشر و م
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 موردآمریکایی حقوق بشر در ونیکنوانسهستند. پروتکل الحاقی  تأسیسات بهداشتیآب آشامیدنی سالم و  به
زندگی  د می کند که هر فرد حق دارد در محیطی سالمتاکی 3) 1988اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ( حقوق 

عربی حقوق بشر  مشابه، منشور شکل) دسترسی داشته باشد. به 11ماده  1بند (اولیه و به خدمات عمومی  کند
به رسمیت را سلامت  براي حق همه افراد براي بهره مندي از بالاترین استانداردهاي قابل دستیابی نیز 4) 2004(

و ، آب آشامیدنی سالم اولیه تغذیهدسترسی به ها موظف به تضمین راستاي آن دولتمی شناسد که در 
  ).39 ماده( هستند تأسیسات بهداشتی

و  6)1969(آمریکایی حقوق بشر  کنوانسیون، 5)1996(یی منشور اجتماعی اروپانسخه بازبینی شده اگرچه 
 دسترسی به در مورد اي به الزامات حقوق بشرياشاره به روشنی 7)1981( ردمانممنشور آفریقایی حقوق بشر و 

حفاظت از چنین دسترسی  مربوطه لزوم حقوقیرویه  اما اندنداشته تأسیسات بهداشتیآب آشامیدنی سالم و 
  استنتاج می نماید.  سلامت و زندگی مسکن مناسب، داشتن حق همچون حقوق انسانی دیگر هایی را از

  
، بموجب نسخه بازبینی شده تأسیسات بهداشتیالزامات حقوق بشري فراهم کننده دسترسی به آب آشامیدنی سالم و 

  اروپایی اجتماعی منشور
  

 ییاجتماعی اروپابازبینی شده منشور  31 ماده درذکر شده مسکن مناسب داشتن حق  که اعلام کرد کمیته اروپایی حقوق اجتماعی
  :است تأسیسات بهداشتیآب آشامیدنی مناسب و دسترسی به  درباره یالزامات مشخص حاوي

  
 از لحاظ بدین معنا که مسکن از لحاظ ساختاري امن بوده و ی به مسکن مناسب را تضمین می کند:دسترس 31 ماده 1بند 

را  ، برقتأسیسات بهداشتیزباله،  از جمله آب، گرمایش، دفع تمامی امکانات مربوطه به گونه اي که؛ باشد و سلامت مناسب بهداشت
  .مورد حمایت قرار بگیردآن از سوي قانون  مالکیتحق جمعیت بیش از اندازه در آن زندگی نکنند و ؛ داشته باشد

  
  2005دسامبر  7، 9ماهیت دعوا راي درخصوص الیا،تای علیه 8ااروپایی حقوق رممرکز  پرونده،27/2004شماره  استمنبع: دادخو

                                                                                                                                                                                                    
 

1  Rights and Welfare of the Child 
2  Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa (2003) 
3  Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural 
Rights (1988) 
4  Arab Charter on Human Rights (2004) 
5  Revised European Social Charter (1996) 
6  American Conven on on Human Rights (1969), 
7  African Charter on Human and Peoples’ Rights (1981) 
8 European Roma Rights Centre 
9 Decision on the Merits 
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تأسیسات راجع به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و  مقرراتیحاوي  متعددي ل بین المللیوو اص هاراهبرد
را در هنمایی هاي مفیدي اما را هاي مذکور از لحاظ حقوقی الزام آور نیستندچه راهبردهستند. اگر بهداشتی
یان، کارگران، مثل زنداني ویژه اهاي گروه براي به خصوص چنین دسترسی هایی براي الزامات مشخص رابطه با

  .)7( ارائه می کنند بومی انمردم، سالمندان و  1گان داخلیآوارپناهجویان و 

مشخص دسترسی به آب  گونه اينیز به  بشردوستانه و حقوق بین الملل زیستمحیط  بین الملل حقوق
و پروتکل  2)1949ژنو (کنوانسیون هاي . اندرا مورد حمایت خود قرار داده تأسیسات بهداشتیو  سالم آشامیدنی

 به منظور تأسیسات بهداشتیدسترسی به آب آشامیدنی سالم و  ن) بر اهمیت بنیادی1977هاي الحاقی آن (
پروتکل مربوط « نموده اند. تاکید بین المللیمسلحانه بین المللی و غیر مخاصماتدر افراد  حیاتحفظ سلامتی و 
 »3و دریاچه هاي بین المللیاز آب هاي بین مرزي کنوانسیون حفظ و استفاده « به الحاقی »به آب و سلامت

باید  هاي درگیر در مخاصماتدولت که  اعلام می دارد )1992مصوب کمیسیون اقتصادي ملل متحد براي اروپا (
و از منابع آب اتخاذ نموده  تأسیسات بهداشتیآب آشامیدنی و دسترسی به ایجاد  جهتمناسبی را  اقدامات

) نیز 2003( 4قایآفر یعیمنابع طبو  عتیطبحفاظت از  ونیوانسکنمحافظت نمایند.  آشامیدنی در برابر آلودگی
کافی و تامین منابع آب در جهت تضمین  را تلاش خودحداکثر تا موظف هستند دولت هاي عضو  اعلام می دارد

  .انجام دهند مردم خود برايمتداوم 

دولت  ازجمله ؛ آب هستند بر به حق صریحی ارجاعات داراياساسی کشورها قوانین بسیاري از نهایت، در 
روگوئه. حق دسترسی به درو، آفریقاي جنوبی، اوگاندا و ااکوا ، جمهوري دموکراتیک کنگو،5بولیوي تکثرگراي ملی

؛ مانند به رسمیت شناخته شده است و قوانین مصوب داخلیقوانین اساسی  تعدادي ازنیز در  تأسیسات بهداشتی
نیز اساسی قوانین روگوئه. سایر زایر مالدیو، آفریقاي جنوبی، سریلانکا و ا، جبولیوي گراي ملیر، دولت تکثرالجزای

                                                             
 

1  internally displaced persons (IDPs), 
2  Geneva Conventions (1949) 
3 The Protocol on Water and Health to the United Nations Economic Commission for Europe’s 1992 Convention on 
the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes 
4  African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources (2003) 
5  Bolivia (Plurinational State of), 
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مطرح را  تأسیسات بهداشتیبه آب آشامیدنی سالم و  افراد دسترسیبراي تضمین دولت ها مسئولیت عمومی 
  .)8( می نمایند

 

  آببر ابعاد کلیدي حق  -ب

 خودسرانه و  محافظت در برابر قطع عبارت اند از ها يآزاداین  .است مستلزم آزادي هایی بر آب حق
 سالم عدم تبعیض در دسترسی به آب آشامیدنی بع آب،اغیرقانونی من سازيآلوده  یتممنوع ،غیرقانونی خدمات

 موجود بآ عدم دخالت در دسترسی به منابع ،)مسکن ووضعیت زمین  بر مبنايبه ویژه ( تأسیسات بهداشتیو 
آب و منابع سی به اطمینان از عدم تهدید امنیت شخصی افراد در هنگام دستر کسبو  )منابع سنتی آببه ویژه (

 خارج از خانه هستند. در محیط تأسیسات بهداشتی

 
  دسترسی به حداقل  شامل از این حقوق برخورداري .است حقوق برخیاز  منديهرهب مستلزمآب به حق

در  تأسیسات بهداشتیسالم و آشامیدنی ماندن، دسترسی به آب  سالمو  آب آشامیدنی سالم براي زنده مقدار 
ملی و اجتماعی  در سطوح تأسیسات بهداشتیو مشارکت در تصمیم گیري هاي مربوط به آب و  هنگام بازداشت؛

 است.

وضیح با ترا آب  بر حقحوزه و محتواي کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی،  15شماره  تفسیري نظر 
 گونه ايبه  خانگی براي مصارف شخصی و و مقرون به صرفهدسترسی  آب کافی، سالم، قابل قبول، قابل معناي

 شفاف تشریح نمود.

 
 گونه به باید براي هر فرد کافی و مستمر باشد تا نیازهاي شخصی و خانگی را پوشش دهد،  منابع آب

تامین ا و بهداشت شخصی و خانگی ها، تهیه غذسبراي نوشیدن، براي شست و شو لبا میزان آب لازم اي که
  د.نگیرقرار نمیحوزه حق بر آب  شنا و باغبانی در استخر. سایر مصارف خانگی مانند آب براي شود

 
  

  و نیازهاي مشخص به آب اچ آي وي /ایدز
  

. زخم ها و ]...[به بهداشت شخصی است  ویژهزندگی با اچ آي وي یا ایدز، نیازمند شست و شوي متناوب و توجه بسیار 
مراه با عرق کردن، شسته شوند. تب ه مرتب شکلوند و لباس ها و رختخواب باید به جراحت ها باید به دقت تمیز ش



١٠ 
 

. براي جلوگیري از ابتلا به بیماري سل (شایع ترین ]...[بیشتري بنوشند  آباز افراد ممکن است  بسیاري  متداول بوده و
تر ب بیشآنیازمند  وربا تهویه مطبوع بسیار مهم است. تمامی مواد مذک ییفونی محتمل)، دسترسی به خانه هابیماري  ع

  کامل در دسترس همیشگی قرار ندارد. صورتهستند، چیزي که هنوز به 
  

تأسیسات بین آب، بهداشت،  ارتباط ایجاد زنجیره هاي ارتباطی: ایجاد«،1منبع: کمک هاي آبی به اتیوپی و پروژنیست
  www.wateraid.org – »فکر مشترك --- و اچ آي وي/ ایدز  بهداشتی

 
  

و به  استدسترسی به آب براي حفظ زندگی و سلامتی و رفع نیازهاي اولیه تنها متضمن حق بر آب  بنابراین
 آب لیتر 100تا  50سازمان جهانی بهداشت، بین  براساس اعلامرا نمی دهد.  ناستفاده نامحدود از آ افراد اجازه

دسترسی روزانه هر  .نیاز استمورد  رفع نیازهاي اولیه و حفظ سلامتی اطمینان از براي براي هر نفر در هر روز
موجب ایجاد نگرانی  این مقدار ، ولی صرفرا نشان می دهد حداقل مقدار ممکن آب لیتر 25تا  20شخص به 

 .)9(شت اولیه و مصارف شخصی کافی نیست چرا که این مقدار آب براي بهدا شودمیافراد  سلامت در موردهایی 
وابستگی داشته باشند و ممکن است براي  ویژه ايهستند که ممکن است به مفهوم  هاییشاخص، این مقادیر

باردار زنان مادران شیرده، متفاوت باشد.  عوامل، شرایط اقلیمی یا دیگر کارگروه هایی بسته به وضعیت سلامت، 
  نیازمندند. لیتر آب 100الی  50 ، روزانه به بیش از/ ایدزآي وي اچ و یا افراد مبتلا به

  
  

از بیماري هاي مادرزادي مرتبط با  توسط بیمارانی اشغال شده کهنیمی از تخت هاي بیمارستان ها در دنیا هر زمان در 
  رنج می برند. آب
  

 www.un.org/waterforlifedecadeمنبع: 
 

 

  .شماره  تفسیري نظر بر اساسآب مورد نیاز براي مصارف شخصی و خانگی باید سالم و قابل قبول باشد
د که تهدیدي بر باش رادیولوژیکیخطرات  مواد شیمیایی و ،اید عاري از هرگونه میکروب، انگلآب مصرفی ب 15

آب  از افراد استفادهعدم از  باشد تا ی داشتهقابل قبولهمچنین باید رنگ، بو و مزه آب  سلامت افراد هستند.
بر  شرایطاین د، اطمینان حاصل شود. به نظر برس اي که ممکن است از لحاظ ظاهري سالمتر آلوده جایگزین

                                                             
 

1  WaterAid Ethiopia and Progynist, 

http://www.un.org/waterforlifedecade
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هاي ها (آب بطري) و چاهآب تهیه شده توسط فروشندهب لوله کشی شده، تانکرها، از جمله آ تمامی منابع آب
  گردد.اعمال می محافظت شده

 سازمان يها راهبردمنطقه اي تعریف می گردد. ملی و یا  از طریق استانداردهاي معمولاً سلامت آب آشامیدنی
که  تعریف نموده است را براي توسعه استانداردهاي ملی ییاه، پایه 1آشامیدنیآب  تیفیک يبرا بهداشت یجهان

  .)10( دسلامت آب آشامیدنی تضمین خواهد ش آن، ي درستدر صورت اجرا
  

  
در بدون تصفیه شدن  کشورهاي در حال توسعهدر  درصد از زباله هاي صنعتی 70و  شهري درصد از فاضلاب 90 تقریباً

  قابل استفاده می گردد.آب اغلب منجر به آلوده شدن منابع  آب هاي جاري تخلیه می شوند که
  

 .www.un.org/waterforlifedecadeمنبع: 
  

  
هایی شده آلودگی گسترده منابع آبموجب در بسیاري از مناطق جهان،  مناسب فاضلابیعدم وجود سیستم هاي 

تاکید می کمیته  15شماره تفسیري  نظردر  .از آن استفاده می نمایندخود  ادامه حیاتاست که جوامع براي 
 اصلی در جهت یکی از سازوکارهاي مناسب تأسیسات بهداشتیدسترسی به  که حصول اطمینان از نماید

  هاي آشامیدنی است. آب از کیفیت منابع محافظت
  افراد، با در نظر گرفتن  تمامبراي  وبوده دسترس  باید از نظر فیزیکی قابلبهداشتی  تأسیساتآب و

 . امن قرار گیرددسترسی ، در افراد داراي معلولیت، زنان، کودکان و افراد مسن از جمله ویژههاي اقشار نیاز

  
براي رسیدن به  در هر روز کیلومتري 3تا  2پیاده روي مسافت هاي طولانی  اصلی ما در جوامع روستایی عبارتند از: شکلاتم

هر  در مقابلسیر، صف هاي طولانی در هر مبر روي سرهایمان  لیتري 25تا  20ر آب عمومی، حمل ظرف هاي سنگین شی
  را تهدید خواهد نمود.کل روستا وجود داشته باشد  مشترك نقطهاین در  عامل آلوده کننده اي چنانچه .آب شیر

  
  2003،  2»صداي آب«زنان اهل آفریقاي جنوبی، پروژه منبع: 

  
  

                                                             
 

1  WHO Guidelines for Drinking-water Quality 
2 “Water Voice” project, 

http://www.un.org/waterforlifedecade
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مستلزم  اما هر خانه ندارد درون در تأسیسات بهداشتیآب و دسترسی به بر لزوم  آب دلیلی بر که حقدر حالی
باید  تأسیسات بهداشتیآب و  همچنین .معقولی از هر خانه است و یا با فاصلهدر نزدیکی  چنین امکاناتی وجود

نیز  آوارگان داخلی بازداشت و کمپ هاي پناهندگان و در مدارس و بیمارستان ها، محیط هاي کاري، مراکز
  وجود داشته باشد.

  
  کیلومتر است. 6میانگین مسافتی که زنان در آفریقا و آسیا براي دسترسی به آب طی می کنند 

  
  

مصرفی  مسافت طی شده تا منابع آب و زمانتوجه به با  ايگسترده شکلبه  دسترسکه میزان آب در یاز آنجائ 
 دسترسی بهافراد اجازه همه به  در نظر گرفته می شود که معقول یمسافت ،تعیین می گردد برداشت آنبراي 

سازمان جهانی بهداشت، به منظور داشتن  به عقیده. بدهدرا  شخصیخانگی مقادیر کافی آب براي مصارف 
 باشد متري محل سکونت  قرار داشته 1000اي تا فاصله  ز منبع آب باید درلیتر آب در رو 20دسترسی اولیه به 

دقیقه تجاوز کند. در صورتی که آب به صورت لوله کشی وارد  30نباید از  آب براي دسترسی بهو مدت زمان 
 100باید از فراهم شدن حداقل  در این موارد نیزدرنتیجه  و مطلوب خواهد بود »دسترسی«باشد،  هشدخانه ها 

توسعه  شرگزادر برنامه توسعه ملل متحد  . در این راستا)11( اطمینان حاصل شودلیتر آب در روز براي هر نفر 
همیشگی و به صورت لوله  صورتیبه آب پاکیزه در اختیار قرار دادن که ید نماتایید می  خود 1)2006( یانسان

و دسترسی به آب در داخل خانه نیاز زنان و کودکان را  محسوب می شودتوسعه انسانی ی از مطلوب نوع، کشی
  را منتفی می سازد. از منابع دوردست آببراي دستیابی به  )بدنیفیزیکی (و تلاش وقت  صرف براي

 دسترسی به آب آشامیدنی سالم نباید  باشد. هخدمات مرتبط با تامین آب باید براي همه مقرون به صرف
 دلیل عدم توانایی آنان در بهاي پرداخت منتفی شود.براي هیچ فرد یا گروهی به 

  
  در هائیتی وجود آب مقرون به صرفه  عدم

                                                             
 

1 Human Development Report 2006, UNDP 
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 آنان بیش از حد گران است آبقیمت  مواقعی کهگزارش کردند که در  هائیتی، مخاطبان یک پرسشنامه 1تدوپهپرشهر  در

برخی  به علاوه درصد). 31,1( کنندفاده میاستزباله و مملو از رودخانه هاي بسیار آلوده  از آب براي رفع نیاز آب خانوار
  درصد) صرف نظر می کنند. 26,7درصد) و پخت و پز ( 22,2از استحمام ( وارهاخان
  

 دسترسیحق آب در هائیتی. قابل : عدم پذیرش Woch nan Soley(2ز حقوق بشر و عدالت جهانی و غیره (منبع: مرک
  ).2010آوریل  28(دسترسی در تاریخ   www.chrgj.org/projects/docs/wochnansoley.pdfدر آدرس 

  
  

اید نب تأسیسات بهداشتی آب و مربوط به تمامی هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم با توجه به موارد ذکر شده
غذا، حق دسترسی به و از برخورداري از سایر حقوق بشر مثل  را از دسترسی به اینگونه خدمات بازدارد هیچ کس

 هزینه هابازپرداخت تاکید دارد که  مقرون به صرفه بودن مذکور شرط .کن و سلامتی محروم نماید، مسآموزش
برنامه  مثال عنوانبه  گردد. -به ویژه براي فقرا - تأسیسات بهداشتیسالم و  آشامیدنینباید مانع دسترسی به آب 

  شاخص پیشنهاد نموده است. یک را به عنوان واردرصد از درآمد خان 3 ،ملل متحد سعهتو

  
  هاي بین المللی اعلامیهدر  بازپرداخت هزینه هاسالم و  آشامیدنیب آرابطه بین دسترسی به 

 
 بازپرداخت هزینه ها شروط بهمکه دسترسی به آب براي مصارف شخصی و خانگی نباید  است بین المللی تاکید کرده جامعه

نباید  پرداخت هزینه هاعدم کند که ، تاکید می»3با موضوع توسعه پایدار 2002سال جهانی  اجلاسبرنامه اجرایی «قرار گیرد. 
آب  وجود مربوط به قاعدهمی کند که وراي بیان  21شماره  دستور کار .دشو سالم آشامیدنیدسترسی افراد فقیر به آب  مانع

  هزینه هایی را متقبل شوند.متناسب  گونه ايبه باید  مصرف کنندگان آبرفع نیازهاي اولیه،  برايدنی آشامی
  

  

 تأسیسات بهداشتیتامین آب و  هزینه هاي نامتناسبی براي متحملفقیرتر نباید  وارهايکلی، خان شکلیبه 
  .شوند

  آب بر اشتباه رایج درباره حقبرداشت هاي  -ج

                                                             
 

1 Port-de-Paix  
2 Center for Human Rights and Global Justice and others, Wòch nan Soley 
3  The Plan of Implementation of the 2002 World Summit on Sustainable Development 

http://www.chrgj.org/projects/docs/wochnansoley.pdf
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 دسترسی رایگان به منابع آب است؟ مستلزم آببر  آیا حق 

به علت  نباید به صورتی باشد که و افراد مقرون به صرفه باشد نیازمند خدماتی است که براي همهآب  بر حق
. از این رو، چارچوب حقوق بشري حقی براي دسترسی شودمحروم  ناتوانی در پرداخت کسی از دسترسی به آب

را پرداخت هزینه هاي آن  تواناییچنانچه شخص یا خانوار  مشخصیرایط قائل نیست. البته در ش رایگان به آب
 گردد.ممکن است به صورت رایگان فراهم  تأسیسات بهداشتی دسترسی به آب اشامیدنی سالم و ،نداشته باشد

است که شامل  يضرور میزاناز حداقل  يمند بهره از نانیاطم ،هادولت و اصلی یحداقل یکی از وظایف
  .آب است براي يضرور تیفیک حداقل به یدسترس

 ها بایدآب، دولت مقرون به صرفه بودنتصریح می کند که به منظور کسب اطمینان از  15شماره تفسیري  نظر
  اتخاذ نمایند.  را ،ب شامل ارائه آب رایگان یا ارزانمناس هاي قیمتیسیاستتعیین جمله  از، اقدامات لازم

  ؟ منظور از آب براي محیط زیست یابدمیکشاورزي و دامپروري نیز بسط آب به حوزه بر آیا حق
  چیست؟

نیز  یزیست محیط تظاحف ، تولید درآمد وکلید اصلی امنیت غذایی اما است ضروري حیات برايآب اگرچه 
لباس آشامیدن، شستن که شامل آب براي  را در برمی گیرد شخصی و خانگی مصارفتنها  »آب بر حق«هست. 

