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بررسی حق بشری دسترسی به آب در پرتو رویۀ دیوان
داوری ایکسید
نیما نصرالهی شهری ،1سید قاسم

زمانی*2

چکیده
خصوصیسازی صنایع مادر از جمله صنعت آب ،از مسائل کااوووی مناقشاا ساامایهگاااری در
دهۀ گاشته بوده است .تاکنون پنج پاوودۀ مهم در زمینۀ خصوصیساازی آب در دیاوان داوری
ایکسید مطاح شده که در تمامی آوها حق با دستاسی به آب بهعنوان حقی بشای توسا دول
میزبان یا سازمانهای مادموهاد ماورد اساتناد قااار گافتاه اسات .در حاال حاهاا هایچ ساند
الزماالجاای حقوق بشای صایحا حق دستاسی به آب را ،باهعناوان حاق مساتقل بشاای ،باه
رسمیت وشناخته است .کمیتۀ حقوق اجتماعی ،اقتصادی و فاهنگای حاق دستاسای باه آب را
قابل استنباط از سایا حقهای بشای از جمله حق با سالمتی ،حق باا ذااا و حاق باا مساک
داوسته است .در ای مقاله شکلگیای و تحول حق دستاسی به آب از حقوق بشا که خاساتگاه
ای حق است تا رویۀ دیوان داوری ایکسید ،پیگیای شده است.
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مقدمه
در سال  1331وائب رئیس باوک جهاوی 1پیشبینی کاد که اگا جنگهای قان گاشته با سا وفت
بود ،موهوع اصلی مناقشه در قان پیش رو آب خواهاد باود ) .(Shiva, 2002:12ایا پایشبینای
اگاچه ممک است در وگاه اول عجیب بهوظا باسد ،باا گاشات بایش از بیسات ساال ،وهاعیت و
قاای موجود صحت و دقت آن را تأیید میکند .آب شیای موجاود باا روی کااۀ زمای کمتاا از
ویمی از یک درصد از منابع آبی جهان را تشکیل میدهد ) .(Meshel, 2000: 277-307از آوجا کاه
جمعیت جهان بهساعت رو به افزایش است ،تقاها بااای آب شااب ویاز فزووای خواهاد یافات .در
وتیجه ،احتمال باوز درگیای و جنگ باای دستیابی به ای منباع پااارزش و حیاا بخاش دور از
ذه وخواهد بود .با ای شاای و با توجه به عدم امکان افازایش مناابع آبای جهاان ،تنهاا راهحال
موجود حفظ و مدیایت بهینۀ آب موجود از طایق خصوصیسازی صنعت آب در راساتای افازایش
بهاهوری است ( .(Barlow & Clarke, Gold, 2002: 1مدیایت صنعت آب توس بخش خصوصای
وهتنها به مدیایت منابع آبی محدود با روی کاۀ زمی کمک میکند ،بلکه زمینۀ مناسابی را بااای
اشتغال و کسب منافع اقتصادی ایجاد خواهد کاد .در حقیقات ،بااساا بااآورد باواک جهااوی در
حال حاها صنعت آب به بزرگی یک تایلیون دالر از صنایع پادرآمد و خوشآتیه بهحساب میآیاد
) .(Shiva, 2002: 15ای مهام امکاان واگاااری ادارۀ ایا صانعت باه بخاش خصوصای را میساا
میسازد .در دو دهۀ گاشته ،بعضای دولاتهاای در حاال توساعه در راساتای افازایش کاارایی و
بهاهوری و همچنی با اثا فشارهای مؤسسا تأمی مالی بی المللی ،تأمی آب شاب شاهاوودان
خود را به بخاش خصوصای واگااار کاادهاواد .باخای مطالعاا کم ی وشاان از موفقیات وسابی
خصوصیسازی در افازایش بهااهوری دارواد (.)Estache, Perelman And Trujillo, 2005: 14-35
در مقابل ای وتایج مثبت اقتصادی ،در مورد آثار اجتماعی خصوصیسازی در صانعت آب بایاد باه
دیدۀ تادید وگایست .ای مسئله بهخصوص در چارچوب روابا دولات و ملات قابالتوجاه اسات.
تأمی آب شاب از مهمتای تکالیف دولت در مقابل مادم خود بهحساب میآید .مسالم اسات کاه
واگااری ای صنعت حیاتی به بخش خصوصی موجب اوتقال تکالیف دولت ویست .در وتیجاه ،ایا
تصمیم چالشبااوگیز دولتها را میان تعهدا قااردادی و مطالباا مادمای معلاق وگااه مایدارد.
ازای رو بیدلیل ویست که خصوصیساازی صانایع ماادر از جملاه صانعت آب از مساائل کااوووی
مناقشا سامایهگااری در دهۀ گاشته بوده است ) .(O'Neill, 2005: 360در کشاورهای در حاال
توسعه با توجه به عدم تکافوی منابع مالی داخلی ،خصوصیسازی آب لزوما به معنای واگااری ایا
صنعت حیاتی به سامایهگاار خارجی است .سامایهگاار خارجی به فااخور جایگاه خود باه مسائلۀ
تأمی آب وگاهی صاافا تجااری و اقتصاادی داشاته و مساائل حااکمیتی را در وظاا ومایگیاواد.
1. Ismail Serageldin
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درحالیکه دولت به فااخور جایگاه خود ممک است مجبور به مداخله شود که ای اما میتواود باه
اختالفا بی سامایهگاار و دولت میزبان دام بزود.
در آمایکااای الت ای ب ایش از  01درصااد تمااامی قااردادهااای دولت ای کااه در زمین اۀ آب بااا
سامایهگااران خصوصی منعقد شده ،تنها طی یکسالوویم پس از اوعقااد باه اخاتال یاا ماااکاۀ
مجدد منجا شده است) .) Guasch & Straub, 2009: 185-190در اذلب موارد ماااکاۀ مجادد باه
افزایش تعافهها ،کاهش تعهدا سامایهگاار و افزایش سهم دولت منجا شده است که آثار مثبات
اجتماعی خصوصیسازی را با تادید جدی روبهرو میسازد ). (Guasch & Straub, 2009: 185-190
تاکنون پنج پاوودۀ مهم در مورد خصوصیسازی آب در دیوان داوری ایکسید مطاح شده است .در
تمامی ای پاوودهها ،مباحث حقوق بشای توس دولت مطاح شده و در وتیجه حق دستاسای باه
آب بهعنوان حقی بشای در تعامل و حتی تقابل با حقوق سامایهگااری قاار گافته است.
متأسفاوه در حال حاها هیچ سند جهاوی الزامآور حقوق بشای وجود ودارد کاه صاایحا باه
حق دستاسی به آب به عنوان حق مستقل بشای اشاره کاده باشد و الیحۀ جهاوی حقوق بشاا1
ویز در ای زمینه ساکت است .با وجود ای در حال حاها در ماورد وجاود حقای بشاای بااای
دستاسی به آب شک و تادیدی وجود ودارد.
طاح مباحث حقوق بشای در زمیناۀ حاق دستاسای باه آب در مااجاع ساامایهگاااری از
مصادیق بارز تالقی حقوق ساامایهگاااری و حقاوق بشاا اسات .در ایا مقالاه تعامال حقاوق
سامایهگااری و حقوق بشا با محوریت حق دستاسی به آب در پاتو رویۀ دیوان داوری ایکساید
فار از
دهاد فاار
جازه مامید هد
ما ااجاازه
به ماا
مطالعه میشود .مطالعۀ رویۀ دیوان از ای وظا اهمیت دارد که باه
مباحث اوتزاعی به داوری رویکاد دیوان داوری اکسید در مواجهه با حقوق بشا بنشینیم.
در بخش اول ای مقاله مطالبی در خصوص ارتباط حقوق بشا با حقوق ساامایهگاااری کاه
گفتماوی جدید ولی بهشد فااگیا است ،ذکا خواهاد شاد .ساسس ،حاق دستاسای باه آب در
خاستگاه آن یعنی حقوق بشا بارسی شده است .در وهایت ،وحوۀ مواجهۀ مااجع داوری ایکساید
با مسئلۀ حق دستاسی به آب در رویۀ ایکسید با رویکادی زمانمحور سنجیده شده است.

