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Sustainable development has become the epicenter of collective 

international policy-making. As such, foreign direct investment, as 

the empowering engine for SD, has attracted much attention. It is 

believed that sustainable development cannot be achieved without 

foreign investment. Traditional international investment agreements 
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protection of foreign investors. 

Pages: 287-306 

Received: 

2020/06/21 

Received in revised from: 

2020/11/07 

Accepted: 

2021/01/26 

Published online: 

2023/04/19 

Keywords: 

sustainable development, 

investment treaties, 

international protections, 

foreign investment, evolution. 

How To Cite 

Abdollahi, Mohsen; Nouri, Amin (2023). The Role of 

Sustainable Development in the Evolution of Investment 

Treaties. Public Law Studies Quarterly, 53 (1), 287-306. 

DOI: https://doi.com/10.22059/JPLSQ.2021.304125.2474 

DOI 10.22059/JPLSQ.2021.304125.2474 

Publisher University of Tehran Press.                                                  

https://jplsq.ut.ac.ir/?lang=en
https://doi.org/10.22059/jplsq.2021.304125.2474
https://doi.org/10.22059/jplsq.2021.304125.2474
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


 

 

 یگذارهیسرمانقش توسعۀ پایدار در تحول معاهدات 
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 .، دانشننکدۀ حقننوق، دانشننگاه شننهید بهشننتی، تهننران، ایننران      الملننلنیبنندانشننیود درتننرد حقننوق   نویسننۀدۀ مسنن و     .2
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 چکیده اطالعات مقاله
ی مبد  شده اسنت. ا  اینن   المللنیبد جمعی هااستیستوسعۀ پایدار به هدف عمدۀ  پژوهشی نوع مقاله:

نیرود محرک توسنعۀ پایندار، همنواره منورد      عۀوانبهد خارجی، گذارهیسرمارهگذر 
توجه بوده است  به شکلی رنه توسنعۀ پایندار را در بسنیارد ا  نقنان جهنان بندون        

د سنۀتی ا   گنذار هیسرمای المللنیب. معاهدات دانۀدینمد خارجی ممکن گذارهیسرما
خارجی مۀصرف ا  الزامات توسعۀ پایدار  ارگذهیسرماد برایی را هاتیحمااین نظر ره 

ره تحوالتی را در این معاهدات موجب شده  اندگرفته، مورد انتقاد قرار رۀۀدیم نیتأم
در پرتو رثرت ارجاع بنه   رسدیماست ره موضوع مقالۀ حاضر است. در نتییه به نظر 

د  بنین اهنداف   د،  میۀۀ اییاد تعنا گذارهیسرماتوسعۀ پایدار در معاهدات نو )مدرن( 
 د موضوع این معاهدات اییاد شده است.هاتیحماتوسعۀ پایدار و 

 306-287صفحات: 

 تاریخ دریافت:

01/04/1399 

 تاریخ بازنگری:
17/08/1399 

 : پذیرشتاریخ 
07/11/1399 

 :برخطتاریخ انتشار 
30/01/1402 

 ها:کلیدواژه
د هنا تین حماتحو ، توسنعۀ پایندار،   

د خنارجی،  گنذار هیسنرما ی، المللن نیب
 د.گذارهیسرمامعاهدات 

 استناد
نقش توسعۀ پایدار در تحو  معاهدات (. 1402) عبداللهی، محسن  نورد، امین

 .306-287(، 1) 53، عمومیمطالعات حقوق  .دگذارهیسرما
DOI: https://doi.com/10.22059/JPLSQ.2021.304125.2474 

DOI 10.22059/JPLSQ.2021.304125.2474 

                                         مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.  ناشر

 

https://jplsq.ut.ac.ir/
https://jplsq.ut.ac.ir/
https://doi.org/10.22059/jplsq.2021.304125.2474
https://doi.org/10.22059/jplsq.2021.304125.2474
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


 289     1402، بهار 1، شمارۀ 53مطالعات حقوق عمومی، دورۀ  محسن عبداللهی/  ...در تحول نقش توسعۀ پایدار

 

 مقدمه

 تیانگر اهماست، بی دهیرس ثبتبه  امرو  هره تا ب د خارجیگذارهیسرما د ناشی ا دعاوو شمار معاهدات 
تعنداد   .(UNCTAD, 2018: 88) اسنت « د خنارجی گنذار هیحقنوق سنرما  »و توسعۀ رو افزون  تیو جذاب

بۀنا   بوده اسنت.  شیبه افزادارد نیز رو وجود  یخارج دگذارهیش سرماآنها بخ ره درمعاهدات تیارت آ اد 
معاهدۀ  2658، در میموع 1«آنکتاد»رۀفرانس تیارت و توسعۀ سا مان ملل متحد  2019به گزارش سا  

د نینز رو بنه   گنذار هیسنرما (. شمار دعناود  UNCTAD, 2019: XIوجود دارد ) االجراال مد گذارهیسرما
در سا  رسنیده اسنت   پرونده  71به  54 ا  بیترتبه 2018تا  2015 دهادر سا  ود رهنحفزونی بوده، به

UNCTAD, 2019: 88) UNCTAD, 2017: 22;.) 

 2، نظنام دگنذار هیسنرما د فرامر د و افزایش شمار دعاود ناشنی ا   هادگذارهیسرمارشد همزمان با 
 (.Waibel et al., 2010: xxxvii) منورد مۀاقشنه قنرار گرفتنه اسنت      یخنارج  دگذارهیحقوق سرما یرۀون
مانۀند   گنر ید برخنی  هسنتۀد،  گنذارد نظام فعلی سنرمایه  اصالحخواستار انیام رشورها برخی  رهیدرحال
اقندام  نینز  معاهدات  نینسبت به فسخ ا ینکرده و حت دیمعاهدات خود را تید داندونز ای یۀوبج دقایآفر

در مواردد دیگنر، آراد   اند.شدهخارج  دیکسیا دداور وانیرشورها مانۀد اروادور ا  د . حتی بعضیاندررده
 دهنا بنه مخالفنت   4علینه راننادا  « الی لیلی» و 3علیه آلمان« واتۀفا »د مانۀد دعاود گذارهیسرماداورد 
 فرست مۀیر شده است.ی حتی در رشورهاد سرمایهعموم

ترد بین مۀافع عمومی رشنور  بیش د هستۀد ره تعاد اگونهبهاییاد اصالحات  خواهان اغلب مۀتقدان
عمنده  رنه   دهند ینشنان من  گذار خارجی اییاد شود. بررسی انتقنادات و تحنوالت   میزبان و مۀافع سرمایه

خارجی  گذارهیسرمامالکیت خصوصی  دوشرنیقیباصلی آن یعۀی حفظ  5مؤلفۀ تغییرات این نظام به تغییر
نفعنان اینن نظنام تعناد      دتواند میان مۀافع ذره ب دترنگاهی جامعسود بهمربون است ره این نظام را 

 .دهدیماییاد رۀد، سوق 

یمن د را به سمتی هدایت گذارهیسرماعقیدۀ غالب این است ره انتقادات وارده به نظام فعلی، حقوق 
اختالفننات  وفصننلحننلرننه ضننروریات عمننومی رشننور میزبننان در سیاسننتگذارد، وضننع قننانون و  رۀنند
(. در اینن خصنو    Hindelang & Krajewski, 2016: 5توجنه قنرار گیرنند )    د بیشتر موردگذارهیسرما

تحو  ارجناع بنه مفهنوم توسنعۀ      نیترمهمد مشاهده ررد. گذارهیسرمادر معاهدات  توانیمتحوالتی را 

                                                           
1. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

2. Regime 
3. Vattenfall AB and Others V Federal Republic of Germany, ICSID Case No ARB/12/12. 

4. Eli Lilly and Company V the Government of Canada, UNCITRAL, ICSID Case No UNCT/14/2. 

5. Paradigm 
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د جدید به توسعۀ پایندار ارجناع شنده اسنت. در بدننۀ      گذارهیسرمااغلب در مقدمۀ معاهدات  1پایدار است.
، اما تأثیر آن بر حندود تعهندات دولنت در اجنراد اینن      خوردیماین قبیل ارجاعات به چشم  معاهدات نیز

 معاهدات همچۀان نامشخص است.  

