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ها مانند  سایر دولت   باشد.گذاری می مقامات دولتی و افزایش آگاهی عمومی در مورد خطر فساد در سرمایه 
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 باشد. گذاری خارجی میهای سرمایه های میزبان و جذب جریان گذاران و دولت سرمایه

با فساد، داوری  المللی، توسعهگذاری بین حقوق سرمایه  :یدیکل  واژگان پایدار، مقررات مقابله  ی 

  .گذاریسرمایه

 
 Amirhosseinzalnejhad676@gmail.com: نویسنده مسئول *



 

  

 

 

  (نژاد امیرحسین زال)  ...گذاریهای سرمایهمقابله با فساد در موافقتنامه  شروطگنجاندن         85

 

 مقدمه 

طوالنی    ی فساد و رشوه است که آثار مخرب،المللگذاری بینهای سرمایهفعالیت  های چالشیکی از  

سرمایه بر  عمیقی  و  تجارتمدت  و  نشانمی  آزاد   گذاری  آمارها  که  گذارد.  است  این    طرحدهنده 

فپرونده موضوع  با  سرمایههایی  داوری  در  رشوه  و  است  یگذارساد  افزایش  به   Littop)  .رو 

Enterprises Ltd. v. Ukr., Case No. V 2015/092)   خصوص در  ملل  سازمان  کنفرانس 

توسعه و  بینرمایهس  هاینامهموافقت،  2تجارت  و  گذاری  آزاد نامهموافقتالمللی  اتحادیه  های 

گذاری دارند.  جانبه سرمایهمقابله با فساد در معاهدات دو  شروط  درج  ترویج  نیز نشان از  3گمرکی

Mapping of IIA Content, 2022)  (  موضوعات پیرامون رشوه و فساد در مقاالت علمی    اگرچه

 Yarik)و    (Lucinda A. Low, 2019, 343به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است؛ )

Kryvoi, 2018, 67)    افزایش خصوص  در  اندکی  مطالعات  شروطاما  به    درج  فساد،  با  مقابله 

است که این پژوهش  صورت گرفته    شروطخصوص ترسیم یک چارچوب حقوقی در خصوص این  

بپردازد.   موضوع  این  به  که  است  این   Kathryn)و    (Yueming Yan, 2020, 64)درصد 

Gordon, 2008)  سرمایه حوزه  در  سیاستمعموال  اقتصادی  گذاری،  مسائل  به  بیشتر  گذاران، 

و  می عمومی  سالمت  زیست،  محیط  کار،  نیروی  همچون  مسائل  سایر  به  ندرت  به  و  پرداختند 

انعقاد معاهدات سرمایه با فساد در  یا در فرایند مذاکرات توجه مقررات مقابله  گذاری دو جانبه و 

به  می توجه  با  سرمایهچالشکردند.  بر محیط    نامطلوب  اثر  مانند   های خارجیشرکت  گذاریهای 

حافظت از منافع  جهت  گذاری  اقدام به قانونها  دولت  ،های اجتماعیارزش  نادیده گرفتن  یا  زیست

اصالح نظام    به  نیاز   لذا   شد، می  گذاریسرمایه  منجر به نقض معاهدات  عمومی نمودند که در نتیجه

دو سمعاهدات  آثار    و  گذاریرمایهجانبه  نظرگرفتن  در  با  ویژه  به  فساد  با  مقابله  شروط  درج 

های تجاری داشته گذاری و فعالیتالمللی سرمایهتواند بر معاهدات بینناپذیری که فساد میجبران 

یکپارچگی بخش  دباش و خصوصی  مانند تضعیف  دولتی  است. های  قرار گرفته  توجه  بیشتر مورد 

(SURYA P. SUBEDI, 2016)    را می  شروطدرج با فساد  در  مقابله  توان در سطوح مختلف 

اروپامع اتحادیه  توسط  منعقده  متحدهاهدات  ایاالت  کرد.    آمریکا،  ،  مشاهده  ژاپن  و  برزیل  کانادا، 

فصل  همچنین یک  در  فساد  با  مقابله  جامع  پاسیفیک  از  یک طرح  ترانس  مشارکت   4موافقتنامه 

رویه این فصل شامل تعهدات ماهوی و  از قبیل جرم گنجانده شده است.  ارتقای  ای  انگاری فساد، 

است فساد  خطر  از  عمومی  آگاهی  افزایش  و  دولتی  مقامات  بین  در   Consolidated ).صداقت 

TPP Text – Chapter 26)  دیگر  مثال قابل توجه  BIT    که در آن دولت های   ستاهای ژاپنی

کنند که باید اقداماتی را به صورت کلی برای جلوگیری و مقابله با فساد  عضو به سادگی توافق می

این   (Agreement Between the Kingdom of Morocco and Japan, 2022)انجام دهند.  

 
2 UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 
3 FTA: free trade agreement 
4 CPTPP: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
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گیری قواعد و مقررات مقابله با فساد در  د است تا به بررسی عواملی که منجر به شکلدمقاله درص

 المللی شده است بپردازد.  گذاری بینمعاهدات سرمایه

 

 گذاری کارگیری ابزارهای کاربردی در داوری سرمایهبه
سرمایه معاهدات  تردید،  داوران  بدون  اصلی  منابع  از  یکی  به    دراستناد    جهتگذاری،  رسیدگی 

اعمال  گیری در خصوص اعمال یا عدم. دیوان داوری صالحیت تصمیماستگذاری  اختالفات سرمایه

پاراگراف    شروط مثال،  برای  ندارند؛  را  دوجانبه  داوری  موافقت  42ماده    1معاهدات  نامه 

توافقاتی  المللی )اکسید(، دیوان داوری را ملزم نموده است که بر مبنای قواعد و  گذای بینسرمایه

 (ICSID Convention) که بین طرفین صورت گرفته است به اختالفات طرفین رسیدگی نماید.

به موضوع فساد در داوری سرمایه پرونده دیگری که  بیان   گذاریدر  که هیچ    شدهپرداخته است 

به   داوری  هیات  اعضای  از  ننموده  مقابله  شرطیک  استناد  معاهده    ، اندفساد  که  دلیل  این  به 

 Yueming) فساد ندارد.  مقابله با  گذای موجود بین طرفین، شرط مشخصی تحت عنوانمایهسر

Yan, 2019, p231)  سرمایه دوجانبه  معاهدات  از  بسیاری  در  در  مقرراتی  قدیم  نسل  گذاری 

وجود   فساد  می  ندارد وخصوص  باعث  قابلاین خال  چارچوب حقوقی  تا  اختیار  شود  در  استنادی 

سرمای داوری  سرمایهه دیوان  قراردادهای  در  را  فساد  بتواند  آن  استناد  به  تا  نباشد  گذاری گذاری 

همچنین این خال تاثیر نامطلوبی بر کشورها جهت اعمال مقرراتی در خصوص   خارجی احراز کند

راهنمایی کردن  فراهم  آن  هدف  که  داشت  خواهد  آتی  دوجانبه  معاهدات  در  در  فساد  الزم  های 

 ,Yueming Yan) پرداختن به ادعاهای احتمالی وجود فساد در معاهدات است.خصوص چگونگی  

2019, p231) 
 

 دیدگاهی متفاوت 

  شروطدرج    زیراباشد  نظران معتقدند نیازی به وجود مقررات مقابله با فساد نمیای از صاحبعده

بین ابزارهای  از  بیشتر  چیزی  معاهدات  در  فساد  با  خصوص  موجود  المللیمقابله  مثل    در  فساد 

اقتصادی و   5کنواسیون ملل متحد در خصوص مقابله با فساد  و کنواسیون سازمان همکاری های 

بین تجاری  معامالت  در  خارجی  عمومی  مقامات  درباره  فساد  با  مقابله  در خصوص  المللی  توسعه 

  ،المللی در موضوع فسادبینای و  عده معتقدند که مقررات و معاهدات منطقه  این  کند.اضافه نمی

الزام نموده  هنجارهای  ایجاد  مختلف  کشورهای  در  را  و  آوری  در  اند  موضوع  این  که  همانگونه 

در   ابزارها  این  به  میتوانند  داورها  است،  شده  بیان  معاهدات  حقوق  در  وین  کنواسیون  مقررات 

