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چکیده
المللـی  و در فقدان یک معاهده جامع بـین ه پنجاهگذاري از اواخر دهمعاهدات دوجانبه سرمایه

گـذاري  گذاري باشد، براي حمایت هرچه بیشـتر از سـرمایه  الملل سرمایهبخش حقوق بینکه انتظام
اي جهت تضمین و امنیـت  بر اساس این معاهدات، تعهدات فزاینده. خارجی پا به عرصه وجود نهاد

زمـان متعهـد بـه رعایـت و     ود ولـی دول میزبـان، هـم   شـ گذار خارجی بر دول میزبان بار مـی سرمایه
بسـیار محـل اعتناسـت بررسـی     روي در مقالـه پـیش  حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه 

هنجاریـافتگی نسـبی نظـام حقـوق     علیـرغم .تعهدات نامتجانس در نظام بین المللـی اسـت  مناسبات 
تقابل با حقوق  ناظر بر سرمایه گذاري خارجی، شاهد آثار نامطلوب و بعضاً نقض الملل بشر در بین

در این راستا و با لحاظ کمبـود  ادبیـات حقـوقی در ایـن زمینـه رویـه       . این حقوق بنیادین می باشیم
.برخی محاکم بین المللی در موضوع مارالیبان مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته است

هـاي  الملـل بشـر، داوري  گذاري، حقوق بیندات دوجانبه سرمایهمعاه:يکلیدواژگان
گذاري، تعهدات بنیادینسرمایه
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مقدمه
الملـل بشـر، بسـیار    گذاري و حقـوق بـین  الملل سرمایهدر سالیان اخیر، ارتباط میان حقوق بین

(Peterson & Gray, 2005: 5).مورد توجه قرار گرفته است
ایـن  اي درهاي علمی فزاینـده پرسش1

المللی حقـوق بشـر بـه چـه نحـو و      ها ناشی از قواعد بینخصوص شکل گرفته که تعهدات دولت
تـرین منبـع حقـوق    عنـوان مهـم  بـه -المللـی  گـذاري بـین  تواند بر معاهـدات سـرمایه  چه میزان می

ها بـراي حمایـت و ارتقـاي    سو ممکن است دولتاز یک. تأثیر بگذارد-گذاريالملل سرمایهبین
شـان يحقوق بشر به تنظیم بازار و دخالت در آن بپردازند یا اینکه تعهدات حقـوق بشـر  وضعیت

نـوعی  توانـد بـه  گذاري بدانند که ایـن خـود مـی   موجب معاهدات سرمایهرا مقدم بر تعهداتشان به
از ســوي دیگــر ممکــن اســت برخــی اقــدامات   . گــذار خــارجی را نقــض کنــد حقــوق ســرمایه

در ایـن صـورت،   . پـذیر شـود  ب نقض حقوق بشر در کشور سرمایهگذاران خارجی، موجسرمایه
هـاي  توانـد مـانعی در جهـت حمایـت    گذار خارجی مـی پرسش آن است که آیا این رفتار سرمایه

در یطـورکل گـذاري بـه  گذار شود؟ معاهدات سـرمایه نامه براي سرمایهقانونیِ مندرج در موافقت
گونه صراحتی در خصوص تعهـدات  ده و هیچخصوص رعایت و احترام به حقوق بشر ساکت بو

هـاي قـانونی نسـبت بـه     تعمـیم حمایـت  «:معتقـد اسـت  راجاهسورنا. ها ندارندبشري دولتحقوق
گـذاري  الملـل سـرمایه  ثباتی در عرصه حقـوق بـین  محیطی موجب بیحقوق بشر و مسائل زیست

(Sornarajah, 2010: 77).گـذاري خـارجی اسـت   شود که تنها هدف آن، حمایـت از سـرمایه  می

هـا در  هـا مـانع بزرگـی بـراي دولـت     گونه محـدودیت دانان معتقدند که اینبرخی دیگر از حقوق
بنـابراین، امکـان بـروز    (Bachand & Rousseau, 2003: 3).استشانيایفاي تعهدات حقوق بشر

لملـل بشـر   اگذاري و حقوق بـین الملل سرمایهموجب حقوق بینتعارض تعهدات دولت میزبان به
.وجود دارد

گــذاري الملـل بشـر و حقـوق سـرمایه    در دوران پـس از جنـگ جهـانی دوم، بـه حقـوق بــین     
، مناسبات میان این دو یـا  یقتدر حق. شدالملل نگریسته میعنوان دو قسمت مجزاي حقوق بینبه

شـر، نگرانـی   لیکن در دهه اخیر، نهادها و فعـاالن حقـوق ب  . ناچیز بود یا اینکه اصالً وجود نداشت
هـاي  توانـد حمایـت  المللـی کـه مـی   گذاري بـین نامه سرمایهفزاینده خود را نسبت به مفاد موافقت

ها ناشی از مستندات نقـض حقـوق بشـر و    این نگرانی. حقوق بشري را تضعیف کند، ابراز داشتند
1. See also: M. Hirsch, “Interactions between Investment and Non-investment
Obligations in International Investment Law”, 2006, paper for the International Law
Association’s Committee on the International law on Foreign Investment, available at:
http://papers.ssrn.com/so 13/papers; A. V. Aaken, “Fragmentation of International Law:
The case of International Investment Protection”, FinnishYearbook of International Law,
2003, vol. VVII, pp. 91-130; H. Mann, “International Investment Agreements, Business
and Human Rights: Key Opportunities”, International Institute for the Sustainable
Development. 2008.
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قـوق  گذاران در نقاط مختلـف جهـان اسـت؛ امـا تـاکنون ح     ناشی از عدم کنترل اقدامات سرمایه
گذاري بـر حقـوق   هاي دوجانبه و چندجانبه سرمایهنامهاي به مسئله تأثیر موافقتالمللِ معاهدهبین

المللـی در سراسـر جهـان کـه بیشترشـان      گذاري بـین کثرت معاهدات سرمایه. استبشر نپرداخته 
ی توسعه منعقدشده، موجـب تغییـرات بسـیاري در قـوانین داخلـ     میان کشورهاي صنعتی و درحال

بشري در مباحث اقتصـادي و  در عمده این موارد، مالحظات حقوق. کشورهاي میزبان شده است
گـذاري خـارجی مسـتقیم، مسـتلزم     پرواضـح اسـت کـه سـرمایه    . شـود حقوقی در نظر گرفته نمی

حضور در قلمرو کشور دیگري است که احتمال نقـض معیارهـاي جهـانی حقـوق بشـر در آنجـا       
گـذار خـارجی، آثـار متعارضـی در برخـورداري از      اقـدامات سـرمایه  غالب اوقـات،  . وجود دارد

دارد، نظیـر حـق بـر تشـکیل اتحادیـه و سـندیکا، آزادي بیـان، آزادي        مصادیق حقوق بشـر دربـر  
مذهب، برخورداري از تضمینات قانونی در قبال بازداشت خودسـرانه و رفتارهـاي غیرانسـانی در    

,Bachand& Rousseau).پذیرکشور سرمایه گـذار،  در برخـی مـوارد، اقـدامات سـرمایه    (6 :2003
الملل اسـت،  موجبات نقض فاحش حقوق جهانی بشر را که بعضاً متضمن قواعد آمره حقوق بین

گـذار مقـرر نشـده و    بشـري بـراي طـرف سـرمایه    در این صورت، الزامات حقوق. آوردفراهم می
گـذاري  قـوق بشـر در اثـر سـرمایه    اولـی، حقـوقی را بـراي دادخـواهی قربانیـان نقـض ح      طریـق به

هـاي حقـوقی چنـین معاهـداتی، جایگـاه      نظر به ویژگیاین تحقیق با امعان. بینی نکرده استپیش
الملل حقوق بشر را بررسی و آثار اعمال معاهدات مذکور بر وضعیت حقوق بشـر را  تعهدات بین

.کندوتحلیل میتجزیه

گذاري خارجیهاي معاهدات سرمایهویژگی.1
گذاري این است که در اغلب مـوارد، ایـن معاهـدات بـین     از خصایص بارز معاهدات سرمایه

کشـند کـه همـواره در حقـوق     ها آن نـابرابري را بـه تصـویر مـی    آن. شودطرفینِ نابرابر منعقد می
توسـعه نیـز مبـادرت بـه انعقـاد چنـین       این ادعا که کشورهاي درحال. الملل وجود داشته استبین

تواند پوششی در مقابل این حقیقت باشد کـه بـاالخره یکـی از    کنند نمیبا یکدیگر میمعاهداتی 
اســاس و بنیــاد انعقــاد چنــین . ایــن کشــورها، صــادرکننده ســرمایه در مقابــل کشــور دیگــر اســت

درواقـع، رابطـه دوسـویه    . اي است که دریافـت شـده اسـت   معاهداتی، تعهد به حمایت از سرمایه
. شـود سـویه مـی  عدم تناسب فناوري و سرمایه کشورها تبدیل به رابطه یـک انتقال سرمایه به دلیل

شـود، ازجملـه اینکـه ایـن     هاي نابرابر حاصل مـی این تبادل قدرتیجهاي درنتمالحظهمسائل قابل
گـذار بـراي انتقـال حتمـی سـرمایه      معاهدات دربردارنده تعهدات محکمی بر عهده طرف سرمایه

الوقـوع اسـت بـه تحدیـد     این اعتقاد که انتقال سرمایه خارجی قریـب پذیر باکشور سرمایه. نیست
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نحو بارزي تضعیف خواهـد  حاکمیت به. نهدحاکمیت خود به امید جذب این سرمایه، گردن می
وفصـل اختالفـات   المللی حلگذاري خارجی منوط به اعمال سازوکارهاي بینشد چراکه سرمایه

(Sornarajah, 2010: 178). سرمایه استیرندهبدون ارجاع به قواعد سرزمینی کشور پذ

بخشیدن به قواعـد حمـایتی   المللی شاهد چندین مرتبه تالش نافرجام براي انتظامتاکنون، جامعه بین
ازجملـه موانـع   . گـذاري خـارجی در قالـب یـک معاهـده چندجانبـه بـوده اسـت        در خصوص سـرمایه 

فرسـت در ایـن خصـوص    پـذیر و سـرمایه  مایهموجود، عدم توافق و اشتراك منافع میان کشورهاي سـر 
توسعه، استانداردهاي کلـی را در قالـب معاهـدات    رسد کشورهاي درحالاست، چراکه بعید به نظر می

این عدم توافق بعـد از وقـوع   . اي بر حاکمیت ملی آنان باشد، بپذیرندچندجانبه که ممکن است خدشه
هـا بـراي   تـوان گفـت اگرچـه تـالش    که مینحويهنیز تشدید شده ب2008بحران مالی جهانی در سال 

ازپـیش یشاي کماکان ادامه دارد، امکان توافق بر قواعد بنیـادینی در ایـن زمینـه، بـ    انعقاد چنین معاهده
گـذاري بـه بهتـرین شـکل     دشوار شده اسـت؛ بنـابراین در چنـین فضـایی، معاهـدات دوجانبـه سـرمایه       

توانـد  سـختی مـی  که معاهدات چندجانبـه بـه  ده باشد درحالیتواند حافظ منافع دوجانبه طرفین معاهمی
1.این منافع را با یکدیگر آشتی دهد

(Sornarajah, 2010: 183)

رغـم سـاختارهاي متفـاوت، بعضـاً از الگـوي خاصـی       گذاري، علـی معاهدات دوجانبه سرمایه
-1: دهنـد پوشش مـی ها عمدتاً پنج حوزه بنیادین را آن. پیروي کرده و نیز محتواي یکسانی دارد