و  کشاورزيبراي مصارف تعاریف مذکور شامل آب  ن. بنابرایاست تهیه غذا و بهداشت شخصی و خانگی، ها
براي ـ به ویژه کشاورزي  براي. دسترسی به آب گرددنمیسیستم هاي زیست محیطی دامپروري و یا حمایت از 

توضیح  15شماره  تفسیري نظر قرار می گیرد. البته یثاقم 11 ماده کافی زیر تغذیه حق بر بعنوان -خرده مالکان
منابع آب مورد نیاز به منظور جلوگیري از قحطی و بیماري، همانند آب مورد نیاز «می دهد که اولویت باید با 

  باشد. »میثاقحقوق  هر یک از اساسی نیازهاي براي پاسخگویی به

در زمان  آب بر گفت که حق می توان يو تفیک ناپذیري تمامی حقوق بشروابستگی متقابل با درنظر داشتن 
  .اولویت را به زراعت و دامپروري اختصاص می دهد ضرورت براي جلوگیري از قحطی و گرسنگی،

اولویت  بحث تخصیص آب نیاز به چراکه در؛ تاثیرگذار است آبمدیریت بر نحوه آب  بر ، حقبا این حال
کل آب جزیی از  نشان دهندهتنها  مصارف. این وجود دارد گانهم رايو خانگی ب یمصارف شخصبخشیدن به 

 به عقیده برنامه توسعه . این در حالی است کهدهد را تشکیل می درصد 5کمتر از  معمولاًکه  هستندمصرفی 
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بیشترین مقدار مصرف آب را به ، درصد 80به  نزدیکبا در کشورهاي در حال توسعه  آبیاري ،امروزه ملل متحد
  .خود اختصاص می دهد

 آب و سایر حقوق انسانیبر رابطه بین حق  -د

وق حق از جملهاز چندین حقوق انسانی  هره مندياساسی براي ب یپیش شرط سالم، آشامیدنیدسترسی به آب 
ظالمانه، غیر انسانی و  یا مجازات هرگونه رفتار حفاظت در برابر، زندگی، کار و سلامتی، مسکن، آموزش مربوط به

تبعیض محسوب  حذفبرابري جنسیتی و در جهت تضمین  حیاتی يعنصر در ضمن این حق تحقیرکننده است.
شان در موسسات اناجازه تحصیل دختر اغلب، پدر و مادرها آموزشرابطه با حق  در مثال عنوانمی گردد. به 

که دختر در  در زمانی به ویژهنمی دهند؛ را  در آن تعبیه نشده رانمخصوص دختیس بهداشتی روسکه آموزشی 
 .)12( سن قاعدگی قرار دارد

 . هر سالهدارد حق بر سلامت بری جدي یپیامد ها همچنین تأسیسات بهداشتی وآشامیدنی  آبدسترسی به  عدم
از آب آلوده و تاسیسات ضعیف  ناشیمیلیون کودك به دلیل اسهال شدید و سایر بیماري هاي  1,8نزدیک به 

تعداد تلفات  ملل متحد در مقایسه با که به عقیده برنامه توسعه آماري ؛جان خود را از دست می دهند بهداشتی
  ناشی از درگیري هاي خشونت آمیز کم به نظر می آید.

 .استآنها  سلامتی بر اثرات منف داراي به ویژه براي زنان و کودکاندست آب دور منابعآب از  تهیه همچنین
مانند  ي ناشی از تماس با آب، در معرض برخی بیماري هاآب اوه بر حمل بار سنگین، علزنان و کودکان

شود باعث می زنان و کودکانتوسط  آباز بخش عمده اي  تامین علاوه بر آن،گیرند.  قرار می 1میازیسزوشیستو
  )2شماره (ر.ك. بخش  .گیردنیز تحت شعاع قرار آنان  تولیديو سایر فعالیت هاي  آموزش که

  
من  حمل کنیم. به همین خاطر از چشمهرا  آبما مجبوریم تا  .تهیه کنیمآشامیدنی ما نمی توانیم از منابع شهري، آب 

  مبتلا شده ام. اکنون به بیماري فتخ
  

  2003، » صداي آب«منبع: زنان اهل ترکیه، پروژه 
  

  

                                                             
 

1 Schistomiasis 
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 ،نیز خود فرد حریم خصوصی نباشد، امنیت شخصی و حفظفراهم در داخل خانه امکانات بهداشتی  آب و اگر
 اغلبدر داخل خانه نباشد، زنان و کودکان  سرویس بهداشتی مناسبی. در صورتی که هیچ مسئله خواهد بود

که در این  استفاده کنند؛و فضاهاي باز  مشترك سرویس هاي بهداشتی براي رفع نیاز از مجبور می شوند تا
آسیب  ، خشونت و تجاوزآزار، حملات و ذیتا نتیجه در برابر فاقد حریم شخصی و امنیت هستند و در مکان ها،

  پذیر خواهند بود.

هستند امري حیاتی محروم  آزادي خود از کسانی که براي تأسیسات بهداشتیسالم و  آشامیدنیدسترسی به آب 
لازم و  نیز رفتار انسانی و مرتبط با کرامت ذاتی بازداشت شدگان اطمینان از حصولبراي این دسترسی . است

  ضروري است.

دسترسی . تضمین شده باشند د که سایر حقوق بشرتا جایی تحت تاثیر قرار بگیرآب می تواند  بر ، حقهمزمان
 یا، کار آموزش، مناسب ، براي کسانی که حقوق مربوط به مسکنتأسیسات بهداشتیبه آب آشامیدنی سالم و 

به عنوان - 2مشروع مالکیتحق  نبودقرار دارد.  کنند، در معرض بیشترین خطر امنیت اجتماعی را انکار می
دسترسی زاغه نشینان به براي انکار دلیل اصلی دولتمردان  اغلب -حق داشتن مسکن مناسب اساسی در يعنصر
با هدف  نیز ن زمین ها و یا مقامات دولتییآب توسط مالکسالم و امکانات بهداشتی است. قطع  آشامیدنیآب 

و  آشامیدنی سالم آب بهبراي دسترسی  شرایط کار گرفته می شود. بهبودبه اجبار مردم به ترك زاغه ها 
احترام  هاات و انجمنتجمع به آزادي بیان، اگربستگی دارد. افراد متاثر نیز  مطالباتبه  نیز تأسیسات بهداشتی

خواهد  محسوس کاهش گونه ايبه  شرایط زندگی براي دفاع از بهبود افراد و تشکل هاگذاشته نشود، فرصت 
  .یافت

  نسبت به حق بر آب اعمال می شوند؟ چگونه اصول مرتبط با عدم تبعیض -هـ

  
به ویژه فقرا  –براي مصارف خانگی، کشاورزي و صنعت وجود دارد. مشکل در جایی است که برخی افراد در جهان، آب کافی 

دسترسی به از و سیاست هاي عمومی محدود کننده  فقر، حقوق قانونی محدود و به دلایلی از جمله سازمان یافته صورتیبه  –
  محروم می گردند. زیرساخت هاي فراهم کننده آب لازم براي زندگی و امرار معاش

  
  2006ملل متحد، گزارش توسعه انسانی  منبع: برنامه توسعه

  
                                                             
 

2 secure tenure 
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 فرد؛ مانند نژاد، دین، سن، صهاي مشخمحدودیت بر اساس ویژگییا  محرومیتگونه تمایز، هر تبعیض یعنی
و اجراي  این افراد برخورداري خنثی کردن به رسمیت شناسی یا از بین بردنآن  هدفتاثیر یا  جنسیت که

ي از جامعه در ارتباط ویژه ابا به حاشیه رانده شدن گروه هاي  این پدیده باشد. نحقوق بشر و آزادي هاي بنیادی
میثاق بین المللی  2ماده  2بند  دارد.ي هاي ساختاري درون جوامع مختلف کلی ریشه در نابرابر شکلاست و به 

است:  کردهرا شناسایی زیر در مورد عدم تبعیض  نگی، زمینه هاي غیرجامعحقوق اقتصادي، اجتماعی و فره
ا غیره، ملیت یا جایگاه اجتماعی، دارایی، تولد و سایر موارد. ، جنسیت، زبان، مذهب، نظرات سیاسی ینژاد، رنگ

عبارتند از: معلولیت، گرایشات جنسی و » سایر موارد«اجتماعی و فرهنگی  به عقیده کمیته حقوق اقتصادي،
  .)13(اقتصادي  هايتی، فقر و محرومیتهویت جنسی، وضعیت سلام

مولفه هاي اساسی حق بر آب محسوب می شوند. تبعیض در  حقوق بشر و نعدم تبعیض و برابري از اصول بنیادی
 گسترشها یا تدابیر،  می تواند ریشه در قوانین، سیاست تأسیسات بهداشتیدسترسی به آب آشامیدنی سالم و 

محدود در تصمیم  ، مشارکترد مالکیت مشروعریت آب، سیاست هاي انحصارگرا، سیاست هاي تبعیض آمیز مدی
  .داشته باشد گیري ها، یا عدم حمایت در برابر رویه هاي تبعیض آمیز بخش خصوصی

تر می گردد؛ می برد، پیامدهاي تبعیض نیز وخیمرنج تبعیض نمونه هاي از از دو یا چند مورد  يزمانی که فرد
مورد حق  خود در 16یري شماره تفس نظر مانند تبعیض بر اساس جنسیت و نژاد یا ملیت و معلولیت. کمیته در

هاي پرداختن به تبعیضبر اهمیت  فرهنگی،از تمامی حقوق اقتصادي، اجتماعی و  هره منديبرابر زن و مرد در ب
، زمانی که دسترسی فیزیکی به آب از سوي اقشاري که از فقر رنج می نمونه عنوانید نموده است. به تأک چندلایه

زنان مسئولیت تامین آب براي خانواده شان  بیشتردشوار باشد، اقتصادي به حاشیه رانده شده اند برند و از لحاظ 
  امنیت شخصی شان را در معرض خطر هاي بیشتري قرار می دهد.خواهند کشید که را به دوش 

در دسترسی به  -در قانون و در رویه -دولت ها موظفند تا تبعیض را در تمامی زمینه ها از بین برده و از برابري 
  اطمینان حاصل نمایند. تأسیسات بهداشتیو  آب آشامیدنی

  ست؟یچسالم  یدنیآب آشام رویکرد حق محور تامین از منظور -و

از منظر حقوق بشر می تواند به عنوان  تأسیسات بهداشتیطرح مسئله تامین آب آشامیدنی سالم و دسترسی به 
تا آنان را از حقوق  یر و به حاشیه رانده شده عمل کندبراي اقشار فق به ویژهعامل محرکه بسیج کننده افراد 
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هاي نوینی را بدهد. یک رویکرد حقوق بشري، الگوبه آنان  را قانونی خود مطلع گرداند و توانایی درك این موارد
انه دیده نشده خواهخیر یآب وارد می کند: از جمله آنکه تامین آب آشامیدنی سالم دیگر به عنوان عمل به بخش

 شود.براي افراد در نظر گرفته می به ویژهبلکه به عنوان حق قانونی 

راجع به تامین  سیاست گذاري هامربوط به حلال مشکلات  ه صورت خودکاریک چارچوب حقوق بشري ب هرچند
هدایت  را به منظور ست، ولی استانداردهاي بین المللیسازي نیتوزیع خدمات یا قائده مند منابع مالی، 

، فراهم می سازد که به افراد اجازه می دهد تا در اقتصادي در حوزه تخصیص منابع آب تصمیمات سیاسی و
ها در چنین پاسخگویی دولتشرکت داشته باشند. هم تأسیسات بهداشتیآب و  مربوط به گیري هايتصمیم 
  را تقویت می نماید. تأسیسات بهداشتیمات آب و ارائه خد

  

  
  محور توسعه چیست؟  رویکرد حق منظور از

  
مبتنی بر استانداردهاي بین  رفرایند توسعه انسانی که در هنجابراي  مفهومی است یحور توسعه، چارچوبیک رویکرد حق م
  و حمایت از حقوق سوق داده شده است. ءو در عمل  به سمت ارتقا المللی حقوق بشر

  
گذاري ها و را در درون برنامه ها، سیاستتم بین المللی حقوق بشر نجارها و اصول سیساستانداردها، ه چنین رویکردي

  انسجام می بخشد. فرآیندهاي توسعه
  

مفاد معاهدات و بیانیه هاي بین المللی قرار دارند. این اصول شامل برابري و  ا و اصول، همان هایی هستند که درهنجاره
  می گردد: زیرحق محور نسبت به توسعه شامل موارد  هستند. رویکرد و مشارکت مساوات، پاسخگویی، توانمندسازي

  
  پیوند صریح با حقوق  
 پاسخگویی 
  توانمندسازي 
 مشارکت 
 عدم تبعیض و توجه به اقشار آسیب پذیر 

  
  

، اصولی را براي تأسیسات بهداشتیدسترسی به  آب آشامیدنی سالم و حقوق بشري نسبت به تامین یک رویکرد
سختگیرانه بر  شکلبه فراهم می سازد. گرچه حق بر آب  تأسیسات بهداشتین به بحران هاي فعلی آب و پرداخت
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باید در هم می تواند و هم مبتنی بر حقوق بشر  رویکرد اما گرددشخصی و خانگی از آب اعمال می مصارف
ت که د آن اسنیازمن ه ویژهقرار گیرد. چنین رویکردي بمورد استفاده  ئل بزرگتر مانند مدیریت منابع آبمسا

و اولویت در تخصیص منابع عمومی محدود باید به آنهایی داده شود که یا به  هیچ گروهی از جامعه حذف نشود
حاکی  رویکرد حقوق بشريتبعیض مواجه هستند.  آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند یا در دسترسی به آن با

اولویت بندي شفاف مصارف شخصی  ر بستر مصارف رقابتی، باد نصیص آحوزه تخ در بنحوه مدیریت آاست از 
  است. هتعریف شد 15تفسیري شماره  نظرکه در  گونهو خانگی همان

و جوامع باید به اطلاعات نشان می دهد که افراد  تأسیسات بهداشتیبه مسئله آب و  يحقوق بشر رویکردهاي
ا از اقشار به حاشیه رانده شده بارهداشته باشند. مردم فقیر و  دسترسی و در تصمیم گیري ها مشارکتمربوطه 

به ندرت در  ردیده اند؛ از این رو نیازهایشانمحروم گ حوزه آب و فاضلابمشارکت در تصمیمات مربوط به 
ی در برنامه ریزي و طراحی برنامه هاي آب و فاضلاب، بسیار اجتماع گروه هاي مشارکتاولویت قرار می گیرد. 

 دار بودن این خدماتاز پای ن خدمات آب و فاضلاب و متعاقب آني است تا از مرتبط بودن و مناسب بودضرور
  اطمینان حاصل شود.

  
  یجنوب يقایآفر نینواق در اطلاعات به یدسترس

  
جلب  را برايزه خدمات آب می خواهد تا گام هاي معقولانه اي )، از مقامات حو1997( 1قانون خدمات آب آفریقاي جنوبی

در خصوص پیش  لقوه خود و موسسات خدمات آب در حیطه صلاحیت شانکنندگان کنونی، مصرف کنندگان بامصرف توجه 
 زمانی معقول، نظرات خود را اظهار نمایند. مدت از عموم مردم بخواهند تا دردارند و یس برنامه هاي توسعه خدمات آب برنو

 داده و در صورت تقاضامورد بررسی قرار  ل از تصویب برنامه هاي توسعه خوداین  مقامات باید تمامی نظرات دریافتی را قب
است و یا اینکه چنانچه نظري مورد قبول واقع نشده است، دلایل رد  اهمیتداراي که کدام اظهارنظر مشخص  گزارش نمایند

  آن توضیح داده شود.
  

  

شدن صداي اقشار آسیب پذیر جامعه مانند مشارکت اجتماعی ممکن است در مواردي باعث نشنیده  با این حال
هایی ازي همه افراد جامعه باید مراقبتزنان و افراد داراي معلولیت گردد. بنابراین براي اطمینان از توانمندس

                                                             
 

1 South Africa’s Water Services Act (1997) 
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اختصاص  ي هاي مربوط به حوزه آب و فاضلابدر تصمیم گیر نظراتشانصورت گیرد و فضاي لازم براي ایراد 
  داده شود.