فقدان   معاهدا  شروطصورت  در  فساد  با  سرمایهمقابله  استناد  ت   & Brower) نمایند.گذاری 

Ahmad, p480-481) 

ماده   دوم  جمله  به  توجه  موافقت1)   42با  سرمایه(  داوری  بیننامه  )اگذای  دیوان    :کسید(یالمللی 

نیز میداوری می تعارض  قواعد حل  )که شامل  را  اختالف  متعاهد طرف  قانون دولت  باشد(  تواند 

 
5 UNCAC: The United Nations Convention against Corruption 
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بین اعمال حقوق  قابل  قواعد  نمایهمچون  اعمال  عبارت    6  د.الملل  قواعد حقوق  "گرچه در عمل، 

ادعا  "المللبین تنهایی در خصوص  نمی  ی به  اعمال  قابل  رشوه  به   باشددریافت  اتکا  این حال،  با 

بین رایج  »قواعد حقوق  به دعاوی  تنهایی در رسیدگی  به  باشد«  اجرا  الملل که ممکن است قابل 

غیرقابل   متعددی در مورد مقابله با فساد وجود دارد که توسط    مقررات  .است  استنادفساد، عمالً 

کن است به دلیل مشده است. ارجاع گسترده به این هنجارهای حقوقی م  وضعکشورهای مختلف  

ارائه   های ذاتی بین این هنجارهای  گذاری و همچنین تفاوتبه داوران سرمایهعملکرد محدود در 

 حقوقی، همچنان مورد انتقاد قرار گیرد.  

 

 المللی مقابله با فساد های بینهای کنواسیونمحدودیت

مقرره فقدان  دلیل  خاصیبه  دو  موضوعدر    ی  معاهدات  در  بینفساد  از جانبه  بسیاری  المللی، 

بیندیوان  داوری  سرمایههای  داوری  در  منطقه گذاریالمللی  معاهدات  بینبه  و  در  ای  المللی 

ای از  کنند اما نتیجه مطلوب نیست. این عدم مطلوبیت از طیف گستردهخصوص فساد استناد می

اثبات قابل اجرا در   یشیوه  ، استاندارد مبهمار فاسد عدم تعریف رفتشود مانند:  تعارضات ناشی می

 Albert Jan van)و  (Yan, 2019,230)های نامتقارن برای دو طرف فساد.مورد فساد و مسئولیت

den Berg ed., 2015)    کنواسیون سازمان ملل در خصوص مقابله با فساد به این    16و    15مواد

د دیوان  راهنمایی  در  را  کلیدی  نقش  که  قابل  دلیل  رفتارهای  تعیین  و  فساد  تعریف  اوری جهت 

های قدیمی که  د. سایر چالشکند اهمیت ویژه ای داریتوجه و حساس که در خصوص فساد ایفا م

  مقابله با اند به صورت ضمنی در معاهدات  گذاری با آن مواجهدیوان های داوری در داوری سرمایه

 (Baizeau & Hayes, 2017, 258) المللی بیان شده است.فساد بین

المللی وجود دارد بیشتر در صدد  ای یا بینبیشتر مقرراتی که در معاهدات مقابله با فساد منطقه

. هدف اولیه از به ی پیدا کننداین است که از طریق نهادهای داخلی یا رویه قضایی قدرت الزام آور

 مقررات ماهوی جلوی فساد را بگیرد.)کارگیری این ابزارها این است که به صورت گسترده با ایجاد  

L. Yves Fortier, 2015, 367  در را  الزاماتی  صراحتا  است  ممکن  معاهدات  این  از  برخی   )

شوند  های متعاهد جهت تحمیل محدودیت هایی بر مقامات عمومی درگیر فساد میخصوص دولت

بین معاهدات  در  اخیرا  نیستند.  اینگونه  برخی  حالیکه  در  کنند،  فساد،  اعمال  در خصوص  المللی 

به قانونگذار داخلی ارجاع شده است و    گذاری، این موضوعول راهنما در داوری سرمایهبرخالف اص

 & Kendra)  گردد. فرض بر این است که الزامات و ضمانت اجراها توسط مقامات داخلی اعمال می

Matt Coleman, 2018 ) 

 
6 Article 42 (1) of the ICSID Convention provides: The Tribunal shall decide a dispute in 

accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such 

agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute 

(including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be 

applicable 
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بیندولت  قوانین  میانذاتی    تفاوت حقوق  اعمال  قابل  قواعد  و  اختالف  طرف  متعاهد  الملل های 

بین تفاوتوجود دارد. هچنین بین یک هنجار  نیز  با هنجار دیگر  با فساد  قابل  المللی مقابله  های 

ای وجود دارد. یک دولت ممکن است دو معاهده مقابله با فساد یا بیشتر را امضا یا تصویب مالحظه

ی و  تفاوت  که  تناقضکند  در  ا حتی  دارند. کنواسیون سازمان ملل  قلمرو فساد  هایی در خصوص 

نماید بیان  می  رشوهصراحتا قواعدی را خصوص طرفی که تقاضای دریافت    خصوص مقابله با فساد

درخواست  می خصوص  در  اجرایی  ضمانت  اما  است.  رشوهکند؛  نشده  بیان  آن  پذیرش  نهایتا؛    و 

ط  7موقت  داوری  هایدیوان  بین به  هنجارهای  از  زیادی  تعداد  به  پیوسته  و  همزمان  و  ور  المللی 

توسط سازمان ملل متحد،  منطقه  با فساد که  مبارزه  اروپا، سازمان  OECDای در مورد  ، شورای 

های داوری  دیوان   عالوه بر این  اند اند، اشاره کردهکشورهای آمریکایی و اتحادیه آفریقا تدوین شده

به استانداردهای شواهد مختلفی برای اثبات فساد و نیز انواع متمایز شواهد  یابی  در فرآیند حقیقت

 اند. استناد کرده

مثال: طور  متمایز  هادیوان   به  اختیارات  اثبات    یدارای  استاندارد  مورد  فساد در  اثبات  در  ادله  و 

از دیوان   .Metal Tech v. Uzbekistan and in Vladislav Kim vمانند:  ها  هستند. برخی 

Uzbekistan)   اتفاقی را به رسمیت شناخته از شواهد  انکار« توسط استفاده   اند. »شواهد غیرقابل 

 African Holding v. Democratic Republic of theمانند  استفاده بود  مورد    مرجع دیگری

Congo    به جدی توجه  با  اثبات  باالتر  استاندارد  بر  اصبرخی  فساد  اتهامات  داشتند  بودن  در  رار 

، در حالی که برخی دیگر با این  Karkey v. Pakistan and in Lao Holdings v. Laosپرونده  

پایین نسبتاً  استانداردهای  از  نهایت  در  و  بودند  استفاده کردند  نکته مخالف   Unión) مانندتری 

Fesona Gas v. Egypt and in Getma International and others v. Guinea (2)  
دشوار است   دیوان داوریشناسایی یک استاندارد یکپارچه مشروع و قابل اجرا به طور گسترده در  

المللی   بین  به هنجارهای  مراجعه  باو  نمی  مقابله  برطرف  را  این مشکل  تکیه   کند. فساد  بنابراین 

ل انکار  بباشد. تفاوت های غیرقاالمللی در خصوص فساد به تنهایی کافی نمیکردن بر معاهدات بین

نه تنها مانع از عملکرد مناسب نظام    کهدر خصوص فساد  وجود دارد    بین هنجارهای بین المللی 

سرمایه در  فساد  با  مواجه  در  المللی داوری  بین  در    بلکه  گذاری  مناسب  اقدام  از  را  داوری  نظام 

داوری سرمایه گذاری را با بحران قاطعی  دارد و  المللی باز میگذاری بینهمواجهه با فساد در سرمای

کند. بنابراین استاندارسازی در خصوص این موضوع که با  به دلیل تناقض در تصمیماتش مواجه می

سرما معاهدات  در  فساد  خصوص  در  معاهده  یک  بینیهایجاد  میگذاری  که  قواعد  المللی  تواند 

سر حوزه  در  داوران  برای  را  کارامد  ابزارهایی  و  بینمایهماهوی  کند،گذاری  فراهم  نقش    المللی 