رفتـار مناسـب و عادالنـه    -3گذاران خـارجی،  پذیرش سرمایه-2گذار، تعریف سرمایه و سرمایه
ــرمایه  ــوص س ــذاران، در خص ــادره،   -4گ ــورت مص ــارت در ص ــران خس ــازوکارهاي -5جب س

هـاي  منظـور توسـعه حمایـت   معاهـدات مـذکور بـه   . گـذاري وفصل اختالفات ناشی از سرمایهحل
تـرین  از مهـم . اندگذار خارجی طراحی شدهو تضمین اعمال رفتار ملی نسبت به سرمایهجانبه همه

گذاري در مقابل مصادره، بـدون جبـران خسـارت    هاي چنین معاهداتی حمایت از سرمایهویژگی
المللـی، نـه صـرفاً میـان     واسـطه داوري بـین  ویـژه بـه  آوردن ضمانت اجراهاي حقوقی، بـه و فراهم

(Subedi, 2008: 84).پذیر استگذار و کشور سرمایهان سرمایهها بلکه میدولت

گـذاري کشـورهاي   معاهدات مذکور بر این فرض استوار است کـه موجـب ارتقـاي سـرمایه    
المللی پـول،  شود چراکه بانک جهانی و صندوق بینپذیر میفرست در کشورهاي سرمایهسرمایه

یافتـه ترغیـب   ن معاهـداتی بـا کشـورهاي توسـعه    توسعه را به انعقاد چنیهمواره کشورهاي درحال
2.کنندمی

(Tobin & Ackerman, 2003)

1. See also: A. Carty, “Critical International Law: Recent Trends in the Theory of
International Law”, EJIL, 1991, Vol. 2, p. 66.
2. See also: E. Neumayer and L. Spess, “Do Bilateral Investment Treaties Increase
Foreign Direct Investment to Developing Countries?”, World Development, 2005, Vol.
33, No. 10, pp. 1567-85.
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اي از اسـتانداردهاي رفتـاري موجـود نسـبت بـه      هدف این معاهدات، صرفاً احصـاء مجموعـه  
المللـی بـین دولـت و    بینـی سـازوکارهاي داوري بـین   گـذاران خـارجی نیسـت بلکـه پـیش     سرمایه
تـوان ادعـا کـرد کـه انعقـاد چنـین       طـور قـاطع نمـی   ه ذکر اسـت کـه بـه   الزم ب. گذار استسرمایه

. معاهداتی لزوماً انتقـال سـرمایه از کشـورهاي صـنعتی بـه جهـان سـوم را در پـی خواهـد داشـت          
مثال، کشور برزیل، نمونه بارز کشوري است که بدون اینکه طرف ایکسید واقع شـود یـا   عنوانبه

بولیوي نیـز  . هاي خارجی شده استسرمایهیندهه جذب فزامعاهدات دوجانبه منعقد کند، موفق ب
ــی ــت تنظــیم ســرمایه   عل ــده جه ــاي محدودکنن ــال معیاره ــم اعم ــذب  رغ ــه ج ــق ب ــذاري، موف گ

1.گذاري خارجی شده استسرمایه
(Mann & Moltke, 2008: 86)    کشـورهاي مختلـف، هریـک

توسعه، امیدوار بـه جـذب   کشورهاي درحال. هاي مختلفی در انعقاد چنین معاهداتی دارندنگرش
یافتـه، غالبـاً بـه دنبـال تسـخیر بـازار و       انـد و کشـورهاي توسـعه   هـاي خـارجی  هرچه بیشتر سرمایه

جوار، استفاده از نیروي کـار ارزان، مـواد   هاي ایجادشده در کشورهاي همبرداري از فرصتبهره
. ض مالیاتی نازل هسـتند محیطی و عواربشري، زیستاولیه در کشورهایی با استانداردهاي حقوق

یافته، معاهدات مذکور، چارچوب مناسبی را جهـت شـفافیت، پایـداري    زعم کشورهاي توسعهبه
تضمین مناسـب در مقابـل مخـاطرات سیاسـی     . آوردبینی و تضمین سرمایه فراهم میقابلیت پیش

گــذاران خــارجی، ابــزاري جهــت گرایــی و امکــان مصــادره امــوال ســرمایه ازجملــه رشــد ملــی
بینی سازوکار داوري جهـت  سرمایه و پیشیرندههاي پذشدن، محدود کردن اختیار دولتجهانی

گـذاري  هاي معاهدات دوجانبـه سـرمایه  ترین ویژگیگذاري، از مهموفصل اختالفات سرمایهحل
.است

دهنـده سـازوکارهاي توسـعه مشـمول اسـتانداردهاي      گذاري، نشـان معاهدات دوجانبه سرمایه
ایـن  . الملـل عرفـی اسـت   موجـب حقـوق بـین   گـذار خـارجی بـه   جود نسبت به سـرمایه رفتاري مو

الملـل را  گذار خارجی به نسـبت حقـوق بـین   معاهدات، غالباً حمایت فراتري در خصوص سرمایه
گذار در معاهدات مـذکور، بـراي   هاي زیاد از سرمایهحمایت(Subedi, 2008: 91).کندلحاظ می

مداخلـه آن در موضـوعات   د، ازجملـه محـدود کـردن اراده و عـدم    تر، تبعـاتی دار طرف ضعیف
سازي انـرژي  در راستاي برنامه خصوصی90مثال، آرژانتین در اوایل دهه عنوانبه. اقتصادي است

، آرژانتـین  90در اواخـر دهـه   . نامـه دوجانبـه منعقـد کـرد    امریکا موافقتمتحدهیاالت کشور، با ا
اي بـازنگري  هاي مالیاتی و تعرفهنیز در قبال بحران، در سیاستدولت. دچار بحران اقتصادي شد

گـذاري  نامه سـرمایه گذاري معتقدند که دالیل یقینی در خصوص رابطه میان موافقتنظران عرصه سرمایهبسیاري از صاحب.1
اي جـذب  انـد، سـرمایه  ري از کشورها کـه طـرف چنـین معاهـداتی بـوده     بسیا. المللی و جذب سرمایه خارجی وجود نداردبین

.انداند موفق به جذب چشمگیر سرمایه خارجی شدهدرمقابل، کشورهایی که چنین معاهداتی را منعقد کرده. اندنکرده
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هـاي امریکـایی شـد کـه در بخـش      هـاي ترمیمـی باعـث متضررشـدن شـرکت     این سیاسـت . کرد
.گذاري کرده بودندشدة انرژي سرمایهخصوصی

نامه مـذکور علیـه آرژانتـین اقامـه دعـوا      موجب موافقتبا این ادعا بهCMSشرکت امریکایی 
نزد ایکسـید بـا اسـتناد بـه دکتـرین      1رهاي خود در قضیه مذکوآرژانتین در دفاع از سیاست. کرد

الملـل  هـا کـه کمیسـیون حقـوق بـین     مواد راجع به مسـئولیت دولـت  25ضرورت مصرح در ماده 
تدوین کرده است اظهار داشت که اقدامات مذکور را به علت حمایت از حقوق و منافع بنیـادین  

انش انجام داده است؛ اما دادگاه با رد اسـتدالل آرژانتـین، ادعـاي نقـض رفتـار      اقتصادي شهروند
نامـه بـین آرژانتـین و ایـاالت متحـده را محـرز       موافقـت 2مـاده  2مناسب و عادالنه بر اساس بنـد  

(Subedi, 2008: 93).دانست

دات، موجـب ایـن معاهـ   بـه . هـاي بـارز معاهـدات دوجانبـه اسـت     ارجاع به داوري ازجمله ویژگـی 
وفصـل  جهت حـل ) نظیر ایکسید(پذیر را به توسل به داوريگذار محق است که کشور سرمایهسرمایه

معاهدات مذکور دربردارنده مقرراتی است کـه در صـورت عـدم    . گذاري ملزم کنداختالفات سرمایه
پـذیر  تمکین میزبان در خصوص تعیـین داور، امکـان داوري را حتـی بـدون مشـارکت کشـور سـرمایه       

.المللی استوفصل اختالفات در سطح بیناین یک نوآوري در تاریخ حل. آوردفراهم می
گـذاري،  درنهایت، با عنایت به مطالب مذکور، بدیهی اسـت کـه معاهـدات دوجانبـه سـرمایه     

یافتـه و  گـذاري بـین کشـورهاي توسـعه    سازوکارهاي مهمی جهت حاکمیـت بـر روابـط سـرمایه    
المللـی باشـد،   المللـی کـه مـورد اجمـاع جامعـه بـین      یـک سـند بـین   در نبـود  . توسعه استدرحال

. الملـل عرفـی اسـت   دار استمرار قواعد حمـایتی برگرفتـه از حقـوق بـین    معاهدات دوجانبه، عهده
واسـطه معاهـدات مـذکور از کشـورهاي     رغـم ابهامـاتی کـه در خصـوص انتقـال سـرمایه بـه       علی

دهنده قواعـدي اسـت کـه    معاهدات مذکور نشانپذیر وجود دارد، وجودفرست به سرمایهسرمایه
.آوردگذاران به عمل میاي از منافع سرمایهحمایت گسترده

گذاريجایگاه حقوق بشر در معاهدات دوجانبه سرمایه. 3
الملـل  الملل، یکی حقوق بیننیمه دوم قرن گذشته، شاهد توسعه دو حوزه متفاوت حقوق بین

هاي حقـوقی داراي  گرچه هردوي این رژیم-الملل بشر بوده نگذاري و دیگري حقوق بیسرمایه
بـار  لـذا بـا عنایـت بـه آثـار زیـان      . هم تحدید حاکمیت دولت اسـت اند و آنمیراث مشترکی بوده

گذاري بر حقوق بشر، آنچه بسـیار محـل اعتناسـت بررسـی نحـوه حـل       معاهدات دوجانبه سرمایه
ابهامـاتی کـه همـواره در ذهـن بسـیاري از      . نس اسـت المللیِ نامتجاتعارض میان این تعهدات بین

1 . CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSID Case No.ARB.
ARB/01/8,2005.
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گرفته، راجع به گذاري شکلهاي داوري اختالفات سرمایهالمللی و نیز در دادگاهدانان بینحقوق
ــوق    ــدات حق ــرفتن تعه ــان درنظرگ ــی امک ــل    بررس ــداتش در مقاب ــورد تعه ــت در م ــري دول بش

گـذار، دولـت   گـذاري کـه سـرمایه   در بسیاري از اختالفات سرمایه. گذاران خارجی استسرمایه
دانـد در مقابـل دولـت میزبـان بـه      هـاي حقـوقیِ منـدرج در معاهـده مـی     میزبان را ناقض حمایـت 

.کنداش استناد میتعهدات حقوق بشري

گذاريبشري در معاهدات دوجانبه سرمایهتعهدات حقوق. 3-1
الملل و حقوق بشـر صـورت   ت بیناي در رابطه با تجارمالحظهتحقیقات نسبتاً قابلینکهباوجودا

گـذاري  المللی حاکم بر سـرمایه گرفته است، تحقیق و کاوش در باب ارتباط میان سازوکارهاي بین
بدون شک، این مسئله حاصـل ایـن امـر اسـت     1.ندرت صورت گرفته استخارجی و حقوق بشر به

مـدتاً تحـت لـواي    المللـی، ع بـین شـده ینگـذاري خـارجی بـه علـت فقـدان قواعـد تـدو       که سرمایه
گذاري اسـت کـه غالبـاً سـاختار واحـد و همـاهنگی نـدارد و        معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه

