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Abstract 
Macro investing often leads to human rights and environmental challenges. 

Sustainable investment emphasizes the necessity of foreign investment sustainability 

and acting within the framework of environmental and social norms. Indeed, 

Environmental and social assessments are considered a prerequisite for an 

investment projects’ insurance by foreign-investment insurers, such as OPIC and 

MIGA. In other words, projects which are not compatible with environmental or 

social norms are not supported by these institutes. While the projects are being 

carried out, these institutions monitor them and if any incompatibility with 

environmental or social norms occurs, the continuance of the insurance coverage 

will be challenged. Despite these two institutions approach, compatibility of a 

foreign-investment project with environmental or social norms is not a legal 

requirement for its insurance. Nonetheless, it can be argued that the insurer must not 

insure the projects, when there are serious environmental risks or fundamental 

human rights may be affected as, it would seem that a soft law is forming on the 

necessity of environmental assessments and not granting insurance coverage to such 

projects. This paper intends to examine the role of foreign-investment insurers in 

protecting the environment.  
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 چکیده

. شده است  ی خارجی مطرح گذارهیسرمای متعددی در حقوق گذارهیرسرمایغوزه موضوعات امر
 دنبتال بته ی طیمحس یزی و حقوق بشری هاچالشطور معمول ی در سطح کالن بهگذارهیسرما
ی خارجی و حرک  در چارچوب متوازی   گذارهیسرمای پایدار بر لزوم پایداری گذارهیسرمادارد. 

ی ختارجی از جمهته   گتذار هیسرماة کنندمهیب. نهادهای کندیم دیتأکماعی ی و اجتطیمحس یز
یمت ی گذارهیسرمابیمة پروژة  شرطشیپی و اجتماعی را طیمحس یزی هایابیارزمیگا و اپیک، 

ی باشتند، متورد حمایت     طت یمحس یزیی که در تعارض با موازی  هاپروژهدیگر،  عبارتبه. دانند
اگتر در ختالل    کته طوریهبنظارت در مدت اجرای پروژه نیز ادامه دارد، ای  نهادها نیستند. ای  

ی بتا  امته یبی مشتص  شتود، ادامتة پوشتش     طیمحس یزمدت، مراتب تعارض پروژه با موازی  
رغم رویکرد ای  دو نهاد، اعتقاد حقوقی موجود در حدی نیست  کته   . عهیشودیمچالش مواجه 

 حتال   یت ای قابل استنباط باشد، بتا  طیمحس یزبا موازی  به تطبیق طرح  کنندهمهیبالزام نهاد 
تصریب باشد و منتاف    در حالجدی  صورتبه س یز طیمحکه نتیجه گرف ، درصورتی توانیم

ی است . در  امته یبمهزم به عدم ارائة پوشتش   کنندهمهیب، نهاد ردیقرار گ ریتح  تأثحیاتی بشر 
ی گذارهیسرمای و عدم بیمه طیمحس یزی هایابیزارغیر ای  صورت حقوق نرمی مرتبط با لزوم 

ر ای  پتووهش  ی اس . دریگشکل در حال، س یز طیمحی مصرب نسب  به هاپروژهخارجی در 
 گذاری ختارجی یهسرماکنندة یمهبمحیطی نهادهای یس زرویکرد تحهیهی،  -با رویکرد توصیفی

 .شودیمقاله ارائه ممقدمه مطرح در  پرسشو پاسخ مقتضی به  گیردیم بحث قرار مورد
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 مقدمه
بر آرامش و امنی ، موجودی  ، افزونکندیمی احساس طیمحس یزخطری که بشر از مشکالت 

  یترمهمی از طیمحس یزدن تعادل هم خوراو را نیز در معرض تهدید قرار داده اس . فاجعة به
 ی بشری اس .هادغدغهمسائل و 

ی، در پتی  گتذار هیسترما دلیل عدم تکافوی مناب  داخهتی بترای   امروزه بسیاری از کشورها به
ی ختارجی در اقتاتاد کشتورها    گتذار هیسرماترتیب و بدی  اندبرآمدهی خارجی هاهیسرماجذب 