 . می نمایدکلیدی را در کاهش معضالت مطرح شده ایفا 
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 المللی گذاری بینارتقا توسعه پایدار در سیاست های سرمایه

از مهم پایدار یکی  های غیردولتی  نظران و سازمانن موضوعات مورد بحث میان صاحبتریتوسعه 

از ارکان مهم در  معاهدات سرمایه المللی و رویه قضایی  گذاری بیناست و اکنون به عنوان یکی 

باشد و بحث  شود. اگرچه معنا و مفهوم این عبارت هنوز به صورت قطعی مشخص نمیمحسوب می

  مقررات ؛ اما   (Hindelang & Krajewski,2016)ه است های متعددی پیرامون اش صورت گرفت

مقابله با فساد هنوز به عنوان یکی از ابزارهای مهم جهت دستیابی به هدف توسعه پایدار در نسل  

موافقتنامه سرمایهجدید  بینهای  میگذاری  شناخته  موضوعات  المللی  از  عظیمی  حجم  که  شوند 

توسعه و  تجارت  خصوص  در  ملل  سازمان  کنفرانس  در  شده  خود    (UNCTAD)مطرح  به  را 

                         8اند. اختصاص داده

میگاهی   نظر  در  پایدار  توسعه  الزامات  از  بخشی  عنوان  به  را  فساد  با  مقابله  اما  مقررات  گیرند، 

ارتقای   در  را  کلیدی  نقش  با فساد  مقابله  مقررات  و چگونه  اینکه چه طور  توضیحی در خصوص 

شگاهی در خصوص رابطه بین مقررات کنند. در حقیقیت در جامعه دانتوسعه پایدار دارند بیان نمی

مقابله با فساد و توسعه پایدار تحلیل بیشتری در مقایسه با رابطه بین توسه پایدار و مقرراتی که به  

ها همچون محافظت از محیط زیست، حقوق بشر، حقوق کار و سالمت عمومی صورت سایر بخش

ی کردن راهکارهایی که به وسیله  شخصگرفته است. بررسی ارتباط بین فساد و توسعه پایدار و م

المللی ارتباط پیدا می کند، یک موضوع مهم محسوب گذاری بینآن توسعه پایدار با حقوق سرمایه

 میشود.

 

 مفهوم توسعه پایدار و فساد 

سال   تا  پایدار  توسعه  بین  1987مفهوم  حقوقی  اسناد  برای وارد  سال  این  در  بود.  نشده  المللی 

از عبارت توسعه پایدار استفاده شد که توسعه پایدار را   "آینده مشترک ما"کتاب  نخستین بار در  

می جهانی  جامعه  مهم  اهداف  در    9.دانستجز  متحد  ملل  سازمان  کنفرانس  در  بعد،  سال  پنج 

ریشه مهم  تعهد  که  شد  بیان  ریو،  اعالمیه  در  توسعه،  و  زیست  محیط  و  خصوص  فقر  کردن  کن 

 2002در سال    10شوند. عناصر اساسی در توسعه پایدار محسوب می  محافظت از محیط زیست، از

ارکان  به  پایدار  توسعه  قلمرو  و  چارچوب  پایدار،  توسعه  خصوص  در  ژوهانسبورک  اعالمیه  در 

یک   ما  کند:  می  بیان  اعالمیه  این  در  شد.  داده  گسترش  سطوح  همه  در  مختلف  و  گوناگون 

توسعه پایدار داریم. عناصر و ارکان توسعه پایدار   مسئولیت جمعی در خصوص ارتقا ارکان و عناصر

عبارت ارکان  این  هستند  یکدیگر  ملزوم  و  الزم  و  وابسته  هم  توسعه  به  اقتصادی،  توسعه  از:  اند 

است جهانی  و  منطقه  ملی،  سطوح  در  زیست  محیط  از  محافظت  و   .U.N. Doc)  .اجتماعی 

 
8 (UNCTAD’S REFORM PACKAGE FOR THE INTERNATIONAL INVESTMENT 

REGIME, 2018) 
9 (U.N. Secretary-General, Report of the World Commission on Environment and Development: 

Our Common Future, 1987) 
10 (U.N. Conference on Environment and Development, Rio Declaration on Environment and 

Development, 1992) 
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A/CONF.199/20)    تهدید یک  عنوان  به  فساد  زمان،  مردم  درآن  زندگی  سطح  برای  جدی 

این اقدام خطیر در خصوص گرفت.  ها قرار  های دولتشناسایی شد و مقابله با فساد یکی از الویت

منطقه هنجارهای  در  بینفساد،  و  مثل ای  گرفت.  قرار  پذیرش  مورد  گسترده  صورت  به   المللی 

که بر آثار نامطلوب فساد بر توسعه   (UNCAC) کنواسیون سازمان ملل در خصوص مقابله با فساد

می تاکید  میپایدار  بیان  کنوانسیون  این  در  بر  "کند:  کند.  فساد  که  تهدیدی  و  عمده  مشکالت 

پایداری و امنیت جامعه دارد اهمیت و ارزش و جایگاه دموکراسی، ارزش های اخالقی و عدالت را  

 اندازد. )همان( طر میکند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خخدشه دار می

اقدامات   پایدار نمود که در آن  اقدام به اجرایی نمودن برنامه توسعه  در همین زمان سازمان ملل 

 : مقابله با فساد به عنوان عاملی مهم در ایجاد توسعه پایدار صراحتا مورد تاکید واقع شد

داری مطلوب در هر کشور در سطح جهانی جهت توسعه پایدار ضروری است. در سطح حکومت  -

سیاست مردم،  داخلی،  مقابل  در  مقامات  مسئولیت  اقتصادی،  و  اجتماعی  زیستی،  محیط  های 

جهت  مقدمات  کردن  آماده  و  جنسیتی  برابری  فساد،  با  مقابله  اقدامات  و  قانون  حاکمیت 

 11شوند. اسی توسعه پایدار محسوب میگذاری از ارکان اسسرمایه

در    - پیگیری مذاکرات کنواسیون جامع سازمان ملل  از  اطمینان  و سازنده جهت  فعال  مشارکت 

دارایی بازگرداندن  خصوص  در  بررسی  شامل  که  فساد،  به  خصوص  نامشروع  و  غیرقانونی  های 

 (140باشند؛ )همان.  های مبدا میدولت

تعهدشادولت  - باید  در  ها  فساد  در خصوص  ملل  سازمان  کنواسیون  کردن  نهایی  و  مذاکره  به  ن 

دارایی بازگرداندن  شامل  که  ابعاد  مشارکت  همه  ارتقا  همچنین  و  مبدا  کشور  به  غیرقانونی  های 

 (142گسترده جهت مقابله با پولشویی را هرچه زودتر انجام دهند. )همان.  

ارگیری اقدامات موثر برای مقابله با فساد در  داری مطلوب و اهمیت به ک اصول مربوط به حکومت 

مجددا مورد   2002لمللی مربوط به توسعه پایدار در سال  انو در خصوص اصول بیناعالمیه دهلی

بین کنفرانس  در  همچنین  گرفت.  قرار  در تاکید  توسعه  برای  مالی  حمایت  خصوص  در  المللی 

م  2002 آثار  کنفرانس  این  قرار گرفت.  پذیرش  توسعه  هم مورد  و  اقتصاد  بر  فساد  و  رشوه  خرب 

می بیان  صراحتا  را  جهت  پایدار  جدی  مانع  یک  فساد  است:  شده  بیان  کنفرانس  این  در  کند. 