گـذاري، فاقـد شـفافیت اسـت و سـاختاري      عالوه، سازوکارهاي حل اختالفـات ناشـی از سـرمایه   به
مالحظـات  گذاري، دربردارنـده  ناهمگون دارد؛ بنابراین، ممکن است برخی قضایاي داوري سرمایه

معاهـدات مـذکور، غالبـاً    . بشري باشد، امـا لزومـاً موردتوجـه عمـومی قـرار نخواهـد گرفـت       حقوق
هـاي جهـانی حقـوق    بشري برگرفته از معاهـدات و کنوانسـیون  دربردارنده هیچ نوع تعهدات حقوق

بشـري ماننـد رعایـت حقـوق بشـر در      به دیگر سخن، شروط حقوق. بشر براي طرفین معاهده نیست
2.شـود ندرت گنجانـده مـی  گذاري بهل سرمایهاعما

(Peterson & Gray, 2005: 8) عنـوان نمونـه،   بـه
، )2008(بشري در مدل معاهدات دوجانبه آلمـان  گونه استناد صریحی نسبت به تعهدات حقوقهیچ

مشـاهده  ) 2004(یا ایـاالت متحـده   ) 2005(و انگلستان ) 2003(، هند )2003(، چین )2005(فرانسه 
(Reiner & Schreuer, 2009: 32).شودینم

بشري در این معاهدات، ریشـه در ایـن حقیقـت دارد کـه ایـن      عدم تصریح به تعهدات حقوق
وصف، این مسئله همواره بااین. گذاري استمعاهدات، صرفاً اسناد تجاري مبتنی بر منافع سرمایه

گـذاري بـه   معاهـدات سـرمایه  از الگوي واحد پیروي نکرده است؛ چنانچـه در سـالیان اخیـر، در   
:ك.الملل و حقوق بشر، نبراي مطالعه بیشتر در خصوص ارتباط میان تجارت بین.1

R. Howes and MakauMatua, “Protection Human Rights in the Global Economy:
Challenges for the World Trade Organization”, International Center for Human Rights
and Democratic Development, 2000; Economic and Social Council, “Globalization and
Its Impact on the Enjoyment of all Human Rights.
2. See also: L. Davernejad, “Strengthening the Social Dimension of International
Investment Agreement by Integrating Codes of Conduct for Multinational Enterprises”,
OECD Global Forum on International Investment, March 2008, are available at:
www.oecd.org/investment/gfi-7, p. 8.
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گـذاري،  عنوان مثال، معاهـده چندجانبـه سـرمایه   به. بشري نسبتاً توجه شده استمالحظات حقوق
بشري مربـوط  و تعیین حداقل استانداردهاي حقوق1ایجاد بازار مشترك در شرق و جنوب آفریقا

& MIAMESA). ته اسـت عنوان دستورالعملی براي اجالس وزرا مقرر داشگذاري را بهبه سرمایه

Art.7.(2)(d)(iii))
2007گذاري نروژ در سال نویس مدل معاهدات سرمایهتوان به مقدمه پیشهمچنین می

اشاره کرد که مقدمه آن، تعهدات طرفین معاهده را به دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر 
موجب حقوق ا تعهداتشان بهاین تعهدات در تطابق ب. کندهاي بنیادین، ازنو تصدیق میو آزادي

.تالملل، شامل اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر اسبین
(http://investmenttreatynews.org/cms/news/archive, 2009)

نیـز  (EFTA)نامه تجارت آزاد بین سنگاپور و اتحادیه تجـارت آزاد اروپـا  در مقدمه موافقت
طور مـوردي نیـز برخـی معاهـدات در     ها بهعالوه بر این نمونه2.بشر شده استاشاراتی به حقوق

انـد کـه عمـده آن،    محیطی و استانداردهاي کار توجه کـرده متن اصلی خود به مالحظات زیست
ندرت مواضعشان را در خصوص ارتبـاط  ها بهدولت. معاهدات کانادا و ایاالت متحده امریکاست

(UNCTAD, 2009: 3).کننـد گـذاري، شـفاف و آشـکار مـی    سرمایهمیان حقوق بشر و معاهدات

هـاي اقتصـادي و   هاي تخصصی سازمان ملل متحـد و نیـز سـازمان همکـاري    وصف، آژانسبااین
کنـدي، شـروع بـه شناسـایی مناسـبات میـان حقـوق بشـر و معاهـدات          هرچند بـه (OECD)توسعه
دهنـده عـدم تصـریح    دات دوجانبـه، نشـان  درنهایت، بررسی عمده معاه3.اندگذاري کردهسرمایه

.بشري و عدم ایجاد هرگونه تعهدات ماهوي براي طرفین معاهده استتعهدات حقوق

گذاريهاي سرمایهبشري در داوريجایگاه دفاعیات حقوق. 3-2
گذاري در بررسی نقـض تعهـدات   باید گفت که داوران در حل اختالفات سرمایهیطورکلبه

1. Multilateral Investment Agreement for the Market of Eastern and Southern Africa.
اصـوالً  . تواند الزاماتی براي طرفین معاهده دربرداشته باشدسمت مقدمه معاهده نمیصرف چنین اشاراتی به حقوق بشر در ق. 2

کـرات بـه مقدمـه رجـوع     المللـی دادگسـتري در آراي خـود بـه    گونه که دیوان بینمقدمۀ معاهده، تنها در تفسیر معاهده، همان
.1969عهدنامه حقوق معاهدات 31ماده 2بند : ك.ن. کرده، تأثیر دارد

از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملـل  11/2002عنوان مثال، کمیسیون فرعی حمایت و ارتقاي حقوق بشر، طی قطعنامه به.3
گـذاري تهیـه کنـد کـه مشـتمل بـر مالحظـات        درخواست کـرد کـه گزارشـی در خصـوص حقـوق بشـر، تجـارت و سـرمایه        

حقـوق بشـر در خصـوص آزادسـازي     ایـن گـزارش، چهـارمین گـزارش کمیسـر عـالی       . سـازي باشـد  بشري خصوصـی حقوق
شـدن بـا تأکیـد بـر     هاي تجاري حقوق مالکیت فکـري، جهـانی  ها مربوط به جنبهسایر گزارش. گذاري و تجارت استسرمایه

E/CN.4/Sub.2/2003/9, 2 July 2003.تجارت محصوالت کشاورزي و آزادسازي تجارت خدمات بود
:ك.و توسعه نیز نهاي اقتصاديدر زمینه اقدامات سازمان همکاري

“The Relevance of Non-Investment Treaty Obligations in the Adjudication of
Investment Disputes”, OECD Secretariat Scoping Paper, Prepared by LahraLiberti, 6
March, 2009.
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گـذار  و عمدتاً متمرکز بر حقوق و مزایاي سـرمایه 1یار قانونی برخوردار نبودهبشري از اختحقوق
(Davarnejad, 2008: 8).هستند

عنـوان  وصف، این به آن معنا نیست که حقوق بشر نباید بـه بااین2
هــاي گــذاري تفســیر و اعمــال شــود؛ چنانچــه در شــماري از داوري بخشــی از تعهــدات ســرمایه

3.بشر استناد شده استگذاري به حقوقسرمایه

کـه قواعـد و مقـررات    شـده یرفتـه گذاري پذهاي سرمایهاین مسئله در حال حاضر در داوري
الملـل اسـت کـه ایـن خـود      گذاري، مشتمل بر کلیت حقوق بـین اعمال در اختالفات سرمایهقابل
4.بگیردالملل را نیز دربرهاي غیراقتصادي حقوق بینتواند سایر جنبهمی

(Suda, 2005: 66)

، دادگاه این مسـئله را تصـدیق   80گذاري در دههعنوان نمونه در جریان یک داوري سرمایهبه
عنـوان ادلـه دفـاعی    کرد که تعهدات ناشی از سایر معاهداتی که دولت میزبان آن متعهد شده، بـه 

ر ایـن  یـک دادگـاه ایکسـید د   . گذاري خارجی قابل اسـتناد اسـت  دولت میزبان در مقابل سرمایه
موجب کنوانسـیون حمایـت   نحو بارزي تعهداتی را که دولت میزبان بهبه) SPP V. Egypt(قضیه

6.شود تصدیق کردتواند دارامی5از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی

عهدنامـه  31مـاده  3بند ) ج(گونه که در قسمت موجب قواعد تفسیر معاهده، همانداوران به

اند کـه صـرفاً نقـض    معاهده منشور انرژي مقرر داشته26ماده2و 1پیمان نفتا و همچنین بند 1116ماده 1عنوان مثال، بند به.1
.تعهدات مندرج در معاهده، قابلیت ارجاع به داوري دارد

کند، اراده خـود را جهـت تشـکیل یـک     وفصل اختالف استناد میگذار خارجی به مواد راجع به حلزمانی که یک سرمایه.2
وفصـل  لـذا صـالحیت دادگـاه، صـرفاً محـدود بـه حـل       . داردابراز میدادگاه داوري که صالحیتش در مفاد معاهده مقرر شده 

.گذاري استاختالفات سرمایه
ها براي تفسیر و تعریف سلب مالکیت و مصادره غیر مستقیم به رویـه دادگـاه   گذاري، دادگاهدر برخی از اختالفات سرمایه.3

Ronaldعنـوان مثـال در قضـیه    بـه . انـد اروپایی حقوق بشر متوسل شـده  Lauder v. Czech Republic   دادگـاه اظهـار
گذاري بین ایاالت متحده امریکا و جمهـوري چـک، تعریـف نشـده     داشت که مصادره غیرمستقیم در معاهده دوجانبه سرمایه

.لذا داوران براي تعریف مصادره غیرمستقیم به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر رجوع کردند. است
.Fireman’s Fund vدر قضیه  Mexicoشدن مفهوم سلب مالکیـت بایـد بـه    دادگاه داوري اظهار داشت که براي روشن

:ك.ن. کندرو به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر استناد میهاي قضایی توجه کرد و ازاینسایر رویه
Fireman’s Fund Insurance Company v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB
(AF)/02/01, Award of July 17, 2006, paras. 171–173. Ronald Lauder V. Czech Republic,
2001: 200-202.