« برانتلۀند »رمیسنیون   1987گنزارش   27در بۀد  بارنینخستتوسعۀ پایدار مفهومی گسترده است ره 
اعالمینۀ   4و  3ا  آن در مواد  مورد اشاره قرار گرفت و تعریف شد. پس 2«آیۀدۀ مشترک ما» تحت عۀوان
 راجع به توسعه« ریو» 1992رۀفرانس 

با تاب  یادد داشت. متعاقباً در مواد متعددد ا  اعالمیۀ  4آن 21و متن دستورالعمل  3و محیط  یست 
جنی  »رشورهاد گروه  2009اعالمیۀ  49-53، بۀدهاد 5در خصو  توسعۀ پایدار« ژوهانسبورگ» 2002
ی و المللن نیبن و بسنیارد دیگنر ا  اسنۀاد     7«جی بیست»د بۀیادین گروه هاار شد ( سۀ5)3، بۀد 6«هشت

نامنۀ سنا مان تینارت    و همچۀنین در مقدمنۀ موافقنت    8معاهدۀ اتحادیۀ اروپا 21در مقدمه و مادۀ  ژهیوبه
هدفی آشکار تأیید شد. با بررسی اینن اسنۀاد و همینوارد اسنتعما  توسنعۀ پایندار بنا         عۀوانبه 9جهانی
د گنذار هیسنرما بر توسعۀ پایندار در  میۀنۀ    دیتأرره  میشویمد خارجی و تیارت آ اد متوجه گذارهیاسرم

 ساختن آن است. متأثرنحود ره در حا  گسترش و خارجی رو به فزونی نهاده، به

فرامر د به امید رسب سود اسنت.   صورتبهد خارجی اصوالً تالش براد انتقا  سرمایه گذارهیسرما
همراه رمترین خطنر داشنته   ره بیشترین سود را به ردیگیمد در جایی انیام گذارهیسرما ترساده بان  به

باشد. ا  سود دیگر باید در نظر داشت ره عقالنیتی ره براساس آن اقتصناد و تینارت توسنط اشنخا      
ر اشنتغا ،  ا  نظ سوک، همسو نیست. ا  یرۀدیم، اغلب با اهدافی ره رشور میزبان دنبا  ردیگیمصورت 

د خارجی مطلوب رشور میزبان است و بنر  گذارهیسرماپرداخت مالیات و انتقا  فۀاورد و دانش پیشرفته، 
، گنر ید. ا  سنود  ردین گیمن در نظر  گذارهیسرمایی را نیز براد هامشوقاین اساس است ره دولت میزبان 

                                                           
. دسنتورالعمل  2د خنود را براسناس   گذارهیسرماد ساالنه آنکتاد است ره براساس آن، رشورها معاهدات هاگزارشدلیل این ادعا  .1

راهۀمناد آنکتناد بنراد    »تهیه شده و دیگنرد   2015ره در سا  « د آنکتاد براد توسعۀ پایدارگذاراستیسچارچوب »ره یکی 
هاد ساالنه، مکرر به تغییرات اینن  د گزارشهایبررس. اندررده، اصالح 2018سا  « یالمللنیبد گذارهیسرمااصالح معاهدات 

 .  رۀدیمد نگارنده نیز این موضوع را تأیید هایبررس. رۀدیممعاهدات براساس اهداف توسعۀ پایدار اشاره 
2. Our Common Future, United Nations General Assembly (UNGA), "World Commission on 

Environment and Development", UNGA Res 42/427 (4th August 1987). 

3. Rio Declaration on Environment and Development, 1992.  

4. Agenda 21: Program of Action for Sustainable Development, 1992. 

5. Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 4 September 2002. 

6. Group of Eight, Responsible Leadership for a Sustainable Future, 2009. 

7. Group of Twenty, G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit, September 24-25, 2009, 

Pittsburg Annex: Core Values for Sustainable Economic Activity. 

8. Treaty on the European Union, 2007. 

9. Agreement Establishing the World Trade Organization, 1995. 
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ون توجه به استانداردهاد حقنوق   یست همراه باشد و بد طیمحبا آلودگی  تواندیمد خارجی گذارهیسرما
ا  آن صورت پذیرد و داراد تبعات مۀفنی بنراد آننان باشند.      متأثررارگرد، سالمت  یستی و مۀافع افراد 

مۀظور جلوگیرد ا  این تبعات مۀفی، گناهی دولنت میزبنان اقندام بنه تصنویب قنوانین و مقرراتنی در         به
بنر جناد    گنذار هیسنرما لوبی بر سود و اصنل سنرمایۀ   نامط راتیتأث تواندیمره  رۀدیمد مرتبط هاۀهی م

ی مواجنه اسنت.   مۀافع عمنوم و  گذارهیسرمابگذارد. حا  دولت میزبان با تکالیف موا د براد حفظ حقوق 
متوا ن ممکن است ا  طریق تصویب قوانیۀی باشد ره بیشترین نفع براد مۀافع عمومی و رمترین  حلراه

 .شودی حاصل المللنیبا  طریق معاهدات  تواندیمو یا  رۀۀدیماییاد خارجی  گذارهیسرماضرر را براد 

. برشنمرد گونه این توانیمی در خصو  اییاد چارچوبی در سطح خرد و رالن را المللنیبمزایاد معاهدات 
. رشور میزبان شودیمد سیاسی فراهم خطرهای و راهش ۀیبشیپابزارد براد  گذارهیسرمادر سطح خرد، براد 

رۀد. در سطح رالن نینز   ارائهد را ترمطلوبدر رقابت با دیگر رشورها براد جذب سرمایه امتیا ات  تواندیمم ه
موجب تقویت حارمیت قانون و رشد استانداردهاد  مامدارد مطلوب و همچۀنین رشند و    تواندیماین معاهدات 
ی وجنود داشنته اسنت،    المللنیبد هامانسا و  هادولتعمومی بشود تا حقوقی ره براد  المللنیبتقویت حقوق 

(. همچۀنین پذیرفتنه شنده اسنت رنه      Shultz & Dupont, 2015: 3باشنۀد )  اعمنا  براد اشخا  نینز قابنل   
 موجب توسعۀ اقتصادد و اجتماعی رشور میزبان شود. هاۀهی مدر بسیارد ا   تواندیمد خارجی گذارهیسرما

د خارجی و اعما  آن ا  طرینق داورد را،  گذارهیسرما در مقابل این نظر، برخی چارچوب فعلی حقوق
ابنزارد بنه    عۀنوان بهره  اندرردهمانعی براد توسعۀ پایدار تلقی ررده و معاهدات رۀونی را چۀین توصیف 

و در مقابل اختیار رشنور میزبنان بنراد حفاونت و      رۀۀدیمعمل  گذارانهیسرمانفع اقلیت قدرتمۀد یعۀی 
(. اینن  Hober, 2015: 4) سنا ند یمن محندود   شدتبهردم تحت حارمیت خود را حمایت ا  حقوق عموم م

یمد در حا  توسعه صادر شده است، دلیل این مدعی رشورهاگروه شمار آراد داورد را ره بیشتر علیه 
 (.229: 1399)نیکبخت و همکاران،  دانۀد

نفنع  دتعاد  میان مۀافع افراد ذ با عۀایت به دو نظریۀ مذرور رویۀ صحیح را باید در برقرارد بیشترین
د معاهندات  سنا  متعناد  ی و چگنونگ جنو رۀنیم. در اینن  میۀنه نوشنتار حاضنر در پنی بررسنی         وجست
د خارجی در سایه اهداف توسعۀ پایدار است. همچۀین هدف این نوشتار تبیین نقنش توسنعۀ   گذارهیسرما

توجه به وهور مفهوم توسنعۀ پایندار در اسنۀاد    ی است. با خارج دگذارهیسرماپایدار در تحوالت معاهدات 
ی در حنا   خنارج  دگنذار هیسرماره حقوق  رسدیمد نو، به نظر گذارهیسرمای و معاهدات المللنیبجمعی 
ی، بنه سنمت لحنا     خارج گذارهیسرماۀ سۀتی این نظام، یعۀی صرف حفظ مالکیت خصوصی مؤلفگذار ا  

مۀظنور در بخنش   . بندین استو شدن با اهداف توسعۀ پایدار رردن تکالیف دولت میزبان در راستاد همس
د گنذار هیسنرما و در بخش دوم توصنیفی رلنی ا  معاهندات     المللنیباو  مفهوم توسعۀ پایدار در حقوق 

 شود.د بررسی میگذارهیسرماو در نهایت تحو  معاهدات  شودیم ارائهد معمو  هاتیحماسۀتی و 
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 ی و حقوقیالمللنیبد مفهوم توسعۀ پایدار در اسنا. 1
حقنی   عۀوانبه 1986، حق بر توسعه به موجب مصوبۀ میمع عمومی سا مان ملل متحد در سا  بارنیاول
گنزارش   1987بنار در گنزارش   سپس مفهوم توسعۀ پایدار اولین 1ا  حقوق بشر شۀاسایی شد. ریناپذییجدا
 به وجه ذیل تعریف شد: « برانتلۀد»