   .اس آوردهدس  ی بهتوجهجایگاه شایان 
ی هتتاپتتروژهیِ طتتیمحستت یزمحتتور و توجتته بتته آثتتار اجتمتتاعی و ستت یز طیمحتترویکتترد 

 ی پایدار منجر شده اس .گذارهیسرمای و تقوی  مفاهیمی همچون ریگشکلی، به گذارهیسرما
ی ختتارجی، مهیتتا ستتاخت  شتترایط گتتذارهیستترماهتتا در جتتذب منتتاب  اقتتدام  یتتترمهتتماز 
ی اقتاادی در فضایی ام  و تستهیل در فراینتد اجترای    ها یعالفانجام  منظوربهی گذارهیسرما
ی در مقابتل  گتذار هیسترما ی ختارجی، بیمتة   گتذار هیسترما س . از جمهه عوامل تشویق هاپروژه

 خطرهای احتمالی اس .
بیمتة   در خاتو  ، المهتل  یبت بتازیگران برجستتة عرصتة     عنتوان بهی المهه یبی هاسازمان

. بانتک جهتانی بترای تشتویق     انددادهی را مدنظر قرار اگستردهای هی خارجی اقدامگذارهیسرما
 سیتأستوسعه، از تقوی  نهاد بیمه غافل نبوده و با  در حالی خارجی در کشورهای گذارهیسرما

ی خارجی اقدام کرده اس ؛ میگا از جمهة ای  نهادهاس . گذارهیسرمانهادهای تصاای به بیمة 
از جمهته متوارد شتایان     داریت پا ةتوستع ی و انطباق با مبتانی  طیمحس یزتطبیق طرح با موازی  

ی مهتی  هتا طترح . همچنتی  از  اس ی مورد درخواس  ای  آژانس هاطرحمنظور بیمة مالحظ به
بته   با توجهی نباید غافل شد، ابتکار ایاالت متحدة آمریکا در ای  زمینه شایان توجه اس . امهیب

ی ختارجی در نیتل بته توستعه و افتزایش ورود      گتذار هیسترما ة کنندمهیبنقش کهیدی نهادهای 
ة کننتد مته یبکه نقتش نهتاد    میپردازیمسرمایه به دول  میزبان، در ای  پووهش به ای  موضوع 

بتا توجته بته     دیت تردیبت تا چته حتد است       س یز طیمحی خارجی در حفاظ  از گذارهیسرما
دو متغیتر   عنتوان بته  ست  یز طیمحت ی خارجی و حفاظ  از گذارهیسرمامدخهی  موضوع بیمة 

در  س یز طیمحی تحقیق بر مبانی حقوق داخهی غهبه دارد. ابتدا حفاظ  از المهه یباصهی، بعد 
و متعاقبتا  پتس از مترور مصتاتری بتر بیمتة        شتود یمت ی ختارجی بررستی   گتذار هیسرماحوزة 
 عنتوان بهاپیک –ی خارجی گذارهیسرماة کنندمهیبی خارجی، رویکرد دو نهاد اصهی گذارهیسرما

 بررسی خواهد شد. -آژانس تصاای بانک جهانی عنوانبهنهادی مهی و میگا 
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 ی خارجیگذارهیسرمادر  ستیز طیمححفاظت از 
 المهتل  یبت ، دو شتاخه از حقتوق   س یز طیمح المهل یبی خارجی و حقوق گذارهیسرماحقوق 

 طیمحاند، اما طرفداران نتاف  خاوصیدر پی م گذارانهیسرمادارند.  ریتأثهستند که بر یکدیگر 
در چارچوب  س یز طیمح. در ای  قسم  به موضوع حفاظ  از ندادر پی منتاف  جمعتی س یز

 .میپردازیمی خارجی گذارهیسرما
، ترکیبی از معاهدات، حقوق عرفی، اصول کهتی حقتوق،   س یز طیمح المهل یبنظام حقوق 
داخهتی است . در رویکترد جدیتد      ست  یز طیمحت حقتوق  ی فرامترزی  ریکتارگ بهرویة قضایی و 