گـذاري،  اساسـنامه ایکسـید معتقدنـد کـه در بسـیاري از اختالفـات سـرمایه       42ماده 1دانان با استناد به بند بسیاري از حقوق.4
هـا  بشري دولتتوانند تعهدات حقوقهاي داوري میزانی که دادگاهاند به میاعمالوفصل قابلالملل براي حلکلیت حقوق بین
.را در نظر بگیرند

5. Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage.
ی شود رد کردنـد،  گذاري خارجداوران در این قضیه امکان دریافت غرامت منافعی را که ممکن بود در آینده عاید سرمایه.6

االجراشـدن کنوانسـیون یونسـکو نسـبت بـه مصـر       الملل از زمـان الزم گذار خارجی را مغایر با حقوق بینچرا که اعمال سرمایه
.دانستندمی

Southern Pacific Properties (Middle East) Limited V. Egypt, ICSID Case No. ARB/
84/3,1992: 154.
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الملـل کـه در   توانند معاهده را در پرتو قاعده مـرتبط حقـوق بـین   میحقوق معاهدات مقرر شده،
آنچه درباره تفسیر معاهدات، محـل بحـث   . اجرا باشد تفسیر کنندروابط میان طرفین معاهده قابل

نسـبت بـه مصـادیق قواعـد آمـره، نظیـر عـدم        . الملـل مـرتبط اسـت   است تعیین قواعد حقوق بـین 
بشريِ منـدرج در منشـور ملـل متحـد، اجمـاع نسـبی       ات حقوقنژادي، منع بردگی یا تعهدتبعیض

المللی، نظیر قواعدي است کـه در  نظرات، بیشتر راجع به سایر قواعد بینوجود دارد ولی اختالف
باوجود این، باید گفـت کـه محـاکم داوري در پـرداختن بـه      . بشري وجود داردمعاهدات حقوق

هـا نسـبت بـه    تعهـدات آن در قبـال لی دول میزبـان  الملتعهدات حقوق بشري یا سایر تعهدات بین
هـاي  گـذاران خـارجی از اختیـارات تلـویحی برخوردارنـد؛ چنانچـه در مـواردي، دادگـاه        سرمایه

وفصـل اخـتالف ناشـی از نقـض     گـذاري را جهـت حـل   هاي غیراقتصادي و سـرمایه داوري، جنبه
پدیدارشــدن مالحظــات ) Mann, 2008: 25-29(1.انــدگــذاري تصــدیق کــردهتعهــدات ســرمایه

نخســت، : گــذاري در دو حالــت مختلــف مفــروض اســتهــاي ســرمایهبشــري در داوريحقــوق
گــذار خــارجی، نظیـر حــق بــر مالکیـت جهــت تفســیر   بشـري نســبت بــه سـرمایه  تعهـدات حقــوق 

(Fry, 2007: 89).اي نسبت به ويهاي معاهدهحمایت
بشري دولـت میزبـان   دوم، تعهدات حقوق2

هـا  دولـت . هایی که در قلمرو حـاکمیتی آن قـرار دارنـد   عاهدین، نظیر افراد و گروهدر قبال غیرمت
آینـد کـه تـأثیرات منفـی بـر      بعضاً با اسـتناد بـه تعهـدات مـذکور در مقـام دفـاع از اعمـالی برمـی        

.گذاران خارجی داردسرمایه

گذاراناستناد به حقوق بشر در جهت حمایت از حقوق سرمایه. الف
انـد، ایـن   گذاري در خصوص حقوق بشر سکوت کردهالب معاهدات سرمایهباوجودي که غ

گـذاران  بشري، ارتباطی به اختالفات میان سرمایهتواند به این معنا باشد که موضوعات حقوقنمی
گـذار یـا داوران بـراي تفسـیر     در برخی از قضـایاي داوري، سـرمایه  . خارجی و دول میزبان ندارد

کـه افـراد از کلیـه    درحـالی . کننـد دوجانبه، به حقوق بشر استناد میتعهدات موجود در معاهدات
هـا و  اي برخوردارنـد، شـرکت  المللـی و منطقـه  بشري بینهاي مندرج در معاهدات حقوقحمایت

ــه  ــایی حقــوق بشــر از برخــی حمایــت  اشــخاص حقــوقی صــرفاً ب هــاي موجــب کنوانســیون اروپ

، دادگـاه داوري بـا اسـتناد بـه مـوازین یونسـکو کـه مرکـز شـهر ویلنـوس           Porkerings v. Lithuaniaضـیه  عنوان مثـال، در ق به.1
(Vilnius)آمیز دولت میزبان را محرز ندانستعنوان اثر فرهنگی باستانی اعالم کرده بود، ادعاي اعمال رفتار تبعیضرا به.

Parkering-compagniet v. Lithuania, ICSID Case No. ARB/05/8, section 8.3.1
کننـد،  بشري استناد میهاي حقوقهاي وارد بر سلب مالکیت به رویه دادگاههاي داوري غالباً براي تفسیر محدودیتدادگاه.2

هـاي خودسـرانه و فراقـانونی از مالکیـت،     چرا که حق بر مالکیت خصوصی یا به دیگـر سـخن، حـق بـر رهـایی از محرومیـت      
گذاري چنـین رشـد هنجـاري نداشـته     الملل سرمایهالملل بشر، توسعه و ارتقا یافته در حقوق بینوق بینکه در نظام حقچنانآن

.است
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هــاي تجــاري و ت، ممکــن اســت شــرکتدر پرتــو ایــن واقعیــ. شــوندبشــري منتفــع مــیحقــوق
گذاري علیـه دولـت میزبـان بـا ادعـاي نقـض حقـوق بـه         جاي اقامه دعاوي سرمایهگذار بهسرمایه

گــذاري میــان رو در چنــدین داوري ســرمایهازایــن1.دادگــاه اروپــایی حقــوق بشــر رجــوع کننــد
ــه رویــه ســرمایه ــان، داوران ب ر و اعمــال بشــري جهــت تفســیقضــایی حقــوقگــذاران و دول میزب
اند بدون اینکه وارد مباحث نظـري جهـت توجیـه    گذار استناد کردههاي مربوط به سرمایهحمایت

شـده  ، در یـک دادگـاه داوريِ تشـکیل   2002در سـال  . شـوند بشـري  هـاي حقـوق  استناد به رویـه 
بـه عـدم رسـیدگی محـاکم     2موندفموجب نفتا، شرکت توسعه امالك و مستغالت کانادایی به

دادگاه داوري نیز در خصوص بررسی قواعـد حـاکم   . ا به اختالف قراردادي اعتراض کردامریک
6مـاده  1بر این ادعا به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر در خصوص حق دسترسی به محاکم بند 

در قضـیه  3.الملـل اسـتناد کـرد   عنوان یک استاندارد حقـوق بـین  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به
دولت مکزیک نیز دادگاه داوري براي تفسیر تعهـدات منـدرج در معاهـده دوجانبـه     علیه 4تکمد

بشـري  قضـایی حقـوق  به رویه5گذاري در خصوص سلب مالکیتگذاري نسبت به سرمایهسرمایه
بـه رویـه دادگـاه اروپـایی حقـوق بشـر       6در خصوص معیارهاي تناسب با توجه به منـافع عمـومی  

Azurixدر قضیه 7.کندرجوع می v. Argentina نیز که دولت آرژانتین با ادعـاي عـدم   2006سال
گذاري با تعهد به حمایت از منافع عمومی در پروژه خـدمات آب  انطباق معاهده دوجانبه سرمایه

اشاره کرد که متعاقب اقامـه دعـواي   ) یوکوس(یهگذاران در کمپانی نفتی روستوان به رویه حقوقی سرمایهعنوان مثال میبه.1
علیـه  آموتونمونه دیگر، شرکت با مسئولیت محدود . حقوق بشر مطرح کردگذاري، شکایتی را نیز در دادگاه اروپاییسرمایه

داوران در رأي نهایی خود تصریح کردند که خواهان، شـکایتی را نیـز علیـه دولـت اوکـراین در دادگـاه       . دولت اوکراین بود
:اروپایی حقوق بشر مطرح کرده است

Amto award at: ita.law.unic.ca/documents/AmtoAwards.pdf.
2. Mondev.

کنـد، بـاوجودي کـه آن برگرفتـه از یـک نظـام حقـوقی        دادگاه داوري به تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر استناد مـی .3
عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر اسـت کـه   این تصمیمات مربوط به حق بر دادخواهی به«:دارد کهمتفاوت است و اشعار می

بشري به همه افراد اعطا شده و دادگاه اروپایی حقوق بشـر، تفاسـیر پویـایی از آن ارائـه کـرده      هاي حقوقموجب کنوانسیونبه
گـذاري  حال، اگرچه موضوع مربوط به منطقۀ متفاوت و نظام حقوقی متفاوتی است و ربطی بـه حمایـت از سـرمایه   بااین. است

عنوان راهنماي قیاسـی جهـت تعیـین فحـواي     تواند بهمینفتا است، منتها 1105ماده 1ندارد و آنچه به موضوع مرتبط است بند 
.»الملل، مشتمل بر رفتار مناسب و عادالنه و تأمین امنیت به کار آیدتضمینات رفتاري مطابق با حقوق بین

4. Tecmed, Mondev International Ltd. V. United States of America, ICSID Case No.
ARB (AF)/99/2, 2002, para. 144.
5.Expropriation of Property.
6. Public Interest.

کننـد و در مقـام بیـان اسـتناد بـه      در این قضیه، داوران به شماري از آراي دادگاه اروپایی و امریکایی حقوق بشر استناد مـی .7
فصـل اخـتالف بـر اسـاس     وحلکنند که داوران را بهاي از معاهده دوجانبه بین اسپانیا و مکزیک اشاره میچنین آرایی به ماده

الملـل را منـابع   دادگـاه نیـز سـایر قواعـد حقـوق بـین      . سـازد الملـل رهنمـون مـی   مفاد معاهده و همچنین سایر قواعد حقوق بین
اي و تواند دربردارنده حقـوق بشـر معاهـده   کند که میالمللی قلمداد میاساسنامه دیوان دادگستري بین38شده در ماده تصریح

.دعرفی باش
Tecmed, S.A v. United Mexican States, Case No. ARB(AF)/00/2, 2003, paras. 116-122.
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بـود، دادگـاه   هکـرد امـوال و سـرمایه ایـن شـرکت را مصـادره     آیـرس،  بوینوسو فاضالب استان 
جهـت تفسـیر شـرط مصـادره و نیـز منـافع عمـومی        کمـد تایکسید بر دیدگاه اتخاذشده در قضیه 

1.صحه گذاشت

و دولـت آرژانتـین،   CMSگذاري میان شرکت امریکایی انتقال گاز در جریان داوري سرمایه
شرکت مذکور، دادگاه داوري را متقاعـد کـرد کـه در پـروژه انتقـال مشـترك گـاز و درنتیجـه،         

بـین امریکـا و آرژانتـین ازجملـه عـدم اعمـال       گـذاري نقض چندین ماده معاهده دوجانبه سرمایه
بـودن  آرژانتین در دفاعیات خویش اظهار داشت که به علت درمخاطره. معاهده، زیان دیده است

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی، ممکـن اسـت اعمـال معاهـده        بحـران یجـه حقوق بنیـادین بشـر در نت  
ر بخـش خـدمات عمـومی    گـذار خـارجی کـه د   هاي مربوط بـه سـرمایه  گذاري و حمایتسرمایه
لیکن دادگـاه بـا اسـتناد    2.گذاري کرده، تهدیدهاي بیشتري را علیه حقوق بشر ایجاد کندسرمایه

3.بشري، استدالل آرژانتین را رد کردبه معاهدات حقوق

هـاي  بشـري دولـت میزبـان و حقـوق بشـر غیرمتعاهـدین در داوري      تعهدات حقـوق . ب
4گذاريسرمایه

گـذار و دولـت میزبـان    گـذاري بـین سـرمایه   هاي سـرمایه اره در داوريسؤال کلیدي که همو
شامل جوامع و افـرادي کـه در قلمـرو    (شود، این است که آیا حقوق بشر غیرمتعاهدینمطرح می

. وفصـل اخـتالف، موضـوعیت داشـته باشـد     توانـد در حـل  مـی ) حاکمیتی یک کشور قرار دارنـد 
بشـري گـام بردارنـد کـه     و تحقق تعهـدات حقـوق  ممکن است گاهی دول میزبان در جهت ارتقا 

گـذار خـارجی داشـته باشـد؛ بنـابراین اگـر       البته این خود ممکن است آثار نامطلوبی براي سرمایه
گذاري، مسئله باید بشري و تعهدات سرمایهدر این قضیه، آرژانتین مدعی بود که در صورت تعارض میان تعهدات حقوق.1

کنندگان انطباق ارائه خدمات با منافع عمومی مصرفوفصل شود؛ اما استدالل دادگاه این بود که عدمبه نفع حقوق بشر، حل
.Azurix V): ك.ن.کنندگان پس از مصادره نیز بدون وقفه ادامه داشته استمحرز نیست چرا که ارائه خدمات به مصرف

Argentina, ICSID No. ARB/01/12, 2006: Para. 261).
2. CMS Gas Transmission Company v. Argentina, ICSID Case No. ARB/01/8, 2005:
174.
3. ICSID Case No.ARB/01/8, 2005: para. 121.

