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Abstract 
Foreign Direct Investment is considered as a vital matter for every countries’ 

economic progress and no country is needless to Foreign Investment. The main 

paths for importing such investments are bilateral or multilateral investment treaties. 

Although for a while, the objective to attract foreign investment and import financial 

resources to a host country was economic growth but as time advanced, it came out 

that insisting on economic growth and disregarding sustainable development would 

create several problems. Notwithstanding the new atmosphere of foreign investment 

trend and international trade, the query to new arrangements and proper to these 

evolutions seem quite necessary. Such arrangements which the authors call new 

arrangements, including investment for development, alliance of policy- making, 

dynamism and promotion and protection of investor, are intended to create and 

ensure sustainable development, both in economic and environmental areas and also 

other areas as well. Their implementation though, requires a concrete legal system 

with specific enforcements in order to fulfil the defined objectives. This 

contribution, with a descriptive and analytic approach with a socio-legal method, 

first, study the concept of new arrangements in investment which has not been dealt 

with dully. Then, it tries to answer to this question that what is the concept’s relation 

to sustainable development. Plus, studies the present legal order both at national and 

international level and examines the impact of new arrangements on foreign 

investment. 
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ترتیبات نوین در معاهدات  رویکردی حقوقی به
 و تأثیر آن بر توسعۀ پایدار 1گذاریسرمایه

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 
 *4، فرهاد باقری3محمدیمیثم بیک، 2نیکبخت حمیدرضا

 چکیده
شوود کوه   گذاری مستقیم خارجی شریان حیاتی پیشرفت اقتصادی کشورها محسوو  موی  سرمایه

انسوت  مسویر ایووی ورود ایوی جریوان سورمایه را       نیاز از آن دتوان هیچ کشوری را بیامروزه نمی
دهند  هرچند تا مودتی پویه هودز از جوذ      گذاری تشکیل میمعاهدات دو یا چندجانبۀ سرمایه

پوذیر  رشود اقتصوادی در نگور گرفتوه      گذاری خارجی و ورود منابع مالی به کشور سورمایه سرمایه
تووجیی بوه توسوعۀ    اقتصوادی و بوی  ازحد بر رشد شد  با گذر زمان مشخص شد که تأکید بیهمی

گوذاری  شود  با توجه به فضای جدید حاکم بر جریان سورمایه پایدار به مشکالت متعددی منجر می
المول  نیاز به تمییدات جدید و متناسب با ایوی تیییورات مبورس اسوت  ایوی      خارجی و تجارت بیی

گوذاری بورای توسوعه     سورمایه  کنویم  ماننود  تمییدات که از آنیا با عنوان ترتیبات نوویی یواد موی   
گذار  در پی ایجواد  گذاری و حمایت از سرمایههمبستگی سیاستگذاری  پویا بودن  و ارتقای سرمایه

هوا هسوتند    توسعۀ پایدار هم در زمینۀ اقتصادی و هم در زمینۀ محیط زیست و هم در سایر زمینه
ضمانت اجراهای مشخص بورای نیول   البته اجرایی شدن آنیا نیازمند وجود نگاس حقوقی منسجم با 

و بوا رو    ایی مقاله دریدد اسوت توا بوا رویکوردی تویویتی و تحویووی       به اهداز موردنگر است 
گذاری را که کمتور بودان پرداختوه شوده     شناسی حقوقی  ابتدا متیوس ترتیبات نویی سرمایهجامعه

عۀ پایودار دارد  همننویی بوه    است  بررسی کند  در ادامه دریابد که ایی متیوس چه ارتباطی با توسو 
پردازد المووی میکاو  در نگم حقوقی موجود در ایی زمینه چه در سطح موی و چه در سطح بیی

 کند گذاری بر توسعۀ پایدار را مطالعه میو آثار ترتیبات نویی سرمایه

 کلیدواژگان
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 مقدمه
پیه از هر چیز ذکر ایی نکته برای خوانندگان خالی از لطف نیسوت کوه جووهرۀ ایوی موضوو       

توان بدون بررسی مبانی سایر عووس مانند اقتصاد محتوی متی را ای است و نمیرشتهاساساً میان
تریی ابعاد توسوعۀ پایودار حتوح محویط زیسوت      به سرانجاس رساند  همننیی از آنجا که از ایوی

شوود   ها  تأکیدات بیشتری بور محویط زیسوت مشواهده موی     است  در متی نسبت به سایر حوزه
الموووی اسوت    ناپوذیر نگواس اقتصوادی مووثر و بواز بویی      گوذاری خوارجی بخوه جودایی    سرمایه
کنود   گذاری خارجی همانند کاتالیزوری در رشد و پیشرفت اقتصاد یک کشور عمول موی  سرمایه

گذاری و روند رو به افزایه ایی پدیوده شواهد   نبه یا چندجانبۀ سرمایهتعداد زیاد معاهدات دوجا
گوذاری مسوتقیم خوارجی بوا اقبوال بیشوتری از سووی سیاسوتمداران         ایی مدعاست که سرمایه

  بستر ایووی بورای فعالیوت    (Vintila, 2010: 3) کشوری و کنشگران اقتصادی مواجه شده است
گذاری مسوتقیم خوارجی و از   یورت سرمایهمایه  بههای فراموی و روانه کردن جریان سرشرکت

  (Irandoust, 2010: 275پوذیرد ) گوذاری یوورت موی   طریق معاهدات دو یا چندجانبۀ سورمایه 
یوورت  ای پویاسوت کوه بایود بوه    گذاری خارجی و نو  مستقیم آن  حوزهبنابرایی  حوزۀ سرمایه

زد  وگرنه سودمندی آن کواهه خواهود   متداوس خود را با تیییرات جیان پیرامون خود همراه سا
ها و رکودهای جیانی اموری نیسوت   یافت  تجربیات توخ گذشتۀ دور و نزدیک در خصوص بحران

بور توال  بورای    که جامعۀ جیانی توان مواجیۀ مجدد با آنیا را داشوته باشود  همننویی عوالوه    
کتۀ دیگری که توجه گذاری مستقیم خارجی  نحل در خصوص افت میزان سرمایهیابی و راهعوت

گذاری خارجی به ماننود  پژوهشگران و سیاستمداران را به خود جوب کرد  آن بود که آیا سرمایه
گذشته همننان امری مطوقاً سودمند است یا خیر  ایی حوادث موجب شد تا جامعۀ جیوانی بوه   

ه مقصود  گوذاری خوارجی بو   چند نتیجۀ اساسی برسد؛ اوالً  ادامۀ شیوۀ فعوی تجوارت و سورمایه  
الموووی ناکارامود اسوت    مناسب و خوشایندی منتیی نخواهد شد و در واقوع رویکورد فعووی بویی    

(Puchala et al., 1989: 42)هووای حوووزۀ ؛ ثانیوواً  نیوواز بووه تیییوورات عمووده در سیاسووتگذاری
المووی و چه در سطح خصویی وجود دارد؛ ثالثاً  گذاری خارجی  چه در سطح موی و بییسرمایه
رویۀ منوابع  گذاران خارجی  که اغوب با استثمار بیمدت از سوی سرمایهسوداگری کوتاه پیگیری

های اقتصادی است؛ رابعاً  توجه به توسعۀ پایدار طبیعی همراه است  از عوامل ایوی وقو  بحران
ند و نیواز بوه توال  همزموان     امحیطی و در وجه اقتصادی آن  دو روی یک سکهدر وجه زیست
ابی به هر دو آنیا وجود دارد؛ خامساً  توجه به ایی نکته که توسعه ابعاد متتواوتی دارد  برای دستی

افزوده نبایود موورد غتووت واقوع     سوی تولید ارز که رشد تنیا یک بعد از آن است و حرکت به
در کرد و باید فضای توان کشورهای در حال توسعه را از میدان بازی بهشود؛ و سادساً  دیگر نمی

ی برای تأثیرگذاری  اعمال نتوذ و سیاستگذاری را برای آنیا فراهم ساخت  البته نتایج مذکور کاف
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گوذاری  قبالً تا حدی حایل شده بود که ایی موضو  سبب شد تا سازمان مول متحد از سورمایه 
منزلۀ محور  توسوعه عمول    عنوان مانع و هم بهتواند هم بهعنوان عاموی بالقوه که میخارجی به

هایی پیگیری و ایجاد سیاست»و کشورهای عضو سازمان را به  (Lowe, 2007: 2)ید یاد کند نما
که موجب حصول اطمینان کشورهای در حال توسعه از دستیابی به سیمی منصتانه از استخراج 

  فرابخوانود  اموا جامعوۀ جیوانی     «گذاران خارجی شودو تجارت منابع طبیعی آنیا توسط سرمایه
بورد  در ایوی   کرد تا به لزوس حرکت جدی در ایوی راه پوی موی   ا از نزدیک لمس میباید بحران ر

مقاله که متشکل از سه قسمت است  سعی شده است تا با توضیح مختصور در خصووص ایوول    
گذاری خوارجی و اشواره بوه مصوااب ناشوی از ایوی دیودگاه سونتی  بوا پیشونیاد           سنتی سرمایه

گوذاری خوارجی و   ود  عوت نیاز به تیییور شویوۀ سورمایه   جایگزینی ایی ترتیبات نویی با سوف خ
تر کشورهای در حوال توسوعه تبیویی شوود  در واقوع      آفرینی گستردهآوری فضا برای نقهفراهم

عوت تیییر گذاری خارجی  اغوب بهتمرکز نگارندگان مقالۀ حاضر معطوز بر تیییر مبانی سرمایه
های متعدد اقتصادی در نتیجوۀ اعموال ایوی    نقه کشورهای در حال توسعه از یک سو و بحران