 س یز طیمح المهل یبسالم، مستقل از حقوق  س یز طیمحی، حق برخورداری از طیمحس یز
ی متعتالی هماننتد حتق بتر حیتات، حتق       هتا ارزشة کنندمنعکس. ای  حق هم شودیمقهمداد 

ی تداوم حیات نسل کنونی هاازینشیپسالمتی، حق بر زندگی با استاندارد مناسب اس  و هم با 
  .Boyle, 2012: 613)-(614پایدار ارتباط دارد  همانند توسعة 1«های آتینسل»و 

ی متعتدد  المههت  یبت ی استناد  ریگشکلبه  س یز طیمحی از وضعی  المهه یبنگرانی جامعة 
 لمهتل ا یبمناب  حقوق   یترمهمدر زمرة  توانیمی را طیمحس یزمعاهدات  2.شده اس منجر 
ی و امنطقته در نظر گرف . ای  معاهدات در تمتام ستطوح دوجانبته، چندجانبته،      س یز طیمح

در حتوزة   رگتذار یتأث. بستیاری از استناد   شوندیمقهمداد  آورالزامجهانی در زمرة حقوق سص  و 
ی مجم  عمومی سازمان مهل متحد شتکل  هاقطعنامه، بر مبنای س یز طیمح المهل یبحقوق 
. شتوند یمت ی بنتد طبقهی مهم هاقطعنامهدارند، در زمرة « اعالمیه». اسنادی که عنوان دانگرفته
 تتوان یمبنا شده اس . از جمهه  هاهیاعالمتا حد زیادی بر مبنای  محیط زیس  المهل یبحقوق 
ی مجم  عمومکه شش ماه پیش از کنفرانس استکههم در « محیط زیس قطعنامة توسعه و »به 

ستند  »، «اعالمیتة ریتو  »، «منشور جهانی طبیع »، «اعالمیة استکههم»فته شد، مهل متحد پذیر
 . (Friedrich, 2013: 119)اشاره کرد « میخواهیمی که اندهیآ»و « ژوهانسبورگ 2002

و « ی حقتوق متدنی و سیاستی   المههت  یبت میثاق »، «حقوق بشراعالمیة جهانی »از سوی دیگر، 

________________________________________________________________ 
زیس  وجود ندارد، اما قدر مسهم در یط محالمهل ی بی آینده در حقوق هانسل. هرچند تعریف مشصای از 1

زیس  و تصریب عمدة آن یط محرویه از یبی آینده آن اس  که باید از استفادة هانسلتوجه به حقوق 
 .180: 1386خودداری کرد. برای مطالعة بیشتر ر.ک: پورهاشمی و همکاران، 

 توجهشایان  نیز سازمانی و نهادی ینةزم در محیط زیس  المهلی ب حقوق ةتوسعالمههی، ی ببر اسناد . افزون2

 غیردولتی و دولتی مهل، سازمان و غیروابسته به وابسته ی،امنطقه و جهانی از اعم نهاد، هزاران امروزه اس .

 ةتوسع و تدوی  ،محیط زیس  از حفاظ  موضوعِ شدن با نهادینه که دارند فعالی  محیط زیس  ینةزم در

محیط  ةبرنامگیرد. یم صورت نهادها ای  طریق از محیط زیس  حفظ هاییزممکان و محیطییس زمقررات 

 (Friedrich, 2013: 117). یدار از جمهه ای  نهادها هستند پا ةتوسعو کمیسیون « یونپ»متحد  مهل زیس 
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 محتیط زیست   تهویحی حق بر  صورتبه« اجتماعی و فرهنگیی حقوق اقتاادی، المهه یبمیثاق »
پروتکل الحاقی »، «و مردم حقوق بشرمنشور آفریقایی »ی امنطقه در سطحکنند. می دییتأسالم را 

ی هتا یآزادو  حقتوق بشتر  کنوانسیون اروپایی حمایت  از  »و « آمریکایی حقوق بشربه کنوانسیون 
 .اندپرداختهسالم  محیط زیس حق بر  به موضوع 1صریح یا ضمنی طوربه« اساسی