. گذاري تأکید شده استهاي سرمایهبشري در دواريدر گزارش کمیسیون حقوق بشر، بارها بر اهمیت استناد به تعهدات حقوق.4
ادي اجتماعی توسط افراد اشاره کرده است و المللی براي رسیدگی به ادعاهاي نقض حقوق اقتصگزارش به فقدان سازوکار بین

موجب مفاد خواند چرا که طرفین معاهده بهگذاري فرامیهاي سرمایهبشري در داوريها را به گنجاندن مالحظات حقوقدولت
هدین که توانند از یکدیگر غرامت دریافت کنند که این خود عدم توازن به نفع طرفین معاهده را در مقابل غیرمتعامعاهده می

).(E/CN.4/Sub/2003/9, para. 41:ك.ن. گونه سازوکار حقوقی براي احقاق حقوق خود ندارند در پی داردهیچ
. گذاري، پیوند برقرار کندهاي سرمایهتواند میان حقوق بشر و داوريها میاي از سوي دولتدر واقع، ایجاد چنین رویه

:ك.ن
G. D. Fry, “International Human Rights Law in Investment Arbitration: Evidence of
International Law’s Unity”, Duke Journal of Comparative and International Law, 2007,
Vol. 18, p. 32.



177گذاريالملل بشر در معاهدات دوجانبه سرمایهجایگاه تعهدات حقوق بین

تر حقـوق بشـر   گذار خارجی به این اعتبار علیه دولت میزبان اقامه دعوا کند آیا ابعاد وسیعسرمایه
رسد در چنین شـرایطی فضـاي مناسـبی بـراي     نظر میتواند مورد توجه داوران قرار بگیرد؟ به می

هـا در  المللی حقـوق بشـر فـراهم باشـد؛ امـا آیـا درواقـع، دولـت        ها در دفاع از تعهدات بیندولت
آینـد  شان توجهی دارند و در مقام دفـاع از آن برمـی  هاي مذکور به تعهدات حقوق بشريداوري

موجـب  بـه . کننـد بشـري توجـه مـی   حقـوق وفصل اختالف، به مالحظـات یا اینکه داوران در حل
تنها خود ملزم به رعایـت و احتـرام بـه حقـوق بشـر هسـتند بلکـه        ها نهالملل بشر، دولتحقوق بین

حضـور دولـت میزبـان در    . متعهد به جلوگیري از نقض ایـن حقـوق توسـط دیگـران نیـز هسـتند      
این دولـت میزبـان از   حمایت از حقوق شـهروندان خـود، مسـئولیت دولـت را در پـی دارد؛ بنـابر      

.ویژه نسبت به خدمات عمـومی برخـوردار اسـت   اختیار قانونی الزم براي استناد به حقوق بشر، به
(Peterson & Gray, 2005: 23)

و دولـت مکزیـک، شـرکت مـذکور، دولـت      تکمـد در جریان داوري بین شرکت اسـپانیایی  
گـذار در مقابـل آثـار مخـرب     مکزیک را به نقض شرط حمایـت کامـل و تـأمین امنیـت سـرمایه     

اظهـار داشـت   2003اما دادگاه داوري در رأي خود در سـال  1.تظاهرات در آن کشور متهم کرد
که ادله کافی در خصوص احراز قصور دولت مکزیک، دالّ بر عـدم واکـنش مناسـب مطـابق بـا      

خـارجی  گـذار  در این قضیه، چنانچه سـرمایه 2.هاي یک جامعه دموکراتیک وجود نداردویژگی
کـرد، دادگـاه داوري بـا برقـراري تعـادل      ادله کافی در خصوص رفتار مقامات مکزیکی ارائه می

گـذار خـارجی   میان حق بر اعتراض و آزادي بیان و تعهد بـه تـأمین امنیـت و حمایـت از سـرمایه     
این شرکت مـدعی بـود کـه اهمـال و قصـور      3،گذاريدر جریان اختالف سرمایه. شدرو میروبه

هاي صـنعتی وي در آن کشـور، زیـان    ومانی در سرکوب اعتراضات کارگري، به فعالیتدولت ر
د این ادعا اظهار داشت که تظاهرات کـارگري بـه علـت آن    دولت رومانی نیز با ر4.رسانده است

دادن اعتراضـات صـنفی،   بود که این شرکت، دستمزد کارگران را نپرداختـه و ترتیـب و سـازمان   
دادگاه نیز دفاع دولت رومانی را پـذیرفت  . هاي صنفی استدن به خواستهشیوه معمول براي رسی

.و اهمال دولت رومانی را در این خصوص محرز ندانست
بشـري در جریـان بحـران مـالی ایـن کشـور، عینیـت        استناد دولت آرژانتین به تعهدات حقوق

و 2001-2002هـاي  التر اشاره شد، دولت آرژانتین در سگونه که پیشهمان. بیشتري یافته است
العاده را جهت کنترل آثار مخرب بحران مالی بـه  سري اقدامات فوقدر جریان بحران مالی، یک

گذاري در چنین زمانی با اقدامات ترمیمی کـه  کار گرفت و معتقد بود که اجراي معاهده سرمایه
1. Tecmed, S.A v. United Mexican States, Case No. ARB(AF)/00/2, 2003, para. 175.
2. Tecmed, S.A v. United Mexican States, Case No.ARB (AF)/00/2. para.177.
3. Noble Ventures Inc. v. Romania.
4. Noble Ventures Inc. v. Romania, ICSID Case No. ARB/01/011, 2005, paras. 160-67.
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ي بـا قاطعیـت   ، منطبق نیسـت؛ امـا دادگـاه داور   شدهبینییشدر جهت حمایت از حقوق عمومی پ
1.تر، استدالل آرژانتین را رد کردتمامهرچه

اظهار داشت کـه تعهـداتش در   Azurix Corp. V. Argentinaدولت آرژانتین، بازهم در قضیه 
اش گـذاري بشـري، بـا تعهـدات سـرمایه    موجب معاهـدات حقـوق  کنندگان بهقبال حقوق مصرف

آرژانتین مدعی بود که تعهـدات  . ا تعارض داردموجب عهدنامه دوجانبه با ایاالت متحده امریکبه
Azurixکننـده خـدمات عمـومی یعنـی     بشري باید مرجح بر منافع خصوصی شرکت تأمینحقوق

رسد که تالش آرژانتین براي اثبات این ادعا با قاطعیت همراه نبـوده چراکـه   البته به نظر می. باشد
وتحلیـل نکـرده و ایـن خـود     جـامعی تجزیـه  نحـو دادگاه اظهار داشت که آرژانتـین، مسـئله را بـه   

2.دهنده آن است که ادعـاي آرژانتـین در پنـاه اعتقـاد حقـوقی راسـخی قـرار نداشـته اسـت         نشان

توجیهـات  یـت کفابشـري آرژانتـین را بـه اعتبـار عـدم     نظر از اینکه دادگاه، استدالل حقوقصرف
بشـري رد کـرد، امکـان    گـذاري و حقـوق  آرژانتین جهت احـراز عـدم انطبـاق تعهـدات سـرمایه     

(Fry, 2007: 24).پذیرش چنین مالحظاتی وجود داشته است

، یـک دادگـاه ایکسـید، دیـدگاه متفـاوتی در      Continental Casualty V. Argentinaدر قضـیه  
کننـدگان  ترین عرضهشرکت مذکور که یکی از عمده. بشري آرژانتین داردقبال دفاعیات حقوق

العـاده آرژانتـین پـس از    آرژانتین بود مدعی شـد کـه اقـدامات فـوق    هاي جبران خسارت دربیمه
واسـطه اعمـال   ویـژه بـه  اي بـراي وي، بـه  مالحظـه مالی قابـل بحران مالی این کشور، منجر به زیان

ایـن دادگـاه در رأي خـود در سـال     . محدودیت بر انتقال وجوهات توسط این شرکت شده است
گـذاري  کت امریکایی، قطعاً نقض معاهده دوجانبه سرمایهمقرر داشت که زیان وارد به شر2008

شود امـا دفـاع مبتنـی بـر ضـرورت آرژانتـین را       بین ایاالت متحده امریکا و آرژانتین محسوب می
هـاي بنیـادین، تصـدیق    پذیرفت و مسئولیت ایـن کشـور را در قبـال حراسـت از حقـوق و آزادي     

3.کرد

Phoenix Action Ltd. V. Czechدر قضیه  Republicصـراحت اعـالم کـرد    ، دادگاه داوري به
کشـی  گذاري که موجب نقض حقوق بنیادین بشر، نظیر اعمال شکنجه یا نسلکه نباید از سرمایه

4.گونه حمایتی به عمل آیدیا بردگی و قاچاق انسان شود، هیچ

1. CMS Gas Transmission Company v. Argentina, para.121.
2. Azurix V. Argentint, para. 261.
3. Continental Casualty Company v. Argentina, ICSID Case No. ARB/03/9, 2008,
paras.180-181.

بشري در جریان اختالفات ناشی دهندة توجه زیاد آنان نسبت به تعهدات حقوقرویه محاکم داوري در سالیان اخیر، نشان.4
:ك.ن. گذاري استاز سرمایه

UNCTAD: IIA Monitor No. 2, 2009, p. 14, Phoneix Action Ltd. V. Czech Republic,
ICSID No. ARB/06/5, 2009, para. 78.
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المللـی حقـوق بشـر در معاهـدات دوجانبـه      ضرورت توجه بـه تعهـدات بـین   . 4
يگذارسرمایه

توانـد آثـار مخربـی بـر حقـوق بشـر،       گذاري خارجی، فارغ از مالحظات اقتصادي میسرمایه
لطمه به کرامت انسانی افراد بومی، مالکیت آنان، . توسعه داشته باشدعمدتاً در کشورهاي درحال

المللـی ازجملـه آثـار حضـور سـرمایه      زیسـت و عـدم رعایـت اسـتانداردهاي بـین     تخریب محـیط 
گـذاري صـرفاً در پـی    الملـل سـرمایه  در چند دهه اخیر، حقوق بـین . کشورهاستخارجی در این 

گـذار  اسـتانداردهاي حمـایتی از سـرمایه   ینـده آزادسازي هرچه بیشتر جریان سرمایه و ارتقاي فزا
حاکمیت مطلق نئولیبرالیسم در این مقوله به حدي بوده که کمتـرین تـوجهی   . خارجی بوده است

بـدین ترتیـب، ایـن نگرانـی     . محیطی صورت پذیرفته استشري و زیستببه استانداردهاي حقوق
گذاري، بـه کرامـت انسـان و    هاي سرمایهنامهشود که در طی مذاکرات و انعقاد موافقتایجاد می

1.شودسرمایه، توجه نمییرندهحقوق بنیادین مردمان کشور پذ

ت در تعارض بـا تحقـق و   گذاري، هم به لحاظ نظري و هم عملی ممکن اسمعاهدات سرمایه
گـذاران بـا اسـتناد بـه مفـاد معاهـده، قواعـد        اوالً، ممکـن اسـت سـرمایه   . اجراي حقوق بشر باشـد 

بشري را که ممکن است در تعارض با منافعشان باشد، به چالش بکشند که این خود منجـر  حقوق
ذاران گـ بشـري نسـبت سـرمایه   به کاهش توانایی کشـورهاي میزبـان در تحمیـل تعهـدات حقـوق     