مبانی سنتی و در نتیجه تأکید بر فراهم بودن شرایط حقوقی برای بنیان نیادن قواعد سودمندتر 
محیطوی سوازگارتر باشود  اسوت؛ در     گذاری  که با قواعد توسعۀ پایدار اقتصادی و زیستسرمایه

یطی که موجب نیاز بوه ترتیبوات نوویی    قسمت اول به تبییی متیوس و حوزۀ ترتیبات نویی و شرا
گوذاری  شده است  در قسمت دوس به ارتباط میان متیوس توسعۀ پایدار و ارتبواط آن بوا سورمایه   

مستقیم خارجی و چگونگی افزایه سودمندی اقتصادی از طریق اعمال متواهیم توسوعۀ پایودار    
گوذاری و  ت نوویی سورمایه  گذاری  و در قسمت سوس به مبانی نگاس حقوقی ایی ترتیبادر سرمایه

منگوور تثبیوت   المووی در مواجیه با ترتیبات نویی بهگیری زمینۀ مناسب برای دیدگاه بییشکل
 پرداخته شده است آن 
 

 مفهوم ترتیبات نوین و تعیین حوزۀ این مفهوم
گذاری مجموعۀ ایول و قواعدی جدیدالحودوث اسوت کوه رشود     منگور از ترتیبات نویی سرمایه

های مربووط  ها و سیاستگذاریجانبه و قطعی و توسعۀ پایدار را در یدر تماس تال مهمستمر  ه
(  در Lowe, 2007: 5) دهنود گذاری مستقیم خارجی قرار موی به جذ  و بیره جستی از سرمایه

ای و بخه عمومی توان عوت افزایه ظرفیت اقتصادهای موی و منطقهواقع ترتیبات نویی را می
ها و شرایط یوک کشوور  بورای تبودیل آن کشوور بوه       منگور تحول در چارچو هر اقتصادی  به

گذاری مسئوالنه همراه با تقویت گذاری و همننیی گستر  سرمایهمقصدی جذا  برای سرمایه
هوای  زنجیرۀ جیانی عرضه و تأمیی کاال دانست  مساال مربوط به توسعۀ پایدار  از جموه نگرانوی 

گوذار در ایوی   عالوۀ مسئولیت سرمایهاجتماعی و کاهه فقر  به محیطی مربوط به مساال زیست
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خود موضوعات جدیدی نیستند  اوالً  متیوس ترتیبات نویی دربرگیرندۀ موضوعات خودیحوزه  به
شوود و توسوعۀ   گذاری مستقیم خارجی نیوز موی  و راهکارهای مربوط به انتتا  مستمر از سرمایه

هایی که در خصوص توسعۀ حلگیرد؛ ثانیاً  تا به امروز اغوب راهپایدار مسئوۀ اخیر را نیز در برمی
هوای  عنووان یکوی از موضووعات ایووی در مباحوو مربووط بوه سیاسوت        پایدار مطرح شده  بوه 

 :Nagaraja, 2013)گذاری مطرح نبوده است و وفاقی جیانی در ایی زمینه وجود نودارد  سرمایه

مند توسعۀ پایدار و اجرایوی کوردن آن از   اختی نگاساما هدز ایی ترتیبات نویی همبسته س ( 41
المووووی و همننوویی در سووطح طریووق اقوودامات و راهکارهووای موموووس در سووطح موووی و بوویی 

در خصووص ترتیبوات نوویی      (UNCTAD, 2012a: 5) سیاستگذاری و در سطح اجرایوی اسوت  
اسوایی  تووان گتوت کوه خصیصوۀ ایووی ایوی متیووس در شن       یوورت عواس موی   گذاری بهسرمایه
تمایول بوه   ( OECD, 2015: 1عنوان عامل ایووی رشود اقتصوادی و توسوعه و )    گذاری بهسرمایه

گذاری مسئوالنه و همننیی ایجاد آگواهی و شوناخت   دستیابی به توسعۀ پایدار از طریق سرمایه
عنوان مرکز ثقل رشود اقتصوادی و ایجواد    گذاری مسئوالنه بهمشتر  از نیاز به گستر  سرمایه

هایی که ترتیبات نویی در مورد آنیا (  در خصوص سیاستUNCTAD, 2012a: 6) ل استاشتیا
گذاری گذاری  با تأکید بر سرمایهمتمرکز است  باید گتت که آنیا رهنمودهایی در زمینۀ سرمایه

دهنود  از  فرست ارااوه موی  پذیر و کشور سرمایهمستقیم خارجی متید و موثر برای کشور سرمایه
گذار خارجی و ارتقای آن اسوت  البتوه بوا تعموق     ساال ورود سرمایه  رفتار با سرمایهجموۀ ایی م
گذاری گذاری فراتر از یرز سرمایهتوان به ایی نتیجه رسید که ترتیبات نویی سرمایهبیشتر می

مشی سیاستگذاری خارجی است و سایر موارد ایی حوزه را  چه از بعد کالن از جموه تعییی خط
افزوده و چوه از بعود خورد همنوون سیاسوت      خصوص در زمینۀ زنجیرۀ ارز ور بهاقتصادی کش

گیرد  از آنجا کوه ترتیبوات نوویی    گذاران تحت یک معاهدۀ خاص  نیز در برمیحمایت از سرمایه
گیرد  باید گتت که اوالً ترتیبات نوویی  گذاری را در برمییک از اقساس سرمایهگذاری کداسسرمایه

یوراحت ذکور شوود     گذاری مسوتقیم خوارجی اسوت و جوز در موواردی کوه بوه       ناظر بر سرمایه
گیوورد  همننوویی  ترتیبووات نووویی اغوووب کشووورهای گووذاری غیرمسووتقیم را در برنموویسوورمایه
پوذیر در رونود   دهنود  چراکوه توأثیر اقودامات کشوور سورمایه      پوذیر را خطوا  قورار موی    سرمایه
مدارانۀ کشور های توسعهات از اهمیت استراتژیتر است؛ هرچند ایی ترتیبگذاری موموسسرمایه
(  دقیقاً به همیی دلیل است که اتخاذ ایوی  UNCTAD, 2012a: 9) پذیر نیز غافل نیستسرمایه

نگور  پوذیر مطووو  و الزس بوه   یافته و هم کشورهای سرمایهترتیبات هم توسط کشورهای توسعه
به توضیح دارد  آن است که ترتیبوات  (  موضو  میم دیگری که نیاز OECD, 2015: 2رسد )می

طور همزمان هوم جوذ  سورمایۀ خوارجی و هوم توأثیرات ناشوی از ایوی         گذاری بهنویی سرمایه
تور  ترتیب که از یک سو ایی ترتیبات موجب جوذا  دهند  بدییگذاری را مدنگر قرار میسرمایه

ایوی ترتیبوات موجوب    شوند و از سوی دیگور   گذاران خارجی میشدن یک کشور از نگر سرمایه
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گذاری خارجی حداکثر نتع الزس در مسیر توسوعۀ پایودار را ببرنود    شوند تا کشورها از سرمایهمی
(UNCTAD, 2012a: 9 ) 
 

 اصول و مبانی ترتیبات نوین
طورکوه بیوان شود  پیشوبرد توسوعۀ منوافع       گذاری خارجی  همانهدز از ترتیبات نویی سرمایه

المووی است و ایی اهداز از طریوق معرفوی   در سطح موی و بییگذاری خارجی حایل از سرمایه
رو ایوی ترتیبوات هنووز در قالوب     شوند  ازایوی آورند  پیگیری میایی ترتیبات که ماهیتاً غیرالزاس

آور اولویی نیواز بورای    قوانونی الوزاس   -نیافته قرار دارند  پوس ایجواد مبنوایی حقووقی     حقوق قواس
توان در بسیاری از اسناد میوم  پیشینۀ ایول ترتیبات نویی را میسازی ایی ترتیبات است  عموی
منشور مول متحد به ارتقای اهداز پیشرفت و توسوعۀ اقتصوادی و    11المووی یافت؛ در مادۀ بیی

اجتماعی اشاره شده است  در اهداز توسعۀ هزاره نیز همکاری جیانی برای توسعه مطرح شوده  
ل  در خصوص سیستم تجاری و مالی باز  متکی بر قوانون   طور خاص در هدز هشتم  بند اوو به

ای قرار بینی و غیرتبعیضی ترغیب یورت گرفته است که ایی متاهیم در مسیر توسعهقابل پیه
 دنبال آنیاست  دارند که ترتیبات نویی نیز به

گذاری خارجی و اهداز و منوافع ناشوی از   از نمودهای شکست تتکر سنتی حاکم بر سرمایه
نشانی مستحکم بور   2  کنار گذاشته شدن اجما  واشنگتی بود؛ مطرح شدن اجما  مونته ریآن

محوور اسوت  در ایوی    گذاری خارجی توسعهظیور نگامی نویی و مبتنی بر ترتیبات نویی سرمایه
الموووی بورای   گذاری خارجی و ثبات نگاس مالی بیییراحت به حیاتی بودن نقه سرمایهسند به

خصووص کشوورهای کمتور    یانی اشاره شده و بر ایجاد فضایی بورای توسوعه بوه   توسعۀ موی و ج
تووان بوه بسویاری از اسوناد     یافته و در حال توسعه تأکید شده است  به همیی منوال موی توسعه