کن کردن فقر و اقتصاد و  منابع را از اقداماتی که برای ریشه صرف  باشد که  تخصیص موثر منابع می

منحرف می پایدار ضروری هستند  مقابلهتوسعه  بنابراین  تمام سطوح   کند  در  الویت  فساد یک  با 

 12شود.محسوب می

 

 

 
11  (Report of the World Summit on Sustainable Development, supra note 33, Plan of 

Implementation of the World Summit on Sustainable Development) 
12 (U.N., MONTERREY CONSENSUS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON FINANCING FOR DEVELOPMENT) 
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 المللیگذاری بینتوسعه پایدار و اصالحات معاهدات سرمایه

خارجیسرمایه مستقیم  در     (FDI) گذاری  را  کلیدی  مینقش  ایفا  پایدار  توسعه  کند.  ارتقای 

سرمایهاز میزان  افزایش  دیگر  خارجیسوی  مستقیم  از   (FDI) گذاری  توسعه  یکی  اساسی  ارکان 

توانایی   (FDI) در راستای جهانی شدن، سرمایه گذاری مستقیم خارجی  شود.پایدار محسوب می 

برآورده کردن   و  رفاه مردم شان  اقتصادی جهت  به رشد  برای رسیدن  کشورهای در حال توسعه 

های خارجی و  گذاریدهد. بنابراین با توجه به افزایش میزان سرمایهنیاز های اولیه شان را ارتقا می

سرمایه حقوق  اقتصادی،  بینمبادالت  سرمایهگذاری  که هم  هم  المللی  و  خارجی  مستقیم  گذاری 

بین سرمایه و دولترابطه  تنظیم میگذاران خارجی  را  ایفا میها  را  نقش کلیدی  از  کند  که  کند 

پایدار می پیدا کند.طریق آن توسعه  ارتقا  اگرچه    (Andrew Newcombe,2007, p357) تواند 

،  دهندگذاری خارجی را تشکیل مییهگذاری، عنصر اصلی نظام مدرن حقوق سرمامعاهدات سرمایه

سرمایه موافقتنامه  در  شده  ارائه  قواعد  کفایت  عدم  دلیل  به  بیناما  فقدان (IIA)المللیگذاری   ،

موافقتنامه سرمایه فرآیند تشکیل  زنی در  بینقدرت چانه  پایدار    (IIA)المللیگذاری  توسعه  برای 

به نظر نمی ابتدایی در  کافی  اولیه در مذاکرات  اهداف  از  پایدار یکی  اینکه توسعه  با وجود  رسند. 

گذاری نبوده است اما موضوع توسعه پایدار یکی از موضوعاتی است که خصوص معاهدات سرمایه

فراوانی شده است. تعداد بسیار زیادی  دستخوش تغییرات   المللیگذاری بیندر موافقتنامه سرمایه

موافقتنامه سرمایه مطابقت  عدم  به  داوری  پرونده های  بیناز  اشاره  المللیگذاری  پایدار  توسعه  با 

 Methanex Corp. v. U.S., Final Award of the Tribunal on Jurisdiction)کنند.  می

and Merits Ad hoc Trib. 2005) 

المللی  گذاری بینهای سرمایهارند که الزامات توسعه پایدار را در فعالیتها قصد داکنون که دولت

صاحب کنند،  موافقتنامه اجرایی  ساختاری  اصالحات  ضرورت  اجتماعی  و  اقتصادی  نظران 

بینسرمایه اصالحات،  می  توصیهرا     (IIA)المللیگذاری  این  پایدار  که  کند.  توسعه  خصوص  در 

پذیر  گذاری مسئولیت شوند، تاکید بر سرمایه نامیده می   (IIA)المللیگذاری بینسرمایه موافقتنامه  

و   جامعه  اقتصاد،  یعنی:  پایدار  توسعه  اصلی  رکن  سه  خصوص  در  مقرراتی  دربردارنده  که  دارند 

می زیست  سرمایهمحیط  از  حمایت  خصوص  در  نیز  مقرراتی  همزمان  اما  دنبال  باشد  را  گذاری 

مودست   کند.می در  پایدار  توسعه  به  سرمایهیابی  بینافقتنامه  طریق  میالمللی  گذاری  از  تواند 

های گوناگونی به دست آید از جمله: بیان کردن در مقدمه معاهده، اضافه کردن  کارگیری روش به

اشاره   اجتماعی جمعی،  مسئولیت  کردن شرط  درج  ماهوی،  مقررات  کردن  بیان  معافیت،  شروط 

معا سایر  به  ابتداکردن  در  پایدار  توسعه  ارکان    یهدات  سایر  به  آن  دادن  گسترش  و  معاهده 

از محیط زیست، حقوق کارگر و حقوق بشر باشند    می   اجتماعی. مقرراتی که مربوط به حفاظت 

 (Abdullah Al Faruque,2010, p539) شود.اصلی توسعه پایدار محسوب می کانون
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 ی پایدار و مقررات ضد فسادتوسعه

و این  پایدار که در معاهدات  با  توسعه  مقررات  از  ردیف  اولین  با  فساد  با  مقابله  مقررات  جود که، 

ابتدا به سرمایه از همان  با فساد  ندارد حکمرانی خوب و مقابله  ارتباطی  گذاری تدوین شده است 

ده  الذکر تأیید شصراحت به عنوان یک بعد جدایی ناپذیر از توسعه پایدار در اسناد بین المللی فوق 

حاضر،   حال  در  با   شروط  درجاست.  بلکه    مقابله  است،  اقتصادی  منافع  نفع  به  تنها  نه  فساد 

میارزش  ارتقا  نیز  را  اجتماعی  آنهای  از  مورد  دو  که  تلقی  دهد،  »متضاد«  منافع  معموالً  ها 

با توجه به نیاز به ارتقای اهداف توسعه پایدار،    (Andrew Newcombe, 2007, 357)  شوند. می

را می  شروط با فساد  اشکال مخمقابله  به  تدوین  توان  ابعاد مختلف  در  و  تلف، در سطوح مختلف 

ای از مقررات  ا ملزم کند تا بستهها رتواند دولتکرد. در سطح داخلی، یک ماده مقابله با فساد می

با   از جمله جرمماقبله  قوانین ملی وضع کنند،  از طریق  را  های  مجازات  وضعانگاری فساد؛  فساد 

شوند، حمایت از میی و حقوقی که مرتکب رفتار فساد  حقیق  مدنی، کیفری و اداری برای اشخاص

غیره.   و  افشاگران  و  منطقه   (UNCTAD, 2018).شاهدان  سطح  دولتدر  است ای،  ممکن  ها 

متعهد شوند که در مبارزه با فساد فراملی و فساد مقامات دولتی خارجی به طور مشترک کار کنند.  

ای مقابله با فساد را با انتقال آن استانداردها و  ها ممکن است استانداردهالمللی، آندر سطح بین

عالوه بر این، مقررات مقابله با فساد ممکن است    گذاری افزایش دهند تعهدات به معاهدات سرمایه

فساد را نیز   مقابله باها را ملزم کند که برای مبارزه با فساد تالش کنند، بلکه تعهدات  نه تنها دولت

از بر سرمایه اساسی  با فساد یک جنبه  اینکه مقابله  به  با توجه  نیز تحمیل کنند.  گذاران خارجی 

می نیز  فساد  ضد  مالحظات  است،  شرکتی  بندهای  حاکمیت  قالب  در  مسئولیت   CSRتواند   (

أ نیز اجتماعی شرکت( با معرفی استانداردهای خاصی در قوانین داخلی ارائه شود. کشورهای مبد

)مسئولیت اجتماعی شرکت( کمک    CSRممکن است از طریق مقررات مقابله با فساد به ارتقای  

 (UNCTAD, 2018) کنند.