  
  نقشی در تصمیم گیري ها ندارند. ی آنها در هیچ یک از مراحل زندگیدر مدیریت آب نقشی ندارند، گوی زنان

  
  2003، »صداي آب« منبع: زنان ترکیه، پروژه

  
  

بر  هاي اصلی رویکرد مبتنی بر حقوق بشر، تمرکز آن بر پاسخگویی است که این خود تاکیدياز دیگر ویژگی
سالم و  به آب آشامیدنی سترسی افراد محقهاي مسئول در جهت تضمین دنهادها به عنوان توظایف دول

هاي اداري ها، موسسات، روندگذاريتوسعه حقوق، سیاست پاسخگویی مستلزم است. در عمل، تأسیسات بهداشتی
 تأسیسات بهداشتیآب آشامیدنی سالم و  جهت ارتقاء و حمایت از دسترسی بهو سازوکارهاي جبران خسارت در 

  ست. ا
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؟شودمی اجرا ویژهحق بر آب براي برخی گروه هاي چگونه  .2  

  

یا  ، بدنامیتبعیضکه نتیجه  شوندبا مشکلاتی روبرو میحق بر آب از  بهره مندي در ها یا افرادگروهاز رخی ب
افراد و گروه ها و به ویژه آنهایی  ویژهموقعیت  نیازمند توجه به است. حمایت موثر از حق بر آبترکیبی از هر دو 

 . دولت ها باید اقدامات مثبتی را در جهت حصول اطمینان ازضعیت آسیب پذیرتري به سر می برندو که دراست 
، آنها باید مثال عنواناتخاذ نمایند. به  ویژهي عدم تبعیض چه به صورت عمد یا غیر عمد علیه افراد یا گروه ها

تا اینکه  نیازمند هستندبه کمک  نمایند که بیشترمناسب  افراديرا براي  و فاضلابت هاي مربوط به آب سیاس
تخصیص منابع مالی و ملزم به ها نمایند. ممکن است دولت اکثریتگروه هاي این سیاست ها را معطوف به  صرفاً

اري این قشر از حقوق برخورداین طریق مورد تبعیض قرار گرفته اند، تا از  پیش ترکه باشند  انسانی به اقشاري
  د.نسایر اقشار جامعه اطمینان حاصل نمایبه صورت برابر با شان 

ي برخی پیامدهاي روشن ساز با قصد پرداخته شده است بدان ها بخش زیري که در ویژه اهاي بحث درباره گروه
  عنوان گردیده است. حق دسترسی به آب

 اقشار فقیر شهري و روستایی -الف

  
جاي داده که در آن کلبه را در خود  200. این منطقه حدود هند اقامت دارم در 1زاغه نشین در شهر پونا اي من در منطقه

ر می براي تامین آب شه د دارد که آب را به مرکز تصفیهوجو يکانال آب باز نفر سکونت دارند. در کنار زاغه ما 1000حدود 
رفتن  همه براي ه منطقه شهري می روند. هنگام صبحفضاهاي بازي وجود دارد. زاغه نشینان براي کار ب رساند. در اطراف کانال

اما تنها چهار سرویس بهداشتی عمومی وجود دارد. این مسئله ناراحتی بزرگی به ویژه براي ما  به سمت محل کار عجله دارند
. مردها براي استحمام به داخل کانال ]...[کنند  ازین رفع یط هاي بازمی توانند در مح کودکان زنان در پی دارد، چراکه مردان و

ا  آبی می روند. زن ها آب کانال را با سطل به داخل کلبه ها آورده و در داخل کلبه ها حمام می کنند. مردم می گویند که م
سیاستمداران قبل از هر انتخابات به دیگري نداریم.  کنیم ولی ما چاره سرازیر می شود را آلوده میکه به سمت تصفیه خانه 

ما را تا انتخابات بعدي فراموش می  انی که با راي ما انتخاب می شونداینجا می آیند و وعده هایی را مطرح می کنند. ولی زم
  کنند.

  
  2003، »پروژه صداي آب«منبع: زنان هند، 

                                                             
 

1 Pune 
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دسترسی ندارند، از قشر فقیر جامعه چه در  تأسیسات بهداشتیبخش عمده کسانی که به آب آشامیدنی سالم و 
مناطق روستایی هستند. اقشار فقیر نه تنها دسترسی کمتري به آب و امکانات بهداشتی در مناطق شهري و چه 

  دارند بلکه توانایی کمتري نیز در مدیریت پیامدهاي این محرومیت دارند. 

آب آشامیدنی سالم و امکانات بهداشتی دسترسی نمایانگر اکثریت افرادي هستند که به  قشر فقیر روستایی
پیامد هاي جدي بر کنند که این مسئله  باز رفع نیاز ندارد. بیش از یک میلیارد روستانشین مجبورند تا در فضاي

  سلامت، حریم شخصی و حتی امنیت فیزیکی آنها دارد.

  
  .هستند آن يبرا يشتریب پول پرداخت به مجبور و دارند آب به يکمتر یدسترس ریاقشار فق اغلب

  
پول بیشتري از  تري دریافت می کنند ولی به نسبتآب کمتر با کیفیت پایین  در بسیاري از کشورها، در حالیکه اقشار فقیر

درآمد در همان شهرها و  برابر بیشتر از مناطق پر 10تا  5 اکارتا، مانیل و نایروبی،آنها نیز دریافت می شود. زاغه نشینان ج
  اکثردر شهر آکرا،  براي آب پول پرداخت می کنند.حتی بیشتر از مصرف کنندگان شهرهاي بزرگی چون لندن و نیویورك 

  پول می پردازند. بیشتر از مناطق پردرآمد بابت آب برابر 10زندگی می کنند،  آنیا زیر خط فقر روي بر نفري که  800000
  

  2006ی، انسان توسعه گزارش، ه ملل متحدوسعبرنامه ت منبع: 
  

  

ي در حال توسعه را تشکیل می درصد از جمعیت شهري کشورها 42که  -هازاغه  ي ساکنشهر ریفق اقشار
 مخالفمواجه هستند. مقامات محلی یا ملی در اغلب اوقات  مرتبط با این موضوع ویژهنیز با چالش هاي  -دهند

این مناطق سکونتگاه هاي غیر  آب شبکه هاي فاضلابی هستند، چراکه با مناطق زاغه نشینارتباط  برقراري
رسمی هستند. ارائه دهندگان خدمات نیز دلایل گوناگونی براي عدم تامین امکانات براي چنین محل هایی می 

که نشان  و بازپرداخت هزینه ها نیستند و یا فاقد مدارکی هستند آورند، مانند اینکه زاغه نشینان قادر به پرداخت
زاغه نشینان مجبور  آنها وجود دارد. در نتیجهخلع ید  یا اینکه امکان ،دهد آنها مستحق دریافت خدمات هستند

ده هستند و یا مجبور آب از منابع غیرمحافظت شده، مانند چاه هاي آلوده و کانال هاي زهکشی شده آلو تهیهبه 
آن هم با قیمتی بالاتر از آنچه که افراد متصل به سامانه لوله کشی شده می  از فروشندگان هستند،به خرید آن 
کمبود آب،  نیز در صورت مواجهه با به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند مواقعی که زاغه نشینانپردازند. در 

     کاهش می یابد. جریان آب براي مناطق پردرآمد تامین آب این اقشار ءجهت ابقا در بیشتر
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آب آشامیدنی ما تاثیر یز بسیار ضعیف است. این مسئله بر امکانات بهداشتی و همه چ محیط به هیچ عنوان بهداشتی نیست و
می گذارد. هیچ آبی در این منطقه وجود ندارد. در نتیجه هزینه هایمان بالا رفته است چون پول زیادي به افراد متقلبی که 

 تقریباً برخی از مردم توانستند در این سختی ها زنده بمانند. افراد فقیر .اخت کرده ایمپرد خدمات تانکر آب را ارائه می دهند
اشتن محیطی تمیز و می نوشند. آرزوي من د رگونه آبی را که به آن دسترسی پیدا می کننده بیمار هستند زیرا همیشه

  مداوم به بیماري ها مصون دارد. ءابتلاکه ما را از  یآب را آلوده نکند و همچنین جریان ثابت آب پاکیزه است که
  

  2003غنا، پروژه صداي آب،  منبع: مردي از
  

  

 زنان -ب

  
  تبعیض علیه زنان  کنوانسیون منع هرگونه

  
  2بند  -14ماده 

برقراري  تا ازاتخاذ نمایند  مناطق روستاییبه منظور حذف تبعیض علیه زنان در را اقدامات مناسب  کلیهدولت هاي عضو باید 
منتفع گردند اطمینان حاصل از آن  و ایی مشارکت داشته باشندبین مردان و زنان به شکلی که زنان در توسعه روستبرابري 
  :تضمین کنند به ویژه نمایند.

  
 و نقل و ارتباطات ، تامین آب و برق، حملتأسیسات بهداشتی ،در رابطه با مسکن به ویژهمناسب،  از شرایط زندگی زنان) ح(

  .برخوردار باشند
  

  

آب  بر زنان اثر می گذارد. چنانچه ویژه صورتبه  تأسیسات بهداشتیعدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و 
و  برداشتده می گیرند. آب را برعه اشد، این زنان و کودکان هستند که تهیهدر محوطه در دسترس نبآشامیدنی 

ها در بسیاري از کشور رنامه توسعه ملل متحد، این مسئلهب . به عقیدهحمل آب زمانبر و باري سنگین وزن است
 ساعت در روز براي پیاده روي،چهار  شکاف جنسیتی عظیمی در حضور در مدارس شده است. صرف باعث بروز

تواند براي این زمان می  ، در حالیکهدر صف ماندن و حمل مخزن آب براي زنان چندان دور از ذهن نیست
اغلب آلوده است و از منابع  ي از بچه ها صرف شود. آب تهیه شدهکارهاي خانه و نگهدار افعالیت هاي تولیدي ی

و بیماري هاي اثر بار سنگین حمل آب  تواند برشده است. سلامت زنان به ویژه می غیر محافظت شده برداشت
  ).1تحت تاثیر قرار گیرد. (ر.ك. فصل  ،انگل شیستوسمیازیس از جمله ،حاصل از تماس با آب
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  و خشونت علیه زنان تأسیسات بهداشتیدسترسی به 

  
ی درباره مسئله گزارش های ماموریتش در کشور کنیا یژه پیشین در زمینه اسکان مناسب، طی، گزارشگر و1آقاي میلون کوتاري

زاغه هاي این  نیکی از بزرگتری 2منطقه کیبرا .موسوم بود دریافت نمود »سرویس هاي بهداشتی پرنده«به  در اصطلاحاي که 
اما براي  این منطقه نصب شد بهداشتی عمومی در هر کنیا متصل نیست. تعدادي سرویسبه شبکه فاضلابی ش کشور است که

(بجاي سرویس بهداشتی)  کیسه هاي پلاستیکی براي رفع نیاز افراد. استفاده از کافی نیست نیم میلیون نفري اصلاًجمعیت 
نموده و از کلبه ها به سمت راه ها، رودخانه ها و زباله دانی ها،  »پرواز« کیسه ها به اصطلاح  بسیار رایج شده است. پس از آن

 گزارش هاتعداد کافی سرویس هاي بهداشتی است، برخی  حالیکه علت اصلی چنین پدیده اي عدم وجودپرتاب می شوند. در 
هاي  یسدلایل دیگر عدم استفاده از آن سرواز  بدهد که ناامنی در زمان عصر و ش از جانب خانم ها، نشان می به ویژه

  است.بهداشتی 
  

  E/CN.4/2005/48/Add.2  منبع:
  

  

 قرار نمی گیرند. در نتیجه تأسیسات بهداشتیمربوط به آب و  گیري زنان در جریان تصمیم در اکثر مواقع
و شرایط آنها در طرح ها و برنامه هاي مربوط به توسعه آب و فاضلاب و یا گسترش خدمات  نیازهاي به خصوص

  این چنینی لحاظ نمی گردد.  

 کودکان -ج

رفاه کلی آنان به شدت به دسترسی آنان به خدمات اولیه از جمله آب  لامت کودکان، پیشرفت تحصیلی وس
  بستگی دارد. تأسیسات بهداشتیآشامیدنی سالم و 

  
  کنوانسیون حقوق کودك

  24ماده 
 .]...[دولت هاي عضو حق برخورداري کودکان از بالاترین استانداردهاي سلامتی را به رسمیت می شناسند . 1 
 :اتخاذ نمایند اقدامات مناسبی را به شرح زیر دولت هاي عضو باید پیگیر اجراي کامل این حقوق بوده و به ویژه. 2 

                                                             
 

1  Miloon Kothari, 
2 Kibera 
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، تامین مواد غذاي مغذي مناسب و آب آشامیدنی پاکیزه ]...[از طریق موارد دیگر  ]...[) مبارزه با بیماري ها و سوء تغذیه ج(
  ؛ ]...[
دسترسی  آموزشی، به امکانات والدین و کودکان آگاهی لازم را دارند به ویژه) حصول اطمینان از اینکه تمامی اقشار جامعه ه(

  و پاکیزگیه نوزادان از شیر مادر، اي مربوط به سلامت و تغذیه کودك، مزایاي تغذیش پایهداشته و در زمینه استفاده از دان
  .]...[اند، مورد حمایت قرار گرفتهمحیطی و پیشگیري از حوادث هداشتب

  

 مرگاساسی هستند. در کشورهایی که  براي حفظ سلامتی کودکان تأسیسات بهداشتیو  آب آشامیدنی سالم
 با مجموعمقایسه در شود و محسوب می لیل عمده مرگ کودکان زیر پنج سالکودکان در آنها بالاست، اسهال د

به  مرگ و میر کودکاندرصد از  90دارد. بیش از  شیوع بیشتريبیماري هاي ذات الریه، مالاریا و اچ آي وي/ایدز 
  .)14( نامناسب بهداشتی مربوط می شودات امکانآب آلوده و 

اعضاي سم ها آسیب پذیرتر می کند. سیستم هاي ایمنی و کودکان را در برابر بیماري نبود آب آشامیدنی سالم
را دارا  از آب مقابله با عفونت هاي ناشی تواناییکمتر  رت کامل رشد نکرده است، بنابراینبدن آن ها به صو زداي

. این یعنی مواد شیمیایی درون آب خطرات کمتر است ودکان در مقایسه با بزرگسالاناندازه بدن ک. هستند
 آموزشحق  باشد.خطر  که ممکن است براي یک فرد بالغ بدون دارد؛ چیزيدربر انبیشتري را براي کودک

عدم  دخترانشانوالدین از تحصیل جلوگیري یل عمده ادل ی از. یکنیز با این مسئله ارتباط نزدیکی دارد دخترها
 والدین از تحصیل است. به عنوان نمونه، در نیجریه براي دختران جداگانهوجود سرویس هاي بهداشتی 

 درصد از دخترها 94. در اوگاندا، رفع نیاز نمایند آنها مجبورند در فضاي باز که دخترانشان صرف نظر کردند؛ چرا
نوان نموده اند که در این مواقع به درصد نیز ع 61و  اندقاعدگی در مدرسه گزارش کرده مدتمشکلاتی را در 

  .)15( مدرسه نمی روند

  
  آموزشدسترسی به آب آشامیدنی سالم و حق به 

  
و کرده اند که نیاز به تامین  ، گزارش1دوپهبه خانوار در پرتدرصد از پاسخ دهندگان به یک پرسشنامه مربوط  20 نزدیک به

امیدنی سالم در سه چهارم نیز اعلام کرده اند که آب آش باز داشته است. تقریباًبه مدرسه رفتن آب، فرزندشان را از  تهیه
  به حمل آب به مدرسه و یا خرید آن در آنجا هستند. ، بنابراین بسیاري از کودکان مجبورمدارس وجود ندارد

  
                                                             
 

1 Port-de-Paix 
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  Woch nan Soley، غیره وجهانی منبع: مرکز حقوق بشر، عدالت 
 معلولیتافراد داراي  -د

این در طول تاریخ کلیدي است.  اي مسئله تأسیسات بهداشتیآب و به  یدسترس ،براي افراد داراي معلولیت
ها را براي این ، به گونه اي که این مکانها، خدمات و زیرساخت ها و غیرهنساختما طراحی نحوهافراد به خاطر 

 و به آبهمیشگی  اند. بنابراین، دسترسیرنج بردهو تبعیض  محرومیت همواره از کرد،افراد غیر قابل دسترس می
ا بسیاري ضروري است. در اکثر هو احترام به کرامت آن براي حفظ استقلال زندگی این افراد تأسیسات بهداشتی

از تسهیلات و خدمات آب و فاضلاب و در  به منظور بهره مند ساختن آنها ییرات جزئی کم هزینهتغ موارد
مات و باید به عنوان اولویت براي ساختمان هاي نوساز و خد نمودن آنها کافی است. طرحی جامع دسترس

  .)16( دتاسیسات قرار گیر

یک  فیزیکی کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تصریح می کند که دسترسی 15ري شماره یتفس نظر
  تلقی می گردد. حق بر آبست و مولفه اي مهم از ا» دسترس بودن« مهم از تعریف درجنبه 

افراد داراي معلولیت به به دسترسی  به گونه اي روشن انسیون حقوق افراد داراي معلولیت نیز به نوبه خود وکنو
  اشاره می نماید. -ناسب براي زندگی و تامین اجتماعیدر رابطه با حق دسترسی به استانداردهاي م -آب

  
 کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت

  
  2بند  -28ماده 

  
حقوق بدون هیچ تبعیضی به  این حقوق افراد داراي معلولیت را براي تامین اجتماعی و بهره مندي آنان از ،دولت هاي عضو

قوق اتخاذ نمایند. این تحقق این ح ءباید اقدامات مناسب را براي حفظ و ارتقا علولیت شان به رسمیت می شناسند ودلیل م
  زیر می شود:اقدامات شامل موارد 

  
قرون به صرفه ابزار مخدمات،  هم به خدمات آب پاکیزه و هم بهافراد داراي معلولیت نیز  حصول اطمینان از این که(الف) 

 .]...[؛ دسترسی برابر داشته باشندناسب و سایر کمک هاي مختص معلولیت و م
 

  

هاي نماینده شان در سازمان معلولیت از طریقبا افراد داراي  خواهد تاها میچنین از دولتاین کنوانسیون هم
الزامات مندرج در این  اتخاذي به منظور اجراي هاگذاريگذاري و سیاستنظارت بر قانونتوسعه، اجرا و  خصوص
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کاري ، ساز و . مشورت مناسبگذار بر این افراد مشورت نمایند کنوانسیون و سایر تصمیم گیري هاي تاثیر
از ایجاد تاسیسات و خدمات دور از دسترس است و تضمین می کند که راهکارهاي  به منظور پیشگیري کلیدي

  فنی مناسبی براي اطمینان از در دسترس بودن امکانات، فراهم هستند.