گذاران با استفاده از معاهـده،  ثانیاً، ممکن است سرمایه. شودخارجی در قلمرو حاکمیتی آنان می
. هاي مثبت دولت میزبان را در جهت تحقق تدریجی حقـوق بشـر، دچـار مخـاطره کننـد     سیاست

گـذاري خـارجی بـدون توجـه بـه مالحظـات       هـاي سـرمایه  شدن طـرح ییثالثاً، ممکن است اجرا
.زیست سالم شودطی، موجب نقض حق بر سالمت و حق بر محیطمحیزیست

بشــري نســبت بــه هــاي دولــت میزبــان در اعمــال تعهــدات حقــوقمحــدودیت. 4-1
گذاران خارجیسرمایه

هـیچ نـوع   ) شودگونه که در مبحث بعدي بررسی میهمان(گذاريمعاهدات دوجانبه سرمایه
یـن معاهـدات، صـرفاً تعهـداتی را بـر دولـت میزبـان        ا. نداردرتعهدات قراردادي براي طرفین درب

معاهـدات مـذکور،   . گـذار بـار کنـد   کند بدون اینکه تعهدات مشابهی را بر طرف سرمایهوارد می
هــاي آن گــذار خــارجی و دارایــیاســت کــه صــرفاً بــه حمایــت از ســرمایه2بعــدياســنادي تــک

گـذاران  بشري نسبت به سرمایهقهاي دولت میزبان در اعمال تعهدات حقومحدودیت. پردازدمی
1. Tecmed, S.A v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/00/2, 2003.
2. Single- purpose.
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هخارجی در هنگام مصادره، جایگاه شرط ثبات در این قلمرو و معیار رفتار با بیگانگـان، در زمـر  
.رودترین موارد چنان محدودیتی به شمار میبرجسته

2و شرط ثبات1مصادره. الف

صادره صـرفاً در  این مسئله تصدیق شده که میطورکلگذاري بهدر معاهدات دوجانبۀ سرمایه
:Sornarajah, 2010).جهت منافع عمومی و منطبق با قانون و بدون اعمال تبعیض صورت پـذیرد 

گـذار، حـق دریافـت    چنانچه بر اسـاس شـروط مـذکور، مصـادره صـورت پـذیرد، سـرمایه       (208
اعمـال  شـده، مـانعی در مقابـل    شـروط تصـریح  (Dozler & Stevens, 1995: 97).غرامـت را دارد 

هـاي فراملیتـی اسـت، چراکـه مصـادره بـا توجـه بـه         هدات بنیادین حقوق بشر نسبت به شرکتتع
یکـی از قضـایایی   . بشري، الزام به غرامت را براي دولت میزبان در پـی دارد استانداردهاي حقوق

شـرکت  . اسـت 1996علیـه کانـادا در سـال    3ایتیـل که مثبت این ادعاست قضیه شرکت امریکایی 
توسط دولت کانادا، بـه دلیـل عـدم رعایـت     4هاي گازوئیلیوعیت تولید افزودنیپس از ممنایتیل

میلیـون دالر  250محیطـی، علیـه ایـن دولـت اقامـه دعـوا کـرد و        استانداردهاي سالمت و زیسـت 
. نامـه نفتـا خواسـتار شـد    گـذاري منـدرج در موافقـت   غرامت را بابت نقض حقوق بنیادین سرمایه

تر از یک مـاه پـس از احـراز صـالحیت دادگـاه داوري در اسـتماع       دولت کانادا نیز در مدت کم
وفصـل  هـاي گـازوئیلی بـه حـل    میلیون دالر و لغو ممنوعیـت تولیـد افزودنـی   13دعوا با پرداخت 
(Alvarez, 1997: 303-308).اختالف، تن داد

5

نـایی  تر تفسـیر شـود، تمایـل و توا   باید خاطرنشان کرد که هرچه مواد مرتبط با مصادره موسع
دهـد؛ بنـابراین، تفسـیر و    دولت میزبان را در خصوص حمایت و ارتقاي حقوق بشـر کـاهش مـی   

6.بشـري محسـوب شـود   هـاي حقـوق  تواند علتی براي نگرانـی استناد به مواد مرتبط با مصادره می

ــین  الملــل و نیــز آراي محــاکم داوري ناشــی از اخــتالف  توســعه دکتــرین مصــادره در حقــوق ب
1. Expropriation.
2. Stabilization Clause
3. Ethyl.
4 . Gasoline Additive.

توانـد قواعـد و   اي مـی مالحظـه نحـو قابـل  کند که نفتا سـندي اسـت کـه بـه    همواره این ذهنیت منفی را ایجاد میایتیلقضیه . 5
آمیـز، فصـل یـازدهم نفتـا را     ، طعنهخوزه آلوارز. زیست را دچار مخاطره کندبشري مشتمل بر سالمت و محیطمقررات حقوق

گـذاران خـارجی را بـر عهـده     اً حمایت از منافع گروهی خاص تحت عنوان سـرمایه بشري که صرفعنوان یک معاهده حقوقبه
بشري است که تا کنون منعقـد شـده   ترین معاهده حقوقهمچنین معتقد است که فصل مذکور، عجیب. کنددارد، توصیف می

گونـه  کـاري افـراد، همـان   شامل حقوق اقتصادي و -چرا که حقوق زیادي به تعداد اندکی اعطا کرده، لیکن حقوق کسانی را
:ك.ن. گیرداند، نادیده میگذاري متضرر شدهکه از سرمایه-مقرر شده24تا 22که در مواد 

http://www.naftaclaims.com/disputes-canada/disputes-canada-ethyl.htm..last visited 15
June 2011.
6. UN Doc.E/CN.4/Sub.2, 2003, para. 35.
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ایـاالت متحـده امریکـا    -ه یا غیر آن، نظیـر نفتـا و دیـوان داوري دعـاوي ایـران     معاهدات دوجانب
هـاي فراملیتـی   بشري بـر شـرکت  بخش این نظر باشد که اعمال تعهدات حقوقتواند استحکاممی
در راسـتاي  2اصطالح، شرط تـوازن، یا به1شرط ثبات. شودموجب شروط مصادره تضعیف میبه

ی در مقابـل اقـدامات تقنینـی، اداري و قضـایی دولـت میزبـان کـه        گذار خارجحمایت از سرمایه
شـرط  . شودممکن است مؤخر بر زمان انعقاد معاهده رخ دهد در برخی از معاهدات گنجانده می

محیطی و هاي زیستگذار خارجی را از مقوالتی نظیر وضع مالیات، کنترلثبات، قرارداد سرمایه
.داردبل از انقضاي مدت و زمان حیات قرارداد، مصـون مـی  سایر نظامات و همچنین ابطال آن، ق

(Sornarajah, 2010: 282)آورد گذار خـارجی بـه عمـل مـی    شروط ثبات با حمایتی که از سرمایه
عمالً مانع وضع مقررات 

شـود چراکـه ضـرورت دارد پـس از انعقـاد و      گذار خارجی میبشري نسبت به سرمایهحقوق
کـرات ارزیـابی شـود و در    گذاري، آثار آن بر رعایت حقوق بشر بههشدن معاهده سرمایییاجرا

3.پذیر استصورت نقض آن، امکان اصالح فراهم شود که با اعمال این شرط، امکان

معیار رفتار با بیگانگان. ب
دهنـده رژیـم حقـوقی از زمـان پـذیرش      گذاري، رفتار نشانمعاهدات دوجانبه سرمایهینهدرزم

بـاوجودي کـه   (Dozler & Stevens, 1995: 58).شـود جی نسبت به آن اعمال میگذار خارسرمایه
الملل، حداقل انصاف در رفتار با خارجیان و سرمایه خارجی را مقرر داشته، معاهـدات  حقوق بین

تضـمین و حمایـت   4دوجانبه عمدتاً قائل به استانداردهاي بیشتري است که شامل رفتار منصـفانه، 
گذار، شرط ثبات، ابزاري جهت کاهش ریسک سرمایه در مقابل خطـرات حـاکمیتی نظیـر سـلب مالکیـت،      ر سرمایهاز منظ. 1

تواند شـرایط زمـان انعقـاد معاهـده را تغییـر داده و شـرایط       شدن قرارداد است که در آن دولت میزبان میکردن یا متروكملی
گرفته از امکان تجاوز ایـن شـرط   اعمال این شرط، عمدتاً نشأتها در خصوصنگرانی. گذار تحمیل کندجدیدي را به سرمایه

2003توجه ویژه به این شرط از سـال  . به توانایی تنظیم قواعد و سازوکارهاي حمایت از حقوق بشر توسط دولت میزبان است
حـان صـورت   جی-تفلـیس -هـاي نفتـی بـاکو   و با انتشار یک قرارداد خصوصی توسط یک شرکت نفتی حاضر در پروژه لوله

گـذاران در ایـن پـروژه، موجـب     هاي گسترده به نفع سرمایهبشري معتقد بودند که حمایتهاي حقوقفعاالن و گروه. پذیرفت
ویـژه در زمینـه عـدم تبعـیض،     شـان بـه  بشـري هاي ترکیه، گرجستان و آذربایجان در ایفـاي تعهـدات حقـوق   عدم تمایل دولت

شـود، چـرا کـه شـرط ثبـات      زیسـت مـی  ی کار و حمایت از میـراث فرهنگـی و محـیط   المللسالمت، رعایت استانداردهاي بین
کند یا اینکه براي اعمـال قـوانین الحـق،    گذار را محدود میشده در این قرارداد، اعمال قوانین جدید نسبت به سرمایهگنجانده

. نطبـاق آن بـا قـوانین الحـق هسـتند     هـاي مربـوط بـه ا   دول میزبان، ملزم به پرداخت غرامت به کنسرسیوم جهت پوشش هزینـه 
:جیحان-تفلیس-هاي نفتی باکوالملل در خصوص پروژه لولهگزارش عفو بین: ك.ن

Amnesty International Report on the BTC, Human Rights on the Line: The Baku- Tbilis-
Ceyhan Pipeline Project, 2003, available at www.amnesty.org.uk/busin. last visited 8
May 2011.
2. Economic Equilibrium Clauses.
3. E/CN.4/Sub.2/2003, para. 31(c).
4. Fair and Equitable Treatment.
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رفتـار مناسـب و منصـفانه، در عمـده     . شـود الوداد میفتار ملی و ملت کاملهکامل، عدم تبعیض، ر
شود و طرفین معاهده را ملزم به رعایت اسـتانداردهاي برگرفتـه از   معاهدات دوجانبه گنجانده می

کند؛ اما مشکل عمده، تعریف دقیق و مشخص رفتـار مناسـب   آن در قلمرو حاکمیتی خویش می
هاي داوري، تفسیرهاي متعـددي  هم در ادبیات حقوقی و نیز در رویهو عادالنه است که همواره،

(Subedi, 2008: 63).از آن شده است
1

صـراحت ایـن دیـدگاه را کـه شـرط رفتـار       علیه دولـت مکزیـک، دادگـاه بـه    تکمددر قضیه 
مناسب و منصفانه مندرج در معاهده بین مکزیک و اسپانیا چیزي فراتر از استانداردهاي حـداقلی  

در مقطعـی  «:دارددر ایـن زمینـه اظهـار مـی    سـورناراجه 2.الملل عرفی نیست، رد کـرد قوق بینح
المللی است، اما دعـاوي  فرض بر آن بود که این معیار، حمایتی فراتر از حداقل استانداردهاي بین

دهنـده ایـن نظـر اسـت کـه معیـار رفتـار مناسـب و عادالنـه، فراتـر از حـداقل            مطروحه نفتا نشـان 
نامه تجارت آزاد بین سـنگاپور و ایـاالت   در موافقت. الملل عرفی نیستانداردهاي حقوق بیناست