پایدار است. درج مفاد   اجزای مهم توسعه  از  با فساد و حکمرانی خوب یکی  به طور کلی، مقابله 

گذاری باعث تقویت، تسهیل و ارتقای بعد توسعه پایدار حقوق  مقابله با فساد در معاهدات سرمایه

بینسرمایه واقع،  المللی میگذاری  در  فزاینده  شروط شود.  به طور  با فساد  ممقابله  عاهدات ای در 

المللی، تقویت بعد توسعه پایدار شود، که منجر به اصالح معاهدات بینگذاری گنجانده میسرمایه

سرمایهسیاست خروجی  های  و  ورودی  رشد  افزایش  و  مستقیم )سرمایه  FDIگذاری  گذاری 

 (Vid Prislan & et al ,2013, 269) شود.های سرمایه خصوصی میخارجی( و سایر جریان

 

 های میزبانگذاران و دولتایجاد تعادل متقارن منافع بین سرمایه

گذاران خارجی از یک سو و  انتظار دیگر از مقررات مقابله با فساد ایجاد تعادل بین منافع سرمایه

از جنبه های اصلی اصالحات فعلی  کشورهای میزبان از سوی دیگر است )    IIA. این هدف یکی 

بنامه سرمایهتوافق  المللی( است. این بخش به طور خالصه بحث خواهد کرد که چگونه ینگذاری 

گذاری  نامه سرمایه) توافق  IIAتواند از طریق مالحظات مقابله با فساد در  این هدف مورد نظر می
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ای از دالیلی که چرا تعادل متقارن حقوق و تعهدات  المللی( انجام شود. برای این منظور، مقدمهبین

BIT  (برای توسعه پایدار و اصالح گذاری دوجانبهرمایهس معاهدات )IIA گذاری نامه سرمایه) توافق

 المللی( حیاتی است، به طور خالصه ارائه خواهد شد. بین

 

 المللی( و مقابله با فساد گذاری بیننامه سرمایه) توافق  IIAنیاز به تعادل، اصالح  

سرمایه با  معاهدات  رابطه  در  میزبان  دولت  نظارتی  اقدامات  کردن  محدود  برای  ابتدا  در  گذاری 

خارجی  سرمایه دولت  منعقد گذاری  منظور،  این  به  به  شد،  را  حقوقی  هستند  متعهد  میزبان  های 

ز جمله ارائه یک سری رفتارهای مطلوب مانند: رفتار منصفانه و  گذاران خارجی اعطا کنند، اسرمایه

الوداد  (FET)عادالنه کاملة  دولت  ملی،  رفتار   ،(MFN)  .غیره  & RUDOLF DOLZER)و 

CHRISTOPH SCHREUER, 2012, 147)    

  BITگذاری و حقوق  گذاران خارجی در صورت نقض مقررات سرمایهبر اساس این بندها، سرمایه 

ها  . این راه حل نموددریافت خواهند    ...( توسط دولت، غرامت یا  گذاری دوجانبهسرمایه معاهدات)

  پیشها و موسسات قضایی یا شبه قضایی  یا سایر رویه  داوری سرمایه گذاریمعموالً توسط دیوان  

شود می  استقالل   نتیجتا   (Suzanne A. Spears, 2010, 1037).  بینی  بر  بزرگی  محدودیت 

تعهدات کمی   و  اعمال شد  میزبان  بعدها، طیف سرمایه  بهنظارتی کشورهای  گذاران تحمیل شد. 

دولت تقنینی  اختیارات  از  ناشی  اقدامات  از  تعهدات وسیعی  از  انحراف  عنوان  به  میزبان  های 

نسلبین در  مندرج  قدیمیالمللی  سرمایههای  معاهدات  این  تر  اگر  حتی  شدند،  محکوم  گذاری 

حقو عمومی،  سالمت  زیست،  محیط  حفظ  خاطر  به  معموالً  سایر  اقدامات  به  دستیابی  و  بشر  ق 

بود. عمومی  رژیم   13اهداف مشروع سیاست  کننده یک مشکل سیستماتیک  منعکس  این سناریو 

های  گذاری است: »ناتوانی ساختاری در پرداختن کافی یا مداوم به ریسکالملل سرمایه حقوق بین

ریسک سرمایه و  با سرمایهگذاری  مرتبط  اجتماعی  وا گذاری خارجی«.های  به دو این  قعیت منجر 

از سوی دولت به دلیل  ها میانگیزه کامالً متفاوت  تقنینی  ناامیدی  ایجاد  شود: در یک سر طیف، 

دیگر   ISAتهدید   سوی  از  سرمایه  تقاضای،  و  از  حمایت  بین  متقارن  اختیارات تعادل  و  گذاری 

 ,Frank J. Garcia et al) ( است.المللیگذاری بیننامه سرمایهتوافق)  IIAتقنینی دولت در اجرای

در حالی که آثار ناامیدی تقنینی به عنوان خطری برای توسعه پایدار در نظر گرفته    (861 ,2015

آسیب می توسعه  حال  در  کشورهای  برابر  در  )اگرچه  نامه  توافق)  IIAاصالح    ، است(  پذیر  شود 

بینسرمایه میالمللیگذاری  تقارن  به  دستیابی  هدف  با  مالح(  ارزش تواند  و  اقتصادی  های  ظات 

بحران زیست  کار،  این  انجام  با  بینجامد.  بهتری  تعادل  به  و  کند  برآورده  را  اجتماعی  و  محیطی 

  (Kyla Tienhaara, 2011, 606)مشروعیت طوالنی مدت و مداوم نیز ممکن است کاهش یابد.

سرمایه معاهدات  رژیم  در  تغییر  موثر  تطبیق  برای  این،  بر  چارعالوه  سیاست گذاری،  چوب 

 (IPFSD)( برای توسعه پایدارکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)  UNCTADگذاری  سرمایه

 
13  Clayton/Bilcon v. Canada, Award of Jurisdiction and Liability (2015)و Bear Creek Mining v. 

Peru (2017) 
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تحول    چهار این  هدایت  برای  را  سرمایهتوافق)   IIAاصل  بیننامه  کرده  (  المللیگذاری  پیشنهاد 

 است:

 ادغام تعهدات ملموس برای ترویج و تسهیل سرمایه گذاری برای توسعه پایدار  (1

 گذاری مسئوالنه گذار و ترویج سرمایهمتعادل سازی تعهدات دولت با تعهدات سرمایه (2

 تضمین تعادل مناسب بین تعهدات حفاظتی و فضای تقنینی برای توسعه  (3

سیستم   (4 سرمایه  ISDSاصالح  اختالف  فصل  و  دولت(  )حل  و   UNCTAD IPFSD)گذار 

(2015) 

ها میزبان ضروری است و بخش بزرگی گذاران و دولتایجاد تعادل در منافع متعارض بین سرمایه

اصالح   پروژه  سرمایهتوافق)  IIAاز کل  بین نامه  پایدارالمللیگذاری  توسعه  بر  مبتنی  تشکیل   (  را 

برای   مقابله (Graham Mayeda, 2011, 539 )دهد.می تالش  از  بخشی  عنوان  به  فساد  با 

گذاری جهانی  ابی به چنین تعادلی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، گزارش سرمایهدستی

جدید  2019 نسل  های  ویژگی  از  یکی  عنوان  به  را  »برابری«   ،IIA  (سرمایهتوافق گذاری نامه 

های این ویژگی در معاهدات، »تعادل بین حمایت از  شناسایی کرده است. یکی از جلوه(  المللیبین

گزارش   14گذار برای پرهیز از فساد« است. گذار از طریق تعهد سرمایهگذار و تعهدات سرمایهسرمایه

های اساسی بحث  همچنین مبارزه با فساد را به عنوان یکی از بخش  2016گذاری جهانی  سرمایه

 15در مورد چگونگی دستیابی به تعادل مناسب شناسایی کرده است. 

 

 تعادل و مقررات مقابله با فسادراه های ممکن برای ایجاد  

تمایل به تعادل متقارن در معاهدات سرمایه گذاری در واقع توسط دولت ها به طرق مختلف ترویج  

شده است، مانند ارائه اظهارات تفسیری که تفسیر محدودی از سیاست های سرمایه گذاری دارد،  

در مورد اقدامات مربوط به سایر    ها از مسئولیتدرج بندهای استثنایی کلی با هدف معافیت دولت

غیرسرمایه قصد دولتاهداف سیاست  نشان دهنده  که  مقدمه  زبانی جدید در  اتخاذ  از گذاری،  ها 

گذاری به صورت سازگار با سایر اهداف سیاست اجتماعی و زیست توصیف اهداف سیاست سرمایه

است.   می   این  (Suzanne A. Spears, 2010, 1038)محیطی  را  منظر تغییرات  دو  از  توان 

کرد:طبقه  سرمایه1) بندی  دیدگاه  سرمایه(  به  تعهدات  تحمیل  ترویج گذار،  برای  گذاران 

 های میزبان.( دیدگاه دولت میزبان، ایجاد فضای نظارتی خاص با دولت2گذاری مسئوالنه )سرمایه