 پناهندگان و آوارگان داخلی  - هـ 

  
  1)1998در رابطه با آوارگی در درون مرزها ( نمااصول راه

  
  18اصل 

  
 دسترسی به استاندارد هاي لازم براي زندگی را دارند.تمامی آوارگان داخلی حق . 1 
 زیرباید دسترسی آوارگان داخلی را به موارد  دون اعمال تبعیض، مقامات ذي صلاحدست کم، بدون توجه به شرایط و ب. 2 

 فراهم نمایند:
 .]...[غذاي لازم و آب قابل حمل ) الف(
  تأسیسات بهداشتیخدمات درمانی ضروري و  )ب(
منظور تضمین مشارکت کامل زنان در برنامه ریزي و توزیع این نیازهاي اساسی، بایستی تمهیدات مخصوصی اندیشیده به . 3 

 شود.
  

 .E/CV.4/1998/53/Add.2منبع: 
  

  

زند و بیش از ازخانه هاي خود می گری وقوع بلایاي طبیعی یا مخاصمات در اثر میلیون نفر 30هر ساله بیش از 
  .)17( تاثیر خطرات طبیعی قرار می گیرندتحت  میلیون نفر نیز 200

روبرو می هایی با چالش تأسیسات بهداشتیدسترسی به آب آشامیدنی سالم و  مواقع اضطراري، آوارگان در در
براي زندگی آنان در پی داشته باشد. آوارگان به ویژه در مقابل  يشوند که می تواند پیامدهایی مخاطره آمیز

اعمال تبعیض، نژاد پرستی و بیگانه هراسی، آسیب پذیر بوده که می تواند دسترسی آنان به آب آشامیدنی سالم 
  را مختل سازد.  تأسیسات بهداشتیو 

                                                             
 

1 Guiding Principles on Internal Displacement (1998) 
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در زمان هایی که آوارگی به درازا  ژهبه ویدر سراسر جهان،  ناهندگان و آوارگان داخلیپناهگاه هاي مخصوص پ
 این مکان ها تامین خدمات اولیه مثلکه در چرا توصیف می شوند؛ ش از حد و ویرانینجامد، اغلب با ازدحام بیابی

  ناکافی است.  تأسیسات بهداشتیدسترسی به آب آشامیدنی سالم و 

ه بیماري هاي ین کمپ ها اغلب منجر بعدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم در ا مناسب ونا تأسیسات بهداشتی
  مثل وبا می شود. آلودگی آب ناشی از

در معرض خطرهایی چون  ز مکان هایی دور از کمپ بیاورند،زمانی که زنان و کودکان مجبور باشند تا آب را ا
زنان و سالم از  آب آشامیدنیبرابر کن است در قرار می گیرند. مم اذیت و آزار، تهدیدها و خشونت هاي جنسی

یا شده ه امکانات بهداشتی در داخل کمپ مهککودکان درخواست هاي جنسی صورت گیرد. حتی زمان هایی 
. در بسیاري از لمندان و افراد داراي معلولیت در نظر گرفته نمی شودزنان، کودکان، سا ویژهنیازهاي  اغلباست، 

آب کمتري  به نسبت جمعیت عمومی کنند،کشورها، آوارگان داخلی و پناهندگانی که در کمپ ها زندگی می 
  دهند.می ادامه  زندگی خود به با تنها روزانه دو تا سه لیتر آبدر اختیار دارند؛ برخی از آنان 

و  در عمل اغلبکمی وضعیت بهتري دارند. ساکن هستند  دگان و آوارگان داخلی که در شهرهاپناهجویان، پناهن
بسیاري نیز دسترسی به آب آشامیدنی  ،انند در مسکن مناسب زندگی کنندنمی تو به دلیل وضعیت قانونیشانیا 

  ندارند. تأسیسات بهداشتیسالم و 

 مردمان بومی -و

اصلی سنت ها، فرهنگ و مناسک که بخش  می کند؛ چرا ایفا مردمان بومی روزانه زندگیمهمی در  آب، نقش
تلقی می شود. حق بر آب هاي معیشتی آنها لیدي در راهبردک يعنصر را تشکیل می دهد. آب همچنین آنان

شامیدنی سالم براي مصارف شخصی از این روابط اشاره می کند، از جمله دسترسی به آب آ کوچکی جنبهتنها به 
  و خانگی.

آنان  زمین هاي اجداديبه کنترل آنها بر منابع، قلمروها و  به شدتدسترسی بومیان به آب آشامیدنی سالم 
را به رسمیت بشناسد و حمایت نماید، می تواند پیامد هاي  و منابع د قوانینی که این زمین هاسته است. کمبوواب

  گسترده اي را در برخورداري آنها از حق بر آب در بر داشته باشد.

و  مصادرهمنابع طبیعی آب مانند دریاچه ها یا رودها که توسط بومیان به شکلی سنتی استفاده می شده است، با 
نباشند. همچنین ممکن است دسترسی به این افراد  دسترس زمین ها، ممکن است دیگر دراین دست اندازي به 
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. در ضمن، منابع آبی افراد بومی ممکن است تهدید گردد بهره برداري بیش از حدآب، با آلودگی غیرقانونی و یا 
مردم حق بر آب  از گیرد. در نتیجه، حمایتداري قرار مورد بهره بر آشامیدنی مناطق شهريبراي استفاده آب 

هماهنگی  ،زمین هاي اجدادي آنهاق آنان در در جهت محافظت از حقو ممکن است نیازمند فعالیت هایی بومی
  و حافظت از منابع طبیعی آنان باشد. هاي ساده در جهت مدیریت آب

صورت د رو به رشدي از آنان به که بخش عمده بومیان کماکان در روستاها زندگی می کنند، تعدادر حالی
که اغلب این مسئله به زندگی در شرایط نامناسب  داوطلبانه یا غیر داوطلبانه به شهرها مهاجرت می کنند

  منتهی می شود. تأسیسات بهداشتیمسکونی با ویژگی دسترسی محدود به آب آشامیدنی مناسب و 

که  دور مانده تأسیسات بهداشتیبه حوزه آب و  از مشارکت در تصمیم گیري هاي مربوط اغلبمردمان بومی 
  باشد.  تأسیسات بهداشتیاین امر خود می تواند مزید بر علت عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و 

  
و  حمایتبراي را )، حداقل استانداردهاي بین المللی 2007( 1بومی مردمانسازمان ملل متحد درباره حقوق   هیاعلام
زیر ارتباط ویژه اي با تضمین حق  و کرامت آنها ضروري است. مواد براي بقا، رفاه حقوق بومیان تدوین نموده است که ارتقاء

  آنان بر آب دارند: 
  18 ماده

 مردان بومی حق دارند از طریق نمایندگان منتخب خود و مطابق با رویه هاي خودشان در تصمیم گیري هایی که بر حقوق
بومی متعلق به خود را نگاه داشته و توسعه  باشند و همچنین نهادهاي تصمیم گیري ، مشارکت داشتهآنان اثر می گذارد

  بخشند.
  21 ماده

، آموزشدر حوزه  نمونه عنوانبه  قتصادي و اجتماعی را بهبود بخشند.ی حق دارند تا بدون اعمال تبعیض، شرایط امردم بوم. 1 
 .]...[ امنیت اجتماعی، سلامتی و تأسیسات بهداشتیبازآموزي، اسکان افراد،  و استخدام، آموزش شغلی

   26 ماده
هر سنتی مالک یا متصرف آن بوده، یا به  شکلزمین ها، قلمروها و منابعی را دارند که به  مردمان بومی حق تصرف بر. 1 

 یا اکتساب نموده اند. داده مورد استفاده قرار شکلی
سنتی به تملک خود در آورده، یا  شکله ها، منابع و قلمروهایی که بتملک، استفاده، توسعه و کنترل زمین. مردم بومی حق 2 

 یا استفاده کرده و یا به هر نحوي اکتساب نموده اند را دارا هستند.آن را در تصرف خود داشته 
ناخته و مورد حمایت قرار دهند. این مهم باید قلمروها و منابع را به رسمیت ش دولت ها باید از لحاظ قانونی این زمینها،. 3 

  توام با احترام به سنت ها، مناسک و نظام مالکیتی زمین هاي افراد بومی صورت گیرد.
    

                                                             
 

1 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007) 
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 . الزامات دولت ها و مسئولیت هاي سایرین چیست؟3

  

کلی توسط  صورتعهده دارند. الزامات حقوق بشري به  ت و ارتقاء حقوق بشر را بریاموظیفه اولیه ح هادولت
این امر موجب ایجاد الزاماتی براي دولت  که البتهمعاهدات بین المللی حقوق بشري تعریف و تضمین می شوند 

  .گرددمی این معاهدات هاي تصویب کننده 

 الزامات عمومی -الف

میثاق ها بموجب تأکید نمود که دولت 15نظر تفسیري شماره در کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
 محقق نمایند. به عبارت دیگر، میثاق محدودیت بشکلی کاملتدریجی حق بر آب را  ه گونه ايتا ب هستند ملزم

آب زمان بر بر همگان از حق  انتفاعمنابع دولت ها را مورد تصدیق قرار می دهد و اذعان می دارد که تضمین  در
فی از طر. تحقق می یابند ه تدریجباست. بنابراین، به نظر می رسد برخی مولفه هاي تشکیل دهنده حق بر آب 

  تبعیت نمی نمایند. ستند و از قاعده تحقق تدریجیداراي تأثیرات فوري ه ، الزاماتی از قبیل عدم تبعیضدیگر

  
  میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

  
  1بند  – 2ماده 

و از طریق کمک و همکاري بین المللی بویژه کمک هاي اقتصادي و  به صورت فرديشوند تا متعهد می میثاقاین دولت هاي عضو 
از طریق  میثاقبا این دیدگاه که حقوق شناخته شده در این  انجام دهند.خود  موجودمنابع صرف حداکثر  اقدامات لازم را تا ،فنی

  .تحقق یابندکامل  صورته تدریج و  بب  -بویژه اتخاذ اقدامات قانونگذاري - مناسب هايروشتمامی بکارگیري 
  
  

که  تأکید می کند 15تمامی ابعاد حق بر آب وجود ندارد، نظر تفسیري شماره  فوريدرحالیکه امکان تحقق 
و ارتقاء  حمایتاز هیچ تلاشی براي بهبود  خودموجود منابع  با توجه بهباید نشان دهند که  دست کم دولت ها

منابعی و  کشوردر داخل  در دسترس منابع ،موجوداین حق فروگزار ننموده اند. در این راستا، منظور از منابع 
میثاق به آن اشاره شده  23و  11، 2بند یک ماده  در آنگونه که -از طریق کمک و همکاري بین المللیاست که 

  .بین المللی حاصل می شونداز سوي جامعه  -است
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   فرهنگیو  اجتماعیمیثاق بین المللی حقوق اقتصادي، 

  
  2بند  -2ماده 

 را بدون هیچگونه تبعیضی (از جمله ذکر شده به صراحت در میثاق ی کهدولت هاي عضو این میثاق متعهد می شوند تا حقوق
نوع دیدگاه دیگري، ملیت یا جایگاه اجتماعی، مالکیت و  زبان، دین، دیدگاه سیاسی یا هر نژاد، رنگ، جنسیت، تبعیض مبتنی بر

  اجرا خواهند نمود.دارایی، تولد و غیره) 
  
  

در راستاي  ، حساب شده و هدفمندلموسماقدامات  انجامهمچنین تأکید می نماید که  15نظر تفسیري شماره 
می  کند،حق را محدود این از  بهره مندي، هرگونه اقدامی که علاوه بر این. فوري است یالزام ،تحقق حق بر آب

تأثیر کلی بر بررسی نموده؛ دوماً، را به دقت  گزینه هاتمامی  این امر نماید که اولاً،اثبات  به دولت را ملزمتواند 
استفاده نموده است. از کامل  شکلبخود  ودموجتمام منابع سوماً از و  ؛را مد نظر قرار دادهکل  درحقوق بشر 

 15نظر تفسیري شماره دیگر متفاوت خواهد بود،  دولتبه  دولتیاجراي حق بر آب از  آنجائیکه ابزارهاي
 . میثاق اساساً اذعان می دارد که تحقق کامل حقوقنمی نمایدراهکارهاي از پیش تعیین شده و ثابتی را ارائه 

  حاصل شود. »بویژه شامل اتخاذ اقدامات قانونگذاري و مناسب کلیه ابزارهاي« طریقمی بایست از  آن،

 و اقدامات معینی بایدحق بر آب  تضمینبمنظور  نموده است کهبیان  15در نظر تفسیري شماره نیز کمیته 
تعداد قابل توجهی از مردم از دسترسی به حداقل میزان آب باید تضمین شود که ، نمونه عنوان. بشودفوري انجام 
در مسیر تهیه آب یا دسترسی  سالم براي پیشگیري از بیماري، محروم نیستند؛ یا امنیت شخصی افرادآشامیدنی 

 -؛ یا اینکه پیشگیري، درمان و کنترل بیماري هاي مرتبط با آبتهدید نمی شود، تأسیسات بهداشتیبه 
 وثر م، نظارت در نهایتتضمین می شود؛ و  -مناسب تأسیسات بهداشتیدسترسی به  تضمیناز طریق بخصوص 

  ، انجام گیرد.تأسیسات بهداشتیبه آب آشامیدنی سالم و  مردم بر میزان دسترسی

نقش کمک و همکاري بین المللی در اسناد دیگري از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و 
اما  گزینی براي الزامات داخلی نیستندجای زتاب می یابد. البته موارد مذکورکودك نیز باکنوانسیون حقوق 

 منداجراي حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و نیاز درچنانچه دولتی نتواند اثربخشی لازم را 
. همکاري بین یدا می کندآنگاه نیاز به موارد فوق مصداق پ، باشد حمایت سایر دولت ها براي انجام چنین کاري

سایر دولت ها در این رابطه هستند. از رساندن به که قادر به یاري  ی ضرورت می یابدالمللی بویژه براي دولت های
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 توانمندسازي در راستاياین رو دولت ها باید برنامه اي پویا براي کمک و همکاري بین المللی داشته باشند و 
کمک هاي اقتصادي و فنی ارائه نمایند.  آنان به در ارتباط با حقوق بر آب انشدر اجراي تعهداتدولت ها دیگر 

) 2000( 14دولت هاي عضو؛ و شماره  الزامات) درباره ماهیت 1990( 3این موضوع در نظرات تفسیري شماره 
  منعکس شده است.بالاترین استاندارد قابل قبول سلامت،  داشتن کمیته درباره حق

  گانه سهالزامات  -ب

طبقه بندي می  حمایت و اجرا ،دسته الزام به احترام سهالزاماتی که بر عهده دولت ها گذاشته می شوند، در 
  شوند.

  احترامالزام به  

 مستقیم در بهره مندي از حق بر آبدولت ها را ملزم می نماید تا از دخالت مستقیم یا غیر این دسته از الزامات
  خودداري نمایند.

 خدمات: آلوده کردن منابع آب؛ قطع غیرقانونی و خودسرانه اقداماتی از قبیلت ها باید از انجام بعنوان مثال، دول
خدمات و دتر؛ تخریب منتأمین نیازهاي مناطق ثروت به منظورزاغه ها آب آشامیدنی  آب و فاضلاب؛ کاهش

بومی از آنها به  مردمانکه آب بعنوان اقدامات تنبیهی در طول مخاصمه مسلحانه؛ یا تخلیه منابعی زیرساختهاي 
  خودداري نماید. ،استفاده می کنند آشامیدنیعنوان منبع آب 

 مایتح الزام به  

جلوگیري  آب بر دولت ها را ملزم می نماید تا از دخالت اشخاص ثالث در امور مربوط به حق ز الزاماتاین دسته ا
  کنند.

بخش  از جملهـ  بشري توسط بخش خصوصیدولت ها باید به منظور تضمین رعایت استانداردهاي حقوق 
 عنوانرا اتخاد نمایند. ب یرا وضع یا تمهیدات مناسب یقوانین -، تأمین کنندگان آب یا اشخاص حقیقیصنعت

  زیر انجام دهند: نمونه ، دولت ها باید قانونگذاري هاي ضروري و سایر اقدامات لازم را درخصوص موارد مثال

در  آحاد جامعه راخدمات آب و فاضلاب توسط اشخاص ثالث جلوگیري نمایند،  از قطع غیرقانونی و خودسرانه
؛ امنیت مصون نمایندآنها را تأمین می کند،  آشامیدنیمنابعی که آب  اشخاص ثالث از برابر استخراج بی رویه

تأمین  را خانه می رونداز به بیرون  تأسیسات بهداشتیي دسترسی به آب یا فیزیکی زنان و کودکانی که برا
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سالم  آشامیدنیبه آب  آحاد جامعهدسترسی افراد و  بهملک اراضی و رویه هاي مربوطه قوانین تاز ممانعت ؛ نماید
آب را ارائه یا کنترل می نمایند، دسترسی برابر، مقرون به صرفه و  اشخاص ثالثی که خدمات و ؛جلوگیري نمایند

  .نیندازند خطرفیزیکی به مقدار کافی آب را به 

  اجراالزام به  

، قضایی، اعتبارياداري،  مناسبدولت ها را ملزم می نمایند تا با وضع قوانین یا اتخاذ تدابیر  اینگونه الزامات
  موجبات تحقق کامل حق بر آب را فراهم آورند. سایر تدابیرتبلیغاتی و 

در  مذکور که سیاست ملی یشکلبه سیاستگذاري در سطح ملی درباره آب بپردازند. ب بایددولت ها  ،مثال عنوانب
خدمات فی را براي توسعه دهد؛ اهدااختصاص مدیریت آب اولویت را به مصارف ضروري شخصی و خانگی  مقوله
براي نیل به این قبیل اهداف  موجودنماید؛ منابع  تعیین ار محروم و به حاشیه رانده شدهاقش توجه ویژه بهآب با 

را مشخص نماید؛ مسئولیت ها و چارچوب  از این منابعین راه بهره برداري را شناسایی کند؛ مقرون به صرفه تر
جبرانی تضمین اقدامات دستاوردها از جمله نتایج و  ؛ ورا مشخص کند ضروريزمانی براي اجراي اقدامات 

  رصد نماید. در قبال وقوع هرگونه نقضی را مناسب

اجازه می دهد، خدمات آب و فاضلاب را  موجودباید به تدریج و تا جایی که منابع  اجرادولت ها علاوه بر الزام به 
مقرون به گسترش دهند؛ استفاده از خدمات آب و فاضلاب را  به حاشیه رانده شدهبراي اقشار آسیب پذیر و 

، بهداشتیتأسیسات آب و از  صحیحاستفاده نحوه  دربارهخدمات آموزشی مناسبی ارائه ایند؛ صرفه تر نم
  نمایند. را تضمین محافظت از منابع آبی و روش هاي صرفه جویی

 مسئولیت سایرین -ج

می غیردولتی  بازیگرانضمین عدم نقض حق بر آب توسط شامل تاز حقوق بشر  حمایتالزام دولت ها براي 
مباحث در حال حاضر  ،. بعلاوههستند در برابر اشخاص مذکور )آببر از حق ( حمایتبراي  الزاماتاینگونه  شود.