ارتباط حقوق بشر با حقوق سرمایهگذاری
ست؛ اایای
شده ااسات
ته شاده
پایافتاه
یت اراده پایاف
حاکمیات
در بیشتا قواعد آیی دادرسی مابوط به داوری اصل حاکم
مسئله در مورد دیوان ایکسید ویز صدق میکند .آوچه دیوان ایکسید را تا حدودی منحصابهفاد
1. International Bill of Rights

منظور از الیحۀ جهاوی حقوقی بشا ،منشور جهاوی حقوقی بشا (قطعنامۀ  210مجماع عماومی ساازمان ملال) باه
اوضمام میثاقی است که هستۀ اصلی تعهدا الزامآور حقوق بشا را تشکیل میدهند.
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سید یک
یاک
ایکساید
که ایک
میسازد ،اعمال حقوق بی الملل بهعنوان بخشی از قاوون حاکم است .از آوجا کاه
دیوان بی المللی است که در عاصۀ حقوق بی الملل و با اوعقاد یک معاهده وجاهت قاوووی یافته
است ،اعمال حقوق بی الملل بهعنوان بخشی از قاوون حاکم عجیب ویست.
بهطور خاص در مادۀ  02کنواوسیون ایکسید 1در مقام بیان قاوون حاکم آمده است« :دیوان،
دعوا را با طبق مقاراتی که مورد تاازی طافی قاار گافته است ،رسیدگی میکند .درصورتیکه
توافقی در ای مورد وباشد ،با مبنای قاوون کشور متعاهد طا دعوا ...و ویز آن دسته از مقارا
حقوق بی الملل که قابل اجاا باشد ،تصمیم خواهد گافت».
ست ،ز یاا
زیااا
خارجی ااسات
گااار خاارجی
ساامایه گاار
باای سامایه
لوب بااای
مطلاوب
اعمال حقوق بی الملل با دعوا گزینهای مط
گاااری او
ساامایه گااری
با سامایه
میتواود او را از آن دسته از قواوی واعادالوۀ دولت میزبان که ممک است باا
به صور
صاور
ستقیماو و باه
خود ممساتقیم
تأثیا منفی بگاارد ،در امان دارد .حتی بعضی از معاهدا دوجاوبه خاود
اوحصاری به معاهدۀ دوجاوبه و حقوق بی الملل بهعنوان قاوون حاکم اشاره میکنند2.
بوده و
هام باوده
خاالی از ابابهاام
الملال خال
به گفتۀ آرون باوشه ،اشارۀ جداگاوۀ کنواوسیون به حقوق بی الم لل
المللای
یاوان ببای المل ل
اساسانامۀ د ی
ماادۀ  13اسا سنام
ند  1ماد
که در ببناد
هاورتاو باید به همان معنایی درک شود کاه
دادگستای آمده است ،زیاا مادۀ  13بهمنظور اجاا در اختالفا بی دولتها تدوی شده ا ست.
اسات.
سی و در
بارسا
پاوفسور باوشه با ای عقیده بود که دیوان ابتدا باید قواعد حقوق کشور میزبان را بار
صل از ا ی
یا
حاصال
جاۀ حا
سسس وتی ج
وهلۀ اول همان حقوق را در مورد ماهیت دعوا اعمال و اجاا کند؛ ساسس
حقاوق
قوق
نا ح
معناا
یا مع
به ا ی
ماحله را با حقوق بی الملل مقایسه و ارزیابی کند (باوشه)131 :1133 ،؛ باه
زباان با
باا
بی الملل همچون سنگ محکی است که وتایج حاصل از اعمال حقوق داخلی کشور میز بان
آن اسا سنجیده میشود.
لت میز بان
زباان
دولات
قوق مملالی دو
حقاوق
نار ح
الملال در ککناار
در بیشتا پاوودههای سامایهگااری حقوق بی الم لل
جع داوری در
مااجاع
شااوئا .)010 :1131 ،ماا
دالازز و شاوئا،
ست (دا لزز
شاده ااسات
یاده شده
حاکم باگز ی
قاوون حااکم
به عنوان قااوون
قاوون مملالی توا فق
توافاق
یاک قااوون
یات ی
با حاکم ی
طافی باا
که طااف
چارچوب ایکسید با قضایایی مواجه بودهاود کاه
داخلالی
قوق داخ
حقاوق
با ح
یات آن باا
حتاتی اولو ی
الملال و ح
قوق بابی الم لل
حقاوق
ذالاب ح
قش ذا لب
کادهاود ،ولی دیوان به ووقاش
اوتخابشده توس طافی تأکید داشته است (عسگای .)114:1134،باای مثال در پاوودۀ لتکو،
 .1مادۀ  10قواعد تسهیال اهافی ایکسید ویز مقاراتی مشابه دارد.
 .2در ای دعاوی ایکسید ،داوری بااسا معاهدۀ دوجاوبه سامایهگاااری صاور گافات کاه منحصااا باه حقاوق
بی الملل اشاره داشت.
Asian Agricultural Products Ltd. v. Republic of Sri Lanka, ICSID Case No. ARB/87/3 - See more at:
http://www.italaw.com/cases/96#sthash.hanqpoUE.dpuf
American Manufacturing & Trading, Inc. v. Republic of Zaire, ICSID Case No. ARB/93/1 - See more at:
http://www.italaw.com/cases/76#sthash.mPqr2Ihq.dpuf
Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction - See
more at: http://www.italaw.com/cases/documents/433#sthash.SgUcCqS3.dpuf
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دیوان داوری بهصااحت اعالم داشت که هاچند طافی قاوون لیبایا را اوتخاب کادهاود ،وولالی در
شاود ICSID, Liberian
اعماال شو
چارچوب ایکسید ای قاوون باید تحت کنتال حقوق بی الملل اع مال
که در صاور
صور
شت کاه
داشات
هار دا
اظهاار
) .)Estern, 1986: Para. 22در قضیۀ آمکو آسیا ویز ماجع داوری اظ
اسات .(ICSID, Amco
یات ا ست
الملال در اولو ی
تعارض حقوق بی الملل و حقوق داخلی حقوق بابی الم لل
) Asia, 1988: Para. 23در پاوودۀ ا پیپی ویز ماجع داوری حقوق بی الملل را باای پا کادن
حقاوق
قوق
قح ح
جب ووقاح
موجاب
خألهای حقوق داخلی بهکار گافت و تأکید داشت چناوچه حقوق داخلی مو
کااد ) . (ICSID, SPP, 1992: Para 35در
هد کاد
خواهاد
مال خوا
الملال را اعاعماال
بی الملل شود ،حقوق بابی الم لل
قضیۀ دوک اواژی ماجع داوری با ای عقیده بود که وظیفه دارد که حقوق داخلی پاو را تتحات
حت
جاه،
کناد ( .(ICSID, Duke Energy, 2011: Para 45در وتی جه
اعماال ک ن
الملال اع مال
قوق بابی الم لل
حقاوق
کنتال ح
حقوق بشا بهعنوان بخشی از حقوق بی الملل ممک است مستقیماو بهعنوان قاوون حاکم اعمال
ودۀ
پاوواد
کساید در پاو
جع داوری ایک س
ماجاع
کناد .ما
فاا ک ن
شود یا در مقام سنجش قاوون داخلی حاکم وقش ای فا
عماومی
الملال ع موم
زیمنس و فوویکس حقوق بشا را بهعنوان بخشی از قاوون حاکم یعنی حقوق بی الم لل
مورد توجه قاار داد.
یاوان داوری
یاۀ د ی
بارسی ادبیا مابوط به تالقی حقوق بشا و حقوق سامایهگااری در پاتو رو یۀ
ایکسید حاکی از ای واقعیت است که حقوق بشا هم توس سامایهگااران خارجی و دیوان داوری
مورد استناد قاار گافته است و هم ،در سالهای اخیا ،بهعنوان ابزاری دفاعی در مقابل سامایهگاار
خارجی مورد توجه دولتهای میزبان سامایهگااری بوده است ).(Peterson, 2009: 25
مطالعۀ رویۀ دیوان داوری ایکسید وشان میدهد که مسائل حقاوق بشاای و اساتناد باه رویاۀ