رۀد، بدون نادیده گرفتن این امکان و تواننایی بنراد    نیتأمهاد رۀونی ما را نحود ره نیا توسعه به»
 (.UNGA Res 42/87, 1987, para. 27« )نیا هاد خود نیتأمد آیۀده در هانسل

 طوربهبه تصویب رسید ره  1992در خصو  محیط  یست و توسعه در سا  « اعالمیۀ ریو»پس ا  آن 
ضمن حماینت ا  مفهنوم توسنعۀ    « ریو»رشورهاد حاضر در رۀفرانس  .درۀیمخا  بر توسعۀ پایدار تمررز 

پایدار، تکلیف خود را براد اییاد پیوند نزدیک، بین توسعۀ اقتصادد و اجتماعی، همزمان با حفاوت ا  محیط 
(. وفنق  Beyerlin, 2013: 9د آیۀده، اعالم رردنند ) هانسلد بلۀدمدت نسبت به اندا چشم یست، با داشتن 

بشرد است ره در پرتو آن هر فرد حنق   ریانکارناپذحق برخوردارد ا  توسعۀ یک حق »این اعالمیه،  1مادۀ 
نحود ره همنۀ حقنوق بشنرد و    دارد در توسعۀ اقتصادد، اجتماعی و سیاسی شررت رۀد و ا  مواهب آن به

 (. UNGA Res 151/26, 1992« )د بۀیادین تضمین شود، بهره ببردهادآ اد
اهنداف  »اقدام بنه تصنویب سنۀد     2000در سا   سا مان ملل، میمع عمومی «ۀ ریواعالمی»پس ا  
رنردن فقنر ا     رنن شهیر، بیشتر بر پایه سالهپانزده صورتبهررد ره در آن، اهداف توسعه  2«توسعۀ هزاره

میمع عمومی سا مان ملل  2015آن در سا   دنبا بهطریق تحقق اهداف توسعۀ پایدار تبیین شده است. 
رنردن   رنن شهیربر اقدام ررد ره عالوه« براد توسعۀ پایدار 2030اهداف »تصویب سۀد دیگرد با نام به 

و بنه تشنویق و هندایت     رۀند یممحیطی توسعۀ پایدار نیز تأرید فقر، بر ابعاد اقتصادد، اجتماعی و  یست
(. UNGA Res 70/1, 2015: 21) پنردا د یمد رشورهاد در حا  توسعه سوبهد خارجی هادگذارهیسرما
پیمنان  »، درصد راهش میزان فقنر بنه اولوینت    سا مان ملل« اهداف توسعۀ هزاره»دنبا  بر این بهافزون

 و بانک جهانی تبدیل شده است. 3«جهانی سا مان ملل

                                                           
1. United Nations General Assembly, Declaration on the Right to Development, A/RES/41/128, 4 

December 1986. 

 :رۀدیماعالمیه مقرر  این 1مادۀ 
حقوق بشرد است ره در پرتو آن هر انسان حق دارد در توسعۀ اقتصادد، اجتماعی و  اعراضحق توسعه یک حق غیرقابل »

 «. شوندیمد بۀیادین به رمک این حق محقق هادآ ادسیاسی شررت رۀد و ا  آن بهره ببرد ره همۀ حقوق بشرد و 
2. United Nations General Assembly Resolution, A/RES/52/2, 18 September 2000, Millennium 

Development Goals (MDGs). 

3. United Nations Global Compact. 

و بنا هندف تشنویق     2000پیمان جهانی سا مان ملل نهادد است ره براساس میو  میمنع عمنومی سنا مان ملنل در سنا       
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اصنو   »در خصنو    الملنل نیبانیمن حقوق  2002« نویدهلاعالمیۀ »ادعا ررد ره  توانیمجرأت به
ره تا به حا  در  میۀنۀ توسنعۀ    2اصولی است نیتریحقوقمتضمن  1«ون به توسعۀ پایدارمرب المللنیبحقوق 

: رۀند یممربون به توسعۀ پایدار را شۀاسایی  المللنیب. این اعالمیه هفت اصل حقوق پایدار تدوین شده است
. 3 رنردن فقنر    رنشهیراصل مساوات و . 2به تضمین استفادۀ پایدار ا  مۀابع طبیعی   هادولت. تعهد همۀ 1

اصنل رویکنرد احتیناطی بنه سنالمت انسنان، مۀنابع طبیعنی و         . 4 د مشترک و متفناوت  هاتیمس ولاصل 
اصنل  . 7 اصنل حکمراننی خنوب  و   . 6 اصل شررت در دسترسنی بنه اطالعنات و عندالت     . 5  هابومستی 

 ی.  طیمحستی ادد و خصو  در  میۀۀ حقوق بشرد و اهداف اجتماعی، اقتصمتقابل، به همگرایی و روابط
 3ناگیماروش-دادگسترد در پروندۀ گاپچیکوو المللنیبی نیز، دیوان المللنیبدر خصو  رویۀ قضایی 

توسط رشورها در  مان اتخاذ تصنمیم   ستیبایمره  بردیممفهومی نام  عۀوانبه( ا  توسعۀ پایدار 1977)
ت ا  محنیط  یسنت تعناد  برقنرار شنود       نحود ره بین توسعۀ اقتصادد و حفاون در نظر گرفته شود، به

(. دینوان در  ICJ, 1997: paras. 140, 141, 155خوبی در توسعۀ پایدار تعالی یافتنه اسنت )  مفهومی ره به
نیز به اییاد تعاد  بین استفاده ا  محیط  یست و توسعۀ اقتصادد در راستاد اهنداف   4پروندۀ خمیر راغذ
 (. ICJ, 2010: para. 177) رۀدیمتوسعۀ پایدار اشاره 

د شنوراد  هنا هیاستفسار، در پاسخ به 2011شعبۀ اختالفات بستر دریا نیز در نظر مشورتی مورخ او  فوریۀ 
مقام دریاها یک نظریه مشورتی ارائه ررد. دیوان در این نظریه، بدون ارجاع مستقیم به توسنعۀ پایندار، تعهندات    

د عضو هادولتایدار شۀاسایی ررد. براساس نظر دیوان، د عضو را در خصو  اصو  مرتبط با توسعۀ پهادولت
متعهدند اطمیۀان حاصل رۀۀد ره پیمانکاران فعا  در مۀطقه اعماق دریاها ا  تعهندات مۀندرج در رۀوانسنیون ا     
جمله حفظ محیط  یست دریایی، حفظ سالمت بشر و شررت رشورهاد در حا  توسعه در استحصنا  مۀنابع ا    

بر این، دیوان بر تعهند بنه اسنتفادۀ پایندار ا  مۀنابع      (. عالوهITLOS, 2011: para.117) ۀدرۀیممۀطقه متابعت 
ی و دسترسنی  طن یمحسنت ی طبیعی، اصل همگرایی، تعهد به اعما  رویکرد احتیاطی، تعهد به ار یابی تنأثیرات  

 (. 813: 1396عۀوان عۀصرد ا  حکمرانی مطلوب تأرید ررد )میرمحمدد و جهانی، عموم به اطالعات به
ی و رشند اقتصنادد در   طن یمحسنت ی همگرایی در مالحظات مربون به توسعۀ اجتماعی، برخی نویسۀدگان 

                                                                                                                                                    
 ان ملل ا  جمله توسعۀ پایدار در میان جامعۀ تیارد جهانی، تأسیس شد. د سا مهاار شد تیارد مس والئه و هاتیفعال

1. International Law Association’s 2002 New Delhi Declaration of Principles of International Law 

Relating to Sustainable Development.  