ی متمتادی  هاسالدر مسائهی که طی -ی دارند اهیتوصکه اغهب جنبة اعالمی یا  هاقطعنامه
نستب  بته    هادول اند و رویکرد ی دارای ارزش حقوقی خاصیالمهه یباز لحاظ  -شوندیمتکرار 

حقتوقی و مبنتایی بترای تکتوی       شاهدی مبنی بر وجود اعتقاد عنوانبه هاقطعنامهپذیرش ای  
، و حداقل مبی  وجود حقوق نترم،  محیط زیس ی در راستای ضرورت حفاظ  از المهه یبعرف 

 2.شودیمارزیابی 
بتا عنتوان    3«اهداف توستعة پایتدار  »اس ،  زیبرانگچالشآن  آورالزاماز جمهه اسنادی که محتوای 

محتیط  . ضرورت حفاظ  از اس  4«داریپاة عتوسبرای  2030دگرگون ساخت  جهان ما: دستور کار »
اصتول و تعهتدات   »، بهکته در بصتش   گرفتته قترار   دیت تأکدر مقدمه و دیدگاه سند مورد  تنهانه زیس 

ی پیشتی  از جمهته اعالمیتة ریتو، بته ضترورت       محیط زیستت بر اسناد  دیتأکنیز ضم   5«مشترک ما
ی هتا بیت تصر. سند با در نظر گرفت  توجه شده اس  داریپا ةتوسعو نیل به  محیط زیس حفاظ  از 

را متدنظر قترار داده    هادول ی اخیر ضرورت اقدام هماهنگ و با قید فوری  هاسالی در طیمحس یز
در زمرة اهداف ایت  ستند    هارمجموعهیزدر تمامی  داریپا ةتوسعو ضرورت  محیط زیس و حفاظ  از 

 هدآور استفاده شده اس .تبیی  شده اس . همچنی  در مت  سند مکرر از عبارات تع
یتا  « معاهتده »ی )قیتد عنتوان   المههت  یبت به مؤثر نبودن عنتوان در استناد تعهتدآور     با توجه

کشور دیتدگاه   193بر سند(، محتوای مشتمل بر ایجاد تعهد و نیز تاویب توسط « کنوانسیون»
 .کندیمبودن سند را تقوی   آورالزاممربوط به 

________________________________________________________________ 
بشر اروپایی، حق بر محیط زیس  سالم را  حال دادگاه حقوق حیط زیس  ندارد. با ای ای به م. کنوانسیون اشاره1

داند. برای مطالعة )احترام به زندگی خاوصی و خانوادگی افراد( قابل استنباط می 8از تفسیر موس  ماده مادة 

 San Jose, 2005: 7.بیشتر ر.ک: 

های به امکان استنباط تحقق اعتقاد حقوقی از برخی قطعنامه المههی دادگستری در قضیة نیکاراگوئه،. دیوان بی 2

قانونی بودن تهدید یا توسل به سالح »( و طی رأی مشورتی 188مجم  عمومی تأکید کرد )پاراگراف 

توانند از وجود یک قاعده یا های مجم  عمومی در اوضاع و احوال مشص ، میاعالم کرد، قطعنامه« ایهسته

نیز « های نظامی در کنگوفعالی »(. در قضیة 70قاد حقوقی حکای  کنند )پاراگراف پدیدار شدن یک اعت

های شود یا خیر، به قطعنامهای از حقوق عرفی بر قضیه اعمال میدیوان در ارزیابی ای  مهم که آیا قاعده

 (.244مجم  عمومی توجه کرد )پاراگراف 
3. Sustainable Development Goals (SDGs) 
4. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2015) 
5. Our shared principles and commitments 
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ی، اصول کهی حقتوقی یتا اصتول عمتومی حقتوق، در ایجتاد       لمهها یببر معاهدات و عرف افزون
ی در متوارد متعتددی   المهه یبی دارند. مراج  داوری و قضایی اارزندهنقش  المهل یبقواعد حقوق 

در  تواننتد یمت پتذیر بتوده و   عدم صراح ، انعطتاف  لیدلبه. ای  اصول اندکردهبه ای  اصول استناد 
ی دادگستتری، اصتول   المههت  یباساسنامة دیوان  38رو تاریح در مادة کار روند. پیموارد مصتهف به