(Caroline Henckels, 2012, 306)   
تئوری،   نظر  راه هستاز  دولت  دو  آن  طریق  از  مقررات  که  توانند  می  باها  برای   مقابله  را  فساد 

اول از همه، یک ماده    ( تهیه کنند.گذاری دوجانبهسرمایه معاهدات)  BITکمک به ارتقای تعادل  

گذاران خارجی باشد. در  تواند در جهت تحمیل تعهدات مقابله با فساد به سرمایهمقابله با فساد می

مطابق با    چندملیتیهای  ، سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود که رفتار شرکت1990اوایل سال  

باشد.   فساد  با  مقابله  جمله  از  خاصی  آنکه  اصول  برای   OECD  2011دستورالعمل  دیگر 

 
14  UNCTAD, WORLD INVESTMENT REPORT 2019 
15  UNCTAD, WORLD INVESTMENT REPORT 2016 
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برای  شرکت را  الزم  عناصر  ملیتی،  چند  ترویج   مقابلههای  برای  اخاذی،  و  درخواست  فساد،  با 

می قرار  مسئوالنه  اعمال    ,OECD)  (2011دهد.  تجارت  ارتکاب  از  گذاران  سرمایه  با    فاسدمنع 

است. از سوی دکترین مطرح شده  اسناد، گهگاه  این  به  در عمل،   (Zeng, 2009, 503) استناد 

کنند، بخش نسبتاً بزرگی از  های مسئوالنه و عاری از فساد را تقویت میگذاریمقرراتی که سرمایه

 دهند. کل مقررات مقابله با فساد موجود را تشکیل می

بر    شروط اجتماعی شرکت(  CSRمبتنی  بندهای    )مسئولیت  ارائه می  Crave-out" "از طریق 

گذاران ها سرمایه، دولتCSRد مقررات مقابله با فساد مبتنی بر  در مور  (Yan, 2019, 32)شود.

از قوانین، اصول و شیوه های  خارجی را تشویق می )مسئولیت اجتماعی    CSRکنند تا داوطلبانه 

»  CSR  شروطدرج  و  شرکت(   شرط  در  کنند.  فساد،   Crave-out پیروی  با  مقابله  مورد  در   »

دولت از  صریح  برخی  و  مستقیم  تعهدات  باها  سرمایه  مقابله  بر  را  بیان فساد  و  تحمیل  گذاران 

 گذاری نباید . . . ]انجام اعمال فاسد[«. گذاران و سرمایهکنند که : سرمایهمی

ها نباید ملزم  ولتکنند که داند و ذکر مینویس کردهبرخی از منظر دولت چنین مقرراتی را پیش

های ناشی از فساد باشند. عالوه بر این، مقرراتی وجود دارد که صراحتاً گذاریبه حمایت از سرمایه 

اختالفات سرمایه گذاردسترسی سرمایه و فصل  به حل  )-گذاران  را در صورتی که  ISDSدولت   )

می باشد، منع  انجام شده  از طریق فساد  نظر  بدسرمایه گذاری مورد  مقررات کند.  که  است  یهی 

 ,Yan, 2020)« تقاضای کمتری دارد.Crave-out نسبت به مفاد »  CSRمقابله با فساد مبتنی بر  

های موجود ، حفاظت از اختیارات تقنینی دولت در زمینه مقابله با فساد یکی دیگر از راهدوم  (151

سازد تا اقدامات تقنینی در  ها را قادر میدولت  امر  ها برای ایجاد این تعادل است. اینبرای دولت

سرمایه آنگذاریمورد  قضایی  حوزه  در  که  خارجی  در  های  و  عمومی  منافع  اهداف  برای  ها 

کنند.. اتخاذ  است،  شده  ایجاد  تبعیض  عدم  اصل   ,Suzanne A. Spears, 2010 )چارچوب 

گیرد،  حاکمیت نشأت میاز اصل    تقنیناین که حق    (Howard Mann, 2002, 6-8)و    (1037

های زیست  با این حال، دامنه اختیار دولت برای تدوین مقررات به دلیل نگرانیمسلم بوده است  

دولت به  را  بیشتری  اختیار  که  است،  مبهم  اجتماعی  و  میمحیطی  واگذار  متعاهد   کند.های 

(Elizabeth Trujillo, 2018, 2735)  گذاری به طرق انعطاف پذیری تقنینی در معاهدات سرمایه

ها به دو رویکرد اشاره  دهد که معموالً دولتهای فعلی نشان میدهد. رویهمختلف خود را نشان می

به  می که  مواردی  )مانند  ماهوی  مقررات  تنقیح  بندهای  می  FETکنند:  کردن  اضافه  و  پردازند( 

پذیری    (Suzanne A. Spears, 2010, 1037)استثنای کلی.   انعطاف  رویکرد    تقنینیدر واقع، 

 شود.ها در برخورد با مسائل مقابله با فساد اعمال میکمتر توسط دولت

از نمونه های تنقیح مقررات ماهوی در زمینه مقابله با فساد  جمهوری اسالمی   -، اسلواکی  یکی 

دولت (2016)ایران  که  »حذفاست  که  کردند  موافقت  صریحاً  می  ها  فساد«  و  یک  رشوه  تواند 

الوداد   کاملة  اصل دولت  و  رفتار ملی  با  ناسازگار  اقدامات  »توجیه«  برای  عمومی مشروع«  »هدف 
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برخی از کشورها مانند برزیل ابزاری از بندهای استثنای کلی را برای رسیدگی به مبارزه با    16باشد. 

انتخاب می به عنوان مثال بیان میفساد  ها را  هیچ چیز در توافقنامه نباید دولتکنند که  کنند و 

این نوع   (Brazil Model BIT, 2015 )های غیرقانونی محافظت کنند.گذاریملزم کند از سرمایه

 در نظر گرفته شود.  "گذارتحمیل تعهدات سرمایه"تواند به عنوان راهی برای بیانیه همچنین می

 

 

 

 
 ـ رفتار ملی و رفتار ملل کامله الوداد: 4ماده.  16

تاری را اعمال خواهدکرد  ـ هرطرف متعاهد نسبت سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاری های آنها رف1

که در شرایط قابل مقایسه نسبت سرمایه گذاران خود و سرمایه گذاری های آنها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات،  

 حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایراقسام واگذاری سرمایه گذاریها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد؛ 

ه گذاران طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری های آنها رفتاری را اعمال خواهد کرد  ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمای 2

با مدیریت،   به سرمایه گذاران هر دولت ثالث یا سرمایه گذاری های آنها در رابطه  که در شرایط قابل مقایسه نسبت 

ی ها در قلمرو خود نامساعدتر  اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه گذار

 نباشد؛ 

این ماده در  ( 2و )( 1ـ برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری یا یک سرمایه گذار از نظر بندهای )3

از   یا سرمایه گذاری  با سرمایه گذار  ارزیابی مجموع شرایط مرتبط  بر اساس  ندارد،  یا  دارد  قرار  مقایسه  قابل  شرایط 

ـ اجتماع محلی که سرمایه گذاری در  1 :الف( تأثیر سرمایه گذاری بر موارد زیر :جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت

ناشی از تمام سرمایه گذاری ها در  2آنجا واقع شده است؛   اثر فزاینده  به  آثاری که مربوط  از جمله  ـ محیط زیست، 

جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن؛ ت( مقرراتی  حدود صالحیت یک دولت می شود؛ ب( ماهیت اقدام از  

 که نسبت به سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران اعمال می گردد؛ 

ـ اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاری های آنها نامساعدتر از موارد زیر  4

این ماده نمی باشد؛ یا ب(  (  1سرمایه گذاری های آنها که ناسازگار با بند)الف( سرمایه گذاران خود یا   :رفتار می کند

این ماده نمی باشد؛ اگر اقدام مذکور در  (  2سرمایه گذاران دولت دیگر یا سرمایه گذاری های آنها که ناسازگار با بند)

تاب  تابعیت سرمایه گذار یا  برمبنای  یا در واقع  عیت مالک سرمایه گذاری  پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت 

نباشد از جمله حمایت از سالمتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته داخلی و بین المللی یا محو  

 .رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع یا اجراء شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان شده داشته باشد