عمومی امرد اختالفی است. برخی ا  این اصو   المللنیبوق وضعیت حقوقی این اصو  هفتگانه در حق». بۀابر نظر نیورام 2
یا حقوق سخت تبدیل شده باشۀد و برخی دیگر ا  این اصو  ینا   االجراال میا ابعادد ا  آنها ممکن است به بدنۀ حقوق 
 (.Newcombe, op.cit.:9) «باشۀد ابعادد ا  آنها ممکن است هۀو  حقوق نرم

3. Gabčíkovo-Nagymaros.  

4. Pulp Mills.  
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 ننو یدهلن (. اعالمینۀ  Newcombe, 2007: 58شنمارند ) د را سۀگ بستر توسعۀ پایدار برمیریگمیتصمتمام ابعاد 
و مؤسسنات در   هادولت، هاسا مانتمامی  بر سایر موارد،براد اصل همگرایی اهمیت فراوانی قائل است و عالوه

ره تمامی تالش خود را براد رفع تعارض میان مالحظنات اقتصنادد،    رۀدیمی و داخلی را ملزم المللنیبسطح 
 (.A/CONF.199/8, 2002: 7گیرند ) راربهد موجود یا جدید نهادهامحیطی ا  طریق اجتماعی، مالی و  یست

ۀاد مختلف تبیین و مورد تأرید قرار گرفته اسنت، همچۀنان تعرینف دقینق و     با ایۀکه توسعۀ پایدار در اس
ره معۀنی مشخصنی    اندررده. برخی نویسۀدگان با توجه به همین موضوع اوهار شودینمجامعی ا  آن یافت 

 :Klabbers, 2013تفسیر خود را ا  آن داشته باشند )  تواندیمرو هر رس ا  توسعۀ پایدار موجود نیست، ا این

دلینل  ناگیمناروش، توسنعۀ پایندار را بنه    -(. قاضی وریامانترد در نظریۀ مستقل خود در دعواد گاپچیکوو53
اصنلی حقنوقی بنا    »، «ضرورت مۀطقنی انکارنشندنی آن  »و « یالمللنیبپذیرش گستردۀ آن توسط جامعه »

 (. ICJ Rep, 1997: 97) داندیم« مدرن المللنیببخشی جداناشدنی ا  حقوق »و « قابلیت هۀیارد
ی موجب شده است المللنیبرثرت و استمرار ارجاع به این مفهوم در اسۀاد  رسدیمنظر به»به هر ترتیب، 

ی یک اعتقاد شمولجهانتلقی ررده یا حداقل آن را تیلی  المللنیبره برخی آن را یک اصل عمومی حقوق 
. به همین ترتیب، رثرت استعما  توسعۀ 1(22: 1388ی، افتخار جهرم« )( بدانۀدopinion jurisحقوقی و رلی )

د وارد ررده اسنت.  گذارهیسرماد، این مفهوم را به حقوق معاهدات و دعاود گذارهیسرماپایدار در معاهدات 
د و تحوالت آن در بخش سوم منورد بحنق قنرار گرفتنه     گذارهیسرماورود مفهوم توسعۀ پایدار به معاهدات 

 د است. گذارهیسرمادائاً نیا مۀد تشریح ساختار سۀتی معاهدات است. اما بررسی این تحوالت ابت

 

 یالمللنیبی هاتیحمای خارجی: ساختار سنتی و حدود گذارهیسرمامعاهدات . 2
صنورت دوجانبنه و   رشنورها بنه   نیمناب یفن د خارجی، معاهدات اسنت رنه   گذارهیسرمااولین مۀبع حقوق 

د مۀعقدشنده اغلنب دربردارنندۀ    گنذار هیسنرما معاهندات  د امۀطقنه . در سنطح  شوندیمد مۀعقد امۀطقه
. در میمنوع، بنه   دهۀند یمن است و بعضاً تسهیل تیارت آ اد را نیز پوشش  گذارهیسرمایی براد هاتیحما

نامنۀ  دوجانبه یا چۀدجانبنه مۀعقند شنوند. موافقنت     صورتبه توانۀدیماعتبار طرفین متعاهد، این معاهدات 
یی هانمونهاتحادیۀ اروپا با سۀگاپور  نامۀموافقتارت اتحادیۀ اروپا با رانادا یا همکارد جامع اقتصادد و تی

نامنۀ همکنارد مناوراد    نامۀ تیارت آ اد آمریکاد شمالی و موافقنت د دوجانبه و موافقتهانامهموافقتا  
 دند. د خارجی و تیارت آ اگذارهیسرماد چۀدجانبه در  میۀۀ هانامهموافقتا  جمله  هاانوسیاق

تقسیم ررد. در این بخش  توانیمد را به دو دستۀ سۀتی و نو گذارهیسرمابه لحا  ساختار، معاهدات 
تحنو  معاهندات   »و معاهدات نو در بخش بعدد تحت عۀوان  شودیمبه ساختار معاهدات سۀتی پرداخته 

                                                           
 .اندرردهشۀاسایی « اصل در حا  وهور حقوق عرفی»عۀوان یک . بیشتر حقوقدانان، توسعۀ پایدار را به1
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ه لحا  تناریخی،  د سۀتی و همچۀین بگذارهیسرماشود. در خصو  معاهدات بررسی می« دگذارهیسرما
 :UNCTAD Rep, 2000توسط آلمان و پارستان مۀعقد شند )  1959د در سا  گذارهیسرمااولین معاهدۀ 

رنه همنین    انند ررده( و بیشتر معاهدات مۀعقدشدۀ بعدد، رم و بیش همان ساختار و خصایص را حفظ 1
 یی در دوران فعلی مواجه ررده است. هاچالشمس له این معاهدات را با 

انند رنه شنامل مصنادیق     اهدات سۀتی به لحا  محتنوایی غالبناً منوجز و حناود مفناهیمی رلنی      مع
و همچۀین تعهداتی براد دولت میزبنان   گذارهیسرمایی براد هاتیحماد تحت حمایت و هادگذارهیسرما

رلی، هرچۀد این معاهندات   صورتبه. استدر صورت نقض حقوق ود  گذارهیسرماجهت جبران خسارت 
عملی به  صورتبه، اما رۀۀدیمهدف معاهده اشاره  عۀوانبهد خارجی گذارهیسرماشویق و حمایت ا  به ت

در برخی معاهدات اخیرالتصویب اما با سناختار سنۀتی    .پردا ندیمتبعۀ رشور مقابل  گذارهیسرماحمایت ا  
د هنا دهمکنار اد توسنعۀ  نیز، هرچۀد به تحقق اهداف توسعۀ پایدار اشاره شده، اساسناً فاقند بۀینانی بنر    

(. نکتۀ دیگر ایۀکنه، اینن معاهندات    Newcombe, 2007: 33اقتصادد در راستاد اهداف توسعۀ پایدارند )
اغلب بدون در نظر گرفتن مواردد ا  جمله رونند مینزان توسنعۀ متعاهندین، بسنترهاد اقتصنادد آنهنا،        

 (.Sacerdoti, 2016: 31) اندشدهموقعیت جغرافیایی و حتی روابط سیاسی این رشورها مۀعقد 
طور معمو  شامل هرگوننه  ، بسیار موسع است و بهشودیم ارائهتعریفی ره در معاهدات سۀتی ا  سرمایه 

. همچۀنین تابعینت افنراد موضنوع معاهنده تمنامی       شودیمدارایی اتباع یک طرف در سر مین طرف مقابل 
عموماً براساس معیارهایی مانۀد محل ثبت  و این تابعیت ردیگیبرماشخا  حقوق خصوصی و عمومی را در 

یی ره براساس هاتیحماد در ریتأثو عواملی مانۀد تابعیت سهامداران و مۀشأ سرمایه،  شودیمشررت تعیین 
خارجی بنراد بهنره بنردن ا  اینن      گذارانهیسرماشده ندارند. در نبود معاهده نیز، این معاهدات در نظر گرفته

رنه رشنور میزبنان بنا آن رشنور، معاهندۀ        رۀۀند یمن یی در رشنورهایی  هاشررتیس امتیا ها، اقدام به تأس
 (.Cotula, 2016: 50) ردیگیمدر نظر  گذارهیسرماد دارد و امتیا هاد بیشترد را براد گذارهیسرما

معۀی ره هر یک دیگر خصوصیت مشترک این معاهدات، متقابل بودن تعهدات مۀدرج در آنهاست  بدین
شوند. با وجود اینن، تفکنر    مۀدبهرهشده در معاهده، یۀیبشیپا  امتیا هاد  متقابالً توانۀدیمرشور  ا  اتباع دو

د سۀتی در  منان انعقناد معاهندات، تنالش در جهنت رفنع نگراننی        گذارهیسرماغالب و حارم بر معاهدات 
است. این موضنوع ا   رشورهاد شما  بوده  اصطالحبهو  ریپذهیسرمابه رشورهاد  فرستهیسرمارشورهاد 

فرسنت  یی را فنراهم رنرد رنه رشنورهاد صنۀعتی سنرمایه      انتقادها مانی مورد توجه قرار گرفت و موجبات 
و موضوعی رنه ا  ابتندا    اندشدهفرست تبدیل دریافتۀد ره رشورهاد در حا  توسعه نیز به رشورهاد سرمایه

مایۀ شنهروندان خنود در رشنور در حنا      تۀها نگرانی رشورهاد سرمایه فرست بود، یعۀی حفظ حقوق و سر
 (.Sornarajah, 2015: 54-55) شودینممحسوب  فرستهیسرماد رشورهاتوسعه، دیگر صرفاً، نگرانی 
د این است ره این معاهدات صرفاً تکالیفی را براد رشور میزبان گذارهیسرماخصیصۀ دیگر معاهدات 



 محسن عبداللهی/  ...در تحول نقش توسعۀ پایدار 1402بهار ، 1 ، شمارۀ53مطالعات حقوق عمومی، دورۀ      296