ماوادو
ودو
ودۀ ما
پاووادۀ
دادگاههای حقوق بشای بهدفعا در پاوودههای ساامایهگاااری مطااح شادهاواد .پاو
قدیمیتای رأیی است که در آن مسئلۀ حقوق بشا مطاح شده است .در آن پاووده دیوان رأساو باه
به
دوجاوباۀ
معاهادۀ دوجاو ب
جود در معا هد
موجاود
مایتی مو
حماایتی
ستاوداردهای ح
رویۀ دادگاه اروپایی حقوق بشا باای تفسیا ااساتاوداردهای
یف سالب
سلب
تعایاف
یوان در تعا
سامایهگااری استناد کاد ) .(ICSID, Mondev, 2002در پاوودۀ تک مد ،ددیاوان
جسات
ست
مدد ج
شا مادد
قوق ببشاا
حقاوق
کایی ح
آمایکاایی
مالکیت از رویۀ دادگاه اروپایی حقوق بشا و رویۀ دادگاه بی آمای
شاراتی هاچ ند
هاچناد
بار ااشااراتی
باای اواولایلی باار
بان بااای
میزباان
( .)ICSID, Tecmed, 2003در پاوودۀ سیام ا دولت میز
تی در
حتای
ستقبال وکااد ) .(ICSID, CMS, 2005ح
مجمل به حقوق بشا کاد که البته دیوان از آن ااساتقبال
شا و ددیاوان
یوان
قوق ببشاا
حقاوق
یک پاووده ،رأی رمستاول ،رسیدگی و صدور رأی همزمان در دادگاه اروپایی ح
شا در
قوق ببشاا
حقاوق
پایی ح
اروپاایی
گاه ارو
دادگااه
داوری ایکسید ادامه یافت .البته در وهایت و پس از صدور رأی در داد
سال  ،2412دیوان داوری درخواست خواوده مبنی با پایاش آن رأی بهعنوان بخشی از مستندا
رسیدگی داوری را بهعلت دیاهنگام بودن رد کاد ). (ICSID, Rompetrol, 2013
بع آن
بهتتباع
شا و باه
رب پیدا کادن حقوق بشا به حقوق سامایهگااری ماهون توسعۀ حقوق ببشاا
طاح بیش از پیش آن در سایا شاخههای مستقل و بهظاها واماتب حقوق بی الملل است.
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هنجارهاای آن از
در وگاه اول ،حقوق سامایهگااری خارجی بخشی از حقوق بشا است ،زیاا هنجار ها
باهع نوان
عناوان
گاااری به
حقوق افااد در مقابل دولتها محافظت میکند .بهعبار دیگا ،حقوق سامایه گاار
حقاوق
قوق
قاوون خاص 1در دعاوی سامایهگااری جایگزی استاوداردهای حمایتی و هنجارهای عام ح
یااد
قو مامیگ ی
بشا شدهاود .ای دیدگاه در پاتو مطالعۀ تاریخ شکلگیای حقوق سامایهگااری قاو
جود در
موجاود
یاۀ مو
به رو یۀ
تمساک باه
باا تم سک
(حسیبی .)13 :1134 ،سامایهگااران خارجی و محاکم داوری با
دوجاوب ابۀ
هدا دوجاو
معاهاادا
سیا معا
تفس ا
اام تف
وه و در ممقاقام
مالکاوااه
قوق مالکا
حقااوق
نۀ ح
زمینااۀ
شا در زمی
قوق ببشااا
حقااوق
های ح
گاههااا
دادگاااه
داد
پایش قدم
قادم
گاااری پ
ساامایه گاار
سامایهگااری در دخیل کادن استداللهای حقوق بشای در داوری ساما
بودهاود .از سوی دیگا و با اودکی تأخیا ،دولتهای میزبان به کمک سازمانهای ذیادولتی ف عال
فعاال
تعهادا
هدا
در زمینۀ حقوق بشا از استداللهای حقوق بشای باای توجیه و تخفیف اهمیت وقح تع
معاهدهای خود در قبال سامایهگااران بهخصوص در مواقع بحاان اقتصادی بهاه جستهاود.
استفادۀ دولتهای میزبان از حقوق بشا اذلب باای توجیه مقارا گااری که تأثیا منفی با
جع داوری
مااجاع
ها از ماا
بارهاا
زباان بار
زمیناه ،دول میز بان
یا زمی نه
پاایاد .در ا ی
صور مامی پا
گاااران دارد ،صاور
سامایه گااران
گاااری
سامایه گاار
هدا سااما
معاهادا
به معا
ها باه
دولاتهاا
یا دو لت
بنادی ا ی
درخواست کادهاود که در بارسی میزان پایب ند
مالحظا حقوق بشای را در وظا داشته باشند .البته دیوان داوری صالحیت الزم باای رسیدگی
یاادی
یال ز ی
به وقح حقوق بشا را بهصور یک مسئلۀ مجزا ودارود .همچنای مااجاع داوری م ی
باای ورود به مسئلۀ حقوق بشا از خود وشان ومیدهند ).(Hirsche, 2009: 88
در دو مورد امکان طاح استدالل حقوق بشای توس دولت میزبان وجود دارد؛ اوالو زماویکه
شای ا شخاص
اشاخاص
فعالیتهای سامایهگاار خارجی واقح حقوق بشا است و ثاویاو زماویکه حقوق ببشاا
ثال ،حاق
حق
اسات .ببااای ممثاال،
ثالث در تضاد با استاوداردهای حمایتی معاهدۀ دوجاوبۀ سامایهگااری ا ست.
ممکاک ااسات
ست
شهاوودان باای تجمع و تظاهاا مسالمتآمیز علیه دولت یا اقداما سامایهگاار مم
گاااری
قارا گاار
حو ،ممقاارا
در تضاد با حق محافظت کامل سامایهگاار خارجی قاار گیاد .به ههمامی ووحاو،
ست وااقح
واقح
ممکاک ااسات
شهاوودان مم
بال شاهاوودان
خود در ققباال
شای خاود
دولت در راستای اوجام تعهدا حقوق ببشاا
گااار با شد.
باشاد.
سامایه گاار
بال سااما
گاااری در ققباال
ساامایه گاار
استاوداردهای حمایتی پیشبینیشده در معاهدۀ ساما
هی و
صالحا ارارها
ساازی آب ،ااصاالحا
مقارا گااری دولتهای میزبان تاکنون در سه حیطۀ خصوصی ساز
باه طور
طاور
الملال به
ارتقای سالمت عمومی در مااجع داوری مورد توجه قاار گافته است .حقوق بی الم لل
مایشنا سد
شناساد
سمیت م
به ررسام
مومی را باه
نافع ععماوم
ستای ممناافع
گاااری در راراساتا
قارا گاار
با ممقاار
لت باا
دولات
حق دو
کلی حاق
) .(UNCITRAL, Methanex, 2005مااجع داوری از دو معیار هاور و تناسب باای سنجیدن
بااای
راهای باا
زباان را ه
لت میز بان
دولات
اقداما دولت میزبان استفاده کادهاود .هاور به ای معناست که دو
بوط باه
به
ماباوط
عاوی ما
یاار در ددعااو
یا مع ی
ویل به منفعت عمومی ادعایی بهذیا از مقارا گااری ودارد .ا ی
خصوصیسازی صنعت آب در آرژاوتی استفاده شد.
1. Lex specialis
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باای
بان بااا
هاای میززباان
حق دستاسی به آب شاب ویز در همی زمینه و به فااخور تالش دولت ها
یاۀ داوری
توجیه وقح تکالیف معاهدهای خود در مقابل سامایهگااران خارجی مجال ورود به رو یۀ
ایکسید را یافته است .تاکنون پنج پاوودۀ مهام در ماورد خصوصایساازی آب در دیاوان داوری
ایکسید مطاح شده است که تمامی آوها در وتیجۀ خصوصیسازی صانعت آب حاادش شادهاواد.
بهاستثنای یک رأی ،تمامی پاوودههاای ماباوط باه ساامایهگاااری در صانعت آب ماباوط باه
خصوصی سازی آب در استانهای متفاو کشور آرژاوتی است .خصوصیسازی آب در دهۀ واود
میالدی در آرژاوتی و در زمان دولت کارلو منم از بزرگتای باوامههای خصوصایساازی در
طول تاریخ است.