  برناموۀ اسوتانبول سوازمان موول بورای      2دیگر  از جموه برنامۀ اجرایی ژوهانسبورگ سازمان مول
طور مستقیم یا غیرمستقیم به ترتیبات نویی تأکیود دارنود      که به3یافتهکشورهای کمتر توسعه

توان در چندیی ایل اساسوی  کوه از آنیوا بوا عنووان      اشاره کرد  ماحصل تمامی ایی اسناد را می
بوریم و بوه توضویح    ایول ترتیبات نویی یاد کردیم  خالیه کرد  در ادامه از ایی ایوول نواس موی   

 4پردازیم مختصر هر یک می
گذاری باید با هودز دسوتیابی بوه رشود قطعوی و      : سرمایهگذاری برای توسعۀ پایدارمایهسر

                                                           
1. Monterrey Consensus 
2. UN Johannesburg Plan of Implementation 
3. The 4th UN Conference on LDCs (the Istanbul Programme) 

سند و برگرفته از براساس  اغوبشرح مختصر آنیا در ایی قسمت ذکر است که عناویی ایول و  شایان  4
 پیشنیادی آنکتاد است 
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گوذاری بایود وارد   : ترتیبوات نوویی سورمایه   همبستگی سیاسوتگذاری ارتقای توسعۀ پایدار باشد  
های اقتصادی داخووی و خوارجی کشوور هماهنو      استراتژی کوی توسعۀ کشور شوند و با برنامه

طور مستمر و متداوس بازبینی شووند توا سوودمندی آنیوا     ترتیبات نویی باید به: پویا بودنباشند  
تعوادل  گوذاری هماهنو  بواقی بماننود      کاهه نیابد و با جریان در حال تحول توسعه و سرمایه

ای طراحی شووند کوه بویی حقووق و     گونهگذاری باید به: ترتیبات نویی سرمایهحقوق و تعیدات
: گوذاری باز بوودن فضوای سورمایه   پذیر تناسب وجود داشته باشد  ایهگذار و سرمتعیدات سرمایه

ای طراحی شوند که موجب از بیی رفتی آزادی اقتصادی  بواز بوودن    گونهترتیبات نویی نباید به
: ترتیبات نویی گذارانحمایت از سرمایهگذاری شوند  بینی بودن فضای سرمایهثبات و قابل پیه

هوای الزس را بورای   پوذیر  حمایوت  و قانونگوذاری کشوور سورمایه   باید ضمی حتح حق حاکمیت 
: ترتیبات نویی باید گذاریارتقا و تسییل سرمایهگذار خارجی و بدون تبعیض ارااه دهند  سرمایه

هوای دارای ریسوک   ای طراحی شوند که همسو با اهداز توسعۀ پایدار باشوند و از رقابوت  گونهبه
: ترتیبات نویی باید موجوب  هماهنگی حکمرانی و مسئولیتد  گذاری جووگیری کننبرای سرمایه

هوا و  المووی در خصووص مسوئولیت اجتمواعی شورکت    های بییتریی رویهاتخاذ و اعمال مناسب
 حکمرانی مطوو  شوند و بیی دو مورد مذکور تناسب ایجاد کنند 

 

گدذاری  مفهوم توسعۀ پایددار و ارتبداآ آن بدا ترتیبدات ندوین سدرمایه      
 خارجی مستقیم

سووی  توسعه در متیوس عاس و کوی آن به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نگوم اجتمواعی بوه   
طور معموول توسوعۀ پایودار    ای را به(  اما توسعه23: 2300)تودار   تر استزندگی بیتر یا انسانی

نیازهوا   های آینده در تأمییهای حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسلنامند که نیازمندیمی
جانبوه   (  اقودامات در جیوت نیول بوه توسوعۀ هموه      224: 2304سازد )فراهانی فرد  برآورده می

تأثیرات نامناسبی نیز بر جیان ما بر جای گذاشته است؛ گرس شدن زمیی  آسیب وارد شودن بوه   
های مختوف جانوری و گیاهی  فرسایه خا   آلودگی هوا و آلودگی بیی رفتی گونه از ازن  الیۀ

ها ای بر زندگی بشر و جمعیت انسانکنونی جیان هستند که تأثیر عمده آ  همگی از مشکالت
ها برای مردس فقیر روستا در جیان (  باید توجه کرد که ایی آسیبBanerjee, 2003: 143) دارند

سوس بسیار شدیدتر است و همننیی است نسوبت بوه مردموی کوه از طریوق کشواورزی ارتوزاق        
گذاری خارجی و توسوعۀ  ها موضو  تأثیر متقابل سرمایه(  موتBanerjee, 2003: 144) کنندمی

کننود  البتوه   ای ارزیابی موی محیطی و توسعهپایدار را اغوب با یکی از سه دیدگاه تجاری  زیست
سازند و معموالً برای ارااۀ تتسیر نسوبتاً جوامع بوه اسوتتادۀ     ها یکدیگر را منتتی نمیدیدگاهایی 

ها نیاز است  مطورح شودن ایوی دسوت مباحوو و توجوه بوه توأثیرات         ماس ایی دیدگاههمزمان ت
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گوذاری  گذاری خارجی  ایی تردیود را مطورح کورده کوه آیوا سورمایه      گستر  تجارت و سرمایه
دسوت آوردن یکوی  دیگوری از    کنند یا بوا بوه  خارجی و توسعۀ پایدار مسیر مشترکی را طی می

 رود دست می
 

 گذاری خارجی و توسعۀ پایدارازگاری سرمایهفرض اول: عدم س. 1
گوذاری خوارجی و جریوان آزاد    برخی از طرفداران دیدگاه ناسازگاری توسوعۀ پایودار بوا سورمایه    

و بوه شوکوی    هوا پرداختوه  گوذاری دولوت  های سورمایه شدت به انتقاد از تأثیر سیاستسرمایه به
هوا و  دسته از منتقودان معتقدنود کوه برناموه    اند  ایی افراطی دو مقولۀ مذکور را نامتقارن خوانده

 های آزادسازی تجاری بوه افوزایه و شودیدتر شودن مشوکالت محویط زیسوتی منجور        سیاست
ها بور مبنوای آنیوا مزیوت نسوبی      ازحد منابع طبیعی را که موتشود  همننیی استثمار بیهمی

یوی منوابع طبیعوی    است که در یورت اسوتتادۀ مناسوب از ا   شود  ایی در حالیدارند  منجر می
(  با کنار گذاشوتی  Munoz, 1994: 11تواند به افزایه رفاه در سطحی فراتر از موی بینجامد )می

های طرفدار توسعه و محیط زیست که به نکات عموی و دیدگاه افراطی و توجه بیشتر به دیدگاه
چند نکته خالیوه کورد؛    ها و انتقادات ایوی را درتوان نگرانیکنند  میتری اشاره میبینانهواقع

تریی انتقادات  نگرانی از عدس انعکاس خسارات محیط زیست در قیموت کاالهاسوت    یکی از میم
های اقتصادی و اجتماعی خسارات محیط زیست را در قیمت کاالها منعکس نکنند  اگر سیستم

آن را  ( کوه دلیول  24: 2300زاده  شدت تیدید خواهد شد )حبیبی و سوویم اکوسیستم زمیی به
توان در نبود انگیزه یا یرفۀ اقتصادی در پایبندی به ایوول توسوعۀ پایودار دانسوت  نگرانوی      می

هایی است که بویه از انودازه از یونایع مووی خوود در مقابول توأمیی و        دیگر در خصوص دولت
کنند  با انجاس ایوی کوار و اتخواذ    بر و مضر حمایت میرعایت استانداردهای محیط زیستی هزینه

شود  زیرا سود ایوی اقودامات   ها توسط دولت  وضع زندگی مردس عادی بدتر میگونه سیاستییا
های خسارات محیط زیستی آنیوا را برردازنود  از دیودگاه    شود و مردس باید هزینهنصیب تجار می

افرادی که پیشرفت همزمان ینعت و تجارت با حتح استانداردهای محیط زیستی  یا بوه زبوان   
دانند  ایجاد سیستم قوی گذاری خارجی را ممکی نمیابی به توسعه از طریق سرمایهدیگر دستی

طور آشکار از محیط زیست  چه در سطح موی و چه در سوطح  متشکل از قواعد و مقرراتی که به
های موثر است  البته تأکید شده است کوه حتوی پوس از ایجواد     حلفراموی  حمایت کنند  از راه
تووأثیر سووازند هووا و یوونایع تووال  خواهنوود کوورد کووه ایووی نگوواس را بوویچنوویی مقرراتووی دولووت

(Nordstrom, 1999: 57معتقدان ایی دیدگاه به  )کنند که تجارت بیشوتر  عنوان نتیجه اعالس می
است با خسوارت محیطوی بیشوتر      یعنی فعالیت اقتصادی بیشتر و در بسیاری از موارد  مساوی

طورکوه  شود  اما هموان ماً به بیبود محیط زیست منجر نمیوسیوۀ تجارت لزوثروت ایجادشده به
اند  فعالیت اقتصادی بیشوتر لزومواً بوه بیبوود وضوعیت      معتقدان به عدس سازگاری نیز بیان کرده
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رسد نگر میانجامد  بهشود  اما لزوماً به آسیب به محیط زیست نیز نمیمحیط زیست منجر نمی
 یافت بتوان به حد وسط مطوو  دست 

 

 گذاری خارجی با توسعۀ پایدارفرض دوم: سازگاری سرمایه .2
گوذاری  خصووص سورمایه  فرضی که پایۀ نگریات مبتنی بر سازگاری تجارت و بوه تریی پیهمیم