 

. البته بدیهی اسنت  شودینمی مشاهده خارج گذارهیاسرمو در این معاهدات تکلیفی براد  ردیگیمدر نظر 
د خود ملزم به متابعت ا  قوانین رشور میزبان اسنت. بۀنابراین،   هاتیفعالخارجی در انیام  گذارهیسرماره 

د اقتصادد مۀظور گنام  هااستیسبا تصویب قوانین مطلوب خود در راستاد تحقق  تواندیمرشور میزبان 
د هنا حنو ه د را در گذارهیسرماد اغلب حاود مقرراتی هستۀد ره گذارهیسرما بردارد. همچۀین معاهدات

 . رۀۀدیمسلبی یا اییابی ممۀوع و یا میا   صورتبهمشخصی 
خنارجی در ارتبنان بنا سنرمایۀ ود نقنض شند، معاهندۀ         گنذار هیسرماره حقوق در نهایت تۀها  مانی

سۀتی اینن معاهندات تکلیفنی را     صورتبهر نتییه است. د گذارهیسرماحقوق  رۀۀدۀنیتضمد گذارهیسرما
 .رندیگینمدر قبا  اهداف توسعۀ پایدار رشور میزبان در نظر  گذارهیسرمابراد 

د ررد. قسنم او  حماینت ا    بۀددستهدر چۀد قسم  توانیمد این معاهدات را هاتیحمارلی،  صورتبه
لت میزبان است. براساس شرن او ، رشور میزبنان  دو 2و شرن رفتار ملی 1الودادراملهد هاملتطریق شرن 

یمن د خارجی در رشنور میزبنان نینز در نظنر     گذارهاهیسرمامکلف است همان امتیا هایی را ره براد دیگر 
د رشور طرف معاهده اعما  رۀد. براساس شرن دوم، رشور میزبنان  گذارهیسرمانفع معاهدۀ د، براد ذردیگ

خارجی رفتار مشابه با اتباع خود داشته باشد. دومین قسنم حماینت، حماینت در     رگذاهیسرمابا  شودیممتعهد 
معمو  بنا شنرن    طوربهخارجی است ره  گذارهیسرمابا  3«رفتار عادالنه و مۀصفانه»قالب اصل رلی حقوقی 

رنه   دشنو یمهمراه  5«المللنیبحداقل استاندارد موجود در حقوق »و یا  4«المللنیبمطابق بودن با حقوق »
. سنومین  شنود یمن  ریپنذ امکنان دلیل رلیت این مفهوم، احرا  آن بسته به مورد و نحوۀ رفتار رشور میزبان به

در مقابل مصنادرۀ مسنتقیم و دیگنر     دهیدانی  گذارهیسرمابراد  جبران خسارتی حق ۀیبشیپقسم حمایت، 
ان ناشی ا  نقض حقوق اوسنت. در  رلی هرگونه  ی طوربهو  شوندیماعمالی است ره در حکم مصادره تلقی 
رنه   شودیمد حاصل گذارهیسرمای دیگر حقوق در معاهدات ۀیبشیپنهایت چهارمین قسم حمایت ا  طریق 

شود، مانۀد اجا ۀ رار و اقامت در رشور میزبنان، حنق    مۀدبهرهد باید ا  آن گذارهیسرماواسطۀ به گذارهیسرما
 ا  رشور میزبان. خارج رردن سرمایه و مۀافع حاصل ا  آن

خنارجی بنه    گنذار هیسنرما ی اختیار مراجعۀ مسنتقیم  ۀیبشیپد گذارهیسرمادیگر خصوصیت معاهدات 
اختالف  وفصلحلد با رشور میزبان است. شرن گذارهیسرمااختالفات  وفصلحلی براد المللنیبداورد 

ه داورد، دولنت میزبنان را بنه    با مراجعه بن  دهدیمخارجی مدعی نقض حقوق خود، اجا ه  گذارهیسرمابه 
 سنا ورار چالش بکشد و با توفیق در دعوا، اجراد محکومینت رشنور میزبنان را درخواسنت رۀند. مزینت       

                                                           
1. Most Favored Nation clause. 

2. National Treatment Clause. 

3. Principle of Fair and Equitable Treatment. 

4. Conformity with International Law. 

5. Minimum Standards Provided by International Law. 
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داورد، دورد جستن ا  سیاسی شدن دعاود ا  طریق حمایت دیپلماتیک است و در نهایت رسنیدگی بنه   
رنه رشنورها و    شنود یمهدین موجب و مستقل ا  متعا طرفیبخارجی نزد مرجعی  گذارهیسرمااختالفات 

 (.Schreuer, 2011: 788با عالقۀ بیشترد به این معاهدات بپیوندند ) گذارهیسرما
طورره اشاره د قلمداد ررد و همانگذارهیسرماساختار معمو  معاهدات  توانیمخصوصیات مذرور را 

پارستان پینرود رردنند.   -آلمان 1959د گذارهیسرماد عمدتاً ا  الگود معاهدۀ گذارهیسرماشد، معاهدات 
دنیناد   منؤثر اند ره رفایت پاسخگویی به عوامل ا  همین رود، این معاهدات حاود مفاهیم موجز و رلی

د در گذارهیسرما. معاهدات شودیمامرو  را ندارند و به همین مکرر بر اصالح ساختار این معاهدات اصرار 
د دیگنر حقنوق،   هاحو هتأثیر تعهدات و تکالیف حاصل ا   دوران نو، با حفظ رلیت معاهدات سۀتی، تحت

 .رندیگیمدچار تحوالتی شده است ره در بخش آتی مورد بحق قرار 
 

 یگذارهیسرماتحول معاهدات . 3
. اینن انتقادهنا عمندتاً نناور بنر      انند شنده د سۀتی به انحاد مختلف با انتقادهایی مواجنه  گذارهیسرمامعاهدات 

خارجی، بدون در نظر گرفتن مۀنافع اقتصنادد رشنور میزبنان در      گذارهیسرماصرفاً براد یی است ره هاتیحما
نظر گرفته شده و اساسًا موضوعاتی مانۀد حقوق بشر، محیط  یسنت، سنایر مسنائل مربنون بنه مۀنافع عمنوم        

نگرفتنه   در مورد رشورهاد در حا  توسعه در نظر خصو بهشهروندان و تعهد دولت به اهداف توسعۀ پایدار را 
د گنذار هیسنرما (. این انتقادها ا   مانی شدت یافت ره برخی آراد داورد Gehring & Kent, 2013: 298است )

یی ره در راستاد حفنظ مۀنافع عمنوم اتخناذ شنده بودنند، امنا        هااستیسخارجی، دولت میزبان را براد اعما  
بنه هنر رود، بنا تشندید و      1محکوم رردنند. خارجی را در پی داشته است،  گذارهیسرماموجبات اضرار به حقوق 

د، همسو با تحوالت رو ، دسنتخوش تغییراتنی شند. در    گذارهیسرماتکرار انتقادات، عقالنیت حارم بر معاهدات 
د، تالش شده است ره ابعناد بیشنترد ا  موضنوعات، بنا محورینت اهنداف       گذارهیسرماتدوین معاهدات جدید 

قرار بگیرد. البته این تغییرات همچۀنان   مدنظری، المللنیبد جمعی هااستیسهدف اصلی  عۀوانبهتوسعۀ پایدار 
   2نیستۀد. مستثۀادر حا  انیام است و تا تعالی آنها فاصله است. معاهدات تیارت آ اد نیز ا  این قاعده 

                                                           
 :ررداشاره  قضایاد ذیلبه  توانیاین خصو  م . در1

CMS Gas Transmission Company v The Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/01/8, Award 

12 May 2005, Biwater Gauff LTD v United Republic of Tanzania, ICSID Case No. ARB/05/22, 

Award 24 July2008, Methanex Corp v United States, Partial Award on Jurisdiction and Admissibility, 

7 August2002, Final Award on Jurosdiction and Merits, 3 August 2005. Aguas del Tunari, S.A. v. 

Republic of Bolivia, ICSID Case No. ARB/02/3, Decision on Respondent's Objections to Jurisdiction, 

264-323 (Oct. 21, 2005). Suez et al. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/19, Order 

in Response to a Petition for Transparency and Participation as Amicus Curiae (May 19, 2005). 