حق دسترسی به آب بهعنوان حقی بشری
متأسفاوه در حال حاها هیچ سند الزماالجاای حقوق بشای وجود وادارد کاه صاایحا باه حاق
دستاسی به آب بهعنوان حق مستقل بشای اشاره کاده باشد و الیحۀ جهاوی حقوق بشا 1هایچ
اشارهای به حق با آب وکاده است .با وجود ای در حال حاها در مورد وجود حقی بشای بااای
دستاسی به آب شک و تادیدی وجود ودارد.
مجمع عمومی سازمان ملل سال  2411را «سال بی المللی همکاری باای آب» وام گااشت
) (UNGA Res 65/154و اعالم داشت که «حق دستاسای باه آب کاافی ،ساالم ،در دساتا ،
قابلقبول و ارزان باای مصار شخصی و خاوگی (Committee on ESCR General Comment
) 15: Para. 2باای همه «هاورتی باای ادامۀ حیااتی در شاأن اوساان اسات (Committee on
) .ESCR General Comment 15: Para. 3البتاه حاق دستاسای باه آب در بعضای معاهادا
بی المللی مورد اشعار قاار گافته ،ولی تمامی ای اسناد ماتب با افاادی که ویازمناد باه توجاه
ویژهاود ،از جمله زوان ،2کودکان 1و زوداویان جنگی هستند 0.باای مثال ،مادۀ ( 10)2کنواوسیون
امحای اشکال تبعیح علیه زوان مقار میدارد که:
وان در ممنااطق
ناطق
یاه ززواان
تبعاعیح عل ی
حا تب
هت حاا
جهات
ضی را ج
مقتضا
قداما الزم و مقت
دولتهای عضو ،ااقاداما
مادان و ززواان
وان
قوق) ماادان
(حقاوق)
روستایی بهعمل خواهند آورد( .ای اقداما ) بهمنظور و با پایۀ تساوی (ح
یاژه اطمی نان
ناان
در شاکت و استفادۀ آوان از توسعۀ روستایی است (همچنی دولتهای عضو) بهو ی
به آب
حاصل خواهند کاد که زوان از حقوق زیا باخوردار باشند .بند «ح» ای ماده بهصااحت باه
شاای
منادی از شااا
هاهم ند
حق) ببهااه
ست(« .حاق)
ته ااسات.
گافتاه
قاار گاف
بهعنوان یکی از مصادیق حقوق مورد اشاره قااار
1. International Bill of Rights
2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, UNTS 13 art
3. UGA, Convention on the Rights of the Child: art 24(2).
4. Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War: arts 20, 26, 29, 46
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زودگی مناسب بهویژه در ارتباط با مسک  ،بهداشت ،امکاوا آب و باق ،حملووقل و ارتباطا »
به همی وحو مادۀ ( 20)2پیمان جهاوی حقوق کاودک کشاورهای متعاهاد را ملازم باه اوجاام
سوتتغایه در
هاا و ساوتتغا
مااری ها
یاه بی مار
بارزه عل ی
اقداما مقتضی بهخصوص در چند زمینه از جملاه «ممباارزه
جود و فاااهم
فااهم
موجاود
ست ففناناوری مو
کاار ببسات
چارچوب مااقبتهای بهداشتی اولیه از جمله از طایق به کار
لودگی
طاا آآلااودگ
خطاااا
به خ
جه بااه
توجااه
سالم بااابا تو
شامیدوی سااالم
کافی و آب آآشااام
قوی و کاااف
ذاایی ممقااو
مواد ذاااا
کادن مااواد
کااادن
محی زیست» میکند .همچنی حق با آب از بعضی از مفاد کنواوسیون ژوو در زمیناۀ رفتاار باا
زواداویان جنگای قابال باداشات اسات ( Geneva Convention relative to the Treatment of
) .Prisoners of War. arts 20, 26, 29, 46.گفته شده است که حق با آب حقی در حال ظهاور
است و حقوق بی الملل تعهدا خاصی را با دولاتهاا بااای فاااهم کاادن آب آشاامیدوی باار
میکند .از آوجا که آب آشامیدوی باای ادامۀ حیا و اوتفاع افااد از سایا حقوق بشاای هااوری
است ،همانطورکه تالس 1فیلسو شهیا یوواوی آب را عنصا تشکیلدهندۀ کائنا مایداوسات،
حق با آب ویز میتواود ریشۀ بسایاری از حقاوق بشاای تلقای شاود ) (Bray, 2013: 2و ساایا
حقوق بشا در وبود آب معنای خود را از دست میدهند ). (McCaffrey, 2005: 95
کمیتۀ حقوق اجتمااعی ،اقتصاادی و فاهنگای ویاز همای رویکااد را اتخااذ کااده و حاق
دستاسی به آب را بهصور همنی با بسیاری از حقوقی که در میثاق مورد توجه قاار گافتهاود،
از جمله حق با سالمتی ،2حق با ذاا ،1مسک  0و تحصیل 1ماتب داوسته است .کمیتاۀ حقاوق
اجتماعی اقتصادی ،فاهنگی در وظا شمارۀ  11خود حق دستاسی به آب را «پیشویاز بهاهمناد
شدن از سایا حقوق» داوسته اسات ) .(CESCR, 2003: Para. 2ایا کمیتاه ماواد  111و 121
1. Thales of Miletus
2. The Right to Health
3. The Right to Food
4. The Right to Housing
5. The Right to Education