الف( رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا   :ال نمی شوداین ماده در موارد زیر اعم (  2ـ بند ) 5

چندجانبه بین المللی که قبل از تاریخ الزم االجراء شدن این موافقتنامه به امضاء رسیده یا الزم االجراء شده است؛ ب(  

که تأسیس کننده، تقویت کننده یا   ـ موافقتنامه دوجانبه یا چند جانبه بین المللی1 :رفتار یک طرف متعاهد در نتیجه 

توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، تعهد به یکپارچه سازی بازار کار یا موافقتنامه مشابه  

یا؛   باشد  المللی  و سرمایه گذار  2بین  میزبان  بین دولت  گذار  تشویق سرمایه  به منظور  گذاری که  قرارداد سرمایه  ـ 

 ده یا؛ پ( برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد بخش )پ( این موافقتنامه مزبور منعقد ش

6 ( بندهای  مفاد  )(  1ـ  نخواهد شد(  2و  اعمال  زیر  موارد  ماده در  یا کمک   :این  یارانه  تدارکات دولتی؛ و ب(  الف( 

 بیمه بالعوض ارائه شده توسط یک طرف متعاهد، از جمله وامهای تضمینی دولت، ضمانت ها و  
Agreement Between the Slovak Republic and the Islamic Republic of Iran for the Promotion and 

Reciprocal Protection of Investments, Iran-Slovak., Jan. 19, 2016, https://investmentpolicy.unc 

tad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3601/download. 
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 های سرمایه گذاری خارجیجذب جریان

فساد   با  مقابله  سرمایهتواند  میمقررات  برای  فساد«  تحمل  »عدم  محیط  کردن  فراهم  گذاران با 

گذاری خارجی یکی از  گذاری مستقیم خارجی را تشویق کند. جذب سرمایهخارجی، جریان سرمایه

سرمایهانگیزه معاهدات  رژیم  ایجاد  برای  اولیه  توسعه  های  سیاست  مهمی  جزء  که  است  گذاری 

  2001در سال    UNCTADگذاری جهانی  ی معاصر است. همانطورکه در گزارش سرمایهاقتصاد

توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای بهبود شرایط  اشاره شده است، برای کشورهای درحال

است:  مهم  بسیار  جمعیت  رفاه  و  داخلی  زندگی  به  کلی  کشوری،  و  هر  فقیرتر  کشورهای  ویژه 

برابر پویایی تولید بینبه حاشیه رانده شدن  تر، در معرض خطر  صنعتیکم المللی هستند زیرا  در 

گذاری مستقیم خارجی با کیفیت باال برآورده کنند.  توانند الزامات جدید را برای جذب سرمایهنمی

جذ ترتیبات  ایجاد  به  مکان نیاز  های  مزیت  از  دارد. اب  وجود     (Alex Mills, 2014, 437)17ی 

منافع  افزایش جریان سرمایه از جمله  خواهد داشت،  به همراه  را  مزایای مختلفی  گذاری خارجی 

فرصت افزایش  مانند  غیرمستقیم  مزایای  و  خارجی، مستقیم  ارز  مالیاتی،  درآمدهای  شغلی،  های 

شیوه از  چارچوبی  غیره.  و  فناوری  به انتقال  مناسب  فعالیت  های  ترویج  برای  ابزاری  های  عنوان 

گذاری مستقیم خارجی، شامل عناصر استراتژی سازمانی، رسیدگی  گذاری و جذب سرمایهسرمایه

های نظارت و ارزیابی  های پس از آن و فعالیتها، مراقبتگذاری، مشوق به پرسش، تسهیل سرمایه

های خصوصی اعمال فاسدی که بین بخش  (Henry Loewendahl, 2010 ).شناسایی شده است

از فعالیتو مقامات دولتی انجام می گذاری رخ های ترویج سرمایهشود ممکن است در هر مرحله 

سرمایه تسهیل  فرآیند  در  خوب  حکمرانی  بر  تأثیرگذاری  مانند  ارزیابی.  دهد،  و  نظارت  و  گذاری 

جذا بر  چگونه  فساد  با  مبارزه  مقررات  ببینیم  اینکه  سرمایهبرای  خارجی بیت  مستقیم  گذاری 

می تأثیر  و  کشورها  فساد  با(  مقابله  )مقررات  بین  رابطه  به  ابتدا  که  است  مهم  و  الزم  گذارد، 

بیندازیم.سرمایه نگاهی  خارجی  مستقیم  رابطه    (Prislan & Zandvliet, 2013, 365) گذاری 

نیست. تحقیقات تجربی در    گذاری مستقیم خارجی برای توضیح سادهبین فساد و جذابیت سرمایه

دهد. هدف این بخش انجام یک مطالعه تجربی در مورد رابطه این زمینه نتایج متناقضی ارائه می

ادبیات  بین فساد و جذابیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها نیست، بلکه به گردآوری 

ب فساد  ضد  مقررات  چرا  اینکه  از  نظری  تحلیل  یک  ارائه  و  مرتبط  جذب  تجربی  سیاست  ه 

 (U.T. Isayev, 1998) پردازد.گذاری مستقیم خارجی میسرمایه

برای حکمرانی اگرچه فساد به طور گسترده در کنوانسیون  عنوان یک چالش  به  المللی  های بین 

های مداومی در مورد مضر بودن یا مفید بودن  خوب، حقوق بشر و اقتصاد شناخته شده است، بحث

بین اقتصاد  برای  دیدگاهفساد  دارد.  وجود  میالمللی  نشان  که  دارد  وجود  در  "دهد  هایی  فساد 

های اقتصادی و اجتماعی مدرن نیست، زیرا فساد  کشورهای در حال توسعه لزوماً ضد توسعه نظام

 ,David H. Bayley, 1966).  "تا حدی حداقل یک کارکرد مفید در جوامع در حال توسعه دارد

فاسد مانع از   رفتارهای دهد که با این حال، مطالعات بیشتر، به ویژه مطالعات اخیر، نشان می (719

 
17 (UNCTAD WORLD INVESTMENT REPORT 2001) 
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بین اقتصاد  میتوسعه  سرمایه  فساد  (Shang-Jin Wei, 1999)شود.  المللی  جذابیت  گذاری به 

می آسیب  خارجی    (Mohsin Habib & Leon Zurawicki, 2002, 303) رساند.مستقیم 

های  ( همچنین نشان می دهد که طرفسازمان همکاری و توسعه اقتصادی)  OECDگزارش اخیر  

گذاری مستقیم  )سرمایه  FDIشاهد میزان مشخصی از    OECD  فساد متعاهد کنوانسیون مبارزه با  

بود.  خواهند  فساد  افزایش  زمان  در  که    18خارجی(  دیگری  اخیر  دوره    142مطالعه  از  را  کشور 

و    1994-2014 مثبت  تأثیر  هم  فساد  فقدان  که  رسید  نتیجه  این  به  داد،  قرار  بررسی  مورد 

سرمایهمعنی نسبت  هم  و  دارد  واقعی  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  نرخ  بر  را داری  گذاری 

می استدالل  (Andrzej Cieślik & Łukasz Goczek,2018,323) دهد.افزایش  همچنین 

سرمایهمی جذابیت  بر  کلی  طور  به  »فساد  که  تأثیر میشود  اصلی  گذاری کشور  عامل  اما  گذارد، 

 ,Ayshan Gasanova et al, 2017) .گذاری مستقیم خارجی نیستتأثیرگذار بر جریان سرمایه

د بین کشورهای  فسا  تأثیر منفی به دلیل تفاوت در سطوح"عالوه بر این، ممکن است یک    (1836

  مقابله با فساد  شرطیک  (Habib & Zurawicki, 2002, 303) وجود داشته باشد.  مبدا و میزبان 

از ناشی  ها  موافقتنامه  تنها    در  نه  مقرراتی  چنین  است.  طرف  دو  هر  توسط  شده،  ایجاد  اجماع 

المللی را انجام  گذاری بینهای مقابله با فساد در سرمایهکند تا شیوههای عضو را موظف میدولت

کنند که استانداردهای اعمال شده در سطح داخلی بین یک دولت عضو و  دهند، بلکه تضمین می

است.   سازگار  دیگر  سرمایهع   دولت  قراردادهای  این،  بر  دولت الوه  توسط  احتماالً  های  گذاری 

تا جریان سرمایهمنعقد می  -ویژه کشورهای در حال توسعه  به  -مستقل   افزایش  شوند  را  گذاری 

گذاران را متقاعد  های خارجی هستند اجازه دهند سرمایههایی که میزبان سرمایهدهند و »به دولت

کنند  پیشنهاد می  BITهای  تئوری   (Yoram Z. Haftel, 2010, 348)کنند که واقعی هستند«.