متعاهند   دا  اهنداف رشنورها   یکیعۀوان به داریپا ۀاهداف توسع ،یسا مان تیارت جهان ۀموافقتۀام ۀ  در مقدممثا دبرا. 2
 . شده است ییشۀاسا
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د در تعیین و تبیین ساختار این شناخه ا  حقنوق، احتمناالً    گذارهیسرمانظر به نقش بۀیادین معاهدات 
بنا  « 2030سنۀد  »د خارجی، تغییر در ساختار معاهدات است. گذارهیسرماعامل در تحو  نظام  نیترمهم

ساله براد همۀ  15 اندا چشمی با المللنیبو اهداف  هااستیسعۀوان اختصاصی توسعۀ پایدار ره به تبیین 
د با ارجاع بنه برخنی ا  اینن    . در این  میۀه آنکتاشودیماین اسۀاد محسوب  نیترمهم، پردا دیمرشورها 

د گنذار هیسنرما توصیف ررده اسنت رنه،    گونهنیاد خارجی را گذارهیسرمااهداف، رابطۀ توسعۀ پایدار و 
-UNCTAD Rep, 2018: 3د براد ارتقاد توسعۀ پایندار اسنت )  الهیوسخارجی هدف غایی نیست، بلکه 

د گنذار هیسنرما ی المللنیبراهۀماد سیاستگذارد  سۀد» ژهیوبه(. همچۀین این نهاد با ارائۀ اسۀاد راهۀما 5
د براد اییاد تعاد  بین تشویق و حماینت ا   گذارهیسرما، اصالحاتی را در معاهدات 1«براد توسعۀ پایدار

 2(UNCTAD Rep, 2018: 3) رۀند یمن د خارجی و اهداف توسعۀ پایدار به رشورها پیشنۀهاد  گذارهیسرما
 . رندیگیمن اصو  صورت ره عموم تحوالت نیز براساس همی

یکی ا  تحوالتی ره در این معاهدات در راستاد توسعۀ پایدار اییاد شده است، ارجاع بنه توسنعۀ پایندار در    
صریح و در برخی با اشاره به مصادیق آن انیام  طوربهمقدمه و بدنۀ معاهدات است. این ارجاعات در برخی موارد 

 2پایدار در مقدمۀ معاهدات ا  اهمیت بسزایی برخوردار است،  یرا وفق بۀد  . در این میان، ارجاع به توسعۀشودیم
موضوع و هدف معاهده  توانیم، مقدمۀ معاهده ا  جمله مۀابع تفسیرد است ره 1968رۀوانسیون وین  31مادۀ 

تظنار  را ا  آن استۀبان ررد و در  مان اختالف، مرجع رسیدگی، موضنوعات منورد مۀاقشنه ا  جملنه مصنادره، ان     
خارجی هستۀد، همسو بنا تکنالیف    گذارهیسرمامشروع و رفتار عادالنه و مۀصفانه را ره ا  تکالیف دولت در قبا  

 دولت در قبا  توسعۀ پایدار تفسیر رۀد، تا ا  این رهگذر توا نی بین این تکالیف موا د اییاد شود. 

، سنیزدهمین  3نفتنا  1992معاهندۀ  رۀنیم. در مقدمنۀ   در این  مین در ذیل چۀد معاهده را بررسی منی 
. در رۀۀند یمن صراحت قصد خود را براد ارتقاد توسعۀ پایندار اعنالم   پاراگراف بخش مقدمه، متعاقدین به

ذرر شده است. در  4«د مرتبط با استانداردهاهاروش»فصل نهم همین معاهده، توسعۀ پایدار تحت عۀوان 
یدار ا  مصادیق اهداف مشروع معاهنده محسنوب نشنده    ، ره ذیل این فصل قرار دارد، توسعۀ پا915مادۀ 

د گنذار هیسنرما ، تشویق و حماینت ا   5رانادا 2004د گذارهیسرمااست. همچۀین در مقدمۀ معاهدۀ نموۀ 
 رۀد.  خارجی را در راستاد ارتقاد توسعۀ پایدار شۀاسایی می

                                                           
1. Investment Policy Framework for Sustainable Development, UNCTAD/DIAE/PCB/2015/5. 

در  رنندگان یگمیتصنم مرجعی بنراد   عۀوانبهاین سۀد را  مۀتشر شده است. آنکتاد 2015. آخرین نسخۀ این سۀد در سا   2
د داراد هنا بخنش د در گنذار هیسرماد براد تشویق زیربرنامهد یا گذارهیسرماسطح ملی، مذارره یا با بیۀی معاهدات 

 اولویت براد توسعۀ پایدار معرفی ررده است.

3. North American Free Trade Agreement ("NAFTA").  

4. Standards-Related Measures. 
5. Canada Model Foreign Investment Promotion and Protection Agreement, 2004. 
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اعظنم   نینشن دوکمی ایران و د جمهورد اسالگذارهیسرمانامۀ نمونۀ مؤخر دیگر در این  میۀه موافقت
. در مقدمۀ این معاهدۀ طرفین ضمن ایۀکه حیاتی بنودن  است، 1398ماه اردیبهشت 24لورزامبورگ، مصوب 

د در جهت توسعۀ پایندار را  گذارهیسرمارۀۀد، تشویق د خارجی را براد توسعۀ پایدار تصدیق میگذارهیسرما
در خصنو    11منادۀ   3و  2دنۀ اینن معاهنده، در بۀندهاد    . سپس در برۀۀدیمنیز ا  اهداف معاهده اعالم 

نشان تحو  در راستاد توسنعۀ پایندار تلقنی     عۀوانبه تواندیمنیز « استانداردهامحیط  یست و رار و سایر »
د توسنعۀ پایندار   هنا استیسرشور میزبان را با اولویت  1«حق قانونگذارد»، متعاهدین 2شود، چراره در بۀد 

براد حدارثر رمک ممکن براد توسنعۀ  »را  گذارانهیسرما، تالش 3. همچۀین در بۀد ۀدۀریمخود شۀاسایی 
عمنل  بنه  2د مسن ولیت اجتمناعی  هاهیروو جامعۀ محلی ا  طریق سطوح مۀاسبی ا   ریپذهیسرماپایدار دولت 

ا  مۀظر تحو  معاهندات، ا  آن حینق اسنت رنه      نامهموافقت. اهمیت این دهۀدیممورد تصریح قرار « آورند
، همگام داندیمپذیر قرار دارد و با ایۀکه جذب سرمایه را براد خود ضرورد ایران در شمار رشورهاد سرمایه

 ی و تحوالت جهانی رو ، در راستاد توسعۀ پایدار گام برداشته است.  المللنیبد هااستیسبا 
د مصادیق توسعۀ پایدار مورد اشناره قنرار گرفتنه اسنت.     گذارهیسرمادر مقدمۀ برخی دیگر معاهدات 

ایاالت متحده توجه ررد ره مقدمنۀ آن،   2012د خارجی گذارهیسرمابه معاهدۀ نمونۀ  توانیمبراد مثا  
یمن بدون ارجاع صریح به توسعۀ پایدار، دستیابی به اهداف مذرور در معاهده را در صورتی مطلوب تلقنی  

ی رنارگران،  المللن نیبن  شندۀ شۀاختها  سالمت، امۀیت و محیط  یست، و ارتقاد حقوق ره با حفاوت  رۀد
 2012شنده همگنی ذینل مفهنوم توسنعۀ پایندار جناد دارنند. معاهندۀ          منوارد برشنمرده   3سا گار باشند. 

براساس همین معاهدۀ نمونه مورد توافنق قنرار گرفتنه     4د بین ایاالت متحدۀ آمریکا و روآنداگذارهیسرما
 . رۀدیمه در مقدمه همین عبارات را تکرار است ر

. یکی ا  این طرق اندشدهد ا  طرق دیگرد نیز در راستاد توسعۀ پایدار متحو  گذارهیسرمامعاهدات 
ی رلن  صنورت بنه حق قانونگذارد رشور میزبان در راستاد تکالیف توسعۀ پایدار است.  داشتننگهمحفو  

                                                           
1. Right to Regulate 

( Corporate Social Responsibility - CSR« )هنا شنررت مس ولیت اجتماعی »مۀظور همان  رسدیمنظر . در ایۀیا به2
 ۀبراد توسنع  ورارمیمع جهانی رسب تعریفی ره ا  جانبلکن  ،امل وجود ندارداتفاق نظر راست. هرچۀد در تعریف آن 

نحنو  بندین  ،ارائه شنده اسنت   2011در سا  ( World Business Council for Sustainable Development) پایدار
 ۀاد آنهنا، جامعن  هپایدار اقتصادد، رار با رارگران، خانواده ۀتعهد رسب و رار و تیارت به همکارد براد توسع»است: 

بنراد مطالعنۀ بیشنتر بنه مقالنۀ      «. شان را بهبود بخشۀدمحلی و در نهایت، رل جامعه، براد آنکه بتوانۀد ریفیت  ندگی
 د مراجعه شود.آبادنیحس، تألیف فائزه قاسمی «سۀیش آن ۀمس ولیت اجتماعی شررت ها و نحو»