ممکن است شـرط  (Sornarajah, 2010: 204).متحده امریکا نیز چنین رویکردي تأیید شده است
رفتار مناسب و عادالنه، با حقوق بشـر، تقابـل پیـدا کنـد زیـرا اقـدامات تقنینـی، اداري و قضـایی         

تواند منجر به عـدم رعایـت حـداقل    بشري میمیزبان بر مبناي هنجارها و مالحظات حقوقدولت 
.گذار علیـه دولـت را در پـی دارد   المللی شود که این خود طرح دعواي سرمایهاستانداردهاي بین

(Jacob, 2010: 17) گـذاري، عـدم تبعـیض    از شروط دیگر حمایتی در معاهدات دوجانبه سـرمایه
گـذاري در  برخـی از اختالفـات سـرمایه   . اسـت 4الـوداد و رفتـار ملـت کاملـه   3ر ملیدر قالب رفتا

بشـري دولـت میزبـان    سالیان اخیر، حاکی از تأثیر منفی رفتار ملی بر توانایی تنظیم قواعـد حقـوق  
گذاران خارجی در قلمرو حاکمیتی آن اسـت زیـرا گـاهی ممکـن اسـت دولـت       نسبت به سرمایه

بـا  . هاي داخلی، آنان را از شـمول مقـررات خاصـی مبـرا بدانـد     شرکتبراي حمایت از صنایع و 
االصـول از ایـن امتیـاز برخـوردار     گذار خارجی نیـز علـی  هاي سرمایهتوسل به این معیار، شرکت

Noble Ventures. Vعنـوان مثـال، یـک دادگـاه ایکسـید بـا بیـان دشـواري تعریـف ایـن معیـار حمـایتی در قضـیه              به.1
Romania     بیان داشت که این معیار، یک استاندارد کلی است که اعمال خاص آن در خصوص تعهـد بـه تـأمین و حمایـت

گـذار مشـاهده   آمیز و تعهد به رعایت الزامات قـراردادي نسـبت بـه سـرمایه    جانبه، ممنوعیت معیارهاي خودسرانه و تبعیضهمه
:ك.ن. شودمی

(Noble Ventures Inc. v. Romania, ICSID, ARB/01/11, 2005, para.112).
شده ، دادگاه داوري بر استانداردهاي تصریح2004نیز در سال MTD Equity V. Republic of Chileدر قضیه اختالف.2

,MTD Equity SDN & MTD Chile SA v. The Republic of Chile).کندتأکید میTecmedدر قضیه 
ICSID Case No. ARB/01/07, 2004, Paras. 114-115). Tecmed, S.A v. United Mexican States,

Case No. ARB(AF)/00/2, 2003, para. 155..
3. National Treatment.
4. Most Favored Nation Treatment.
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، دادگاه داوري ادعـاي خوانـده را کـه    Occidental V. Ecuadorمثال، در قضیه عنوانبه. شوندمی
ادعا این بود که قطع استرداد مبالغ مالیات بر ارزش افزوده نسبت . یک شرکت نفتی بود پذیرفت

به این شرکت، نقض شرط رفتـار ملـی اسـت چراکـه سـایر صـادرکنندگان داخلـی در اکـوادور         
1.کماکان از استرداد این مبالغ برخوردارند

دهنـده  الـوداد، کـاهش  هـاي کاملـه  شدن امتیاز بنا بر اصل رفتـار ملـی یـا شـرط ملـت     این قائل
ــز ســرمایه   ــان در تمیی ــت میزب ــار دول ــات   صــالحیت و اختی ــاي مالحظ ــر مبن ــارجی ب ــذاران خ گ

بـا مکزیـک،   تکمـد مثـال، در قضـیه اخـتالف شـرکت اسـپانیایی      عنـوان بـه . شودبشري میحقوق
خوانده مدعی بود که دولت مکزیـک، اجـازه فعالیـت وي را تمدیـد نکـرده اسـت امـا بـه سـایر          

هاي داخلی اجازه فعالیت نامحدود داده شده که این نقـض شـرط   اي خارجی و شرکتهشرکت
باوجودي که دادگاه این اسـتدالالت را رد کـرد، الزم   . الوداد و رفتار ملی استرفتار ملت کامله

نشدن معاهده دوجانبـه بـین اسـپانیا و مکزیـک در     به ذکر است که رد این ادعاها به اعتبار اجرایی
ه دعوا از سـوي شـرکت اسـپانیایی بـود و دادگـاه، نظـري در خصـوص احتمـال نقـض          زمان اقام

2.معاهده به اعتبار استدالل مذکور ارائه نکرد

3گذاري و تحقق تدریجی حقوق بشرمعاهدات دوجانبه سرمایه. 4-2

هایی بر اختیار و صـالحیت  تواند محدودیتگذاري میگونه که معاهده دوجانبه سرمایههمان
گـذاران خـارجی وارد   بشـري بـر سـرمایه   میزبان در خصوص اعمال سـازوکارهاي حقـوق  دولت

کـردن نسـل دوم و سـوم حقـوق بشـر      تواند دولت میزبان را از محققکند، به همین ترتیب نیز می
شـود، عبـارت اسـت از    گـذاري مـی  عمده مصادیق حقوقی که متأثر از معاهدات سرمایه. بازدارد

هــاي بازنشســتگی، حــق بــر غــذا،  زشــکی، مســکن، آمــوزش، بیمــهحــق بــر اشــتغال، خــدمات پ
دولـت  (Meyer, 2006: 117).زیست سالم، توسعه، صـلح و نیـز میـراث فرهنگـی مشـترك     محیط

آمیز حقوق بشـر را  شود که وضعیت مخاطرهگذار میچنان متعهد به حمایت از سرمایهمیزبان، آن
هـایی کـه دولـت میزبـان     جانبه بر اعمال سیاستدر این بخش، آثار معاهدات دو. گیردنادیده می

1. LCIA Case No. 3467, available at: http://ita.law.uvic.ca/documents/oxyEcuador
finalaward-001.pdf, paras. 168-79.last visited 1June 2011
2. Tecmed, S.A v. United Mexican States, Case No. ARB(AF)/00/2, 2003, paras. 179-
82.
3. Progressive Realization.

طـور کلـی در   بـه کند که تحقق کلیه حقوق اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی  مفهوم تحقق تدریجی، این حقیقت را تصدیق می
تعهد در این مفهوم، متفاوت از تعهد فوري به رعایت و تضمین حقـوق منـدرج در   . یک دوره زمانی کوتاه محقق نخواهد شد

ها راجع به حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعی و    میثاق حقوق سیاسی و مدنی است چرا که میثاق در خصوص تعهدات دولت2ماده 
.کندابع در دسترس آنان توجه میهاي وارد بر منفرهنگی به محدودیت

(General Comment No.3, The Nature of State Parties Obligations, 1991, para.9)
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.شودبینی کرده، بررسی میبراي تحقق تدریجی حقوق بشر پیش

1ممنوعیت الزامات رفتاري. الف

گـذار خـارجی درصـدي    منظور تضمین اینکه سرمایهوسیله دولت میزبان بهالزامات رفتاري به
لـت میزبـان را خریـداري و از نیـروي     از تولیداتش را صادر کند، تولیدات و خـدمات داخلـی دو  

(Mann, 2008: 4).شودکار محلی استفاده کند، اعمال می

گذاري خـارجی را  توسعه، تحمیل چنین شرایطی، ارزش سرمایهاز دیدگاه کشورهاي درحال
ارز بیشـتري را بـه نسـبت    پـذیر، کشـور سـرمایه  واسطه اعمـال صـادرات،   دهد، چراکه بهارتقا می

کنـد،  واسـطه حضـور آنـان در بـازار داخلـی آن تحصـیل مـی       گذار خارجی بـه یهسودي که سرما
از دیگـر مزایـاي شـرط صـادرات، مهیـاکردن شـرایط بـازار بـراي حضـور          . کسب خواهـد کـرد  

-Sornarajah, 2010: 205).کارآفرینان داخلی است دول میزبان، همـواره در پـی اعمـال ایـن     (06
World Investment).سرمایه خارجی در کشورشان هسـتند منظور انتفاع بیشتر از حضورشرط به

Reports 2003:10,Last Visited 10 June 2011) گـذاري  باوجودي که معاهدات دوجانبه سـرمایه
معموالً تصریحی در خصوص الزامات رفتاري ندارند، در حال حاضـر، برخـی از ایـن معاهـدات     

,Sornarajah).د، این شرط را ممنوع کـرده اسـت  کننکه عمدتاً ایاالت متحده و کانادا منعقد می

2010: 206)
ممنوعیت الزامات رفتاري در بسیاري از موارد، منجـر بـه عـدم کـارایی معیارهـاي      2

، يتقنینی اداري و قضایی دولت میزبان در راه تحقق تدریجی توسعه پایدار و نیز حقـوق اقتصـاد  
کارگیري نیروي انسانی بـومی  رفتاري مانند بهگاهی اعمال الزامات . شوداجتماعی و فرهنگی می

هاي زبانی در یک منطقه یـا ایجـاد   تواند ارتقادهنده حق بر فرهنگی خاص یا حمایت از اقلیتمی
و 5دانـش فنـی  4انتقـال فنـاوري،  3.هاي شغلی براي بومیان مناطق ضـعیف و محـروم باشـد   فرصت

سرمایه یرندههاي پذزعم آنکتاد، دولتهترین منافعی است که بپیشرفت علمی و نوآوري از مهم
بنـد  . هـاي فراملیتـی هسـتند   هـا شـرکت  ترین منابع این خالقیت و نوآوريمهم. به دنبال آن هستند

حق هر فرد انسانی بر برخـورداري  «میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نیز15ماده ) ب(
1. Prohibition of Performance Requirements.

موجـب  اند و معتقدند کـه الزامـات رفتـاري بـا اعمـال کنتـرل،      شدت با این شرط مخالفیافته و صنعتی بهکشورهاي توسعه.2
TRIMS)گـذاري هـاي تجـاري سـرمایه   نامه مربوط به جنبهموافقت. شودتضعیف کارکرد اصلی بازار و تجارت جهانی می

Agreement)     البتـه الزم بـه ذکـر    . سازمان تجارت جهانی نیز اعضاي سازمان را از پذیرش چنـین شـرطی منـع کـرده اسـت
,UNCTAD). گذاري استممنوعیت آن در معاهدات سرمایهتر ازگستردهTRIMSشده در است که ممنوعیت تصریح

2001, p. 108)
3. E/CN.4/sub.2/2003, Para. 31(b).
4.Transfer of Technology.
5.Know-how.
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ــرفت ــی از پیش ــاي علم ــد   » ه ــا معاه ــت؛ ام ــرده اس ــدیق ک ــت را تص ــه، دول ــا را از ات دوجانب ه
کنـد  هاي فراملیتی منع مـی کردن پذیرش سرمایه خارجی به انتقال فناوري توسط شرکتمشروط

اشيکــه ایــن خــود عامــل بســیار محدودکننــده دولــت میزبــان در تحقــق تعهــدات حقــوق بشــر
.المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استموجب میثاق بینبه

ال محدودیت بر انتقال سرمایهممنوعیت اعم.ب
انتقال آزاد کلیه وجوهـات و مبـالغ   کنندهینغالب معاهدات دوجانبه، دربردارنده شروط تضم

انتقـال افسارگسـیخته و عـاري از    (Dozler & Stevens, 1995: 85-96).مربـوط بـه سـرمایه اسـت    
اي دولـت  اهـداف توسـعه  ثباتی اجتماعی و مالی نیز مانعی در جهت رسیدن بـه  کنترل سرمایه، بی