کهی حقوقی در شرایطی مدنظر اس  که از سوی مهل متمدن به رستمی  شتناخته شتده باشتند.     
 .(Thepparat, 2015: 819)رو ای  اصول باید به اندازة کافی عمومی  داشته باشندازای 

ی به مفهوم اصول کهتی حقتوقی ندرداختته است . در     اهیقضی دادگستری در هیچ المهه یبدیوان 
، برخی اندیشمندان برای هنجارهایی ماننتد جهتوگیری از بتروز    محیط زیس  المهل یبادبیات حقوق 

. اصول مهمتی در حقتوق   دانندیمی ترقبولخسارت، اصول کهی حقوقی را نسب  به عرف منب  قابل 
ی المههت  یبت در رویتة داوری و قضتایی    آنهتا  دییت تأ، که اندشدهپدیدار و اعالم  محیط زیس  المهل یب

، 2، اصل پیشتگیری 1شده اس . از آن جمهه اس  اصل ضرورت المهل یبسبب تثبی  در نظام حقوق 
 ,Jutta)1و اصتل استتفاده غیرزیانبتار    5رسانی، اصل اطالع4محیطی، اصل ارزیابی زیس 3اصل احتیاط

________________________________________________________________ 
المههی دادگستری واق  شد. دیوان طی بار در قضیة گابچیکو ناگیماروس، مدنظر دیوان بی . ای  اصل نصستی 1

المهل عرفی معرفی کرد که جایگاهی استثنایی داشته ق بی ، ای  اصل را برخاسته از حقو52-51های پاراگراف

 داند.و وجود آن را مبنایی برای نقض سایر تعهدات نمی

ناپذیر تصریب و خسارات وارده بر محیط زیس  توجه به ویوگی جبران دیوان در قضیة سد، اصل پیشگیری را با .2

(. توجه دیوان به اصل پیشگیری در قضیة کارخانة 140المههی، اصهی ضروری قهمداد کرده اس  )پاراگراف بی 

المههی دارد. در ای  قضیه دیوان با تأکید المهل و محیط زیس  بی خمیرکاغذ نشان از اهمی  آن در روابط بی 

بر اصل پیشگیری، درصدد عرفی تهقی کردن آن برآمده اس  که ای  رویکرد ناشی از رویه و اعتقاد حقوقی 

قاضی ترینیداد در قضیة  المههی همچون رأی دیوان در قضیة کانال کورفور و سد اس .بی ایجادشده در آرای 

تواند سصتی میالمهل محیط زیس  بهدارد که حقوق بی ای، بیان میکارخانة خمیرکاغذ طی نظریة جداگانه

 اصل پیشگیری، احتیاط و توسعة پایدار را نادیده بگیرد.

 المهلبی قوق داخهی و درج در قوانی  کشورهای مصتهف، یک اصل کهی در حقوق با داشت  ریشه در ح. احتیاط 3

حقوق قالب عرف گذار از اصل کهی حقوق به وضعی  جدیدی در  حال دراصل رسد ای  نظر میبه .اس 

محیطی ارجاعی به (. احتیاط در هر دو اختالف زیس 56-57: 1397)کدخدایی و ساالری،  اس  المهلبی 

 المههی دادگستری در ادعاهای طرفی  و در حکم نهایی مورد توجه بوده اس . دیوان بی

اصل ارزیابی در رأی صادره از سوی دیوان داوری در قضیة دریاچة النوکس )میان اسدانیا و فرانسه( برای  .4

 محیطی مطرح شد. در پروندة کارخانةبار جه  شناسایی پیامدها و پیشگیری از خسارات زیس نصستی 

محیطی را اصل فرعی و با حاول شرایطی ( دیوان اصل ارزیابی آثار زیس 206-203خمیرکاغذ )پاراگراف 

 آور تهقی کرد.الزام

رستانی، نقتض   .( عتدم اطتالع  12-121( و خمیرکاغذ )پتاراگراف  16-18های دریاچة النوکس )پاراگراف در قضیه .5
 المههی قهمداد شد.تعهد بی 
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کته   داردیمت جداگانة خود در قضیة کارخانة خمیرکاغذ بیان قاضی ترینداد در نظریة . (11-12 :2017
محتیط   المهتل  یبت نسهی در زمرة اصتول کهتی حقتوق    و انااف بی  داریپا ةتوسعاحتیاط، پیشگیری، 