بین از جمله اشخاص حقیقی، سازمان هاي  –مورد دامنه مسئولیت سایر کنشگران در جامعه در به افزایشی رو
  در جریان است. حقوق  بشراز  حمایتدر ارتقاء و  -و بخش تجارت غیردولتیدولتی و 

  د.این بخش به بررسی نقش آژانس هاي سازمان ملل متحد و بخش خصوصی می پرداز

 آژانس هاي سازمان ملل متحد  
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احترام به حقوق بشر است. در  بهبود وضعیت د، یکی از اهداف سازمان ملل متحدبر اساس منشور ملل متح
در راستاي اجراي مفاد این  معاهدات بین المللی حقوق بشري نقش ویژه اي براي آژانس هاي سازمان ملل متحد

) درباره اقدامات بین المللی براي 1990( 2ظر تفسیري شماره معاهدات پیش بینی شده است. همچنین در ن
نهادها و آژانس هاي  کلیهکه  می نمایدارائه کمک فنی، کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تأکید 

اجراي حقوق  بایدهمکاري بین المللی براي توسعه فعال هستند، توسعه از  حوزه ايسازمان ملل متحد که در هر 
  .بگیرنددر نظر کامل  صورتب طهاز پروژه هاي مربو مرحلهمذکور در میثاق را در هر 

 2005، 2002، 1997در سالهاي سازمان ملل متحد اصلاحاتی که توسط دبیر کل در  بموجب در سالهاي اخیر
در ارتباط با  للیو موسسات مالی بین الماین سازمان صورت گرفته است، نقش و مسئولیت هاي آژانس هاي 

تفاهم نامه  از طریق ملل متحدسازمان ، آژانس هاي 2003حقوق بشر برجسته تر از قبل شده است. در سال 
در نظر گرفته شود و باید حقوق بشر تحقق برنامه هاي توسعه، کمک ها و  کلیهتأکید نمودند که در  یمشترک

  باشد.شان اصول و استانداردهاي حقوق بشري سرلوحه و راهنمای

 برنامه اسکان از جمله -کنند آن تعداد از آژانس هاي سازمان ملل متحد که در حوزه آب و فاضلاب فعالیت می
در راستاي  -بهداشت یکودکان ملل متحد و سازمان جهان نامه توسعه ملل متحد، صندوق، برملل متحد بشر

را مد نظر قرار می چارچوب هاي حقوق بشري رو به افزایشی  به شکلپرداختن به بحران کنونی آب و فاضلاب، 
را بعنوان سازوکاري درون  2»سازمان ملل و آب«مکانیزم  1، کمیته عالی برنامه ریزي2003ال ر سدهند. د

اجراي  در راستايسیستم سازمان ملل متحد  فعالیت هايانسجام و هماهنگی  سطح ارتقاءسازمانی به منظور 
تعیین شده  »5اجلاس جهانی توسعه پایدار«در  4»اعلامیه هزاره«که توسط  -3تأسیسات بهداشتیدستورکار آب و 

  ایجاد نمود. - بود

  
  تأسیسات بهداشتیآرمان هاي توسعه هزاره مرتبط با آب و 

  
 عبارت بودنداعلامیه ایجاد نمودند. اهم عناوین  »اعلامیه هزاره«تعهدات گسترده اي را در  ، رهبران جهان2000ر سپتامبر سال د

                                                             
 

1 High-level Committee on Programmes 
2 UN- Water 
3 water and sanitation agenda 
4 Millennium Declaration 
5 World Summit on Sustainable Development 
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. این اهداف بعدها در تعیین شدند از: صلح، امنیت، حقوق بشر و محیط زیست و تعدادي از اهداف توسعه با محدودیت زمانی
جمعیت محروم از هدف از آرمان هفتم این مجموعه این است که  گنجانده شدند. 1گانه توسعه هزارههشت قالب آرمان هاي 

  هد.به نصف کاهش د 2015را تا سال  نات اولیه بهداشتیامکادسترسی پایدار به آب آشامیدنی سالم و 
  

سازمان یافته  يرویکرد اما ارائه ابعاد حقوق بشر است از درحالیکه محتواي آرمان هاي توسعه هزاره تا حدودي شبیه به برخی
باقی مانده است. حقوق بشر تاکنون  یکماکان چالش بدون پاسخ ستیابی به آرمان هاي توسعه هزارهحق محور براي درك و د

، در ضمننبوده است.  توسعه هزارهدر پشتیبانی و تأثیر بر فعالیت هاي مرتبط با آرمان هاي  موثرقادر به ایفاي نقش 
را  مناسب تأسیسات بهداشتیتا دسترسی همه به آب آشامیدنی سالم و  دولت ها را ملزم می کنداستانداردهاي حقوق بشري 

  تضمین نمایند. ،ضبدون تبعی
  

بر  به این نکته بسیار مهم توجه داشت که بایدکامل به اهداف آرمان هاي توسعه هزاره دست یافته باشیم،  صورتحتی اگر به 
سالم دسترسی ندارند و  آشامیدنی میلیون انسان به آب 800بیش از  کماکانارائه شده است،  2015آماري که در سال  اساس

  .دسترسی ندارند بهداشتیمیلیارد نفر به امکانات اولیه  1,8بیش از 
 

یک به عنوان سالم آشامیدنی دسترسی به آب  بر 2تأسیسات بهداشتیدر موضوع آب و  پروژه هزاره سازمان ملل متحد کارگروه
  .کندتاکید می آرمان هاي توسعه هزاره  اکثرو نقش آن در تحقق حق بشري 

  
انتشارات سازمان ملل  -آرمان هاي توسعه هزاره: رویکرد حقوق بشريمطالبه «رجوع کنید به:  براي کسب اطلاعات بیشتر

  رجوع کنید.4»؟بودخواهد  نیازمند چه، سلامت، کرامت و توسعه:پروژه هزاره«و  3»متحد
  

 

 بخش خصوصی  

 ارائه کنندگان خدمات ویژهب و بخش خصوصی ی نیز از اهمیت بسیاري برخوردارند.صو بخش خصو بخش تجارت
که تانکرهاي آب  فراديآب (از شرکت هاي بزرگی که شبکه لوله کشی آب و فاضلاب را راه اندازي می نمایند تا ا

  آب دخیل هستند. و تأمین در تهیه بشکل مستقیمرا مدیریت می کنند)، 

مصرف  بعنوان یکی از عت،بخش صن محصولات کشاورزي و عمده بویژه تولید کنندگانو  بخش خصوصی
آبیاري بیشترین مصرف آب را به خود اختصاص  درحالیکه در حال حاضراصلی آب شناخته می شوند.  گانکنند

                                                             
 

1  Millennium Development Goals (MDGs) 
2  The United Nations Millennium Project’s Task Force on Water and Sanitation 
3 Claiming the Millennium Development Goals: A human rights approach (United Nations publication, Sales No. E.08.XIV.6) 
4 Millennium Project, Health, dignity, and development: what will it take? (London, Earthscan, 2005), pp. 15–27 
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. با این جایگاه را به خود اختصاص خواهد داد بخش صنعت، 2025تا سال برآوردها نشان می دهد که  می دهد،
این خطر وجود دارد که منافع قشر فقیر بوسیله تولیدکنندگان عمده کشاورزي و  چنین پیش فرض و شرایطی

  ).20نادیده گرفته شود ( - بعنوان دو حوزه با نفوذ سیاسی زیاد - عتبخش صن

  
  1در حوزه آب ارشد اجرایی مدیران وظایف و اختیارات

  
مأموریت «عنوان  بامأموریتی را  تجارت بین الملل رهبران حوزه همکاري، دبیرکل سازمان ملل متحد با 2007در جولاي سال 

 تأثیرگذاريبه  ا توجهو ب 3پیمان جهانی ملل متحد حمایت با نهضت، ایجاد نمود. در واقع این »2در حوزه آب مدیران ارشد اجرایی
 در راستاي هاي خود را مسئولیت. مدیران ارشد اجرایی نیز ایجاد گردید ع آب از طریق تولید کالا و خدماتبخش خصوصی بر مناب

 در واقع. پذیرفتند و تحقق آرمان هاي توسعه هزاره سازمان ملل متحدتوجه به دورنگاه پیمان جهانی  فعالیت در مسیري پایدار و
 و با در نظر داشته باشندبموجب این مسئولیت ها، مدیران ارشد اجرایی پذیرفته اند که مدیریت منابع آب را به عنوان اولویت اول 

  همکاري نمایند. چالش هابراي مقابله با آب  حوزه دولت ها، آژانس هاي سازمان ملل متحد، سازمان هاي غیردولتی و سایر فعالان
  

  مراجعه نمایید. www.unglobalcompact.org به براي کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این مأموریت
  
 

، خلاف آن نیز تأثیر مثبتی داشته باشدبشر  بهبود سطح بهره مندي از حقوق ردرحالیکه بخش تجارت می تواند ب
از آن براي تأمین  آحاد جامعهکه  یآلوده سازي، استخراج بی رویه یا تجاوز به منابع آب مثال عنوانبصادق است. 

. در مواقعی که خدمات آب توسط بخش خصوصی ارائه از جمله این مصادیق است بهره می برند آشامیدنیآب 
غیرقانونی و خودسرانه آب، مقرون به صرفه بودن خدمات آب و فاضلاب و  ، نگرانی ها درباره قطعمی گردد

  .افزایش یافته است و به حاشیه رانده شده خدمات به اقشار آسیب پذیراینگونه گسترش ارائه 

آب در محل کار نیز تاثیرگذار باشد. معاهده شماره  بر مندي از حق بخش خصوصی همچنین می تواند بر بهره
)، مسئولیت کارفرمایان در قبال سلامت و 1985( 4خدمات سلامت شغلی دربارهسازمان بین المللی کار  161

مورد تأکید قرار را  -تأسیسات بهداشتیشامل فراهم نمودن دسترسی به آب آشامیدنی سالم و  -کارکنان ایمنی

                                                             
 

1 The CEO Water Mandate 
2 chief executive officers (CEOs) Water Mandate 
3 United Nations Global Compact 
4 Occupational Health Services 

http://www.unglobalcompact.org/
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ها نیز بر مسئولیت آنان در راستاي فراهم کردن آب داوطلبانه و جمعی شرکت اتاقدام بسیاري ازمی دهد. 
  .)21( ندحل کار صحه گذاشته ادر م تأسیسات بهداشتیآشامیدنی سالم و 

لی کار سازمان بین المل 115در صورتی که مسئولیت فراهم کردن مسکن بر عهده کارفرما باشد، توصیه شماره 
بهداشتی  امکاناتدسترسی کارکنان به امکان که کارفرما باید  نمایدتأکید می  ر رابطه با مسکن کارکناند

  سالم براي مصارف خانگی و شخصی را فراهم نماید. آشامیدنی مناسب و مقدار کافی آب

ساس بر عهده دولت هاست، برا ایت حقوق بشر توسط کنشگران خصوصیدرحالیکه مسئولیت اولیه تضمین رع
، شرکت هاي تجاري نیز در 1اظهارات نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در موضوع تجارت و حقوق بشر

است که جامعه از بخش  اولیهي انتظار . این مسئولیت2مسئولیت دارند )آب بر حق ي (شاملقبال حقوق بشر
همچنین  و به رسمیت شناخته شده است 3توسط طیف گسترده اي از اسناد حقوق نرم که البتهتجارت دارد 

  .مورد استناد واقع شده اند جهانی و شرکت هاي خصوصی در سراسر جهان تتوسط سازمان هاي تجار

تعهداتی بر  مستقیم شکلب شرکت ها ،آببر حق  تبط باحقوق بشري مر قوانین بین المللی به موجبدرحالیکه 
انعکاس تعهدات بین المللی  بمنظورکه  - بموجب قوانین داخلی مصرف و دسترسی به آب اما اغلبعهده ندارند، 

 قانونی که الزاماتصرف نظر از هرگونه شرکت ها . براي آنها تعریف شده است تعهداتی -دولت ها وضع شده اند
به  فعالیت هاي خوددر باید اینکه  درمورد، با انتظارات اجتماعی رو به افزایشی محل فعالیت خود دارند در کشور

با توجه ، مواجه هستند. انتظارات مذکور نشوندحقوق افراد از این بهره مندي  مانعحقوق بشر احترام بگذارند و 
و کارایی  مسئولیت پذیربعنوان بخشی از تجارت  -ها شرکت رو به رشد پذیرش مسئولیت اجتماعیروند  به

  .سرمایه گذاران و سهامداران تشویق مانند موارد برخیدر نمود پیدا می کنند؛ از جمله  -اجتماعی

حق بر  از جملهآنها، از  حمایتو حقوق بشر به داوطلبانه متعهد به احترام  صورتبسیاري از شرکت ها ب همچنین
اصل اساسی مرتبط با  10 مشتمل بر که 4)22آب شده اند. بخصوص با امضاي پیمان جهانی سازمان ملل متحد (

متعهد به خود را  شرکت هاي امضاء کنندهاست،  حقوق بشر، استانداردهاي کار، محیط زیست و مبارزه با فساد

                                                             
 

1 Special Representative of the United Nations Secretary-General on business and human rights 
2 . A/HRC/8/5 
3 soft law instruments 
4. United Nations Global Compact 
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در  -شامل حق بر آب -حقوق بشر لحاظ نمودن. برخی شرکت ها نیز به منظور اندنموده  این حقوقاحترام به 
  ده اند.کروضع مخصوص به خود را سیاست ها، برنامه ها و ابزار حقوق بشري تجاري خود،  فعالیت هاي

  
تأمین می نماید. این شرکت حق بر  گوناگون کشور 59میلیون نفر را در  110خصوصی است که آب  يورتاپرا 1شرکت وئولیا واتر

از جمله این  در این زمینه پذیرفته است.نیز تعهدات شرکتی را البته و  ي ابتدایی به رسمیت می شناسدحق بشر را بعنوان یکآب 
  :است زیر در آینده اقدامات یا عدم انجام انجام تعهدات
 دارد.منافات  قدرت خرید عموم مردممناقصه هایی که شرایط آنها با منافع و  شرکت دردم ع 
  یندگان آنان.گفتگوها با مصرف کنندگان و نما ارتقاءب و آدر حوزه مدیریت  مردمتقویت مشارکت بیشتر 

  
شرکت وئولیا واتر در راستاي مشاوره با کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره موضوعات حقوق  مساعدتمنبع:  

  www.ohchr.org، قابل دسترسی در: 22007آوریل  13، تأسیسات بهداشتیسالم و  آشامیدنیبشري و دسترسی به آب 
 
  

 ویژهالزامات و مسئولیت ها در موقعیت هاي  -د

  چیست؟ محلیتعهدات مقامات 

تمرکز  از آنجائیکه. است مقامات محلیبر عهده  اغلب بهداشتیو امکانات سالم مسئولیت تأمین آب آشامیدنی 
 80در بیش از  -دولتواسط  ها از دولت مرکزي به سطوح محلی وانتقال اختیارات و مسئولیت  یعنی - زدایی

در حال وقوع است، دولت هاي محلی نقش  درگیر با این رونددرصد کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي 
به این دلیل فزاینده اي را در زمینه تحقق حق بر آب ایفا می نمایند. الزامات حقوق بشري ناشی از حق بر آب 

دولت محسوب می شوند یا اینکه دولت مرکزي این اختیار را  بعنوان بخشی از که متوجه مقامات محلی می شود
 عهدهاز حق بر آب بر  حمایتارتقاء و  در راستايو اقدم  اصلیتعهد  تفویض نموده است. در هر دو حالت به آنها

آنان  نمندسازيمسئول نظارت بر عملکرد مقامات محلی و توا دولت مرکزي ؛ چراکهدولت مرکزي باقی می ماند
  ).23است ( -منابع کافیارائه اختیارات و  تفویضاز طریق  - یفاي وظایفشانبراي ا

                                                             
 

1 . Veolia Water 
2 Contribution from Veolia Water to the OHCHR consultation on human rights and access to safe drinking water and sanitation, 
13 April 2007 

http://www.ohchr.org/
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منطقه اي  یاآب به مقامات محلی  توزیعتأکید نمود که در مواقعی که  خود 15در نظر تفسیري شماره کمیته 
نابع کافی به منظور حفظ و اینکه مو  آنها از جانبواگذار شده است، دولت وظیفه دارد تا از عدم اعمال تبعیض 

  اطمینان حاصل کند. آب در اختیار مقامات محلی باشدو کیفیت خدمات  توزیع ارتقاء سطح

  
  .دادگاه آرژانتین به دولت دستور داد تا آلودگی را متوقف نماید و دسترسی به خدمات آب را بهبود بخشد

  
، موضوع اصلی 1میان این دو در محله هاي فقیرنشین شهر کوردوبا ارتباطسالم و  آشامیدنیآلودگی آب و عدم دسترسی به آب 

شبکه هاي عمومی توزیع آب  هه این محله ها هیچ راه ارتباطی ب. از آنجائیک2بود »مارکیزیو خوزه باتیستا علیه اتروس«پرونده 
 نزدیک این ناحیه، ر اینب علاوهمی کردند.  استفاده مواد فاضلابی و سایر آلاینده هانداشتند، از چاه هاي زیرزمینی بسیار آلوده به 

به رودخانه منتقل را فاضلاب تصفیه نشده  هر روز، کارآمدبه علت ظرفیت نا قرار داشت که یتصفیه خانه آب و در بالاي رودخانه
رسیدگی به وضعیت موجود و  به منظوردر حکم خود به مقامات شهرداري دستور داد تا  پس از رسیدگی ناحیهدادگاه می کرد. 