خود برای محیط زیست مضور  خودیدهد  آن است که تجارت بهخارجی و توسعه را تشکیل می
گذاری توان گتت که آزادی تجارت  سرمایهمی (  در واقع23: 2300زاده  نیست )حبیبی و سویم

خارجی و فعالیت اقتصادی لزوماً برای محیط زیست نه خو  است و نه بد و تأثیر موارد موذکور  
ای کوه اهوداز تجواری و محویط زیسوتی یکودیگر را تکمیول        بر محیط زیست به حود و انودازه  

ایوی موورد مسوتوزس اتخواذ     کنند  بستگی دارد و دسوتیابی بوه هور گونوه نتیجوۀ مثبوت در       می
المووووی اسووت محیطووی و اقتصووادی هماهنوو  و مناسووب در سووطح بووییهووای زیسووتسیاسووت

(Neumayer, 2001: 15 ایی دیدگاه بر دو نکته تأکید دارد؛ اوالً تجارت موی  )    توانود واقعواً بورای
ایوی  توانود از  شود و موی محیط زیست مناسب و متید باشد  زیرا تجارت موجب ایجاد ثروت می

ناپذیر بوودن اهوداز   های دوستدار محیط زیست کمک کند؛ ثانیاً  تتکیکطریق به ایجاد فناوری
محیطی هستۀ مرکزی توسعۀ است  بنابرایی با پذیر  ایوی مطووب   اقتصادی  اجتماعی و زیست

حوی فراتر از یرز مساال محیط زیستی دارد  پس با دیود  محیطی اغوب راهکه مشکالت زیست
رسد بتوان نقطۀ مشوتر   نگر میحل از بطی توسعۀ پایدار بود  بهباید در پی یافتی راهتر  وسیع

مشکل ایجاد سازگاری بیی اهداز تجواری و محویط زیسوتی را در مرحووۀ اول آن دانسوت کوه       
اند  جنس متتواوتی  یافته و کشورهای در حال توسعه با آن مواجهمشکالتی که کشورهای توسعه

 2کشورهای در حال توسعه اغوب در ایی زمینوه درگیور مشوکل رقابوت منتوی     که دارند  درحالی
یافته با مشکالتی همنون شتاز نبودن و باال بودن سطح اسوتانداردها  هستند  کشورهای توسعه

(  بنابرایی مشکل کشورهای در حوال توسوعه آن   Cosbey, 2004: 21کنند )وپنجه نرس میدست
دنبوال جووذ  بیشووتر  محیطووی بووهسووتانداردهای زیسوت هووا بووا پواییی آوردن ا اسوت کووه دولوت  

یافتوه نیوز   هسوتند  در کشوورهای توسوعه    2گذاری خارجی و ایجاد پناهگاه امی آلوودگی سرمایه
اندازۀ کافی مشخص مشکل از ایی قرار است که اوالً استانداردهای محیط زیستی ایی کشورها به

باال هستند که رعایت و تطابق با آنیا بسیار  حدیاند  بهنیست و ثانیاً  در مواقعی نیز که مشخص
رسد برای رفع مشکالت بالقوۀ ناشی از تجارت و نگر میبه UNCTAD, 2011a: 3).) دشوار است

غایت توسعۀ پایدار  گذاری خارجی و در عیی حال حتح محیط زیست و دست یافتی به سرمایه
تجارت بر محیط زیست است  ایی تأثیرات  ثارای در ایی زمینه از قوم افتاده و آن توجه به آنکته

                                                           
1. Race to the Bottom 
2. Pollution Haven 
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و آثوار مقوررات    3  آثار ساختاری2  آثار کمی2توان به چیار دسته تقسیم کرد: آثار تولیدیرا می
هوا    هر یک از ایی آثار دارای عواقب مثبت یا منتی است که به نو  سیاستگذاری دولوت 4گذاری

محیطوی نسوبت   هایی است که از نگر زیستبستگی دارد  جنبۀ مثبت اثر تولیدی  یادرات کاال
ترند و اثر منتی آن افوزایه یوادرات کاالهوایی اسوت کوه خطرهوای       به کاالهای رقیب مناسب

محیطی دارند  در خصوص اثر کمی  جنبۀ مثبت افزایه میزان رشود اقتصوادی و جنبوۀ    زیست
طوور  تووان بوه  ی را میمنتی  ایجاد آلودگی بر اثر افزایه تجارت است  نتیجۀ مثبت اثر ساختار

مثال  ارتقای تخصیص منابع و سازوکارهای بیینۀ تولید و مصرز دانسوت و جنبوۀ منتوی آن را    
محیطی با سازوکارهای فعالیت اقتصادی نواس بورد    های زیستعدس همراهی و هماهنگی سیاست

افع بورای  های نگذاری نیز دارای نتیجۀ مثبت توانمندسازی دولت در تعقیب سیاستاثر مقررات
گذاری برای بینی شروطی در معاهدات سرمایهمحیط زیست و اثر منتی اختیار دولت برای پیه

ای از آثوار نوامبرده بوود     محیطی است  موارد مذکور تنیا خالیهعدول از مقررات پیشیی زیست
ذاری گو سادگی گتت که تأثیر سرمایهتوان بهتریی نتیجۀ ایی بحو آن است که نمیبنابرایی میم

خارجی و تجارت بر محیط زیست و توسعۀ پایدار منتی است  بنابرایی باید توجه کرد که اگر بوا  
 دوس  سیاسوت  مبواالتی دیدگاه واگرا پیه رویم  موجب گستر  فقر خواهیم شد و اگور بوا بوی   

 بیتور  حول راه یوک   شود  خواهیم بشر نسل افتادن خطر به موجب بگیریم  پیه در را همگرایی 
 و بیتور  در  همننویی  و تصومیم  هور  بوندمودت  آثار به توجه با مناسب سیاستگذاری دتوانمی

 و آمووز   فقدان مناسب  هایفناوری نبود منابع  نبود مانند ایتوسعه موضوعات بیشتر بررسی
  باشد تجربه فقدان

 

 گذاریحقوقی ترتیبات نوین سرمایه نظام مبانی

 نظام ملی .1
خصووص  های جیان کنوونی بوه  توسعه از جموه عول ایوی چالهبسیج سرمایه برای رسیدن به 

یافته است  با توجه به کمبود یا نبود سرمایۀ کافی برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه
توانود موجوب   گذاری خارجی موی سوی توسعه در کشورهای مذکور  سرمایهریزی بهبرای برنامه

گوذاری  برداری از مزایای سورمایه ریزی مناسب برای بیرهجبران ایی نقصان شود  بنابرایی برنامه
وری شود  ایوی بیوره  سوی توسعۀ پایدار محسو  میمستقیم خارجی امری حیاتی در حرکت به

مستوزس دو امر است؛ اواًل حتح قدرت قانونگوذاری و حوق بور تنگویم مقوررات از سووی دولوت        

                                                           
1. Product Effects 
2. Scale Effects 

3. Structural Effects 

4. Regulatory Effects 
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گوذاری  تتادۀ حوداکثری از فریوت سورمایه   پذیر و ثانیاً تنگیم ترتیبات مناسب برای اسو سرمایه
گوذاری  گرفتوه در خصووص توأثیرات سورمایه    های برخی تحقیقات انجواس خارجی  براساس یافته

خصوص کشورهای در حوال  پذیر  بهخارجی  ایی نتیجه حایل شده است که کشورهای سرمایه
بوه جوذ  بیشوتر    توسعه  بیه از آنکه به کمک اقتصادی کشورهای متمول نیاز داشته باشوند   

سرمایه و تجارت بیشتر نیاز دارند؛ تجارتی که امکان ایجاد ثروتی به میزان ساالنه سیصد بیویون 
های اقتصادی است که قصد اعطای آنیوا وجوود   دالر را دارد که ایی میزان بسیار بیشتر از کمک

سرمایۀ عگیم بورای  (  اما تنیا در یورتی امکان استتادۀ مناسب از ایی Abeasi, 2012: 41دارد )
دستیابی به رشد قطعی و بوندمدت که با محیط زیست نیز سازگار باشد وجوود دارد کوه کشوور    

پذیر بتواند با استتاده از قدرت قانونگذاری خود  حداقل بخشی از ایی سرمایه را در مسیر سرمایه
موی تموایوی بوه   های فراویژه شرکتگذار بهمناسب توسعه هدایت کند؛ مسیری که شاید سرمایه
گونه بیان کرد که همواره احتمال توان اییدنبال کردن آن نداشته باشند  دلیل امر مذکور را می

گذار خارجی  در قالب هدز حداکثرسازی سود و منتعت  و اهداز توسوعۀ  تعارض منافع سرمایه
در سوطح  (  براساس هدز حداکثرسازی سود Kumar, 2012: 59پذیر وجود دارد )کشور سرمایه

گذاران مانند شرکت فراموی تصمیمات خود را لزوماً براسواس  جیانی  ممکی است برخی سرمایه
هایی خاص اتخواذ نکننود و   وری مناسب از منابع طبیعی یا اختصاص سرمایۀ خود در بخهبیره

های مختوف یوک  حتی به حربۀ انتقال قیمت  به معنای تنگیم قیمت کاال در معاموه میان بخه
درستی به اعمال پذیر بههای سرمایهبا هم  متوسل شوند  با توجه به آننه ذکر شد  دولت شرکت
  مشوخص  2گذاریهایی همنون درج شروط لزوس اجرا یا عموکرد مناسب قرارداد سرمایهسیاست

گوذاران و ایجواد سوازوکارهای نگوارتی بورای حوداکثر       های تجاری برای سرمایهمشیکردن خط
دلیول  گذاری مستقیم خارجی در فرایند توسعه پرداختند  همننیی بوه رمایهساختی مشارکت س