3. U.S. Model Bilateral Investment Treaty, 2012. 

4. Treaty between the United States and Rwanda Concerning Encouragement and Reciprocal 

Protection of Investment, 2012.  
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  با این هندف  رۀۀدیما براد رشور میزبان در قانونگذارد وضع یی رهاتیمحدودد گذارهیسرمامعاهدات 
د خارجی تأثیر مۀفی نداشته باشد. برخنی ا  معاهندات مصنادیقی ا     گذارهیسرماره قوانین ملی بر جریان 
در منواردد، اسنتثۀائات صنریح و     .انند رنرده  مسنتثۀا د قانونگذارد هاتیمحدودمفهوم توسعۀ پایدار را ا  

د قانونگذارد را براد مثا  در هاتیمحدودد رانادا و پرو ره گذارهیسرماد مثا ، معاهدۀ اند. برامشخص
(. گناهی نینز   Canada-Peru FIPA, 2006: Art. 9) دانند ینمن د اقتصادد میرد هابخشمورد برخی ا  

ستثۀا د اگذارهیسرماموضوعاتی مانۀد سالمت عمومی، امۀیت ملی و نظم عمومی ا  دامۀۀ تعهدات معاهدۀ 
اقندامات ال م جهنت نظنم و امۀینت و      رۀند یمن ، مانۀد معاهدۀ سرمایۀ آلمان و سۀگاپور ره مقرر اندشده

 نامنه موافقنت  2موضنوع منادۀ    1سالمت عمومی، و اخالق حسۀه، نباید ا  مصنادیق شنرن رفتنار ننابرابر    
 (. Germany-Bangladesh BIT, 1981: Art. 2محسوب شود )

جه یادشده اختیارات قانونگنذارد را در راسنتاد توسنعۀ پایندار بنراد دولنت عضنو        شمار معاهداتی ره به و
شنک  صورت گرفته است، بی 2008ا  سا   ، پرشمار نیستۀد  اما تغییراتی ره در معاهدۀ لیسبونداردیممحفو  

د داد،  ینرا  قرار خواه ریتأثد دیگر را تحت رشورهاد اروپایی با رشورهاد گذارهیسرماشمار  یادد ا  معاهدات 
د، در رۀنار مقاصند   گنذار هیسنرما آن، رشورهاد اروپایی باید در امر  2009مطابق مقدمۀ این پیمان و اصالحیۀ 

منادۀ   2(. براساس بۀند  De Luca, 2014:65د را در موا ات در نظر بگیرند )رتیاریغتیارد و اقتصادد، اهداف 
د خنارجی را در  گنذار هیسنرما ، قانونگذارد در  میۀنۀ  د عضورشورها، 2معاهده نحوۀ عملکرد اتحادیۀ اروپا 207
د خنارجی مۀعقنده   گنذار هیسرما. بۀابراین، معاهدات اندسپردهد مشترک تیارد به اتحادیۀ اروپا هااستیسقالب 

توسط اعضاد اتحادیه باید با اصو  مۀدرج در معاهدۀ نحوۀ عملکرد اتحادیۀ اروپا و همچۀین مقررات مربون بنه  
(. به همنین علنت،   EC Rep, 2012: 6و توسعۀ پایدار سا گار باشد ) گذارهیسرماد تعاد  بین حقوق آن در راستا
عدد بنال  شنده    14003، به 2019ره شمار آن تا سا   رشورهاد عضو با سایر رشورهاد گذارهیسرمامعاهدات 

پایندار اصنالح شنود رنه     د ا  جمله توسعۀ رتیاریغاست، باید براساس اصو  تیارد و با در نظر گرفتن اصو  
د را در پنی  گنذار هیسرماتحو  نظام معاهدات  تواندیمد اروپایی رشورهااین مس له با توجه به سهم اقتصادد 

 4در حا  انینام اسنت   اروپا (. در این  میۀه مذاررات اتحادیۀHindelang & Krajewski, 2016: 17داشته باشد )
د جدیند رنه توسنط رشنورهاد عضنو ا  ینک طنرف و        گنذار هیسنرما و اهداف غیرتیارد در برخی معاهدات 

                                                           
1. Treatment Less Favorable. 

2. Treaty on the Functioning of the European Union, 1957, amended in 2009 and 2012. 

3. https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/investment-disputes, last 

visited on 9 February 2020. 

 به مقالۀ ذیل مراجعه شود: شودیممذاررات توصیه . براد بررسی بیشتر متن و نحوه و دستورالعمل این 4
De Mestral Armand (2016). “The Evolving Role of the European Union in IIA Treaty-Making”, in 

De Mestral Armand and Lévesque Céline (eds.), Improving International Investment Agreements, 

Rutledge, pp. 42-58. 

https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/investment-disputes
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 13. بنراد مثنا  بخنش    اندگرفتهرشورهاد غیرعضو ا  طرف دیگر، در حا  نهایی شدن است، مورد توجه قرار 
به امضاد طنرفین رسنیده اسنت،     2019ره در سا   1د اتحادیۀ اروپا و ویتۀامگذارهیسرمامعاهدۀ تیارت آ اد و 

اختصا  یافته است. در این بخش به اسۀاد حقوقی مربون بنه توسنعۀ   « و توسعۀ پایدار تیارت»ویژه به  طوربه
بنر اینن، بخنش مزبنور تکنالیفی را در راسنتاد       ارجاع داده شده است. عالوه 2030و  2015پایدار ا  جمله سۀد 

د نینز  گنذار هیسنرما حمایت ا   نامۀموافقتهمراه این سۀد، . بهدهدیمتحقق توسعۀ پایدار بر عهدۀ طرفین قرار 
، امنا ارجاعناتی در   دهۀند ینمن سۀد واحدد را تشکیل  نامهموافقتمیان دو طرف امضا شده است. هرچۀد این دو 

. در سنا د یمن مسنتقیم بنه یکندیگر منرتبط      طوربهمتن هر یک ا  این دو سۀد به دیگرد وجود دارد ره آنها را 
د مؤخر و نو، طرفین قصد خود را براد تقویت روابنط  گذارهیسرماهمانۀد دیگر معاهدات  نامهموافقتمقدمۀ این 

ی و طن یمحستی د مطابق با اهداف توسعۀ پایدار در ابعاد اقتصادد، اجتماعی و گذارهیسرمااقتصادد، تیارد و 
ی و المللن نیبن  شندۀ شنۀاخته د اسنتانداردها با توجه به درجات باالد  نامهموافقتد ذیل این گذارهیسرماارتقاد 
. نکتۀ شایان توجه دیگر این اسنت  ۀدینمایمد رارگرد اعالم هاتیحمادر  میۀۀ محیط  یست و  هانامهقتمواف

رنه بنا    رۀۀند یمن ( براد اصو  توسعۀ پایدار اسنتفاده  commitmentره طرفین در بۀد آخر مقدمه، ا  واژۀ تعهد )
. هرچۀند در بدننۀ اینن    شودیمده محسوب توجه به بار حقوقی آن و در مقایسه با دیگر اسۀاد مۀعقده گامی سا ن

 د به توسعۀ پایدار نشده است.ااشارهمعاهده 
. این دشویمنیز در این بخش بررسی  2جامع اقتصادد و تیارد بین رانادا و اتحادیۀ اروپا نامۀموافقت

د هنا انپارلمبه امضاد طرفین رسیده است و مراحل نهایی تصویب را در  2016ارتبر  30در  نامهموافقت
موقت توسط طرفین به  طوربه نامهموافقت. البته برخی مقررات این رۀدیمد اروپایی طی رشورهاداخلی 
ادعا ررد ره اینن معاهندۀ    توانیم(. پس ا  بررسی متن معاهده OJ L 238, 2017: 9است ) آمدهاجرا در 

د خارجی و توسعۀ پایندار اسنت    رگذاهیسرمامعاهده در حو ۀ تیارت،  نیترجامعد، گذارهیسرماتیارد و 
چراره اهداف توسعۀ پایدار در آن معاهده بیشتر و با جزئیات بیشترد مورد اشاره قرار گرفته است. تعهدات 

تفصیل در بدنۀ این معاهده تحنت  در مقدمه، بلکه به تۀهانهدر قبا  تشویق و ارتقاد توسعۀ پایدار  طرفین
( به قصد طنرفین بنه ارتقناد    1)22. در مادۀ اندشدهی ۀیبشیپ« ارتیارت و توسعۀ پاید»ودوم فصل بیست

و اقدامات مربون به رار، محیط  یست و تیارت  انیام  هااستیستوسعۀ پایدار ا  طریق اییاد همگرایی در 
( به تعهد به تشویق 3)22قبل ا  وضع قوانین و مقررات، در مادۀ  اننفعدذار یابی اثرات و اخذ مشاوره ا  

                                                           
1. Draft EU-Vietnam Free Trade Agreement. 

د توسط اتحادیۀ اروپنا و ویتۀنام امضنا شنده     گذارهیسرماحمایت ا   نامهموافقتهمراه به 2019ژوئن  30در  نامهموافقتاین 
 . رۀدیممراحل تصویب را طی  ارۀونهماست و 

2. Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the One Part, and the 

European Union and its Member States, of the Other Part, 2016. 
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نظارت بر اجراد  مۀظوربه( به تأسیس رمیتۀ تیارت توسعۀ پایدار 4)22تیارت حامی توسعۀ پایدار، در مادۀ 
بنه   (5)22معاهده )تیارت و رار، تیارت و محیط  یست( و افزایش شنفافیت  و در منادۀ    ربطدذفصو  

پرداختنه   نامهموافقتاین  وگو راجع به ابعاد توسعۀ پایدارانیام گفت مۀظوربه تشکیل نشست جامعۀ مدنی
د اختصا  داده شده است. این بخنش  گذارهیسرمابه حمایت ا   نامهموافقتاین « د»بخش  شده است.