تا زمان یافتن راه حل دائمی براي عملکرد این تصفیه خانه، و حداقل رساندن اثرات زیست محیطی تصفیه خانه به  در راستاي
مذکور به خدمات عمومی آب  هاي که محله مادامیاقدامات فوري اتخاذ نماید. همچنین دادگاه به شهرداري دستور داد تا 

  لیتر آب آشامیدنی سالم در اختیار هر خانوار قرار دهد. 200، روزانه اندیدا نکرده دسترسی کامل پ
  
  

 انجام گیرد؟ گذاريسیاست  راستايایست در چه اقداماتی می ب  

در تنظیم و شکل دهی عرصه  فعالان و منتفعانتضمین مشارکت کلیه  راستايدر فراگیري  اصول مشارکت و
ریق ارائه اطلاعات تواند از ط، می هاي مشارکتی سیاست دوین. تمرتبط هستندبا یکدیگر  بسیار گذاري هاسیاست

دولت  ،در سطح محلی (تأسیسات بهداشتی) آب و فاضلاب در حوزه به نیازها گوییپاسخ ه منظورحاصل شود. ب
به کمتر منتفع هستند یا  قوانین، سیاستگذاري ها و راهبردها مردم و مناطقی که دربه افزایش دسترسی باید ها 

دستورالعمل هاي کمیسیون فرعی  براساس. تحت حمایت نیستند، توجه بیشتري داشته باشند هیچ صورت
در  باید یها در کلیه سطوح حکومتدولت«، تأسیسات بهداشتیتحقق حق بر آب آشامیدنی و  پیرامون
که از هرگونه دسترسی اختصاص دهند  کسانی اولویت را بهو برنامه هاي حوزه آب و فاضلاب،  گذاري هاسیاست
  محروم هستند. ابتدایی

                                                             
 

1 . Cordoba 
2 . Marchisio jose Bautista y Otros case 
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را تسهیل و توصیه هایی را  جمعیبرگزاري جلسات  مرکز مربوط به حقوق مسکن و خلع ید در کنیا،ملل متحد و  بشر برنامه اسکان

که زیر نظر شوراي شهر اداره می شود، ارائه  1شهر نایروبی(پسماند) بر اساس استانداردهاي حقوق بشري به شرکت آب و فاضلاب 
شهرك هاي غیرقانونی صورت گیرد و  برايشرکت مذکور سیاستی را اتخاذ نمود که به موجب آن تأمین آب  . در نتیجهندنمود

  گسترش یابد.
  

و  اقتصادي، اجتماعی حقوقبه کمیته  2اتحادیه حکیجامیمرکز مربوط به حقوق مسکن و خلع ید و منبع: لایحه ارسال شده توسط 
  ).2007ملل متحد (نوامبر  فرهنگی

   
  

بمنظور تضمین قوانین، راهبردها و سیاست هاي موجود باید «اذعان می دارد که:  15نظر تفسیري شماره 
با الزامات  ناسازگاري، و در صورت انطباق و سازگاري با الزامات ناشی از حق بر آب مورد بازبینی قرار گیرند

  ».ید مورد تجدیدنظر، اصلاح یا تغییر قرار بگیرندمیثاق با

اصلاح  و یا با حق بر آبسازگار پاسخگو جدید و گذاري هاي تنظیم سیاست می تواند شامل دسته از اقداماتاین 
ها، راهبردها و برنامه هاي ملی،  گذاريسیاستو توسعه یا بازبینی قوانین موجود باشد. بهترین شیوه تنظیم 

قشر  سازمانهاي نمایندهبه ویژه  -از جمله عموم مردم و سازمان هاي جامعه مدنی صاحبان منافع کلیه مشارکت
  . و هماهنگی میان آنان است -به حاشیه رانده شده آسیب پذیر و 

نه تنها براي نسل فعلی بلکه براي آیندگان نیز  که دسترسی فیزیکی همچنین مهم است که به یاد داشته باشیم
براي نسل هاي آینده بستگی به استفاده پایدار از آب دارد.  فیزیکی ی شود. تضمین دسترسیمحسوب مدغدغه 

  مصرف آب انسان ها باشد. بامساوي توزیع شود و اولویت باید  گونه ايبنابراین آب باید به 

 آیا قطع خدمات آب مجاز است؟  

قطع خدمات را می توان توقف در ارائه خدمات توزیع آب تعریف نمود. قطع خدمات آب می تواند به دلایل 
در مواقعی نیز  آب. قطع رخ دهدمختلفی از جمله عدم پرداخت بهاي آن، آلودگی منابع آب یا شرایط اضطراري 
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قانونی به شبکه آب استفاده می (خلع ید) یا متوقف کردن دسترسی غیر ساکنینبعنوان راهکاري براي تخلیه 
  شود.

محدودیت ها و شرایطی را تعیین می  انجام آنبراي ما کند، اآب را منع نمیخدمات درحالیکه حق بر آب قطع 
 قطع که همچنین باید به آنهایی، قطع خدمات باید بموجب قانون و مطابق با میثاق صورت گیرد. کل درنماید. 
 از جمله موارد زیر ارائه گردد: مانت قانونی موثرض شامل حالشان می شود، خدمات

 فرصتی براي مشاوره و مذاکره؛ 

 ارائه اطلاعات بموقع و کامل درباره اقدامات پیشنهادي؛ 

 بیان نکات مهم درخصوص اقدامات پیشنهادي؛ 

  ؛قانونی و جبرانیراهکارهاي 

  راهکارهاي جبرانی قانونیکمک هاي حقوقی براي دستیابی به. 

تأکید می نماید که هیچ فردي در هیچ شرایطی نباید از حداقل  15نظر تفسیري شماره علاوه بر موارد مذکور، 
مقدار آب آشامیدنی سالمی که فرد می تواند به آن دسترسی  ضروري آب محروم شود. بر این اساسمیزان 

از است که منبع جایگزینی داشته باشد ممکن است کاهش یابد، اما قطع کامل دسترسی تنها در صورتی مج
و به آن دسترسی  بتواند حداقل مقدار آب آشامیدنی سالم مورد نیاز براي پیشگیري از بیماري را فراهم کند

نهادهایی که به گروه به وجود دارد که قطع خدمات  به شدتاین پیش فرض  . در این رابطهوجود داشته باشد
و اردوگاه هاي پناهندگان یا آوارگان داخلی کمک می کنند، هاي آسیب پذیر مانند مدارس، بیمارستان ها 

  ممنوع است.

بیان می دارد که پیش از قطع  خدمات به علت عدم پرداخت بهاي آندرخصوص قطع  15نظر تفسیري شماره 
مد نظر قرار گیرد. در مورد معیار توان مالی (به بخش اول مراجعه کنید)، باید خدمات قدرت پرداخت شخص 

، ممکن است را ندارندپرداخت هزینه آب  تواناییدر بعضی موارد معین که افراد  کور اذعان می داردمتن مذ
 قطع خدمات ن رابطه، تعدادي از قوانین داخلی. در ایمجبور به ارائه رایگان خدمات باشند(دولت)  مسئولین امر

  را محدود می کنند. -نه عدم تمایل وي به پرداخت -آب بویژه در نتیجه ناتوانی شخص
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  مداخله قضایی در موضوع قطع خدمات بدلیل عدم پرداخت بهاي آن در کشور کلمبیا
 ارائه شده هزینه هاي خدماتو پرداخت در نتیجه نارسایی مزمن کلیه و درمان هاي مرتبط با آن، قادر به کار کردن  1خانم خیمنز

عنوان نمود که خدمات  ناحیهشرکت مذکور برق و آب وي را قطع کرد. دادگاه  در نتیجه .نبود 2توسط شرکت هاي دولتی مدلین
را  توسط دولت ساکنان کشور براي کلیهموثر این خدمات  فه تضمین توزیعو وظی بودهاجتماعی کشور  وظایفعمومی جزئی از 

ب و برق ، دستور اتصال مجدد آناحیهر، دادگاه قانون اساسی ضمن تأیید رأي دادگاه مورد تصدیق قرار داد. در مرحله تجدیدنظ
دادگاه رأي خود را با توجه به  گفتنی استفوري و به عنوان خدمت عمومی صادر نمود.  به شکلی محل زندگی خانم جیمنز را

  رهنگی صادر نموده بود.استانداردهاي بین المللی و نظریات تفسیري کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و ف
 

  آب آشامیدنی سالم به ارائه کنندگان خدمات  توزیعالزامات قانونی دولت درصورت تفویض اختیار
  چیست؟دولتی یا خصوصی 

 تی باشد یا بخشدولبخش خدمات آب باید تعیین نمی کند که آیا ارائه دهنده ، قوانین بین المللی حقوق بشر
به تضمین این امر می ها را ملزم دولت چارچوب حقوق بشر  . با این وجوداز این دو بخشخصوصی یا ترکیب 

مقرون به صرفه، کافی، سالم و  ه صورتیهرگونه ارائه خدمات و به هر شکل، دسترسی برابر به آب را ب کند که
  نماید.قابل قبول، فراهم 

ثالثی ارائه یا کنترل می  اشخاصمی کند که اگر خدمات آب توسط  اشاره 15به این ترتیب، نظر تفسیري شماره 
شامل نظارت مستقل، مشارکت عمومی واقعی و مجازات براي  -را باید چارچوب قانونی موثري دولت هاشوند، 

تنظیم چنین چارچوبی، واضح است که دولت باید این چارچوب الزام به تعریف نمایند. در  -عدم رعایت مقررات
 اجرایی نماید.تعریف و  تأسیسات بهداشتیمیدنی سالم و از اعطاي اختیار تأمین آب آشا پیشرا 

  
  .نمایندمی را  وضع خدمات آب براي دولت ها مقرراتی  کنندگانارائه  درخصوص ،ملی در حوزه آب وانینق برخی

  
 یاید سیاستبمشارکت با بخش خصوصی در صورت تصریح می کند که مقامات محلی نیوزلند  »قانون دولت محلی«بعنوان مثال، 

رسمی براي تعیین نحوه ارزیابی، نظارت و گزارش در مورد میزان پیشرفت حاصله از مشارکت اتخاذ نماید. مدت هرگونه قرارداد با 
سال باشد و دولت محلی باید کنترل قیمت، مدیریت خدمات آب و  15خدمات آب نمی تواند بیش از درحوزه بخش خصوصی 

  در اختیار خود داشته باشد. هموارهآب را  توزیعسیاستگذاري در ارتباط با 
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، منابع حقوقی براي حق بر آب: استانداردهاي داخلی و بین المللی، مرکز مربوط به حقوق مسکن و خلع یدمنبع: مراجعه کنید به 
  .56)، صفحه 2003( 8منابع شماره 

  
  

  قرار می گیرد؟ مورد حمایت 3آبدر مسائل تنش وجود کمبود آب و  زمانچگونه حق بر آب در  

با که در مناطقی زندگی خواهند کرد  - میلیارد نفر 5,5تقریباً  -، حدود دو سوم جمعیت جهان2025برآورد شده است که تا سال 
 13: استروبه رو آب  شدیددرصد از جمعیت آفریقا با تنش  25. هستندمواجه آب پیرامون مسائل مربوط به تنش متوسط تا شدید 

هیچ منبع از آنان درصد  17و  تجربه می کنند تنش آب ناشی از خشکسالی را یک بار در نسل خودیقا آفر از مردم درصد
  تجدیدپذیر آبی ندارند.

  
  www.un.org/waterforlifedecade/ منبع:

  
   

. این وضعیت با توجه به رشد جمعیت، از کمبود آب رنج می برند نفر 4، در جهان نفر 10 راز ه در حال حاضر
؛ ستنیپذیر ناکمبود آب اجتناب  با این حالشهرنشینی، آلودگی منابع آب و تغییرات اقلیمی، وخیم تر می شود. 

 کشورها گذاريبه شدت تحت تاثیر رفتار انسان ها، آداب و رسوم و نهادهاي اجتماعی و سیاست مسئله کمبود آب
عمده ، 2006برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال  »گزارش توسعه انسانی«در واقع، بر اساس  قرار دارد.

  سیاست محور ناشی از سوء مدیریت منابع آب است. هاي، پیامداین معضل پیدایشدلایل 

، سرویس بهداشتی شخصیشامل نوشیدن،  -مصارف شخصی و خانگی اولویت دادن بهجهت  حق بر آب در
دربردارنده تعهد  ،بمنظور مدیریت و تخصیص آب و -و خانواده فرديشستشوي لباس، تهیه غذا و بهداشت 

بویژه  -هستنددسترسی  ه فاقد چنینباید براي افرادي ک مسئولین امر. در این راستا، استبراي کشورها  روشنی
  اولویت قائل شوند. بهره مند از آن نسبت به افراد -و به حاشیه رانده شده اقشار آسیب پذیر

دولت باید  ،بحران ایندر شرایط کمبود آب و تنش آب نیز پابرجا خواهد بود و در طول  ذکر شده در بالاتعهد 
، در رابطهدر این  فراهم کند. را همگان به آب کافی و سالم براي جلوگیري از بیماري برابر حداقل دسترسی
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آب باید به طور مساوي و «اذعان شد که  به گونه اي مشخص) 2001، 2(بن 1کنفرانس بین المللی آب شیرین
در درجه اول براي نیازهاي اساسی انسان و سپس عملکرد اکوسیستم ها و مصارف مختلف اقتصادي از  -پایدار

 .»اختصاص داده شود -تغذیهجمله امنیت 

براي مصارف شخصی و  ،آبمواجهه با تنش آب و کمبود  زماندر داخلی نیز بویژه تاکنون تعدادي از قوانین 
  اند.دیگر اولویت قائل شده مصارفخانگی ضروري آب نسبت به 

  
  :اولویت قائل شده اند مصارفقوانین ملی که براي مصارف شخصی و خانگی ضروري آب نسبت به سایر 

 
و سپس براي کشاورزي، صنعت،  ل در تخصیص آب با مصارف انسانکه اولویت او نین اعلام می کنددر کشور ب» قانون آب«

 استفاده شهري و تفریح و سرگرمی است. 
 دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم باشد.با تأکید دارد که اولویت باید  3قانون حاکم بر آب در چاد

شد (قانون با آشامیدن با آب، آب را اصلاح نمود و تصریح کرد که اولویت باید نسبت به سایر مصارف قانوندولت  در فرانسه
 .4)211,1ال  به شماره محیط زیست

با مصارف  ویژهدرباره آب تصریح می کند که در شرایط کمبود آب، اولویت باید به  10- 95قانون شماره  85ماده  در مراکش
 شخصی و خانگی باشد.

اختصاص  مقامات محلی می توانند أکید می نماید که در طول خشکسالیت حاکم بر آب 98- 041قانون شماره  9ماده  در نیجر
 ممنوع اعلام نمایند. را -از جمله باغبانی، استخر و شستشوي وسیله نقلیه -آب براي مصارفی غیر از مصرف انسان

 شود وه رائموسسه یا نهادي ا توسطاگر خدمات آب «قانون خدمات آب تأکید می کند که  پنج ازدر آفریقاي جنوبی بخش 
  »باشد. امکانات بهداشتیحداقل منابع آب و  تأمینبا آن نهاد باید ، ارجحیت ممکن نباشدصرف کنندگان تأمین نیازهاي همه م

  
 

  شود؟ حمایتچگونه از حق بر آب در شرایط اضطراري 

 و بلایاي طبیعی ه مسلحانه، شرایط اضطراريکه در جریان مخاصم اشاره نمود 15نظر تفسیري شماره در  کمیته
 .خواهد بود بشردوستانه مربوط به آب ق بر آب و مقررات حقوق بین المللح ا شاملهدولتالزامات  نیز
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و  -آشامیدنی از جمله منابع و تأسیسات آب -این الزامات شامل حفاظت از موارد ضروري براي نجات غیرنظامیان
است که  وريیادآهمچنین لازم به  غیرنظامیان، زندانیان و مهاجرین به آب کافی می شود. دسترسیتضمین 

شرایط اضطراري عمومی وقوع  هنگاممجاز به تعلیق تعهدات خود  را دولت ها در هیچ یک از بندهاي خودمیثاق 
 .نمی داند

بدون در نظر گرفتن  بایدتصریح می کند که مقامات صالح  »1داخلی آوارگان دربارهاصول راهنما « همینطور
فراهم نمایند  تأسیسات بهداشتیاوضاع و احوال و بدون تبعیض، براي تمامی آوارگان داخلی آب آشامیدنی و 

 (همچنین به فصل دوم مراجعه کنید).

در راستاي  می تواند »2دستورالعمل هاي اجرایی کمیته دائمی میان سازمانی درباره حقوق بشر و بلایاي طبیعی«
در رابطه با تأمین آب آشامیدنی سالم و  از جمله -رویکرد حق محور در زمینه بلایاي طبیعی اجراي یک

 .به فعالان حوزه بشردوستانه کمک کند -تأسیسات بهداشتی

الی  7,5ارائه مقدار حداقلی  ،یا وضعیت هاي پس از جنگ مخاصماتدر موارد اضطراري مانند بلایاي طبیعی، 
ممکن است آب به اندازه کافی براي پوشش تمام  چراکه ؛لیتر بازاي هر فرد در روز پیشنهاد شده است 15
  ).25رف شخصی و خانگی وجود نداشته باشد (امص
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  پاسخگو بودن دولت هانظارت بر حق بر آب و . 4

 

. هستندحیاتی  ،حق بر آب در ارتباط بابه تعهدات خود دولت ها  براي تضمین پایبنديسازوکارهاي پاسخگویی 
از  شامل نظارت بر فعالیت بازیگران عرصه و در سطوح ملی، منطقه اي و بین المللی صورت می گیرد نیز نظارت
  می شود. بین المللیو مکانیزم هاي حقوق بشر  1، جامعه مدنی، نهادهاي ملی حقوق بشريهادولت خود جمله

 

 و نظارت در سطح ملی بودنو پاسخگ -الف

در حال اتفاق آنچه دلیل  تا هرچه سریعتر و موثرتر نمایدمی  لزمها نسبت به پاسخگویی، آنها را مدولتوظیفه 
 یند. قوانین بین المللی حقوق بشربراي همه تشریح نمارا تحقق حق بر آب  تأثیر آن برو چگونگی  است

کلیه  اما به هر حال ارائه نمی دهد خسارت دقیقی را براي مکانیزم هاي داخلی پاسخگویی و جبران دستورالعمل
 سازوکارهاي پاسخگویی باید قابل دسترسی، بی طرفانه، شفاف و موثر باشند.