 .1 .1کشورهای طا ای میثاق حق ها کس را به داشت سطح زودگی کافی باای خود و خاووادهاش شامل
خوراک ا پوشاک و مسک کافی همچنی بهبود مداوم شاای زودگی به رسمیت میشناسند.
کشورهای طا ای میثاق بهمنظور تأمی تحقق ای حق تدابیا مقتضی اتخاذ خواهند کاد و از ای لحاظ
اهمیت اساسی همکاری بی المللی بااسا رهایت آزاد را اذعان (قبول) دارود.
 .2کشورهای طا ای میثاق با اذعان بهحق اساسی ها کس به اینکه از گاسنگی فار باشد منفادا و از
طایق همکاری بی المللی تدابیا الزم از جمله باوامههای مشخصی بهقاار ذیل اتخاذ خواهند کاد:
الف) بهبود روشهای تولید و حفظ و توزیع خواربار با استفاده کامل از معلوما فنی و علمی با اشاعۀ اصول
آموزش تغایه و با توسعه یا اصالح وظام زراعی بهوحویکه حداکثا توسعۀ مؤثا و استفاده از منابع طبیعی را
تأمی ومایند.
ب) تأمی توزیع منصفاوۀ ذخایا (منابع) خواربار جهان باحسب حوائج با توجه به مسائل (مبتالبه) کشورهای
صادرکننده و واردکنندۀ خواربار (ذاا).
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میثاق را بهگووهای تفسیا میکند که درباگیاودۀ حق دستاسای باه آب اسات .بااساا بناد 1
مادۀ « ،11کشورهای طا ای میثاق حق ها کس را به داشت سطح زودگی کافی باای خود و
خاووادهاش شامل خوراک ،پوشاک مسک کافی همچنی بهبود مداوم شاای زودگی به رسمیت
دهاد که
کاه
شان مامید هد
شاامل» ووشاان
میشناسند» .بنابا تفسیا کمیتۀ حقوق اجتماعی اقتصادی کلمۀ « شامل
آوچه از آن پس آمده ،حصای وبوده و تنها در مقام تمثیل است .کمیته همچنی اذعان میدارد
روحای مم ک
ممکا
جسامی و رو ح
ساالمت ج سم
که حق دستاسی به آب بخشی واگسستنی از «بهتای حال سالمت
الحصول» است که در مادۀ  12میثاق به آن اشاره شده است.
اجتمااعی و
اقتصاادی ،اجت ماع
اسای ،اقت صاد
مدوی ،سیا س
سازمان ملل متحد مدافع ای وظا است که حقوق مادو
فاهنگی از یک درجه اهمیت باخوردارود و باید با دیدی جهاوی و به یک اعتبار به آن وگای سته
ساته
شود )(OHCHR, Vienna Declaration and Programme of Action, 1993: part I (5).؛ وولالی
مدوی
قوق مادو
حقاوق
در عمل حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،فاهنگی متمایز و اذلب در درجۀ وازلتای از ح
اسای و می ثاق
ثااق
مادوی سیا س
ثااق مدو
سیاسی قاار میگیاود ) .(Bray, 2013: 3وحوه و سیاق وگارش می ثاق
اجتمااعی
ثااق اجت ماع
ثال ،در می ثاق
ست .باباای ممثاال،
فاو ااسات.
یا تتفااو
دهنادۀ ا ی
اجتماعی اقتصادی فاهنگی وشانده ند
ست .در
وشاده ااسات.
نای و شده
پایشبی ن
اسای پ
مادوی سیا س
اقتصادی فاهنگی سازوکار شکایت شبیه به میثاق مدو
نای ت نزل
تنازل
معناا
به مع
وتیجه ارتباط دادن حق دستاسی به آب با حقوق اجتماعی اقتصادی میتواود باه
درجۀ ای حق از وظا اهمیت ،قابلیت اعمال و رسیدگی قضایی آن باشد.
به آب
در مقابل ها حق بشای تکلیف و تعهدی باای دولتها متصور است .حق دستاسی باه
ظت و بااآوردن» آن در قلمااو کشاور
محافظات
همچنی به معنای وجود تکلیف دولت با «احتاام ،محاف
است .ای تعهد به ای معناست که دولت باید از اقداماتی که موجب ایجااد خلال در دستاسای
افااد به آب میشود ،اجتناب ورزد .از سوی دیگا ،دولتها باید اقداما ایجاابی الزم در راساتای
تأمی آب مورد ویاز الزم باای شهاوودان را معمول دارود؛ همچنی دولت باید زمیناۀ مشاارکت
افااد در تصمیمسازی در خصوص مدیایت منابع آبی را فااهم کااده و امکاان دستاسای اقشاار
کمتمک به آب مورد ویاز خود را تسهیل کند و باا اتخااذ سیاساتهاای پایادار مااوع از اوتفااع
مورد تو جه
توجاه
هم ماورد
آیندگان از منابع آبی وشود .ای تعهدا صافاو مباحث وظای وبوده و در عمل هام
ممکا الح صول
الحصاول
حی مم ک
روحا
 .1 .1کشورهای طا ای میثاق حق ها کس را به تمتع از بهتای حال سالمت جسمی و رو
به رسمیت میشناسند.
کااد شامل
شاامل
خواهناد ک
اتخااذ خواه ند
حاق ات خاذ
ایا حق
کامال ا ی
 .2تدابیای که کشورهای طا ای میثاق باای تأمی استیفای کا مل
اقداما الزم باای تأمی امور ذیل خواهد بود:
الف) تقلیل میزان ماده متولد شدن کودکان ا ماگومیا کودکان و رشد سالم آوان.
ب) بهبود بهداشت محی و بهداشت صنعتی از جمیع جها .
ج) پیشگیای و معالجۀ بیماریهای همهگیا ا بومیا حافهای و سایا بیماریها همچنی پیکار علیه ای بیماریها.
د) ایجاد شاای مناسب باای تأمی مااجع پزشکی و کمکهای پزشکی باای عموم در صور ابتال به بیماری.
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قاار گافتهاود .در سال  2410اوجمنی از دیتاویات ایااال متحادۀ آمایکاا دادخواساتی را وازد
کمیساریای عالی حقوق بشا سازمان ملل 1در خصوص قطع گستادۀ آب شهاووداوی که قادر باه
پاداخت بهای مصافی آب خود وبودهاواد ،طااح کادواد .کارشناساان کمیسااریای عاالی اعاالم
داشتند که قطع آب در وتیجۀ عدم پاداخت بهای آب بهعلت عدم استطاعت مالی وقاح حقاوق
بشا است .بااسا بیاویۀ صادره «دولت متعهد است که با اتخاذ تدابیا سایع ،ازجمله باا کماک
مالی ،امکان دستاسی به بهداشت و آب سالم را فااهم وماید» 2.همچنای اعاالم شاد کاه عادم
اتصال مجدد آب شهاووداوی که توان پاداخت بهاای آب را ودارواد ،وقاح حقاوق اساسای ایا
شهاوودان به حساب میآید 1.تعهد دولت به محافظت از حق دستاسی شهاوودان خود به آب به
اشخاص ثالث ویز تسای پیدا میکند .باای مثال ،بااساا مصاوبۀ  0/22شاورای حقاوق بشاا
سازمان ملل ،یک کارشنا مستقل بهمنظور «بارسی حقوق و تکالیف بشای در رابطه باا حاق
دستاسی به آب آشامیدوی سالم و بهداشتی را مأمور کاد 0.گزارش دوم ای کارشنا بهروشنی
بیان داشت که واگااری صنعت آب و بهداشت به بخش خصوصی به معنای اوجام تکلیف دولات
در ایا زمینااه ویساات و دولات بایااد در ایا زمینااه همچنااان وقااش وظاارتی ایفااا کنااد و بااا
مقارا گااری هام توزیع عادالوۀ آب کافی ،سالم و قابل قبول باشد 1.ایا مسائله در محااکم
ملی 1و بی المللی بهدفعا تأیید شده است0.

حق دسترسی به آب در رویۀ داوری ایکسید
با توجه باه اهمیات یاافت حاق دستاسای باه آب و توجاه زیااد باه آن در ساالهاای اخیاا،
خصوصیسازی آب منتقدان بسیاری دارد .منتقدان با ارائۀ مساتنداتی از کشاورهایی کاه در آن
ای مهم صور پایافته ،افزایش قیمت آب ،کاهش کیفیت و عدم مسئولیتپایای را از جملاه
تبعا مسلم خصوصیسازی میاوگارود.
اصوال با توجه به وحوۀ وگارش شاوط داوری در معاهدا سامایهگااری ،امکان طاح دعوای
مستقیم علیه سامایهگاار خارجی توس دولت میزبان به ادعای وقح حقوق بشا وجود وادارد،3
1. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
)2. (http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews
3. http://www.un.org/apps/news/story
4. http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/
5. http: //www.un.org/apps/news/story
6. South African High Court in Residents of Bon Vista Mansions v. Southern Metropolitan Local
)Council; the decision of the Supreme Court of India in Subhash Kumar v. State of Bihar
7. (Taşkin and others v Turkey,2005)(Giacomelli v. Italy.2007), (Dzemyuk v. Ukraine2007), (Dubetska
and Others v. Ukraine 2011).