های گذاران خارجی ممکی است در قالب شرکتهمان تعارض منافعی که پیشتر ذکر شد  سرمایه
فراموی خود یا شعبات آنیا به اقدامات محدودکنندۀ تجارت دست بزنند  برای مثال  شوعبۀ یوک   

پذیر به واردات عمدۀ محصول یا خدمات از یکی دیگر از شعبات شرکت فراموی در کشور سرمایه
طورکه گتته شد  برای محروس کردن ایی شرکت که در کشور دیگری قرار دارد  برردازد یا همان

پذیر از برخی درآمدها به انتقال قیمت برردازنود  در مقابووه بوا ایوی اقودامات نیوز       کشور سرمایه
ت با استتاده از قدرت قانونگذاری خود و تصویب قوانینی در ایی پذیر ممکی اسهای سرمایهدولت

نامۀ تریمز سازمان جیانی تجارت یا درج شروط مربوط زمینه  یا از امکانات موجود مانند موافقت
بیره جوینود  بنوابرایی  کواماًل مشوخص اسوت کوه حوق بور          2به الزاس استتاده از تولیدات داخل
گذاری عنوان موضوعی بااهمیت در سطح حقوق سرمایهپذیر بههقانونگذاری از سوی دولت سرمای

                                                           
1. Performance Requirements 

2. Local Content Requirements (LCRs) 
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خصوص از سوی جامعۀ خارجی مطرح است  ایی امر دو دلیل عمده دارد؛ اول  توجه روزافزون  به
پذیر برای کسوب و جوذ  میوزان بیشوتری از     مدنی  به موضو  تضعیف حاکمیت دولت سرمایه
که تعیویی قوانون و مقوررات در خصووص رفواه       سرمایه و رونق تجارت؛ و دوس  گستر  مواردی

گوذاری  گوذاران و معاهودات سورمایه   عمومی و توسعۀ پایدار با واکنه و چاله از سوی سورمایه 
(  بحو در خصوص حق دولت بر قانونگذاری  محودودیت  Mann, 2012: 211) رو شده استروبه

سی جداگانه و متصل نیاز دارد  آن  تأثیر آن بر جذ  سرمایه و میزان اعمال ایی حق  خود به برر
توان ذکر کرد  آن اسوت کوه اگور بوه     عنوان نتیجه در ایی بخه میطور خالیه و بهاما آننه به

گوذار  عنوان سوند و ابوزاری بورای محافگوت از سورمایه     جای آنکه بهگذاری  بهمعاهدات سرمایه
وسعۀ پایدار نگاه کنیم  بوه  خارجی نگریسته شود  به چشم مبنایی مناسب برای ایجاد و ارتقای ت
ها و اساسی بودن آن در ایجاد میزان بسیار بیشتر و بیتری به اهمیت حتح حق قانونگذاری دولت

( البته موضوو   Mann, 2012: 223ترتیباتی نویی برای رسیدن به توسعۀ پایدار پی خواهیم برد )
آمیوز و  ت و از اعموال تبعویض  گتته بدان معنا نیست که باید دست دولت را کامالً باز گذاشپیه

هوا بور   پذیر جوووگیری نکورد؛ بوازنگری در حوق دولوت     گرانۀ احتمالی دولت سرمایهسوءاستتاده
گذاری در موارد خاص و با چارچو  قانونگذاری به معنای آن است که براساس معاهدات سرمایه

باید برای جوذ  و  مشخص باید اعمال شود  اما مسئوۀ بااهمیت وجود و رعایت ایی حق است و ن
پوشوی  حتح سرمایۀ خارجی و در رقابت برای جذ  بیشتر آن از ایی حق به میزان زیادی چشم

(  زیرا بدون قانونگذاری دولت و هدایت سرمایه در مسیر توسوعۀ  Trachtman, 2012: 193کرد )
نخواهد پایدار از طریق ترتیبات نویی  هیچ تضمینی در خصوص دستیابی به توسعۀ پایدار وجود 

المووی پذیر در بعضی موارد موزس به رعایت تعیدات بییشایان ذکر است که دولت سرمایه داشت 
توانود  رو ایی تعیودات فرامووی موی   المووی نیز است  ازاییخود  برخاسته از معاهدات و اسناد بیی

ه کنندگی رویکردهای قانونگذار چوه در موورد تصوویب قووانینی کو     موجب نوعی خاییت تعدیل
گذار است و چه قوانینی که موضو  آنیوا رعایوت ایوول و    موضو  آنیا مقررات مربوط به سرمایه

 گردد  اهداز توسعۀ پایدار است 
 

 المللینظام بین. 2
ها نتوایج الزس و مطووو  بوندمودت را در    پرواضح است که در جیان کنونی اقدامات فردی دولت

ی و هماهنو  بودییی اسوت  هرچنود اقودامات      یوورت جمعو  پی نخواهد داشت و لزوس اقداس به
کنندۀ همان اقدامات موی است  جوووه یوافتی عوزس    نوعی منعکسالمووی در ایی زمینه نیز بهبیی

گیری ایولی مستحکم شود کوه هرچنود ماهیوت    تواند موجب شکلالمووی میموی در قالبی بیی
نگور  نقطوۀ آغوازی مناسوب بوه     آور و در ایطالح حقوق نرس خواهود بوود  اموا   آن حقوق غیرالزاس

ای پینیوده از معاهودات  از جمووه    المووی از طریق مجموعهرسد  ترتیبات نویی در سطح بییمی
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هووای تجووارت آزاد کووه دربردارنوودۀ شووروط نامووهگووذاری  موافقووتمعاهوودات دوجانبووۀ سوورمایه
ای  بوه منصوۀ   ههای منطقو های همکاری اقتصادی و توافقنامهنامهگذاری هستند  موافقتسرمایه

رسند  پینیدگی ناشوی از ایوی ابزارهوای مختووف و تعودد آنیوا کوه موجوب نقصوان           ظیور می
توریی  شوود  از میوم  گوذاری موی  المووی سرمایههمروشانی  و بعضاً تعارض در نگاس معاهدات بیی

هایی است که باید با آن مواجه شد تا دیدگاهی هماهن  ولی نوه لزومواً یکسوان در ایوی     چاله
گوذاری  خصوص ایجاد شود  چاله میم دیگر نیز نیاز به تقویت بعود توسوعۀ معاهودات سورمایه    

گذاران  حصول اطمینان ها و سرمایهاست که متعادل و هماهن  ساختی حقوق و تعیدات دولت
تور کوردن شوروط و    از وجود فضا و توجه کافی به ترتیبات مربوط به توسعۀ پایودار و مسوتحکم  

توریی  گذاری و همراه ساختی آن با اهداز توسعۀ پایدار  از میمعیدات مربوط به ارتقای سرمایهت
مثابۀ ابزاری برای ارتقای توسوعۀ  گذاری خارجی بهاقدامات در ایی زمینه است  معاهدات سرمایه

ی و گوذاران خوارجی  پایودار   پایدار  مقررات و اقدامات موی را از طریق ارااۀ تضمیی بوه سورمایه  
منود ترتیبوات نوویی در کشوور و حصوول      شتافیت مقررات داخوی و اجرای سیستماتیک و نگاس

کنند  برای اتخواذ ترتیبوات نوویی    گذار خارجی  تکمیل میاطمینان از اجرای آنیا توسط سرمایه
المووی دو اقداس اساسی الزس است  ایی اقدامات یکی مربوط به تیییر شیوۀ فعالیوت  در سطح بیی

تر و مربوط به مطوو  سواختی وضوعیت   در زمینۀ توسعۀ پایدار اقتصادی  و دیگری جزای دولت
رسد که بیتریی نتیجه در یورت تمرکز بر هر دو موورد  نگر میگذاری است  بهمعاهدات سرمایه

رسد وجوود و پیگیوری   نگر میدست خواهد آمد  هرچند بهو تال  برای پیشبرد هر دو اقداس به
ا در نیایت به حایل شدن دیگری نیز منجر خواهد شد  تال  بورای رویوارویی بوا    هر یک از آنی

گذاری مستوزس ایجاد ترتیباتی نوویی در ایوی   های توسعۀ پایدار از طریق معاهدات سرمایهچاله
گوذاری  معاهدات است  ایی تیییرات هم از طریق گنجاندن ایوی ترتیبوات در معاهودات سورمایه    

ای که بوه نتوع ترتیبوات    گونهنگاه نویی به معاهدات سنتی موجود  به میسر است و هم از طریق
 (  در ایی مسیر حداقل سه اقداس ضروری است:Mann, 2012: 537نویی تتسیر شوند )

گوذاری در خصووص ارتقوا و    آور و مبنوایی در معاهودات سورمایه   گنجاندن تعیدات الوزاس   2
گذاری اغوب ر حال حاضر اغوب معاهدات سرمایه  دگذاری در زمینۀ توسعۀ پایدارتسییل سرمایه

گوذاری  طور غیرمستقیم و از طریق اعطوای حمایوت از سورمایه   گذاری یرفاً بهبه ارتقای سرمایه
گذاری مسئوالنه فرست برای گستر  سرمایهپذیرد و هیچ تعیدی برای کشور سرمایهیورت می

 بوه  معاهدات مقدمۀ در آورغیرالزاس بیانی اب یرفاً زمینه ایی در معاهدات شود  اغوبمشاهده نمی
ای در هوایی هسوتیم کوه مواده    تودریج شواهد نمونوه   بوه  البته دارند  اشاره گذاریسرمایه توسعۀ