 هاي اداري، سیاستگذاري و سیاسیسازوکار 

به عنوان مثال،  ابزار مکمل یا موازي با سازوکارهاي قضائی پاسخگویی هستند. ازوکارهاي اداري و سیاسیس
تعریف سیاست یا راهبرد ملی در حوزه آب و فاضلاب که با برنامه هاي کاري و بودجه هاي مشارکتی پیوند دارد، 

ن نظارت ها ایفا می کند. شاخص هاي مبتنی بر حقوق بشر پشتیبادولت بودن نقش مهمی در تضمین پاسخگو
هاي کلیدي حوزه آب و فاضلاب و برخی فرآیندهاي دستیابی به آنها هستند. علاوه بر این، انواع دستاوردموثر بر 

ثیر احتمالی أارزیابی تاثیرات حقوق بشر، راه را براي سیاستگذاران هموار می کند تا ت از جمله مختلف ارزیابی
  بررسی کنند.را ر واقعی آن بر بهره مندي از حق بر آب سیاست برنامه ریزي شده را پیش بینی و سپس تأثی

اند که را براي مصرف کنندگان فراهم نموده جبران خسارت اداري راهکارهاي  نین ملی متعددي در حوزه آبقوا
 عمومی. به عنوان مثال، قانون خدمات داده شده استاجازه طرح شکایت به مصرف کنندگان آب  بموجب آنها

ارائه  تداومو  حمایتتا از حقوق کاربران  کندمصرف کنندگان فراهم می  انجمناین امکان را براي  2استرالیا
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 انجمن در این رابطه .را نیز تضمین نمایندخدمات رفاهی براي افرادي که در معرض مشکلات مالی قرار دارند 
ارائه خدمات ساعت  24ظرف  یا ندآب دستور دهد تا ارائه خدمات را قطع نک ادارهمصرف کنندگان می تواند به 

قانون و جبران خسارت براي مصرف  تضمین رعایتدر جهت  در فنلاند 1قانون خدمات آب شروع کند. دوبارهرا 
در صورت ورود خسارت ناشی از خطا (توقف) در ارائه خدمات آب به مدافع حقوق مصرف کنندگان  ،کنندگان

 .)26( براي دفاع از حق آنها صلاحیت پیگیري اعطاء نموده است

 منجر بهمستقل نیز  فعالانمکانیزم هاي سیاسی مانند فرآیندهاي دموکراتیک و نظارت و حمایت توسط 
فزاینده اي از روش هاي نظارت مبتنی بر  شکلجامعه مدنی و سایر نهادها به  هايسازمان . شوندمی یی پاسخگو

استفاده می کنند تا دولت ها را در رابطه با حق  اعتباريشاخص ها، معیارها، ارزیابی تأثیرات و تجزیه و تحلیل 
از  شده تبعیض به ویژه زمانی که از طریق زمینه هاي ممنوع - بر آب همچنان پاسخگو نگه دارند. شاخص ها

ملی ارائه می زمینه معین مورد چگونگی تحقق حق بر آب در  اطلاعات مفیدي را در - شوند یکدیگر تفکیک می
  کنند.

  
رویکرد جدیدي را درمورد نظارت قانونی بر ارائه  - هند 3) در شهر بنگلورNGOبعنوان سازمان غیردولتی ( -2مرکز امور عمومی

ی که توسط خدمات عموماز  هابرداشت در رابطه باکلان اجتماعی  این مرکز یک ارزیابی ست.خدمات عمومی مطرح نموده ا
 تأسیسات بهداشتیها در تأمین آب و نقاط ضعف و ناکارآمدي »کارت گزارش شهروندان«انجام داد.  را شهرداري ارائه شده است

هاي ساختاریافته بین دولت مرکزي با شهرداري و روند همفکري و مشورت شروع منجر به  که نمود مشخصرا  (سرویس بهداشتی)
 ؛وع به ثبت پیشرفت هاي واقعی نمودشربه تدریج یابی اجتماعی مذکور زرن محلی و انجمن هاي ساکنین شد. اگروه هاي شهروندا

  کارایی را گزارش نمودند. بهبود البتهخدمات و  راه اندازيبراي  هرشو اتهاي فقیر کاهش شدید پیشنهاداربه این صورت که خانو
  

  www.pacindia.orgمنبع: 
  
  

 سازوکارهاي قضائی 
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، افرادحق بر آب  درصورت نقض که هستند داخلی اجراي قوانیندر راستاي حیاتی  ايمولفهمکانیزم هاي قضایی 
  فراهم می نماید.را جبران خسارت مناسب و کافی امکان 

الحاق اسناد بین المللی در قوانین داخلی بر این امر صحه می گذارد که حق بر آب می تواند به طور قابل توجهی 
با استناد  -. این امر دادگاه ها را قادر می سازد تا به نقض قوانینددهو بهبود  گسترشاقدامات جبرانی را 

ي که عناصر ویژه امستقیم به میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، قانون اساسی یا قوانین 
  د.نرسیدگی کن -می شناسندالحاقی به حق بر آب را به رسمیت 

به ویژه در ارتباط با آلودگی منابع  -از حق بر آب حمایتپرونده هاي مرتبط با ارتقاء و مراجع قضایی تعدادي از 
نیز به طور فزاینده اي به استماع  محلیرا مورد رسیدگی قرار داده اند. دادگاه هاي  - آب و قطع ارائه خدمات

رسیدگی به  این مراجعپرداخته اند.  تأسیسات بهداشتیدسترسی به آب آشامیدنی سالم و  تبط باپرونده هاي مر
زندگی، سلامت و مسکن مناسب یا حق داشتن محیط زیست بر از حق  حمایتمذکور را براساس  پرونده هاي

  سالم انجام می دهند.

، دادگاه »1علیه  شوراي محلی شهرهاي جنوبی ساکنان خانه هاي مسکونی بن ویستا«مثال، در پرونده  عنوانب
 به منزله نقض قانون اساسی در هرچیزسید که قطع منبع آب پیش از عالی آفریقاي جنوبی به این نتیجه ر

، دیوان عالی هند اذعان نمود 2توسط دولت است. در پرونده کومار علیه ایالت بیحر خصوص احترام به حق بر آب
در بنیادین است و شامل حق انتقاع از آب بدون آلودگی  یقانون اساسی، حق 21بموجب ماده  حیاتبر که حق 
  می شود. اتحی حق بر بهره کامل از راستاي

  
  در آفریقاي جنوبی بهاي آب پرونده پیش پرداخت

 
در مورد تحمیل پرداخت هزینه آب پیش  داري، متقاضیان، نسبت به سیاست شهر3ژوهانسبورگ هرداريدر پرونده مازیبوکو علیه ش

لیتر بازاي هر خانوار در ماه، اعتراض نمودند و  6000لیتر براي هرشخص در روز یا  25از موعد بعلاوه توزیع آب رایگان به اندازه 
 و قانون اساسی است. عادي معتقد بودند که این سیاست برخلاف قوانین 

لیتر به ازاي هر فرد در روز یا  25، براي تأمین حداقل آب رایگان به اندازه 2وئتودر س 1در شهر فیريهزینه آب پیش پرداخت 
لیتر به ازاي هر خانوار در ماه طراحی شده بود. به محض اینکه میزان مصرف به حد نصاب تعیین شده می رسید، توزیع آب  6000
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 بدون آب خواهند بود. را ماههر وز باقیمانده از ر 15و براي متقاضیان به این معنی بود که  شدمتوقف می  خودکار به صورت
مکانیزم  و بهاي آب ژوهانسبورگ براي پیش پرداخت اجباريشهرداري کرد که سیاست آبرسانی  بیاندادگاه عالی، در رأي خود 

صادر  معقولی در شهر فیري، غیرقانونی، غیرمنطقی و بی اساس بوده است. چراکه پیش از قطع آب هیچ اخطارآن قطع آب خودکار 
پیش از قطع آب را به مصرف کنندگان نمی داده است. دادگاه همچنین اشاره کرد که  اقدام احتمالی دیگرينمی شده و اجازه 

، چراکه عدم توانایی پرداخت مصرف کننده یا را سلب نمایدمی تواند حق دسترسی به آب  پرداخت پیش از موعد هزینه آب
ساکنین شهر  دریافت بهاي آبژوهانسبورگ ملزم به شهرداري  طبق رأي دادگاه نموده است. بنابراین،آنها را لحاظ ن ویژهنیازهاي 

 گردید. پرداخت فیري با استفاده از روش عادي
درحالیکه افراد کم به این صورت که که سیاست تأمین آب ژوهانسبورگ تبعیض آمیز است.  شتدا اظهاررأي دادگاه همچنین 

 :شهرهاي سیاه) ملزم به پرداخت بهاي آب از پیش بودند، افرادي که در مناطق ثروتمند (از لحاظ تاریخی :یخیدرآمد (از لحاظ تار
 .نمایندپرداخت شهرداري  سفید) زندگی می کردند، می توانستند بهاي آب را بطور اعتباري و با مذاکره بامناطق 

لیتر آب رایگان در روز تأمین  50اکنین شهر فیري و بازاي هر فرد دادگاه همچنین به شهرداري ژوهانسبورگ دستور داد تا براي س
لیتر اختصاص داده می شد، افزایش  200نفر) روزانه  16نماید. این میزان نسبت به قبل که براي هر خانوار (بطور میانگین شامل 

ه اچ آي وي/ ایدز کافی نیست. دادگاه اعلام لیتر آب براي هر فرد به ویژه براي افراد مبتلا ب 25یافت. دادگاه خاطر نشان کرد که 
شهرداري  براياز جمله بودجه اختصاص داده شده دولت مرکزي  -نمود که شهرداري شهر، میزان آب کافی و منابع مالی لازم

این منابع به نفع فقرا خودداري نموده  به کارگیري ازاما لیتر آب براي هر فرد در روز را داشته  50براي تأمین  -توزیع آب بمنظور
 است.

شیوه که از لحاظ  بر این عقیده بود، دادگاه عالی پذیرفتصورت می پرداخت پیش از موعد بهاي آب آن که طی فرآینديدر بررسی 
 یهاي جبرانکار، اخطار کافی، اطلاع رسانی درمورد حقوق قانونی و اطلاعات درمورد راه  همفکريبدون  ،غیرمنصفانهکار این عمل 

 صورت گرفته است.موجود، 
، ضمن پذیرش مذکورشهرداري ژوهانسبورگ نسبت به رأي صادره در دیوان عالی تجدیدنظر اعتراض کرد. دادگاه 

روز و بازاي هر فرد براي ساکنین شهر  هر در ظر دادگاه پیشینمد ن لیتر آب 50 آب بجاي لیتر 42تجدیدنظرخواهی، دستور داد 
 فیري کافی است.

شهرداري آب رایگان یافته هاي دو دادگاه عالی و دیوان عالی تجدیدنظر، دادگاه قانون اساسی اظهار داشت که سیاست  برخلاف
پرداخت بهاي آب پیش از موعد، روش قی بوده و لیتر براي هرفرد در روز با توجه به قانون اساسی منط 25ژوهانسبورگ مبتنی بر 

 قانونی بوده است.
از طریق چگونه قانون اساسی،  مورد تأیید درکه حقوق اجتماعی و اقتصادي  تصدیق کرددادگاه قانون اساسی همچنین 

طرق گوناگونی از جمله نه تنها از طریق صندوق هاي رأي، بلکه از  - حفظ پاسخگو بودن دولتتوانمندسازي شهروندان در راستاي 
بارها  مذکوردادگاه اظهار داشت که در طول دادرسی و شاید به همین دلیل، شهرداري  موجب تقویت دموکراسی شدند. -طرح دعوا

حق  دستیابی تدریجیو بارها سیاست هاي خود را بازخوانی و بازبینی نموده است تا از انجام اقدامات خود در راستاي ارتقاء 
  اطمینان حاصل نماید. ،آب کافیدسترسی به 
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، وجود قوه قضائیه مستقل و کارآمد حیاتی است.  خسارت جبرانقضایی تضمین موثر بودن راهکارهاي  به منظور
و بدون هیچگونه  -و مطابق با قانون هاواقعیتیعنی بر اساس  -قضات و وکلا باید بتوانند کار خود را بی طرفانه

انجام دهند. اعضاي قوه قضائیه، وکلا و دیگر متخصصین حقوقی باید براي ایفاي  ابجنفوذ، تهدید یا دخالت نا
 پاسخگو باشند. عملکرد خود نسبت بهو  شایستگی لازم را دارانقش خود 

  
 خسارت کمک حقوقی و دسترسی به جبران

شهر و در ر یفقاقشار و مورد تبعیض واقع شده از جمله  به حاشیه رانده شدهگروه هاي  از میانقربانیان نقض حق بر آب، اغلب 
. ارائه کمک هاي حقوقی می تواند هستندروستا، اقلیت هاي نژادي یا قومی، مردم بومی، مهاجران غیرقانونی، آوارگان داخلی یا زنان 

تضمین نماید. در  -یسات بهداشتیتأسآب آشامیدنی سالم و د مرتبط با در موار -را دسترسی قربانیان به راهکارهاي جبران خسارت
مجبور باشند بین پرداخت هزینه هاي دادگاه و پرداخت هزینه تحصیل و مدرسه این افراد مثال ممکن است  عنوانغیر این صورت، ب
  را انتخاب کنند. یفرزندان خود یک

  
 

 ي (نهادهاي ملی حقوق بشرNHRI(  

توصیه می کنند، به شکایات را یا قوانین  گذاري هاسیاستتغییر در  علاوه بر ارائه مشورت به دولت،این نهادها 
رسیدگی می نمایند، تحقیقات انجام می دهند، تصویب و اجراي معاهدات بین المللی حقوق بشري را تضمین 

گاهی داراي عملکرد  ي مذکور). نهادها27می نمایند و امکان آموزش و تحصیل عمومی را فراهم می نمایند (
ایجاد و توسعه قوانین کمک کنند. اکثر این نهادها  بهاجازه می دهد  و شرح وظایف آنهاهستند نیز یی شبه قضا

 شوند.شناخته می 1ون یا مدافع حقوقیعنوان کمیس با

حمایت از حقوق اقتصادي، تضمین ملی حقوق بشري، به طور فزاینده اي بر  نهادهاي در برخی کشورها،
از حق بر آب ارائه  مایتمثال، آنها می توانند راه دیگري براي ح عنوانتند. باجتماعی و فرهنگی متمرکز هس

  نمایند.

  
  بر  آب کمیسیون هاي ملی حقوق بشر و حق
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آنها؛ پرداختن  ارتقاءبرنامه ویژه اي براي نظارت بر تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی؛  ،کمیسیون ملی حقوق بشر کنیا
، دارد. این کمیسیون در این حقوقدرباره مسائل مرتبط با انتقاع از  هاي انجام تحقیقات و ارائه گزارشبه نقض این حقوق؛ و 

، اجراي حق بر آب در کنیا را مورد ارزیابی قرار داد. برنامه ویژه خودیکی از گزارش هاي سالانه خود و به عنوان بخشی از 
تحقیق  از طریقاز حق بر آب بوده است.  حمایت، به دنبال ارتقاء و همچنین کمیسیون مذکور در راستاي فعالیت نظارتی خود

نقض حقوق بشر توسط شرکت هاي تولید کننده نمک، کمیسیون متوجه شد که این شرکت ها مسئول  مرتبط باعمومی 
 کردند.براي مصارف انسانی استفاده می آب که از آن  ی بودنداقشار حاشیه نشینآلودگی منابع آب 

منتشر کرد. » 2شهروندان بدون آب: تحلیل نقض حقوق«عنوان:  با، گزارشی را در حوزه حق بر آب 1حقوق بشر پرو موسسه ملی
و اجراي آنها را تجزیه و تحلیل می کند. مربوطه هاي ملی  گذارياز آب در قانون اساسی، قوانین و سیاست حمایتاین گزارش 

 سرویسر دو جمعیت روستایی و شهري از آب آشامیدنی سالم و که بخش عمده اي از ه نتیجه می گیردگزارش مذکور 
  ارائه می نماید. یهاییهبه دولت و ارائه کنندگان خدمات آب توص ،بهبود دسترسی در سراسر کشور به منظور و برخوردار نیستند

  
  

  اي در سطح منطقه وییپاسخگ -ب

و حقوق بشر آفریقایی بویژه کمیسیون  - حقوق بشري قضایی یا شبه قضایی در سطح منطقه مکانیزم هاي
نیز  -6اجتماعیحقوق اروپایی و کمیته  5آمریکایی حقوق بشریوان ، د4ییآمریکابشر قوق ، کمیسیون ح3مردمان

  .توسعه دادنداز حق بر آب  حمایتو رویه قضایی معینی را نیز در ارتباط با ارتقاء و  تندپرداخ به این موضوع

به این نتیجه دست یافت که شکست دولت در راستاي ارائه خدمات  و مردمانحقوق بشر آفریقایی کمیسیون 
حقوق  ییاروپا). کمیته 28( تلقی شده استنقض حق بر سلامت  -جمله آب آشامیدنی سالم از -اساسی به مردم

نظر در مسکن مناسب  بررا در حوزه حق  تأسیسات بهداشتیاجتماعی ، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و 
  .)29است (گرفته 

  حیاتبر بعنوان نقض حق  تأسیسات بهداشتیحقوق بشر: عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و آمریکایی  یواند
 

اظهار نمود که شرایط زندگی مردم بومی حقوق بشر  یوان آمریکایی، د1ویاماکسا علیه پاراگوئههساوا بومیاندر پرونده 
  .منجر گشته است حیات رنقض حق ببه ، این شرایطدر نتیجه  از آنهاتعداد زیادي ویاماکسا و مرگ هساوا

                                                             
 

1 Defensoría del Pueblo 
2 Ciudadanos sin Agua: Análisis de un Derecho Vulnerado 
3 African Commission on Human and Peoples’ Rights 
4 Inter- American Commission on Human Rights 
5 Inter-American Court of Human Rights 
6 European Committee of Social Rights 



٥٢ 
 

شدند، بدون بهره مندي از هیچگونه خدمات اولیه اي  راندهاجدادي خود  هاي ساواحویاماکسا پس از اینکه از سرزمین بومیان
کرده اند. مطمئن ترین منبع آب ، در کنار جاده زندگی می تأسیسات بهداشتیسلامت، آب آشامیدنی سالم یا  امکانات،مانند 

. اگرچه مسئولین براي آنها ، بسیار کم بودبه دلیل عدم برخورداري از امکانات ذخیره سازي البته آشامیدنی آنها آب باران بود که
گز هر و شکسته بود یازنخیکی از م چراکه تغییري در وضعیت بوجود نیامد.کردند اما  آمادهلیتري  5000دو مخزن فایبرگلاس 

  مورد استفاده قرار نگرفت.دیگر آب براي چندین ماه،  وجودجایگزین نشد و مخزن دیگر بدلیل عدم 
در فضاي  و رفع نیاز مردم بومی مجبور به دفع فضولات ،وجود نداشت تأسیسات بهداشتیهیچگونه از سوي دیگر و از آنجائیکه 

و باعث بوجود آمدن معضلات  پوشاندهفضولات دفع شده د و آب راکبا  کف کلبه ها، بارش باران و پس از آن هنگاماما باز بودند. 
وخیم تر از  و درصد از جمعیت مذکور به عفونت هاي انگلی مبتلا بودند 50 ن دلیلیبه هموخیم بهداشتی و سلامتی می شد. 