( ره ذیل این بخش قنرار دارد، حنق   9)8، با وجود این، مادۀ دهدینمصریح به توسعۀ پایدار ارجاع  طوربه
المت عمومی، ایمۀی، اخالقیات عمنومی ینا   قانونگذارد در جهت اهداف سیاسی مشروع ا  جمله حفظ س

ینا ارتقنا و حفاونت ا  تۀنوع فرهۀگنی را بنراد طنرفین         رۀۀدهمصرفی، حمایت ا  جامعه یا طیمحستی 
د مۀندرج در اینن   گنذار هیسرمادیگر، مقررات مربون به حمایت ا   عبارتبه. داردیممحفو   نامهموافقت
وسنعۀ پایندار، قندرت منانور طنرفین را بنراد قانونگنذارد در        جاد ارجاع به مفهوم رلی تبه نامهموافقت
 تنوان یمرا  نامهموافقتاین  بیترتنیبد. رۀدیمیی ره با توسعۀ پایدار ارتبان مستقیم دارند، حفظ هاحو ه
ی داراد و ن اقتصادد به رۀار گذاشتن المللنیبشاهدد براد تمایل بخش قابل توجهی ا  جامعۀ  عۀوانبه

خنارجی و اتخناذ رویکنرد     گذارهیسرماد مبۀی بر حمایت مطلق ا  گذارهیسرمای به حمایت ا  رویکرد سۀت
 ، در نظر گرفت.شۀاسدیمرا براد قانونگذارد در راستاد توسعۀ پایدار به رسمیت  هادولتجدیدد ره حق 

در سنا   د نییریه و منرارش رنه   گذارهیسرمامعاهدۀ  توانیمد را گذارهیسرمامعاهدۀ  نیترمتحو 
یمد نام گذارهیسرمانسل جدید معاهدات  عۀوانبهو برخی ا  آن  1مۀعقد شده است، شۀاسایی ررد 2016
خارجی و توسعۀ پایندار اییناد    گذارهیسرماره توانسته است تعاد  ال م بین تعهدات دولت نسبت به  برند
صراحت توسعۀ پایندار معرفنی   ا بهبر مقدمه ره هدف معاهده ر(. عالوهZugliani, 2019: 761 - 770رۀد )

رمک به توسعۀ پایدار رشنور میزبنان    را، یکی ا  شرایط آن «سرمایه»(، در تعریف 3)1، ذیل مادۀ رۀدیم
روشۀی حق قانونگذارد رشور میزبان در جهت مۀافع عمومی خود را مورد تحفظ قرار . همچۀین بهداندیم
 رفته است.. این معاهده مورد توجه بسیار قرار گدهدیم

د مشهود گذارهیسرماد در خصو  تحو  معاهدات، ورود توسعۀ پایدار به معاهدات بۀدجمععۀوان به
است. این تحوالت، در مقدمه، بدنه و یا ا  طریق ارجاع به مصادیق توسعۀ پایندار قابنل شۀاسنایی اسنت.     

بیشترد ا  ارجاع مستقیم بنه   ، مواردمؤخرره در معاهدات  دهدیمبررسی تاریخی معاهدات مۀعقده، نشان 
 گنذار هیسنرما توسعۀ پایدار و همچۀین اییاد تعاد  بین تعهدات دولت میزبان نسبت بنه توسنعۀ پایندار و    

خارجی وجود دارد. مقدمۀ معاهدات نیز ا  اهمیت بسزایی برخوردارند، چراره حتی در نبود ارجاع صریح به 
همسو رردن تعهدات موا د دولت میزبان نسبت بنه جمعینت    در مقام تفسیر، براد تواندیمتوسعۀ پایدار، 

 خارجی استفاده شود.  گذارهیسرمارشور، توسعۀ پایدار و 

                                                           
1. Morocco – Nigeria Bilateral Investment Agreement, 3 December 2016. 
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 یریگجهینت

یک اصنل   عۀوانبهطورره اشاره شد، امرو ه با توجه به رثرت استعما ، مفهوم توسعۀ پایدار حداقل همان
. مفهنوم توسنعۀ پایندار در سنیاقی در حقنوق      ی شۀاسایی شده اسنت المللنیبدر حا  وهور حقوق عرفی 

د گنذار هیسنرما پدیدار و رشد و قوام یافت ره پیشتر یک نظام حقنوقی غیرمۀعطنف حماینت ا      المللنیب
د وهور پیدا رنرده بنود. قنوت گنرفتن     گذارهیسرماخارجی در نتییه معاهدات متعدد دوجانبه یا چۀدجانبۀ 

ی را تحنت  المللن نیبن د گذارهیسرمانظام حقوقی حارم بر  جیتدربه المللنیباصل توسعۀ پایدار در حقوق 
 . دهدیمتأثیر قرار 

ی را در پرتو مفهوم توسعۀ پایدار بررسی رنرد. روشنن   خارجد گذارهیسرمااین نوشتار تحوالت حقوق 
یمو د را پیدا ررده است فردمۀحصربهد اخیر جایگاه هاسا شد ره توسعۀ پایدار در معاهدات مۀعقده در 

د قلمداد ررد. براد مثا  تعهدات مربون به توسعۀ پایدار گذارهیسرماتغییر معاهدات  نیترمهم آن را توان
)مانۀد رشنورهاد   افتهیتوسعهیا  فرستهیسرمامتعددد ره توسط رشورهاد  نامۀموافقتصریح در  طوربه

توسعه )مانۀد جمهورد اسالمی ایران و  یا در حا  ریپذهیسرماد رشورهاعضو اتحادیۀ اروپایی و رانادا( و 
به وجود جایگاه مشخصی براد تعهندات ناشنی    توانینممرارش( وارد و تثبیت شده است، لکن همچۀان 

 شد.  قائلد گذارهیسرماا  توسعۀ پایدار در معاهدات 
 هنا دولنت هدف معاهده و اهنداف   عۀوانبهبیشتر ارجاعات به توسعۀ پایدار در معاهدات، در بخش مقدمه 

در مقام مقایسه با معاهدات سۀتی، باید تحوالت اخیر این معاهدات ارج نهاده شوند  شکیب. ردیگیمصورت 
معۀی ره بنا مشناهدۀ اینن    انگاشت. بدین هادولتد در تکالیف و اختیارات ریتأثوجود آنها را فاقد  توانینمو 

د رۀد و ار شنی  ریگمیتصمرادایم سۀتی معاهدات ، نباید تۀها براساس همان پارۀۀدهیدگیرستحوالت، مرجع 
د توسنط مراجنع   گذارهیسرماد توسعۀ پایدار در مقام تفسیر معاهدات رونیا ابراد این تحوالت قائل نشود. 

واقع شود تا این مراجع بتوانۀد بنا تفسنیر پویناد اینن تعهندات همگنام بنا         مؤثربسیار  تواندیمحل اختالف 
و سۀیش مشروعیت این معاهدات و تصمیمات مربون به آن  هاار شد ا  تغییر اانهنشانتقادات رو  ره خود 

است، نسبت به اییاد تۀاسب روشن ا  طریق رویۀ قضایی اقدام رۀۀد. بدیهی است ره اییاد هرگونه تغییر در 
  دولنت و  ا  اعمنا  دهین دانین   گنذار هیسرمامتن معاهدات و یا نحوۀ تفسیر آنها نباید به عدم جبران خسارت 

 خارجی مۀیر شود. گذارهیسرماحمایت ا   رموجهیغرلی راهش  طوربه
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