اند  اما نیاز به گذاری را به توسعۀ پایدار و توجه به محیط زیست اختصاص دادهمعاهدات سرمایه
 د دارد آور وجوگستر  ایی تتکر و ایجاد تعیدات الزاس

  گذاری مسئوالنهگذاران و ارتقای سرمایهها و سرمایهمتناسب و متقابل ساختی تعیدات دولت  2
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پذیر تأکید دارند و کمتر گذاری اغوب بر تعیدات کشور سرمایهاغوب معاهدات کنونی سرمایه
رنود   گذاری مسوئوالنه از سووی اشوخاص اخیور اشواره دا     گذار و لزوس سرمایهبه تعیدات سرمایه

گوذار در قووانیی داخووی    ها و افراد سورمایه آور حقوقی برای شرکتهرچند معموالً تعیدات الزاس
خوورد و  گذاری کمتر به چشوم موی  گونه تعیدات در معاهدات سرمایهکشورها موجود است  ایی

شوود  بنوابرایی   گذاران خوارجی اعموال نموی   طور سنتی بر سرمایهتعیدات موی اخیرالذکر نیز به
گذاری گذاران خارجی در معاهدات سرمایهتوان حداقل برخی تعیدات ماهوی را برای سرمایهیم

گذاران خارجی را مووزس کورد توا از قواعود و الزاموات      توان سرمایهبینی کرد  برای مثال میپیه
پذیر وجود دارد  هم در مراحل آغازیی  گذاری که در قوانیی موی کشور سرمایهمربوط به سرمایه

آوری تأسیسات مربوط بوه پوروژه    گذاری و تعیدات مربوط به جمعهم اجرا و هم خاتمۀ سرمایه
آورد کوه در یوورت   پذیر فراهم میپیروی کنند  چنیی تعیدی ایی امکان را برای کشور سرمایه

 گذار با الزامات مذکور  به طرح دعوا عویه وی برردازد  در زمینۀ ایی ترتیبات عدس تطابق سرمایه
تواننود از امکوان گنجانودن    پوذیر موی  یعنی متناسب و متقابل کردن تعیدات  کشورهای سرمایه

آور ساختی آنیا نیز استتاده کنند  برای مثال گذاری و الزاسبرخی رهنمودها در معاهدات سرمایه
تنیا در جیت متقابول  با گنجاندن رهنمودهای سازمان مول در خصوص تجارت و حقوق بشر  نه

شود  بوکه ایی موضو  موجب گستر  استاندارد اسب ساختی تعیدات پیشرفت حایل میو متن
 (  UNCTAD. 2011a: 18شود )گذار نیز میهای سرمایهمسئولیت اجتماعی شرکت

پذیر در مقابل تقبل تعیدات ناعادالنه و ایجاد هزینۀ بواال بورای   محافگت از کشور سرمایه  3
گذاری با اعطای حق مراجعۀ مستقیم به مراجع حول اخوتالز   هاغوب معاهدات سرمایطرح دعوا  
پذیر یا شانه خالی کردن از تعیدات  به گذار خارجی  برای محکوس کردن دولت سرمایهبه سرمایه

پردازند  قدرت ایوی حمایوت رو بوه افوزایه از تعوداد      گذار خارجی میافزایه حمایت از سرمایه
انود  و اغووب عویوه    گذار طرح شوده سرمایه-ان اختالز دولتهایی که در دهۀ اخیر با عنوپرونده
پذیر با ادعاهوایی بسویار   های سرمایهشود  دولتتر میاند  مشخصهای در حال توسعه بودهدولت

هوای دادرسوی یوا داوری را  کوه در اختالفوات      اگور هزینوه   2انود  انگیز مواجه شدهزیاد و اعجا 
توان به فشار بسیار زیادی که به ایی مبالغ اضافه کنیم  میهای هنگتتی است  المووی هزینهبیی

شود و همننیی لزوس حتح فضا بورای تعیویی   پذیر در نقه خوانده وارد میبر کشورهای سرمایه
(  ایوی سوه موورد    Mann, 2012 : 540پذیر  پی بورد ) گذاری برای کشور سرمایهترتیبات سرمایه

گذاری مورد توجه جدی ست که باید در معاهدات سرمایهاساسی که به آنیا اشاره شد  مواردی ا
های مربوط بوه  شود  در قسمتقرار گیرد  هرچند ایی دقت نگر در بعضی معاهدات مشاهده می

گوذار  شوروط حول اخوتالز  تعیودات      قومرو معاهده  اسوتاندارد رفتواری و حمایوت از سورمایه    

                                                           
 میویون دالر محکوس شد  212پذیر به در ایی پرونده دولت سرمایه  2
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پوذیر در  ااات بوه نتوع دولوت سورمایه    گذاری مسوئوالنه  اسوتثن  گذار در خصوص سرمایهسرمایه
محیطوی  تعیود   خصوص منتعت عمومی  عدس اجازۀ کاهه شرایط استاندارد قواعد کار یا زیست

پوذیر  و الزاموات مربووط بوه پایوان      گوذاری و ارتقوای اقتصواد دولوت سورمایه     به توسعۀ سورمایه 
کم از سوی کشوورهای  طور جدی و از موضعی مستحگذار  باید بهگذاری و خروج سرمایهسرمایه
طورکه اشاره شد در حال تبدیل به بازیگران محوری پذیر اغوب در حال توسعه  که همانسرمایه

 اند  مورد مطالبه قرار گیرند گذاری خارجیعریۀ سرمایه
 

 ایکسید رویۀ در نوین ترتیبات جایگاه بررسی
شوند توا محواکم   داوری میایوالً در یورت بروز اختالز میان طرفیی  موضو  دادرسی محاکم 

توریی  تریی و همننویی در دسوترس  رو غنیالمووی دادگستری  ازاییالمووی مانند دیوان بییبیی
های ایکسید است  براساس آننه گتتیم  در فضای رویۀ قضایی موجود  رویۀ برخاسته از دادرسی

گذار خوارجی وجوود   یهنگری تمایل به شناسایی تعید به توسعۀ اقتصاد کشور میزبان برای سرما
شود تا با بررسی برخی از آرای ایکسید مشخص شود که آیوا ایوی   دارد  در ایی قسمت تال  می

گذاری  تمایوی به شناسایی ایی وفصل اختالفات ناشی از سرمایهتریی نیاد حلعنوان میمنیاد به
 نای آن دارد یا خیر تعید و اتخاذ تصمیم بر مب

 

1. Phoenix Action Ltd. v. Czech Republic 

های کیتری مقامات جمیوری چک در خصووص فورار مالیواتی و    در پی رسیدگی 2882در آوریل 
  فرد مذکور از ایی کشوور  Beno Prahaعوارض گمرکی از سوی آقای والدیمیر بنو در قالب شرکت 

ر قالوب ایوی   کند  آقای بنوو د را تأسیس می Phoenixبه اسراایل فرار کرده و در ایی کشور شرکت 
پوردازد و در زموان   شرکت جدید به خرید سیاس و تصاحب شرکت مذکور در چک و شعبات آن می

هوای  ایی تصاحب  مقامات چک در خصوص رسیدگی کیتری عویه آقای بنوو  بوه توقیوف حسوا     
 Phoenixبانکی و دفاتر مالی شرکت موجود در کشور چک پرداختند  در پی ایی حووادث  شورکت   

گذاری میان اسراایل و جمیوری چک  درخواسوت داوری خوود را   هدۀ دوجانبۀ سرمایهبراساس معا
 در ایکسید ثبت و ادعا کرد که جمیوری چک معاهدۀ مذکور را نقض کرده است 

در خصوص موضو  مربوط به بحو تعید به توسعه  دیوان اعالس کرد که شعبات ایکسید تنیا 
گذاری ناشی شوده باشود    که مستقیماً از سرمایهدر خصوص قضایایی یالح به رسیدگی هستند 

عنووان  دهد که رویۀ ایکسید ضوابط متتواوتی را بورای شناسوایی یوک عمول بوه      دیوان ادامه می
گذاری را با اعمال تست سالینی گذاری ارااه داده است  دیوان بررسی وجود یا نبود سرمایهسرمایه
کند که نگرهای ی براساس رأی مذکور  اعالس میگذارکند و پس از اعالس ضوابط سرمایهآغاز می
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متتاوتی در خصوص ضوابط سالینی وجوود دارد و در موورد لوزوس وجوود ضوابطۀ منجور شودن        
دهود کوه حصوول    نگر وجود ندارد  دیوان ادامه موی گذاری به توسعۀ کشور میزبان اتتاقسرمایه

یزبان منجر شده است  غیرممکی گذاری به توسعۀ اقتصادی کشور ماطمینان از اینکه یک سرمایه
شود طور قاطع گتت که چه چیزی توسعه توقی میتوان بهخصوص به ایی دلیل که نمیاست  به

گذاری به توسوعۀ کشوور   طوبانه در خصوص منجر شدن سرمایهو دیوان باید دیدگاهی کمتر جاه
جای آن  به بیند و بهی نمیمیزبان اتخاذ کند  بنابرایی دیوان خود را موزس به رعایت ضوابط سالین

پردازد و شه معیار ارااوه  گذاری میعنوان سرمایهارااۀ معیارهای خود برای توقی یک موضو  به
گوذاری بوه توسوعۀ    جای تأکید بر منجر شدن سرمایهدهد  از میان ایی شه معیار  دیوان بهمی

ادی در کشور میزبوان )معیوار   منگور توسعۀ یک فعالیت اقتصکشور میزبان  بر انجاس عمویاتی به
 کند گذاری منابع با حسی نیت )معیار ششم( تأکید میچیارس(  و سرمایه