ثباتی اقتصادي ناشی از عدم کنترل انتقال سرمایه، آثار منفـی در برخـورداري از   بی1.میزبان است
که منابع مـالی بودجـه را کـه بـراي تحقـق تـدریجی حقـوق اقتصـادي،         نحويحقوق بشر دارد به

شـناس مسـتقل   کار. دهـد ، کاهش مییافتهاجتماعی و فرهنگی و همچنین حق بر توسعه اختصاص
اي کلـی  تجربـه 90حق بر توسعه، بحران اقتصادي و مالی جنوب شرق آسیا را در نیمه دوم دهـه  

البته عدم کنترل گـردش سـرمایه، یکـی از چنـدین عـواملی اسـت کـه        2.داندناشی از این امر می
3.موجبات بحران شدید مالی در شرق آسیا را فراهم آورد

5کردنیو مل4مصادره مستقیم. ج

توانـد در جهـت اعمـال اصـالحات گسـترده      شده در معاهدات دوجانبـه مـی  بینیغرامت پیش
7سـازي از طریق فراینـد بـومی  6دولت میزبان در جهت تحقق حق بر تعیین سرنوشت

(Dozler &

Stevens, 1995: 98)    هـاي خصوصـی بـه دولـت     یا انتقال حقوق مالکانـۀ منـابع طبیعـی از شـرکت
را بـه تصـویب   8، قـانون منـابع نفتـی و معـدنی    2002فریقاي جنـوبی در سـال   آ. میزبان، مانع شود

ایـن تکلیـف   . شان مکلف بـه وضـع قواعـد هسـتند    بشريموجب تعهدات حقوقها حق دارند قواعدي وضع کنند یا بهدولت.1
هـا  اعالمیه حق بر توسـعه نیـز دولـت   2ماده 3بند . واسطه اعمال معیارهاي مقتضی تقنینی استاي تعهدات بهشامل تعهد به اجر

توانـد مشـتمل بـر    ها و سـازوکارهاي مناسـب جهـت توسـعه ملـی دانسـته اسـت کـه ایـن تعهـد مـی           را مکلف به تنظیم سیاست
:ك.ن. کارگیري سازوکارهاي کنترل سرمایه باشدبه

E/CN.4/sub.2/2003, para 31.
2. E/CN.4/2003/WG.18, Para.30.
3. E/CN.4/sub.2/2003/9, Para.8, See for Further study: M.C.Davis, “The Political
Economy and Culture of Human Rights in East Asia”, Cited in S. Joseph and A. McBeth
(Eds.), Research Handbook on International Human Rights Law, Edward Elgar, 2010,
pp. 414-439.
4. Direct Expropriation.
5. Nationalization.
6. Right to Self-determination.
7. Indigenization Process.
8. Mineral and Petroleum Act.
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هاي خصوصی در این حوزه به دولـت در جهـت صـدور مجـوز     رساند که مستلزم انتقال مالکیت
موجب قانون مذکور، صدور مجوز، منوط به رعایت شرایطی نظیر به. برداري بوداکتشاف و بهره

نسـانی، توسـعه روسـتایی و ارتقـاي شـرایط مسـکن و معیشـت و        برابري در اشتغال، توسعه منابع ا
هـاي  پـس از تصـویب قـانون مـذکور، دولـت     . درنهایت، حق بومیان بر منابع طبیعی خـویش بـود  

بریتانیا، بلژیک و لوکزامبورگ، این قانون را ناقض شرایط مصادره بر اساس معاهـدات دوجانبـه   
که درنهایت، دولت آفریقاي جنـوبی در  (Schutter, 2006:123)با آفریقاي جنوبی قلمداد کردند 

.گـذاران، اصـالحاتی نویـدبخش در ایـن خصـوص را بـه آنـان نویـد داد        مذاکرات با این سرمایه
(Schutter, 2006:123)

توسـعه، آثـار   ویژه کشورهاي درحـال گذاران خارجی در چندین کشور، بهاقدامات سرمایه
لطمه به شخصـیت انسـانی افـراد، نقـض     1.ي داشتبشرمحیطی و حقوقمنفی اجتماعی، زیست

اي محیطـی اقـدامات توسـعه   حقوق مالکانه آنان نسبت به منابع طبیعی خویش و نیز آثار زیست
تن گاز سـمی از مخـازن کارخانـه    40مثال، متصاعدشدن عنوانبه. ازجمله این آثار منفی است

هنـد در شـب سـوم    3بوپـال در 2یـد کاربکش وابسته به شرکت فراملیتـی  تولیدکننده مواد آفت
نفـر  500000نفـر کشـته و   5000یک فاجعه انسانی را در پی داشـت کـه در آن   1984دسامبر 

الخلقه از والدینی شـد  کودك ناقص100000همچنین، این فاجعه منجر به تولد . مسموم شدند
-Nada & Bailey, 1988: 155, 165).که در معرض استنشاق این گاز سمی قـرار گرفتـه بودنـد   

70)
گـذاري را کـه   بشـري معاهـدات دوجانبـه سـرمایه    نمونه مـذکور درواقـع ارزیـابی حقـوق    4
گـذاران خـارجی   بشـري و رویـه عملـی سـرمایه    دهنده شکاف میان اسـتانداردهاي حقـوق  نشان

ایـن معاهـدات، گسـتره وسـیعی از حقـوق بشـر، نظیـر حـق بـر تعیـین           . کنـد است، ایجاب مـی 
شخصی، آزادي ارتباطات، حق بر معیشـت مناسـب و کـار شایسـته را     سرنوشت، حق بر حریم

5.تحت تأثیر قرار داده است

:ك.وق بشر، نگذاري خارجی بر وضعیت حقبار سرمایهبراي مطالعه بیشتر در خصوص آثار زیان.1
United Nations Research Institute for Social Development, States of Disarray: The
Social Effects of Globalization, UN, Geneva, 1995; UNRISD, Visible Hands: Taking
Responsibility for Social Development, UN, Geneva, 2000.
2. Carbide.
3. Bhopal.

اهـالی ایـن منطقـه،    . محیطی و فقر انسانی شدید، از دیگر آثار این فاجعه بـود مشکالت اقتصادي مضاعف، خسارات زیست. 4
جانشین آن شده بود اقامه دعوا کردند کـه هـر   (Daw)داوچندین بار در محاکم داخلی امریکا علیه این شرکت که شرکت 

.جعه، هیچ غرامت یا مساعدت اقتصادي و بهداشتی دریافت نکردندبار به توجیهات مختلف رد شد و قربانیان این فا
یـک المللـی حقـوق بشـر و توسـعه دموکرات    مستندات مورد استفاده، برگرفته از تحقیق میدانی با ارزشی است که مرکز بـین . 5

(International Center for Human Rights)هـاي  ي طـرح بشربا عنوان ارزیابی حقوق2007تا 2004هاي در سال
.گذاري انجام دادسرمایه
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نتیجه
هـاي  المللـی اسـت کـه دولـت    گـذاري، ضـرورتی ملـی و بـین    شـدن، سـرمایه  در عصر جهانی

. انـد المللی بـه اهمیـت آن واقـف شـده    پذیر و به تعبیر بهتر، کل جامعه بینفرست و سرمایهسرمایه
هـایی  تـرین گـام  گـذاري خـارجی، یکـی از مهـم    قوانین ملیِ جذب و حمایت از سرمایهتصویب 

عقد معاهدات . اندگذاري خارجی برداشتهتوسعه براي تشویق سرمایههاي درحالاست که دولت
المللـی برخـوردار   هـاي بـین  گـذار خـارجی را از حمایـت   گذاري، سـرمایه دو یا چندجانبه سرمایه

از سـوي دیگـر نبایـد از    . دهـد رانی ناشی از تغییر قوانین داخلی را کـاهش مـی  کند و بیم و نگمی
. المللـی غفلـت کـرد   هـاي روابـط بـین   روند فزاینده توسعه حقوق بشر و نفوذ آن در کلیـه حـوزه  
توانـد از نفـوذ در هـیچ حـوزه روابـط      حقوق بشر، چه به اعتبار موضوع و چه از حیث هدف نمی

.اندالمللی بازبماجتماعی بین
گذاري کـه در نگـاه اول، نـوعی تـوازن منـافع و مصـالحه میـان دو        معاهدات دوجانبه سرمایه

المللی کـه ایـن   تواند از چارچوب نظام حقوقی بینپذیر است، نمیفرست و سرمایهدولت سرمایه
شود خارج بماند؛ نظامی که در آن تعهـدات و الزامـات   معاهدات در آن منعقد، تفسیر و اجرا می

. شـود هایی چون تعهدات عام و فراگیر و قواعد آمره توصیف مـی وق بشري عموماً با ویژگیحق
گـذار، از ایـن ظرفیـت    هـاي زیـاد از سـرمایه   گذاري بـه علـت حمایـت   معاهدات دوجانبه سرمایه

.بشري دول میزبان داشته باشدبرخوردار است که آثار سوئی بر تحقق و اجراي تعهدات حقوق
گذاري در خصوص حقوق بشـر سـکوت کـرده اسـت،     الب معاهدات سرمایهغینکهباوجودا

گـذاران  بشـري، ارتبـاطی بـه اختالفـات میـان سـرمایه      این به آن معنا نیست که موضوعات حقوق
گذار یا داوران بـراي  هاي داوري، طرف سرمایهدر برخی از پرونده. خارجی و دول میزبان ندارد

ایـن مسـئله در حـال    . انـد جانبه، به حقوق بشر استناد کردهتفسیر تعهدات موجود در معاهدات دو
اعمـال در اختالفـات   که قواعد و مقررات قابـل شدهیرفتهگذاري پذهاي سرمایهحاضر در داوري

هـاي  توانـد سـایر جنبـه   الملل است که ایـن خـود مـی   گذاري، مشتمل بر کلیت حقوق بینسرمایه
.گیردالملل بشر را نیز دربروق بینویژه حقالملل و بهغیراقتصادي حقوق بین

الملـل حـاکم بـر    اي در خصـوص نظـام بـین   بر این اساس تـا زمـانی کـه اصـالحات گسـترده     
ها باید در تالش براي حفـظ و تحقـق تعهـدات    گذاري خارجی انجام نگرفته است، دولتسرمایه

حت تأثیر تعهدات خود در قبال پاسداري از منافع عمومی و حقوق بنیادین بشر که ممکن است ت
ــهتحمیــل ــا اتخــاذ دفاعیــات  موجــب معاهــدات دوجانبــه ســرمایه شــده ب گــذاري قــرار بگیــرد، ب

. گذاري، رویه مشترکی را در این نظـام حقـوقی ایجـاد کننـد    هاي سرمایهبشري در داوريحقوق
گـذاري، توفیـق   هاي سـرمایه بشري در غالب داوريرسد دفاعیات حقوقباوجودي که به نظر می
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1دهنـده اعتقـاد حقـوقی   توانـد نشـان  هـاي مشـترکی مـی   ندانی نداشته است، تکرار چنـین رویـه  چ

2الشـمول گـذاري در قبـال تعهـدات عـام    الملل سـرمایه ها در جهت اصالح نظام حقوق بیندولت

گـذاري خـارجی مسـتلزم تغییـر و     حـال، رژیـم حقـوقی حـاکم بـر سـرمایه      بااین. حقوق بشر باشد
.جهت احترام به حقوق بشر و تضمین رعایت آن استدر یشتراصالحات ب

1. Opinio Juris.
2. Erga Omnes.
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