ی المههت  یبت ()ج( از اساستنامة دیتوان   1)38. از نظر قاضی ترینداد، ای  اصول وفق مادة ندهست زیس 
 ICJ Rep, Sep. Op. Judge)دهنتد یمرا تشکیل  المهل یبوق دادگستری، منب  مستقل و رسمی حق

Cancado Trindade, 2010: 14, paras 17,39,191-193). 
ی المههت  یب، رویکرد دیوان المهل یبدر نظام حقوق  محیط زیس در تبیی  جایگاه حفاظ  از 

جیح داد به اینکته  اس ، در ای  قضیه دیوان تر تأملدادگستری در قضیة گابچیکوناگیماروس قابل 
 ICJ)ایجاد شده اس  یتا خیتر ورود نکنتد .    محیط زیس ی مبنی بر حفاظ  از اآمرهی اقاعدهآیا 

Rep, 1997, para.112: 7)     بته   محتیط زیست   با وجود ای ، دیوان در نظر گرفت  کته حفاظت  از
تهدیتد بته   منظور توجیه ای  موضوع، دیوان به نظریة مشتورتی  منفعتی ضروری بدل شده اس . به

ی استناد کرد، که طی آن بر ماهی  عرفی تعهتدات دول مبنتی   اهستهاستفاده یا استفاده از سالح 
سایر دول و منتاطق ورای   محیط زیس ی اتصاذی در حوزة کنترل آنها، ها یفعالبر تضمی  اینکه 

پتاراگراف  و در  (ICJ Rep, 1997, para.29: 7)، تاریح شتده بتود   شماردیمکنترل مهی را محترم 
 قرار گرف . دیتأکی مورد طیمحس یزضرورت انطباق توسعة اقتاادی با موازی   140

ی با مفهوم توسعة پایدار ارتباط دارد. اسناد و طیمحس یزانطباق توسعة اقتاادی با موازی  
اجتمتاعی همتراه بتا    -بر سه محور توسعه )توستعة اقتاتادی   داریپا ةتوسعی مربوط به ها یفعال

تضتمی  کیفیت  مناستب زنتدگی      منظوربهشناختی(، نیازها )بازتوزی  مناب  ی بومها یمحدود
از منتاب  و تضتمی  کیفیت  مناستب      متدت یطتوالن ی آتی )امکان استفاده هانسلبرای همه( و 
 .(Klarin, 2018: 74-75)ی آینده( تمرکز دارند هانسلزندگی برای 
 2«مفهتوم »در قضیة گابچیکووناگیماروس بر  014المههی دادگستری ضم  پاراگراف دیوان بی 

بودن توسعة پایدار اشاره دارد. در بررسی جایگاه حقوقی توسعة پایتدار، بایتد توجته داشت  کته از      
تتوان  المههی، متی المهل، معاهدات و نیز رویة قضایی بی پایدار در اسناد حقوق بی  ارجاع به توسعة

المهل نیتز  حقوق بی  3«هنجار»نها یک مفهوم اس ، بهکه تپایدار نه چنی  استدالل کرد که توسعة
ای پایتدار توستعه   دانس . در تعریفی کهتی، توستعة   4«مفهوم هنجاری»را یک  توان آناس  و می

اس  که به حفاظ  از محیط زیس  تأکید دارد و ای  رویکرد را بته شتیوة هماهنتگ بتا تعهتدات      
محیطتی  )از جمهته اصتل    المهل عرفی زیس محیطی یک کشور وفق معاهدات و حقوق بی زیس 

پیشگیری، تعهد به تالش مقتضی جه  حفاظ  از محتیط زیست ، تعهتد بته همکتاری در آیتی        
 .(Vinuales, 2019: 8-9)محیطی( مدنظر دارد شکهی و تعهد به ارزیابی تأثیرات زیس 
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ه معرفتی  گتذاری ختارجی از جمهته راهکارهتای نیتل بته توستع       استفاده از مناب  و سترمایه 
المههی را برانگیصته، پایداری ای  شکل از توسعه و تطبیتق آن  شوند. آنچه نگرانی جامعة بی می