 

2. Biwater Gauff Ltd. v. United Republic of Tanzania 

میویون دالر به  248المووی مبوغ میالدی بانک جیانی و سایر موسسات مالی بیی 2883در سال 
هوای مربوطوه اعطوا    عمیر و بیبود منابع آ  و فاضوال  و زیرسواخت  منگور تجمیوری تانزانیا به

کردند  کشور مذکور اجرای طرح را به مناقصه گذاشت و شرکت بی واتر گاوز برندۀ مناقصه شد 
عووت مودیریت   منگور اجرای پروژه تأسیس کرد  اما پوس از مودتی و بوه   ای در تانزانیا بهو شعبه

الت مالی در خصوص پروژه مواجه شد و درخواست مذاکرۀ نایحیح منابع  شرکت مذکور با مشک
مجدد قرارداد برای جووگیری از تعطیل شدن پروژه داد  کشور تانزانیا ایی درخواست را قبول کرد 

عووت عودس قبوول    و طرفیی با تعییی چند متخصص به مذاکره مجدد پرداختند  ایی مذاکرات به
سبب مقامات مربوطه در کشور تانزانیا بوه  بدییپیشنیاد از سوی شرکت با شکست مواجه شد و 

لزوس فسخ قرارداد تأکید ورزیدند  شرکت با ایی فسخ مخالتت و اعالس کرد که مصومم بوه اداموۀ    
اجرای پروژه است  مگر آنکه یک دیوان داوری که براساس قرارداد بویی طورفیی تشوکیل شوده     

انزانیا مدیر شعبۀ شورکت در تانزانیوا را از   باشد  رأی به خاتمۀ قرارداد دهد  با وجود ایی کشور ت
کشور اخراج کرد و خود مدیر جدیدی برای شرکت انتخا  کرد و کنترل منابع مالی شورکت را  

واتر گاوز به طرح دعوا در ایکسوید عویوه جمیووری    نیز در دست گرفت  بر ایی مبنا  شرکت بی
بریتانیا و جمیوری تانزانیا اقداس کرد  در  گذاری میانعوت نقض معاهدۀ دوجانبۀ سرمایهتانزانیا  به

عیدنامۀ ایکسید  دیووان در خصووص اختالفواتی     21خصوص مبحو موردنگر ما  براساس مادۀ 
گوذاری باشود؛ ایوطالحی کوه بورخالز بسویاری از       یالحیت دارد که مستقیماً ناشی از سرمایه

انزانیا اعوالس کورد کوه متیووس     گذاری  در عیدنامه تعریف نشده است  تمعاهدات دوجانبۀ سرمایه
گذاری براساس رویۀ ایکسید مشخص شوده اسوت و سورس بوه ضووابط موذکور در رأی       سرمایه

سالینی اشاره کرد  تانزانیا در ادامه اعالس کرد که حتی اگر اقودامات شورکت را براسواس تعریوف     
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شرکت مطوابق بوا   گذاری توقی کنیم  اقدامات گذاری  سرمایهموجود در معاهدۀ دوجانبۀ سرمایه
ضوابط سالینی نیست و در نتیجه دیوان براساس عیدنامۀ ایکسید یالحیت رسیدگی به پرونوده  
را ندارد  دیوان با رد ادعای تانزانیا اعالس کرد که ضوابط سالینی براسواس عیدناموۀ ایکسوید نوه     

دهد کوه  ان ادامه میتوان آنیا را مدنگر قرار داد  دیوانحصاری هستند و نه الزامی  بوکه یرفاً می
گذاری در معاهدۀ دوجانبۀ بیی بریتانیا و تانزانیا  عوت ارااۀ تعریتی بسیار گسترده از واژۀ سرمایهبه

گذاری شود و با تواند با استناد به معیار سالینی خواستار تتسیر مضیق از واژۀ سرمایهتانزانیا نمی
 ه رد یالحیت دیوان برردازد استناد به عدس تأثیر پروژه در توسعۀ ایی کشور  ب

 

3. Saba Fakes v. Republic of Turkey 

 حقووقی  دعواوی  و کیتوری  تحقیقوات  ترکیه دولت میالدی  2883 تا 2330 هایسال فایوۀ در
 مخوابراتی  شرکت جموه از متعددی  ینایع یاحب که ترکیه در Uzan خانوادۀ را عویه متعددی

Telsim از بسیاری فرو  و توقیف به در نیایت اقدامات ایی  کندمی اجرا اند کشور بوده ایی در 
 خواهوان   شوود منجر می بود  خانواده ایی مالکیت تحت یا غیرمستقیم مستقیم طوربه که اموالی
 سویاس  از درید 11 مالک 2883 جوالی در است  هوند بوده اتبا  از که Fakes آقای پرونده  ایی

 مالکیوت  سووب  و مصوادره  بوه  ترکیه دولت اقدامات که داردمی اعالس و شودمی  Telsim شرکت
 اسوت   منجور شوده   ثالوو  شوخص  بوه  سویاس  فرو  ایی به وی اجبار و شرکت سیاس غیرقانونی

در   اسوت  شوده  سویاس شورکت   ارز  شودید  سقوط سبب ترکیه دولت اقدامات آنکه خصوصبه
 ترکیوه   توسط و هوند ترکیه میان گذاریسرمایه دوجانبۀ معاهدۀ نقض ادعای با خواهان نیایت 

 .پردازدمی ایکسید در ترکیه دولت عویه دعوا طرح به
 بور  هونود  و کشوور  ایوی  بیی دوجانبۀ معاهدۀ شمول عدس به دیوان یالحیت رد در ترکیه دولت
 بوا  بایود  موضوو   ایوی  بررسی در دیوان که دهدمی ادامه و کندمی اشاره خواهان گذاریسرمایه
 نتیجوه  ترکیوه   بروردازد  سوالینی  ضووابط  اعموال  بوه  ایکسوید   عیدنامۀ 21 ۀماد 2 بند به توجه
 ادعوای  رد با دیوان  است مذکور ضوابط فاقد سوی خواهان از ادعایی گذاریسرمایه که گیردمی

 و معویی  مودت  وجود سرمایه  باالی ورود حجم ضوابط وجود سو  یک از که کندمی اعالس ترکیه
 گرفتوه  نگور  در گوذاری سورمایه  عنوانبه عمویاتی آنکه برای خطر  عنصر وجود و طوالنی نسبتاً
 بور توسوعۀ   عمویوات  یوک  توأثیر  که نیست اعتقاد ایی بر دیوان دیگر  سوی از  است کافی شود 
اعوالس   دیووان   شود گرفته نگر در ایکسید عیدنامۀ قالب در ایضابطه عنوانبه باید میزبان کشور
 را میزبوان  کشوور  توسوعۀ  در عمویوات  تأثیرگوذاری  عنصور  که ایکسید از شعباتی که است کرده
 ماننود  اند گرفته نگر در گذاریسرمایه عنوانبه عمویات یک تشخیص معیارهای یکی از عنوانبه

 ایکسوید  عیدناموۀ  مقدموۀ  بور  خود نگر توجیه برای اغوب است  داده سالینی رخ قضیۀ در آننه
 همکواری  بوه  نیواز  بر عیدنامه مقدمۀ هرچند که است نگرایی  بر حاضر دیوان اما اند کرده تکیه
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 اعموال  بوه  کوه  مقدموه  ایوی  از تتسیری چنیی دارد  ولی اشاره اقتصادی توسعۀ برای الموویبیی
 ندارد  ایوجیه میزبان منجر شود  کشور اقتصادی رشد بر تأثیر گزاز ضابطۀ

 

 گیری در خصوص دیدگاه ایکسید. نتیجه4
دو رأی از میان تعداد زیادی از آرای نیاد ایکسید بود  البتوه دو رأی موذکور جوزء     آننه بیان شد یرفاً

تریی آرایی هستند که مستقیماً به مسئوۀ تعید به توسعۀ کشور میزبان و آننه به تسوت سوالینی   میم
عالوه  سه رأی مذکور از سه دیدگاه متتاوت به رد ضوابطۀ تعیود بوه    اند  بهمعروز شده است  پرداخته

اند که ایی خود دلیل دیگری بر اهمیت آرای مذکور است  هرچند دلیل زیربنوایی هور   توسعه پرداخته
سه دیدگاه یکسان است  الزامی نبودن مقدمۀ عیدنامه  عدس قابویوت ارزیوابی دقیوق منجور شودن بوه       

یوار  تریی دالیوی است که تموامی شوعباتی کوه بوه رد مع    توسعه و گزاز بودن ایی تعید  از جموه میم
ای در خصووص نگور   اند  برای رسویدن بوه نتیجوه   اند  به آنیا توسل جستهتعید به توسعه معتقد بوده

شعبات ایکسید و یافتی نتیجۀ یحیح در خصوص تمایل یا عدس تمایل به شناسایی تعید بوه توسوعه    
بر ایوی عقیوده    پردازیم  دیدگاه مخالف با اعمال ضوابط سالینیبار دیگر به نگریات مخالف و موافق می
گذاری بوا  گذاری توسعۀ کشور میزبان مستوزس بررسی سرمایهاست که تال  برای یافتی تأثیر سرمایه
؛ منگور آن اسوت کوه بورای    (burger Laurence, 2013: 526دیدگاه شخصی  پس از وقو  آن است )
وجوود خطور کتایوت    زمان و گذاری  سه معیار ورود منابع  مدت بررسی عمویاتی تحت متیوس سرمایه