  .جان باختندکودکان و سالخوردگان از کمبود آب بدن از بسیاري آن، 
و دائمی اقدامات لازم را براي تأمین آب آشامیدنی  مستمردادگاه در رأي خود به دولت دستور داد تا بلافاصله، به طور  در نهایت،

و سرویس هاي بهداشتی و سایر امکانات بهداشتی را در محل اسکان  بومیان منطقه انجامو بهداشت فردي به  براي مصرفکافی 
باز پس داده  آناننمود که این خدمات باید تا زمانی که سرزمین هاي سنتی و اجدادي تأکید  همچنین نصب نماید. دادگاه آنها

  شود، به آنها ارائه شود.
  
  

  نظارت بین المللی -ج

 در امور معاهدات نهادهاي سازمان ملل متحد  

اجراي معاهدات اصلی حقوق بشر سازمان ملل متحد توسط کمیته هایی متشکل از کارشناسان مستقل نظارت 
می  آنهااز جمله  که یاد می شود معاهدات نظارت بر اجرايبعنوان نهادهاي  بیشترمی شود. از این کمیته ها 

گزارش از  نهایی خود ارزیابی علاوه برکمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نام برد. این کمیته ها  ازتوان 
نمایند. کمیته هاي متعددي از جمله کمیته می را صادرنظرات تفسیري موضوعی  ،مستمر دولت هاي عضو هاي

الزامات حقوق بشري در زمینه فراهم کردن دسترسی  خود از ارزیابی نهاییحقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، 
 صادر نموده است. را مناسب ت بهداشتیتأسیسابه آب آشامیدنی سالم و 

 هاي عضو، به بررسی دولتارائه شده توسط  هاي و فرهنگی در مرور گزارشکمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی 
  موضوعاتی از قبیل زیر می پردازد و توصیه هاي لازم را ارائه می کند:

                                                                                                                                                                                                    
 

1 Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay 
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؛ حاشیه نشینمناسب در محله هاي فقیرنشین و  تأسیسات بهداشتیعدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و 
محدودیت هاي مربوط به دسترسی؛ وضعیت آوارگان داخلی؛ آلودگی آب؛  اقلیت ها؛ براي استاندارد پایین تر

مناطق شهري و  بینمین آب و فاضلاب أتدر مشکلات زیست محیطی و تأثیر آنها بر دسترسی به آب؛ عدم تعادل 
روستایی؛ ناتوانی دولت در تضمین تأمین آب آشامیدنی سالم براي گروه هاي آسیب پذیر؛ نیاز مدارس به آب 

اي از مردم بدون و مواردي که بخش عمده ؛و مناسب براي دختران فرديامکانات بهداشتی جداگانه،  و آشامیدنی
 .آب آشامیدنی سالم هستند

را  تأسیسات بهداشتیان، تأثیر آب مسموم بر زنان روستایی و دسترسی آنها به آب و کمیته رفع تبعیض علیه زن
که آب  دناذعان می داردر کنار سایر موارد مد نظر قرار داده است. کمیته مبارزه با شکنجه و کمیته حقوق بشر 

م دسترسی به عدمناسب، بخشی از شرایط بازداشت را شکل می دهد و  تأسیسات بهداشتیآشامیدنی سالم و 
 در بازداشت شود. نامناسب یا غیرانسانیشرایط  ایجادمی تواند موجب آنها 

به ویژه به عنوان  ،تأسیسات بهداشتیدسترسی کودکان به آب آشامیدنی سالم و موضوع کمیته حقوق کودك به 
بر چند  در این راستا، وداشتن حداقل استاندارد کافی براي زندگی و سلامت پرداخته  آنان براي بخشی از حق

تأسیسات از جمله: ضرورت اتخاذ سیاست ملی درباره آب آشامیدنی سالم و  ه استاصلی تأکید نمود محور
؛ تأسیسات بهداشتیتوسط دولت هاي عضو؛ نظارت بر سطح دسترسی به آب آشامیدنی سالم و  بهداشتی

؛ و اولویت دادن به گروه هاي تأسیسات بهداشتی آلاینده ها و آلودگی آب و بهبود دسترسی به مسئلهپرداختن به 
. همچنین کمیته مذکور در مورد بکارگیري کودکان براي تأسیسات بهداشتیفاقد دسترسی به آسیب پذیر و 

عدم وجود سرویس هاي بهداشتی جداگانه در مدارس که مانع از  ؛ ونظافت سرویس هاي بهداشتی و فضولات
 ر نگرانی نمود.کامل دختران می شود، اظها حضور

بعلاوه، کمیته حقوق بشر، کمیته مبارزه با شکنجه، کمیته رفع تبعیض علیه زنان، کمیته رفع تبعیض نژادي، 
اجباري، مکانیزم هاي  گی هايشدیدکمیته کارگران مهاجر، کمیته حقوق افراد داراي معلولیت و کمیته ناپد

، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پروتکل 2008اعلام شکایت منحصر به خود را دارند. در دسامبر سال 
را  دیگريراهکار  ، این پروتکلتصویب نموداختیاري میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را 

. پروتکل اختیاري مذکور را ارائه نمایندمسکن مناسب  بر حق فراهم نمود تا افراد بتواند شکایت خود پیرامون
 .شده است، اجرایی دولت 10بمحض تصویب 

 رویه هاي ویژه سازمان ملل متحد  
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موارد نگرانی  به رسیدگی در راستايهاي شوراي حقوق بشر سازوکار عنوان عامی است که به »1رویه هاي ویژه«
گوناگون است اما ها سازوکاروظایف این شرح می شود. اگر چه  دادهجهان  سراسردر  ناشی از  نقض حقوق بشر

سراسر  اصلی حقوق بشر در وعاتضوم و چه در معینچه در کشورهاي  -در مورد وضعیت حقوق بشر معمولاً
  ارائه می نمایند.هاي مربوطه را موضوعات را ارزیابی و گزارش  و نظارت دارند -جهان

حقوق بشري  تعهدات دربارهرا » کارشناس مستقل«، مأموریت  22/7 قطعنامه شماره طیشوراي حقوق بشر 
به  2کاترینا آلبوکرك بدین طریق ایجاد نمود. تأسیسات بهداشتیمرتبط با دسترسی به آب آشامیدنی سالم و 

  منصوب شد. 2008عنوان اولین کارشناس مستقل در سال 

  
تأسیسات بط با دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مأموریت کارشناس مستقل در زمینه الزامات حقوق بشري مرت

  :بهداشتی
 

 . تأسیسات بهداشتیدرمورد بهترین شیوه هاي دسترسی به آب آشامیدنی سالم و  دیدگاه هاشناسایی، ترویج و تبادل  •
 .ي عملیمجموعه اي از بهترین شیوه ها جمع آوري •
 .تأسیسات بهداشتیشفاف سازي محتواي الزامات حقوق بشري در رابطه با دسترسی به آب آشامیدنی سالم و  •
 . 7ارائه توصیه در راستاي کمک به تحقق آرمان هاي توسعه هزاره، به ویژه آرمان شماره  •
  ، از جمله از طریق شناسایی آسیب پذیري هاي معین جنسیتی. 3جنسیتی یاعمال دیدگاه •

 
  اطلاعات تماس:

OHCHR-UNOG  
8–14 avenue de la Paix  

CH–1211 Geneva 10  
Switzerland 

  iewater@ohchr.orgایمیل: 
 

شرح با  تأسیسات بهداشتیدسترسی به آب آشامیدنی سالم و میان ارتباط به بررسی چندین رویه ویژه دیگر نیز 
تغذیه، مسکن مناسب و سلامت  بر. به خصوص، گزارشگران ویژه حق خود پرداخته اندویژه  (مأموریت)وظایف 

به این امر توجه نموده اند. در  از طریق ارائه گزارش کافی در طول سفرهاي خود به کشورها و تعامل با دولت ها
درخواست  بر تغذیهویژه حق  خود از گزارشگر 25/2001، کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه شماره 2001سال 
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آب آشامیدنی و وابستگی متقابل آن به حق بر تغذیه توجه نماید. درحالیکه  ، بهخود هاي نمود تا در گزارش
را به عنوان عامل تعیین کننده حق بر  تأسیسات بهداشتیگزارشگر ویژه حق بر سلامت، آب آشامیدنی سالم و 

استاندارد کافی  بر داشتنحق  موضوع فوق را در دایرهمسکن مناسب، سلامت در نظر گرفته است، گزارشگر ویژه 
مسکن می داند  وابسته بهزندگی تلقی نموده و آن را جزئی از محتواي دسترسی به زیرساخت ها و خدمات 

)30.( 
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ارتقاء مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نهادهاي ملی براي  134/48. مراجعه کنید به قطعنامه شماره 27
  حقوق بشر (اصول پاریس). و حمایت

  .93/100و  91/56، 90/47، 89/25کاتبات . گروه معاضدت حقوقی رایگان و سایرین علیه زئیره، م28

  حقوق رم علیه ایتالیا.اروپایی ، مرکز 2004/27. براي مثال مراجعه کنید به شکایت شماره 29

آنها،  با آنها و جزئیات راه هاي ارتباطی مأموریتو اطلاعات راجع به  ویژه.  براي فهرستی از کلیه رویه هاي 30
  مراجعه کنید به:

www.ohchr.org.  

    

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.sphereproject.org/
http://www.ohchr.org/
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  پیوست

  آببر اسناد بین المللی منتخب و سایر اسناد مرتبط با حق 
  معاهدات بین المللی

  )1945منشور ملل متحد (

  )2008) و پروتکل اختیاري آن (1966( اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیبین المللی حقوق  میثاق

  )1966) و اولین پروتکل اختیاري آن (1966بین المللی حقوق سیاسی و مدنی ( میثاق

  )1999) و پرتکل اختیاري آن (1979کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (

) و 1984( غیر انسانی یا تحقیرآمیزخشن، کنوانسیون منع شکنجه و اشکال دیگر خشونت، رفتار یا مجازات هاي 
  ).2002آن ( پروتکل اختیاري

  )1985سلامت شغلی (سازمان بین المللی کار درباره خدمات  161کنوانسیون شماره 

  )1989کنوانسیون حقوق کودك (

  ).2006) و پروتکل اختیاري آن (2006کنوانسیون بین المللی حقوق اشخاص داراي معلولیت (

  )1949کنوانسیون سوم ژنو در ارتباط با رفتار با اسیران جنگی (

  )1949نسیون چهارم ژنو در ارتباط با حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ (کنوا

 مخاصماتحمایت از قربانیان  راجع به، 1949آگوست  12پروتکل الحاقی به کنوانسیون هاي ژنو مصوب 
  ).1977مسلحانه بین المللی (پروتکل اول) (

 مخاصماتحمایت از قربانیان  به راجع، 1949آگوست  12پروتکل الحاقی به کنوانسیون هاي ژنو مصوب 
  ).1977مسلحانه غیر بین المللی (پروتکل دوم) (

  

  معاهدات منطقه اي

  )1981( انمردمبشر و حقوق  ییآفریقامنشور 
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  )1990( کودكمنشور آفریقایی حقوق و رفاه 

  )2003درباره حقوق زنان در آفریقا ( انمردمبشر و حقوق  ییآفریقامنشور پروتکل 

  )2003(آفریقا کنوانسیون حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی 

  )1950کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي بنیادین (

  )1961منشور اجتماعی اروپا (

  )1996منشور اجتماعی بازبینی شده اروپا (

) درباره آب و 1992(لی کنوانسیون حفاظت و استفاده از جریانات آبی مرزي و دریاچه هاي بین المل پروتکل
  )1999(سلامت 

  )1969کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (

  )1988پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی (

  

  اعلامیه هاي بین المللی و سایر اسناد

  )1948اعلامیه جهانی حقوق بشر (

  )1977سازمان ملل متحد براي رفتار با زندانیان (قواعد حداقلی استاندارد 

  ).1990( محروم از آزادي نوجوانان از قواعد سازمان ملل متحد براي حمایت

  ).1991مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( 91/46قطعنامه شماره  ان،اصول سازمان ملل متحد براي سالمند

  (E/CN.4/1998/53/Add.2)اصول راهنما درباره جابجایی هاي داخلی 

  )1961سازمان بین المللی کار درباره مسکن کارگران ( 115توصیه شماره 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد  295/61اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردم بومی، قطعنامه شماره 
)2007.(  
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  حقوق بشري  تخصصیساز و کارهاي تهیه شده توسط رهنمودهاي 

) درباره ماهیت الزامات احزاب 1990( 3اجتماعی و فرهنگی، نظر تفسیري شماره کمیته حقوق اقتصادي، 
  دولتی.

  ) درباره حق داشتن مسکن مناسب.1991( 4کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، نظر تفسیري شماره 

رین ) درباره حق داشتن بالات2000( 14کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، نظر تفسیري شماره 
  استاندارد سلامت.

  ) درباره حق بر آب.2002( 15کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، نظر تفسیري شماره 

) درباره عدم تبعیض در حقوق 2009( 20کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، نظر تفسیري شماره 
  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی.

  ).1982(حیات  بر درباره حق  6کمیته حقوق بشر، نظر تفسیري شماره 

  

  قطعنامه هاي شوراي حقوق بشر

  .تأسیسات بهداشتیو  آشامیدنی سالمدرباره حقوق بشر و دسترسی به آب  22/7قطعنامه شماره 

  

  از کنفرانس هاي بین المللی منتجاسناد 

  )1977( سکونتگاه هاي انسانیاعلامیه ونکوور درباره 

  )1977آب سازمان ملل متحد ( برنامه کاري ماردل پلاتا، کنفرانس

کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط  21اعلامیه ریو درباره محیط زیست و توسعه و دستور کار شماره 
  )1992زیست و توسعه (

  )1993اعلامیه وین و برنامه اجرایی کنفرانس جهانی حقوق بشر (

  )1994برنامه اجرایی کنفرانس بین المللی درباره جمعیت و توسعه (
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  )1996( دستور کار هابیتت (برنامه اسکان سازمان ملل متحد)

مجمع هزاره «عنوان  بااعلامیه هزاره سازمان ملل متحد، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
  ).2000( »سازمان ملل متحد

  

  وبگاه هاي منتخب

          www.ohchr.orgدفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد: 

. همچنین این استدرباره حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  منابع و اطلاعات عمومی (این وبگاه دربردارنده
از جمله کارشناس مستقل  -ویژه و رویه هاي ي در امور معاهداتوب نهادهاي حقوق بشر اتوبگاه، حاوي صفح

  .)است -تأسیسات بهداشتیو  آشامیدنی سالمدر موضوع الزامات حقوق بشر مرتبط با دسترسی به آب 

  www.unhabitat.orgبرنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد: 

  را جستجو نمایید) تأسیسات بهداشتی(آب و 

  (سلامت، بهداشت و درمان را جستجو نمایید) www.who.int: بهداشت سازمان جهانی

  www.unwater.orgسازمان ملل و آب: 

  www.cesr.orgمرکز حقوق اقتصادي و اجتماعی: 

  www.cohre.orgمرکز مربوط به حقوق مسکن و خلع ید: 

  www.wateraid.orgموسسه خیریه کمک رسانی آب: 

    

http://www.ohchr.org/
http://www.who.int/
http://www.unwater.org/
http://www.cesr.org/
http://www.cohre.org/
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  *گزاره برگ هاي حقوق بشري
  

  )بازبینی اولبین المللی حقوق بشر ( منشور: 2شماره 
  )بازبینی اول: خدمات مشورتی و همکاري فنی در زمینه حقوق بشر (3شماره 
  )بازبینی اولبا شکنجه ( قابله: م4شماره 
  )بازبینی سومداوطلبانه (غیرهاي اجباري یا شدگی: ناپدید6شماره 
  )بازبینی اول( شکایتبراي : آئین دادرسی 7شماره 
  )بازبینی اول( بومی مردمان: حقوق 9شماره 
  )بازبینی اول(کودك : حقوق 10شماره 
  )بازبینی اول( و خودسرانه شتابزده، فراقضاییهاي : اعدام11شماره 
  : کمیته رفع تبعیض نژادي12شماره 
  : حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر13شماره 
  داري: اشکال معاصر برده14شماره 
  )بازبینی اول( : حقوق مدنی و سیاسی: کمیته حقوق بشر15شماره 
  )بازبینی اول( : کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی16شماره 
  شکنجه منع: کمیته 17شماره 
  )بازبینی اول( هات: حقوق اقلی18شماره 
  و حمایت از حقوق بشر ارتقاء: نهادهاي ملی براي 19شماره 
  : حقوق بشر و پناهندگان20شماره 
  )بازبینی اول( مسکن مناسب بر: حق 21شماره 
  : تبعیض علیه زنان: کنوانسیون و کمیته22شماره 
  سنتی زیان آور براي سلامت زنان و کودکان: روش هاي 23شماره 
  )بازبینی اول: کنوانسیون بین المللی کارگران مهاجر و کمیته آن (24شماره 
  : خلع ید اجباري و حقوق بشر25شماره 
  : کارگروه بازداشت هاي خودسرانه26شماره 
  : هفده سوال متداول درباره گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد27شماره 
  .راي تعیین سرنوشت : تأثیر فعالیت هاي مستشاران در حوزه حق مردم ب28شماره 
  : مدافعان حقوق بشر: حمایت از حق دفاع از حقوق بشر.29شماره 
و  يمقدمه اي بر معاهدات اصلی حقوق بشر -  ملل متحدسازمان  بر معاهدات حقوق بشر نظام مبتنی: 30شماره 
  معاهدات. ي مبتنی برنهادها
  بر سلامت : حق31شماره 
  مبارزه با تروریسم: حقوق بشر، تروریسم و 32شماره 
  : سوالات متداول درباره حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی33شماره 
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  : حق بر تغذیه کافی34شماره 
  : حق بر آب35شماره 

  
  .است موجود www.ohchr.orgمتوقف شده است. کلیه گزاره برگ ها در سایت  8و  5، 1انتشار گزاره برگ هاي شماره  *
  

http://www.ohchr.org/


 

هاي حقوق بشر توسط دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو منتشر مجموعه گزاره برگ
اهمیت  دارايبررسی دقیق یا  در دستمی شود. این مجموعه به گزیده مطالبی پیرامون حقوق بشر می پردازد که 

  ویژه هستند.

ها کمک به مخاطبان بیشتر در درك بهتر نسبت به حقوق بنیادین بشر، فعالیت هدف از انتشار این گزاره برگ
سازمان ملل در ترویج و حمایت از این حقوق و ساختار بین المللی موجود براي تحقق این حقوق است. این گزاره 

هاي هایی غیر از زبانها به زبانشوند.ترجمه این گزاره برگن در سراسر جهان توزیع میها به صورت رایگابرگ
مشروط به ذکر نام دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به عنوان مرجع  مطالب  ،رسمی سازمان ملل

  .  شوند، مورد تشویق این نهاد واقع میو عدم اعمال تغییر در محتویات آنها
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