 .3در داوری سامایهگااری معاهدهای ،امکان طاح دعوا توس دولت علیه سامایهگاار خارجی وجود ودارد ،زیاا دولات
و سامایهگاار خارجی قاارداد/شاط داوری باای حلوفصل اختالفا خود منعقاد وکاادهاواد .ازایا رو از آوجاا کاه

بررسی حق بشری دسترسی به آب499 ...

ولی در مواردی که سامایهگاار خارجی ادعای وقح حقوق بشای خود توس دولات میزباان را
طاح میکند ،علیاالصول دیوانهای داوری صالحیت خود را مایپایاواد و ادعاای مطاوحاه را
بارسی میکنند .دولتها ویز ممک است در دعاوی مطاوحه علیاه خاود توسا ساامایهگااار
خارجی به تعهدا حقوق بشای خود در مقابل اشخاص ثالاث اساتناد کنناد .صاا واگاااری
مدیایت منابع آبی به سامایهگاار خارجی سبب از بی رفت مسئولیت دولت ومیشود و دولات
همچنان در قبال تابعان خود مسئول است.
پایاش موهع حقوق بشای دولت میزبان توس دیوان داوری ،میتواود به معنای اذعان باه
عدم مسئولیت دولت در قباال وقاح معاهادۀ ساامایهگاااری و در وتیجاه کااهش میازان رأی
خسار وقح معاهده است .اصوال و شاید به همی دلیل دیوانهای داوری سامایهگاااری میال
چنداوی به پایاش ای گووه استداللها وشان ومیدهند .ای مسائله باهخصاوص در ماورد حاق
دستاسی به آب مشهود است .بحث حق دستاسی باه آب در پانج پاوواده در ایکساید تااکنون
محل بحث و مناقشه بوده است که در ای مجال مهمتای مباحاث مطاوحاه در ایا قضاایا باا
عنایت به حق دستاسی به آب بهعنوان حقی بشای بارسی شدهاود.

رأی اول :پروندۀ آزوریکس

1

ای پاووده در پی اعطای امتیاز  14سالۀ تأمی آب شاب به سامایهگاار خارجی ،بی ایالت بوینس
آیا و شاکت آمایکایی آزوریکس در دیوان داوری ایکسید مطاح شاد .در ایا پاوواده باهعلات
آلودگی قارچی منابع آب شاب ،ایالت بوینس آیا مشتاکان را تشویق به عادم پاداخات هزیناۀ
مصافی آب خود کاد ) .(ICSID, Azurix, 2006 :Para. 283دولت آرژاوتی اذعاان داشات کاه در
تشخیص ای مسئله که آیا اقداما دولت آرژاوتی به معنای سلب مالکیت بوده یا خیا ،باید هاد
ای اقداما  ،محافظت حق دستاسای باه آب شاهاوودان ،لحااظ شاود ( (ICSID, Azurix, 2006
 .:Para. 49در ای زمینه دولت آرژاوتی صااحتا به تضاد بی معاهادۀ دوجاوباه و تعهادا حقاوق
بشای خود استناد کاد و اذعان داشت که ای تزاحم باید به وفع حقوق بشا فیصله یاباد (ICSID,
رهایت طافی سنگ بنای وهاد داوری است ،دولت ومیتواود رأسا اختالفا خاود باا ساامایهگااار خاارجی را باه
داوری ارجاع دهد .از سوی دیگا ،امکان ارجاع اختالفا به داوری توس سامایهگااار خاارجی وجاود دارد ،زیااا
دولت پیش از ای ارادۀ خود را باای رجوع اختالفا باا ساامایهگااار خاارجی باه داوری طای معاهادۀ دوجاوباۀ
سامایهگااری اعالن کاده است .اعالن ارادۀ دولت ووعی ایجاب باای رجوع به داوری محسوب میشاود .در صاور
باوز اختال  ،سامایهگاار با تقدیم دادخواست داوری خود ایجاب دولت را پایافته و به ای وحو ارادۀ طافی بااای
ارجاع اختال به داوری کامل میشود .در مقابل از آوجا که سامایهگاار خاارجی در وگاارش شااط داوری موجاود
در معاهدۀ دوجاوبه وقشی وداشته و آن را وسایافته است ،دولت ومیتواود باه اساتناد پایشبینای شااط داوری در
معاهدۀ بی خود و دولت متبوع سامایهگاار خارجی رأسا از سازوکار داوری بهاهمند شود.
1. Azurix Corp. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12: 282

 494فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،2تابستان 9911

) .Azurix, 2006: Para. 254دیوان ای ادعای آرژاوتی را که اقداما ای دولت در راستای مناافع
ملی بوده پایافت ،ولی به استدالل حقوق بشای آرژاوتی اعتنایی وکاد و بیان داشت که در ماورد
ای استدالل به اوادازۀ کاافی توهایح داده وشاده و دیاوان تضاادی بای حقاوق بشاا و تکاالیف
سامایهگااری دولت آرژاوتی تشخیص وداده است (.(ICSID, Azurix, 2006: Para. 261
ای تصمیم و بیتوجهی دیوان به استداللهای حقوق بشای آرژاوتای ماورد اوتقااد بسایار
زیادی قاار گافته است ) .(Borger, 2009: 490جالاب اسات کاه در همای پاوواده دیاوان در
راستای تفسیا حقوق مالکاوۀ سامایهگاار به رویۀ دادگاه اروپایی حقاوق بشاا اساتناد مایکناد
) ،(Borger, 2009: 312ولی استدالل حقوق بشای دولت آرژاوتی را ارزیابی ومایکناد .باهوظاا
میرسد بی توجهی ماجع داوری به استدالل هاای حقاوق بشاای دولات آرژاوتای بادیع باودن
گفتمان ارتباط حقوق بشا با حقوق بی الملل سامایه گااری در آن مقطاع زمااوی و عادم درک
درست ابعاد حقوق بشای مسئله توس ماجع داوری بود .در حقیقت ،مهامتاای دلیال دیاوان
باای رد استداللهای دولت خواوده عدم ارائۀ توهیح کافی ذکا شد.

رأی دوم :پروندۀ ویوندی

1

ای پاووده در وتیجۀ واگااری امتیاز آب شاب ایالت توکوم باه شااکت فااوساوی ویووادی در
ماجع داوری مطاح شد .در اوایل ای قاارداد تعافههای آب افزایش یافت که از آن پاس دولات
آرژاوتی حق شاکت ویوودی باای افزایش قیمت یا قطع آب مشاتاکاوی را کاه تاوان پاداخات
بهای آب مصافی خود را ودارود ،محدود کاد .در وتیجه ،شاکت ویوودی قاارداد را خاتماه داد و
دعوای سامایهگااری علیه دولت مطاح کاد .دولت آرژاوتی ادعا کاد از آوجاا کاه اقادام اساتان
تکومان باای محافظت حقوق اساسی بشا از جمله حق دستاسی به آب بوده ،ای عمل مشااوع
بهحساب میآید .در ای پاووده با توجه به اینکه بااسا قاارداد امتیاز سامایهگاار خارجی باید
ابتدا به محاکم داخلی مااجعه میکاده ،دیوان رأی به عدم صالحیت خاود داد .البتاه ایا رأی
توس کمیتۀ ابطال ایکسید 2باطل شاد و دیاوان جدیاد دولات آرژاوتای را باه پاداخات 141
میلیون دالر خسار محکوم کاد .هیچیک از دو دیوان به استداللهای آرژاوتی توجهی وکادود.
با همی اسا  ،دولت آرژاوتی تقاهای ابطال رأی داوری را بهعلت وساداخت به استداللهاای
خود تقدیم دیوان ایکسید کاد .کمیتۀ ابطال بیان داشت که دیوان مجبور به پاداخت به تمامی
استداللها ویست و کافی است مهمتای آوها را در وظا بگیاد.
باخورد دیوان با مقولۀ حقوق بشا هم در تمام مااحال صادور رأی اولیاه ،ابطاال و بارسای
1. Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, ICSID
Case No. ARB/97/3.2007.
2. ICSID Annulment Committee.
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مجدد بسیار واامیدکننده بود .باخال رأی آزوریکس ،دیاوان هایچ اشاارهای باه اساتداللهاای
آرژاوتی ومیکند .ای بیتوجهی و وادیده گاافت اساتنادا دولات خواواده باه احتماال زیااد
منعکسکنندۀ عادم قادر تصامیمگیاای دیاوان در خصاوص جایگااه حقاوق بشاا در داوری
سامایهگااری است.