ای شخصوی و  اند  اما ضابطۀ کمک به توسعۀ کشور میزبان ضابطهکند  زیرا معیارهای مذکور عینیمی
گوذاری  جوذ  سورمایۀ    عالوه  اگر هودز یوک معاهودۀ سورمایه    یرفاً نتیجۀ سه معیار دیگر است  به

تووان وابسوته بوه    گوذاری را نموی  خارجی برای کشور میزبان است  در نتیجه تشخیص متیوس سرمایه
گوذاری تشوکیل   هوا پوس از وقوو  عمویوات سورمایه     ها و شاید دهوه تشخیص دیوانی دانست که سال

شود و با توجه به گذشته و با وجود ورود سرمایۀ عگیم به یک کشور  رأی به عدس تأثیرگوذاری بور   می
بسوتی معیوار تعیود بوه     کار دیدگاهی که موافق با به ( burger: 2013: 528توسعۀ کشور میزبان دهد )

هوا  های اخیر ایکسید برخوی دیووان  کند که هرچند در رویۀ سالتوسعۀ کشور میزبان است  اعالس می
عوالوه همویی آرایوی کوه     اند  اما برخی نیز همننان به ایی معیار پایبندند  بهایی معیار را کنار گذاشته

گذاری  کار خود را بوا  خود از یک سرمایه مخالف ضابطۀ تعید به توسعه هستند  برای آغاز ارااۀ تحویل
کننود و در طورق کنوار گذاشوتی ایوی معیوار نیوز بوا یکودیگر تنواقض دارنود            معیار سالینی آغاز موی 

(Grabowski, 2014: 308ایی در حالی است که مقدمۀ عیدنامۀ ایکسید به  )    یوراحت هودز معاهوده
گذاری خصویی اعالس کورده اسوت و بور    مایهرا تقویت و توسعۀ اقتصاد کشورها را از طریق ترغیب سر

 ,Grabowski) ایی مبنا  کنار گذاشتی ایی ضابطه به دستیابی به هدز معاهوده کموک نخواهود کورد    

دهود   ای که زیربنای رد معیار سالینی را تشکیل میطورکه ذکر شد  نگرانی ایویهمان  (309 :2014
ای عنووان ضوابطه  که اگر به ایی معیار بوه درحالیپذیر است؛ رد یالحیت دیوان از سوی کشور سرمایه
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گذار خارجی نگریسته شوود   برای یدور رأی به نتع دولت میزبان و پرداخت خسارت از سوی سرمایه
سوی دستیابی بوه توسوعۀ پایودار از طریوق     عالوه  قدس بزرگی بهماند و بهوجیی برای نگرانی باقی نمی

 ایی ترتیبات برداشته خواهد شد 
 

 گیرییجهنت
گذاری امری پراهمیت است  گوذر زموان مشوخص کورد کوه موضوو  اخیور        هرچند جذ  سرمایه

خود لزوماً امری مطوو  نیست  توجه به توسعۀ پایدار موجب شد تا ذهوی اندیشومندان و   خودیبه
گذاری مستقیم و شیوۀ اعمال آن بور محویط زیسوت و    تدریج متوجه تأثیر سرمایهسیاستگذاران به

ای جز اعتراز به گسوتر   گذاری در حال ظیورند و چارهطبیعی شود  ترتیبات نویی سرمایه منابع
پیوسوته بورای   هوم آنیا وجود ندارد  ترتیبات نویی در پی ایجاد چارچوبی گسترده  مسوتحکم و بوه  

توسعه است و یرز ایجاد ایی چارچو   فارغ از آنکه به هر میزان اسوتادانه طراحوی شوده باشود      
یوورت جودی وارد گتتموان اقتصوادی و سیاسوتگذاری      نیست  بوکه ایی ترتیبات بایود بوه  مطوو  

محیطی و اقتصوادی  کشورها شود  ترتیبات نویی که در مرکز خود  دستیابی به توسعۀ پایدار زیست
خود متیوس کامالً نووینی نیسوتند  تواکنون    خودیکنند  هرچند بهعنوان هدز غایی دنبال میرا به

منود وارد سیاسوت اقتصوادی    باید و شاید به آنیا توجه نشوده اسوت و بوه طریقوۀ نگواس      کهآنننان
گوذاری  اند  ترتیبات نویی سرمایهگذاری نشدهگذاران و معاهدات سرمایههای سرمایهکشورها  برنامه

محوور و ورود بوه تودابیر    برای دستیابی به همبستگی اقتصادی برای دسوتیابی بوه اهوداز توسوعه    
گوذاری مسوئوالنه از سووی بخوه خصویوی و نیادینوه کوردن        ستر  متیووس سورمایه  توسعه  گ

عووت آنکوه   کنند  حوزۀ مربوط به ترتیبات نویی را  هوم بوه  ها تال  میمسئولیت اجتماعی شرکت
یورت طور کامل و بهتوان بهعوت گستردگی آن  نمیتاکنون توجه کافی به آن نشده است و هم به

رد  اما  تال  شود توا از دو رو  مصوداقی و معیواری در معرفوی ایوی       مصداقی مشخص و معیی ک
گذاری وجوود  متیوس استتاده شود  در رو  مصداقی  دو دیدگاه در خصوص ترتیبات نویی سرمایه

هوای تجواری و   کند و دیگری بور جنبوه  محیطی تأکید میهای زیستدارد که یکی بیشتر بر جنبه
هدی دیگر بر ایی مدعاست که متیوس توسعۀ پایدار از تعریوف  اقتصادی؛ که ایی دو دیدگاه خود شا

توریی مصوادیق   سنتی آن گذار کرده است  اقتصاد سبز  رشد سبز و توسعه بوا کوربی پواییی  میوم    
افوزوده و مسوئولیت   های جیوانی ارز  محور و زنجیرهترتیبات نویی در حوزۀ دیدگاه محیط زیست

محور است  البته اگر هر یک ود در حوزۀ دیدگاه تجارتتریی مصادیق موجها  میماجتماعی شرکت
کار رود  الجرس نتایج موردنگر حوزۀ دیگر را نیز در پی خواهد داشوت؛  درستی بهها بهاز ایی دیدگاه

کننوود  در رو  معیوواری بایوود بووه تیییوور دو مسوویر متتوواوتی کووه مقصوود مشووترکی را دنبووال مووی
منود ترتیبوات نوویی در برناموۀ اقتصوادی      گنجانودن نگواس  منگور المووی بههای موی و بییسیاست
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گیرد  تنگیم مقررات متناسب  مند قرار میطور نگاسها توجه کرد که در آنیا ترتیبات نویی بهدولت
گوذار  هوای سورمایه  ازحد دولت در فعالیتهای زیربنایی بدون دخالت بیههدایت سرمایه در بخه

گذار خارجی و فعاالن بخه خصویی داخوی  توجه بوه  ایهخارجی  ایجاد فضای همکاری بیی سرم
هوای مالیواتی و شوتاز بوودن مقوررات داخووی        زایی  آموز  نیروی انسانی  ایجاد مشووق اشتیال
تواند به ایجواد ترتیبوات نوویی در سوطح مووی منجور شوود  اموا         تریی معیارهایی است که میمیم
در سوطح مووی وابسوته بوه آن اسوت  بور حوق         ای که وقو  تمامی موارد موذکور تریی ضابطهمیم

پوذیر و محافگوت از آن تأکیوددارد  در واقوع نقوه رو بوه گسوتر  و        قانونگذاری دولوت سورمایه  
گذارد  اغوب ادبیات موجود در تأثیرگذار کشورهای در حال توسعه بر لزوس حتح ایی حق یحه می

گوذار  بر حقوق اعطایی بوه سورمایه  گذاری مستقیم خارجی و معاهدات مربوطه یرفاً زمینۀ سرمایه
طور مناسبی بوه  پذیر تأکید دارند  بدون آنکه بهخارجی و ایجاد تعیدات متتاوت برای دولت سرمایه

بور لوزوس ایجواد اقودامات هماهنو       الموووی نیوز عوالوه   گذار برردازند  در سطح بییتعیدات سرمایه
گذاران بات نویی  لزوس همراه ساختی سرمایهالدولی برای رسیدن به توسعۀ پایدار از طریق ترتیبیی

بار نشستی تال  دولتموردان بوه   خصویی با جریان دولتی  انکارناپذیر است  در غیر ایی یورت به
درازا خواهد کشید و نتیجه نامطمئی خواهد بود  در ایی سطح نیز  متیوس مبنایی بورای ثموربخه   

هوای  سووی دولوت  هوا بوه  شیوۀ حکمرانی دولت سمت تیییر المووی  حرکت بههای بییبودن تال 
کننود  بوکوه   محور که خود را درگیر امور جزای اقتصادی نموی های توسعهمحور است  دولتتوسعه

آورنود   المووی برای توسعۀ پایدار فراهم میشرایط الزس را برای توسعۀ اقتصادی و بسیج سرمایۀ بیی
تووان  طوور خالیوه موی   ی خواهند بود  در نیایت و بوه ابزار بسیار مناسبی برای اجرای ترتیبات نوی

اند که باید بوا رویکوردی حقووقی    ای از ضرورت رسیدهگذاری به مرحوهگتت  ترتیبات نویی سرمایه
ای باالتر از قووانیی  المووی شوند و از مرتبهیافته یا سخت وارد نگاس حقوقی بییدر قالب حقوق قواس

پذیر باشد و هوم  گذار و سرمایهکنندۀ منافع سرمایهه هم تضمییداخوی در معاهدات اعمال شوند ک
 ایول و اهداز توسعۀ پایدار و قوانیی مربوط به آن 
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