برای »ایجاد و حفظ فضای سرمایهکه دولت را  اراده خود  باید  و مطلوب« نشان  ها  باثبات  گذاری 

راه و  سرمایهحلدهند  به  را  اختالف  جایگزین  سرمایههای  جریان  تا  دهند  ارائه  گذاری گذاران 

یکپارچگی و حاکمیت   (Rodrigo Polanco Lazo et al, 2018, 703) بیشتری را جذب کنند.

دولت نیز عامل مهمی است که سرمایه گذار معقول در آن نقش داشته باشد. از این نظر، گنجاندن  

برای   فساد  اقدامات ضد  اتخاذ  در  دولت  یک  تعهدات  از  بازتابی  عنوان  به  فساد  با  مقابله  مقررات 

گذاری مستقیم خارجی( این )سرمایه  FDIلوب، به جذابیت  اطمینان از محیط سرمایه گذاری مط

 (Jason Webb Yackee, 2014, 531 ).دولت کمک خواهد کرد

 
18 Adrian Blundell-Wignall & Caroline Roulet, 2017, 21 
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 گیرینتیجه
المللی توجه زیادی را در بین شاغلین و دانشگاهیان  موضوعات پیرامون مداعی فساد در داوری بین

سرمایه معاهدات  در  فساد  با  مقابله  مقررات  توسعه  این حال،  با  است.  کرده  جلب  گذاری  به خود 

اصلبین اهداف  و  محرکه  نیروهای  بررسی  با  مقاله  این  است.  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  ی  المللی 

 دهد.  ها، بررسی منحصر به فرد و به موقع مقررات موجود مقابله با فساد را ارائه میآن 

می تنظیم  را  فساد  به  مربوط  مسائل  که  مقرراتی  جمله  از  های  اوال؛  دادگاه  به  حدی  تا  کند، 

به تعداد    ISAهای  کند. تا کنون، دیوان دولت در رسیدگی به مداعی فساد کمک می-گذارسرمایه

ها رسیدگی کردهزیاد پرونده  از  رویه قضایی  ی  اما  است،  آن دعاوی فساد مطرح شده  که در  اند 

از نظر عواقب قانونی یک عمل فاسد مثبت و استانداردهای شواهدی که در نهایت استفاده  فعلی 

ای را برانگیخته است. یکی از دالیل در این واقعیت نهفته است که شده است نیز انتقادهای فزاینده

ها به مقررات مقابله با فساد اشاره نکرده بودند، زیرا این معاهدات قابل اجرا حاوی یچ یک از آن ه

هیچ بند روشن یا خاصی برای مقابله با فساد نیستند. از این نظر، درج مقررات مقابله با فساد در  

IIA تواند ابزارهای عملی برای داوری بین المللی ارائه دهد. می 

قابله با فساد به طور مداوم به عنوان یکی از اجزای مهم برای تحقق اهداف توسعه ثانیا؛ مقررات م

جدید   های  نسل  در  ماده  IIAپایدار  است.  شده  میشناخته  فساد  با  مقابله  مورد  در  تواند  ای 

های مربوطه را ملزم به پیشگیری و ها یا هر دو را هدف قرار دهد و طرفگذاران یا دولتسرمایه

فساد با استفاده از اقدامات مؤثر کند. با توجه به اینکه مبارزه با فساد یک جنبه حیاتی از  مقابله با  

می نیز  فساد  با  مقابله  مالحظات  است،  شرکتی  اشکال  حاکمیت  قالب  در  معرفی    CSRتواند  با 

 استانداردهای خاصی در قوانین داخلی ارائه شود.

به تواند  می  نیز  فساد  با  مقابله  مقررات  سرمایه  ثالثا؛  منافع  بین  توازن  و  ایجاد  خارجی  گذاران 

توان از طریق چشم انداز  را می  IIAکشورهای میزبان کمک کند. تعادل مورد انتظار تحت اصالح  

سرمایهسرمایه بر  را  تعهداتی  و  آورد  دست  به  سرمایهگذار  ترویج  برای  مسئوالنه گذاران  گذاری 

کنند،  های مسئوالنه و عاری از فساد را تقویت میاریگذتحمیل کرد. در عمل، مقرراتی که سرمایه

می تشکیل  را  موجود  فساد  با  مقابله  مقررات  کل  از  بزرگی  نسبتاً  دیگر،  بخش  سوی  از  دهند. 

برای  موجود  های  راه  از  دیگر  یکی  فساد  با  مقابله  زمینه  در  دولت  تقنینی  اختیارات  از  حفاظت 

می ما  است.  تعادل  این  ایجاد  برای  ها  آن  دولت  در  که  کنیم  مشاهده  را  معاهدات خاصی  توانیم 

 اند. کشورها یک فضای تقنینی در موضوعات مربوط به رشوه و فساد ایجاد و حفظ کرده

تشویق  را  است جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی  نیز ممکن  با فساد  مقابله  مقررات  نهایتا؛ 

دولت شفافکند.  ترویج محیط  به  مایل  که  هستند،هایی  سرمایه  تر  برای  خارجی احتماال  گذاران 

از تعهدات یک دولت در  جذاب بازتابی  عنوان  به  با فساد  بود. گنجاندن مقررات مقابله  تر خواهند 

سرمایه از محیط  اطمینان  برای  فساد  مقابله  اقدامات  جذابیت  انجام  به  مطلوب،  این   FDIگذاری 

 کشور کمک می کند. 
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شود مالحظات مقابله با فساد را به عنوان ابزاری برای  توصیه می  هابا توجه به موارد فوق، به دولت

درج    IIAهای آینده  المللی، در شیوهگذاری بینمبارزه و از بین بردن آن از طریق قوانین سرمایه

به یک منطقه دادن  فرآیند شکل  آسیایی در  برای کشورهای  ویژه  به  امر  این  گرایی جدید  کنند. 

ظاهراً، فساد در بسیاری از کشورهای منطقه    (PASHA L. HSIEH, 2021 )آسیایی مهم است.

های آسیایی و  آسیا با وجود پیشرفت های جزئی در سال های گذشته همچنان قوی است. شرکت

دولت دادگاهحتی  برابر  در  دادگاهها  و  بینها  میهای  ادعا  فراملی  المللی  تجارت  در  که  کردند 

. در سطح قانونگذاری، بر خالف مناطق آفریقا، اروپا و آمریکا، فقدان انداقدامات فاسدانه انجام داده

آسیایی وجود دارد. کشورهای   با فساد موثر در زمینه  یک کنوانسیون منطقه ای در مورد مقابله 

بر   با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد)  UNCACآسیایی در حالی که عمدتاً  (  دفتر مقابله 

ن کنوانسیون جهانی با چالش ها و مشکالت مختلفی به درجات مختلف  تکیه دارند، در اجرای ای

سرمایه معاهده  رژیم  حال،  این  با  اند.  شده  بینمواجه  به  گذاری  که  دارد  را  پتانسیل  این  المللی 

برای اصالح تصویر خود، گسترش حضور خود در  برای کشورهای آسیایی  عنوان یک کانال مؤثر 

اصالحات    گذاری، کمکهای سرمایهجریان نهایت منطقه   IIAبه  در  آسیایی عمل  و  گرایی جدید 

در   آسیایی  کشورهای  سایر  با  همراه  سنگاپور،  و  ژاپن  است،  ذکر  شایان  تعهدات  CPTPPکند.   ،

محکمی در مورد ارتقای استانداردهای ضد فساد در توافقنامه های سرمایه گذاری و تجاری خود 

 ها مانند ایران نیز اقداماتی را انجام دهند. دولتداده اند که الزم است سایر  
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