رأی سوم :پروندۀ بای واتر

1

ای پاووده در وتیجۀ واگااری مسئولیت تأمی آب دارالساالم توسا دولات تاوزاویاا باه بخاش
خصوصی و فسخ قاارداد توس دولت بهعلت واتواوی سامایهگاار در ارتقای کیفیات خادما باا
وجود افزایش قیمت در داوری ایکسید مطاح شد .در ای پاووده دولت تاوزاویا بهطور مستقیم به
حق دستاسی به آب شهاوودان بهعنوان دلیلی مشاوع باای فسخ قاارداد اساتناد وکااد .دولات
تاوزاویا ادعا کاد که سامایهگاار یک تهدید واقعی علیه سالمت و رفاه ایجاد کاده است .باهزعام
ای دولت اقداما آن در حیطۀ حاشیۀ تفسیا 2خود در چارچوب حقوق بای الملال باوده و در
وتیجه مشاوع بوده است .استدالل حاشیۀ تفسیا مبتنی با دکتاینی است کاه در رویاۀ دادگااه
اروپایی حقوق بشا شکل گافته است ،با ای مضمون که دولت باید اختیار کافی داشته باشد که
خود بتواود تضاد بی حقوق بشا فادی و منافع جمعی را ماتفع سازد ) .)Allen, 2010: 2-3پنج
سازمان مادم وهاد طی لوایح دوستداران دادگاه اعالم داشتند که مسئولیت سامایهگاار خاارجی
باید در زمینۀ توسعۀ پایدار و حقوق بشا ارزیابی شود ) (ICSID, Biwater, 2008: Para. 379و با
توجه به حق شهاوودان باای دستاسی به آب و تکلیف دولت در ای زمینه ،فسخ قاارداد توس
دولت تاوزاویا در راستای اوجام ای تعهد و مشاوع بوده است .دیوان لوایح دوساتداران دادگااه را
پایافت و اعالم داشت که از تحلیل موهوع ای لوایح در تصمیمگیای خود بهااه بااده اسات
) .(ICSID, Biwater, 2008: Para. 372دیوان داوری اگاچه در وهایت ادعای خسار خواهان را
رد کاد ،به استداللهای حقوق بشای دولت تاوزاویا و لوایح دوستداران دادگاه توجهی وکاد.
رأی بای واتا از ای وظا حائز اهمیت است که دیوان لوایح دوستدار دادگاه را میپایاد و باه
ای تاتیب مجال طاح استداللهای حقوق بشای مفصل توس سازمانهای مادم وهاد مابوطاه
را فااهم می سازد .البته در وهایت و در ماحلۀ صدور رأی بهوظا ومیرسد که ماجع داوری تحت
تأثیا ای لوایح قاار گافته باشد ،زیاا در رأی وهایی دادگاه هیچ وشاوی از باه رسامیت شاناخت
حقوق بشا دیده ومیشود.

)1. (Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, ICSID Case No. ARB/05/22
2. Margin of Appreciation.

 494فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،2تابستان 9911

رأی چهارم :پروندههای معروف به سوئز

1

ای دعاوی در وتیجۀ فسخ یکجاوبۀ امتیازهای  14سالۀ صنعت تاأمی آب باوینس آیاا توسا
دولت آرژاوتی در داوری ایکسید مطاح شد .فسخ قاارداد توس دولت باهدلیال بحااان اقتصاادی
آرژاوتی و صالحدید ای دولت باای ثابت وگاهداشت قیمت آب علیرذم بیارزش شدن پول کشور
اوجام گافت .در ها دو پاوودۀ سوئز بحث حق دستاسی به آب بهدفعا توس دولت آرژاوتی مورد
استناد قاار گافت .دولت آرژاوتی استدالل کاد که اقداما ای دولت در راستای محافظت از حاق
شهاوودان خود باای دستاسی به آب بوده است ).2(ICSID, SUEZ, 2010: Para. 252
بهزعم آرژاوتی وباید با آب ماوند یک کاالی معمولی باخورد کاد و باید حاق دستاسای باه
آب را در ای زمینه لحاظ کاد.
1
در لوایح دوستداران دادگاه که توس پنج سازمان مادموهاد تقدیم دیوان شده بود ویاز باا
ارتباط وزدیک حق دستاسی به آب و حق به حیا  ،ساالمتی ،مساک و باخاورداری از ساطح
مناسبی از زودگی تأکید شد.
در ای پاووده ،ماجع داوری توجه بیشتای به حاق دستاسای باه آب مبااول داشات ،اماا
متأسفاوه ای توجه در رأی وهایی تأثیا چنداوی وداشت .دیوان در بارسی ادعاهای طافی اذعان
داشت که تأمی آب و خدما فاهالب در تأمی سالمت شهاوودان مؤثا است ،اما وسایافت که
تنها راه پیش روی آرژاوتی باای اوجام تکالیف حقوق بشای خود وقح معاهدۀ ساامایهگاااری
بوده است .بهعبار دیگا ،دیوان قائل به وجود بااباای بای تعهادا ساامایهگاااری و حقاوق
بشای دولت شد و اعالم کاد که در ای پاووده تضاادی بای ایا دو واوع تعهاد وجاود وادارد
).(ICSID, SUEZ, 2010: Para. 252
در ای دو پاووده دیوان یک قدم فااتا وهاد و وجود حق دستاسای باه آب را بااای شاهاوودان
دولت میزبان سامایهگااری صااحتا پایافت .دیوان حتی از ای هم فااتا رفات و بااباای تعهادا
حقوق بشای دولت و تعهدا دولت در قبال سامایهگاار را بهعنوان یک اصال پاایافت .باا وجاود
ای مسئلۀ حقوق بشا در رأی وهایی تأثیا چنداوی وداشت و دولت محکوم به پاداخت ذاامت شد.

رأی پنجم :پروندۀ اینترنشنال اس ای

4

ای پاووده مابوط به واگااری صنعت آب و فاهاالب اساتان منادوزا باه ساامایهگااار خاارجی
1. (Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. and Interagua Servicios Integrales de Agua S.A.
v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/17, 2010); Suez, Sociedad General de Aguas de
)Barcelona S.A. and Vivendi Universal S.A v. Argentine Republic ICSID Case No. ARB/03/192010.
2. Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. and Interagua Servicios Integrales de Agua S.A.
v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/17, 2010.para 252
3. Amicus Curie Submissions.
4. SAUR International S.A. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/04/4.2014
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فااوسوی و تصویب قاوون اقداما اهطااری توس دولات آرژاوتای باود .پاس از تصاویب ایا
قاوون ،به سامایهگاار خارجی اجازۀ افزایش تعافهها داده وشد .سامایهگاار خارجی مادعی باود
که بدون افزایش تعافهها قادر به پوشش هزینههاای عملیااتی خاود وباوده و متضاار مایشاود
( .)ICSID, SAUR, 2014: Para. 328در مقابل ،دولت آرژاوتی در داوری ادعا کاد که تعهادا
ای دولت در مقابل سامایهگاار خارجی ومیتواود تعهدا حقاوق بشاای ایا دولات بااساا
حقوق بی الملل و حقوق داخلی را منتفی کند .در وتیجه ،تعهدا سامایهگااری دولت بایاد در
راستا و هماهنگی با تعهدا حقوق بشای دولت تفسیا شود .دولت آرژاوتی اصااار داشات کاه
اقداما مقاما اساتاوی در راساتای ایفاای تعهادا حقاوق بشاای دولات اسات و در وتیجاه
ومیتواود مصداق سلب مالکیت وامشاوع بهحساب آید ). (ICSID, SAUR, 2014: Para. 328
ماجع داوری در ای پاووده حق شهاوودان باای دستاسی باه آب و تعهاد دولات باه ارائاۀ
خدما عمومی را به رسمیت شناخت )(ICSID, SAUR, 2014: Para. 328
دیوان داوری همچنی پایافت که دستاسی به آب سالم از وگاه دولت جزت خدما عمومی
و از وگاه شهاوودان جزت حقوق اساسی بشا است ،ولی در وتیجاهگیاای وهاایی تعهادا دولات
وسبت به سامایهگاار و وسبت به شهاوودان خود را مجزا از یکادیگا و وااماتب خواواد .دیاوان
تعهد دولت در زمینۀ تأمی آب را تعهدی مطلق وداوسته و دولت را مسئول موازوۀ ای دو تعهاد
و ایفای همزمان آن داوست). (ICSID, SAUR, 2014: Para. Para 321
در آخای پاوودۀ مطاح شده در دیوان ایکسید در ای زمینه ،دیوان عالوهبا حق شاهاوودان
باای دستاسی به آب سالم ،به تکلیف دولت در ای زمینه ویز اشاره کاد .با وجود ایا  ،باهزعام
دیوان موازوۀ بی تکالیف حقوق بشای و تکالیف دولت میزبان در مقابل سامایهگاار خارجی باا
عهدۀ ای دولت است و توفیق ویافت دولت در ایفای همزمان ای تعهدا ومیتواود عاری قابل
قبول باای سلب مسئولیت از دولت یا تخفیف ذاامت باشد.

نتیجهگیری
اگاچه وظا شمارۀ  11کمیتۀ حقوق اقتصادی اجتماعی فاهنگی به حق دستاسی باه آب اشااره
میکند ،در حال حاها در چارچوب حقوق بی الملل عمومی هیچ سند الزماالجاایای کاه حاق
دستاسی به آب را به رسمیت بشناسد ،وجود ودارد .فار از ای مسئله که آیاا حقای بشاای در
زمینۀ دستاسی به آب در حقوق بی الملل عافی و معاهدهای قابل شناسایی است یا اینکه مااجع
داوری ایکسید صالحیت رسیدگی به مسائل حقوق بشا را دارود یا خیا ،اهمیت مسئلۀ تأمی آب
الجام با وحوۀ مواجهۀ دیوانهای داوری با مسائلۀ خصوصایساازی صانعت آب و قااردادهاای
سامایهگااری در صنعت آب اگاچه اودک اما قطعاا تأثیاگااار باوده اسات (Trustwell, 2011:
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) .572بهطور کلی اگاچه دیوان داوری ایکسید توجه چنداوی به استداللهای حقوقی مابوط باه
حق دستاسی به آب وکادهاود ،بارسی زمانمحور آرای صادره وشان از پیشاافت تادریجی وگااه
مااجع داوری وسبت به ای حق دارد .حق دستاسی به آب تنها یک مصداق مشاخص از تالقای
حقوق بشا و حقوق سامایهگااری است .در آرای ایکسید ،سامایهگااران خاارجی و دولاتهاای
میزبان بارها به هنجارهای حقوق بشای یا رویۀ دادگاههای منطقهای حقوق بشا استناد کادهاود.
در دو پاوودۀ اول ،آزوریکس و ویوودی ،دیوان به استنادا حقوق بشای دولات آرژاوتای هایچ
اعتنایی ومیکند .در پاوودۀ سوم ،بایواتا ،اگاچه دیوان لوایح دوساتداران دادگااه را پاایافت و
استداللهای حقوق بشای موجود در آن را باای صدور رأی وهایی در وظا گافت ،ای استداللها
در رأی وهایی منعکس وشد .در پاوودۀ سوئز دیوان قائال باه بااباای تعهادا حقاوق بشاای و
سامایهگااری دولت آرژاوتای شاد .در وهایات در رأی اینتاوشانال ا ای ماجاع داوری حاق
شهاوودان باای دستاسی به آب و تعهد دولت به ارائۀ خدما عمومی را باه رسامیت شاناخت.
دیوان داوری همچنی پایافت که دستاسی به آب سالم از وگاه دولت جزت خدما عمومی و از
وگاه شهاوودان جزت حقوق اساسی بشا است ،ولی در وتیجهگیای وهایی بهزعم دیاوان تعهادا
دولت وسبت به سامایهگاار و وسبت به شهاوودان خود واماتب اود و دولت میبایسات هاا دو را
بهدرستی اوجام دهد .در وتیجه ،گاشت زمان حاکی از تغییا وگاه مااجع داوری به جایگاه حقوق
بشای شهاوودان دولت میزبان است .ای مسئله بهطور خاص در پاوودۀ بایواتا و سوئز مشاهود
است .اوج پیشافت دیوان در پاوودۀ اینتاوشنال ا ای زمااوی مشاهود اسات کاه دیاوان حاق
دستاسی به آب سالم را بهعنوان یکی از حقوق اساسی بشا میپایاد .متأسافاوه باا وجاود ایا
تغییا وگاش که در بستا زمان حاصل شده است ،هنوز هیچیک از مااجع ایکسید تعهدا حقوق
بشای دولت میزبان را مؤثا در تعیی ذاامت تشخیص ودادهاود.
در مورد اینکه چاا مااجع داوری ایکسید وسبت به استداللهای حقوق بشای حساسیت باه
خاج ومیدهند ،تاکنون دالیال زیاادی اباااز شاده اسات .مهامتاای دلیال باه ماهیات داوری
سامایهگااری بامیگادد .از آوجا که دیوان صالحیت خود را از توافق طافی بهدسات مایآورد،
در صور اینکه دیوان در زمینهای که طافی تااهی وداشتهاود رأیی صادر کند یا زمااویکاه از
توافق طافی فااتا رود ،امکان ابطال رأی در کمیتۀ ابطال ایکسید وجود دارد .بهوظا میرساد از
مهمتای دالیل بیتوجهی هیأ داوری به استداللهای حقوق بشاای تاا از فااتاا رفات از
حیطۀ اختیارشان است .البته از آوجا که قاوون حاکم در دعاوی ایکسید حقوق بی الملل عمومی
است ،دست دیوان در اعمال قواعد حقوق بشا باز است .باه همای وحاو ،اگاچاه دیاوان داوری
صالحیت احااز وقح حقوق بشا از جاوب دولت میزبان را ودارد ،هیچچیز ماوع از ای ومایشاود
که در ای مورد ابااز وظا کند ،بهخصوص زماویکه ای مسائله ممکا اسات در تصامیمگیاای
دیوان در زمینۀ خسار مؤثا باشد.
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بهوظا میرسد با گار زمان دولتهای میزبان استداللهای بیشاتای از جانس حقاوق بشاا
مطاح کنند و پیشبینی میشود که مقاال و کتابهای بیشتای در خصوص تعامل حقوق بشا
و حقوق سامایهگااری در آینده عاهه شوود.
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