هتای  هتا در توافقنامته  با الزامات حفاظ  از محیط زیس  توسط دول  میزبان اس . ای  نگرانتی 
. هتای داوری تبهتور یافتته است     هتای ارجتاعی بته دیتوان    گذاری خارجی و نیز اختتالف سرمایه
گذاری پایتدار بتر کتاهش    گذاری تمرکز دارد، سرمایهکه رویکرد سنتی بر توسعة سرمایهدرحالی

کند. ای  مفهوم بیش از پیش بتر اناتاف بتی     محیطی و اجتماعی نیز توجه میخطرهای زیس 
 .(Burgi, 2015: 18)مدت تأکید دارد نسهی و اهداف طوالنی
تتوان  ینمت ، اگرچته  محیط زیس المهل ی بوق گذاری خارجی و حقیهسرمادر تزاحم حقوق 

حدذاته در قالب قانون برتتر )ماننتد قاعتدة آمتره( قهمتداد کترد،       یفرا  محیط زیس حفاظ  از 
تواند یمبه منفعتی حیاتی و ضروری بدل شده اس ،  محیط زیس که حفاظ  از  آنجا ازولیک  

اضتطرار در توضتیح نقتض تعهتدات      منظور توسل به مبانی ضرورت یا شروطمبنایی به عنوانبه
 1گذاری خارجی توسط دول  میزبان، در نظر گرفته شود.یهسرمامربوط به 
گتذاری  گتذاری ختارجی در متدل معاهتدات سترمایه     امروزه، بازیگران مهم عرصة سرمایه   

محیطتی در  هتای زیست   همچنتی  نگرانتی   2انتد. محیطی پرداختته دوجانبه به مالحظات زیس 
اهداف، اصول و رویة اخیر معاهدات منعقده توسط کشتورهای شتاخ  در عرصتة     مقدمه، مت ،

 گذاری خارجی )از جمهه ایاالت متحده آمریکا، کانادا، برخی دول اروپتایی و آستیایی( در  سرمایه
صتراح  بته برتتری برختی معاهتدات      نظر گرفته شده اس . از سوی دیگر اسنادی مانند نفتا به

ایت   . (NAFTA, 1992: Article104)ات تجتاری اذعتان دارنتد    محیطی نسب  بته تعهتد  زیس 
گتذاری و  هتای سترمایه  نامته رویکرد در قالب قواعد خا  حتل تعتارض احتمتالی بتی  موافقت      

 گیرد.محیطی مدنظر قرار میمعاهدات زیس 
گذاری خارجی که بعضا  در در خاو  حل تزاحم بی  حقوق محیط زیس  و حقوق سرمایه

هتای داوری  یابتد، عمهکترد دیتوان   محیطی نمود میوط به سهب مالکی  زیس قالب دعاوی مرب
 تتوان یمت ی داوری هتا وانیت دو انطبتاق استتدالل    هاهیروشایان مالحظه اس . با تدقیق در ای  

آمیتز و خودسترانه نباشتد،    چنی  ارزیابی کرد که اگر اقدام سهب مالکیتی دول  میزبان تبعتیض 

________________________________________________________________ 
 ,ICJ Rep)المههی دادگستری، مورد اشاره قرار گرف . ای  استدالل در قضیه گابچیکوناگیماروس توسط دیوان بی 1

1997, para.140: 7). 

چیز در ای   یچه گذاری دوجانبة ایاالت متحدة آمریکا مقرر شده کهیهسرمامعاهدات  2012در مدل  . برای مثال2
ای یوهشگذاری به یهسرماهای ی تفسیر شود که یک طرف را از تضمی  اینکه اقداماگونهمعاهده نباید به

 US Model BIT, 2012: Art.12(2) and)شود، باز داردیممحیطی اتصاذ یس زهای ینگرانحساس نسب  به 

، برخی استثنائات کهی مرتبط 2004گذاری دوجانبة یهسرمااز مدل کانادایی معاهدات  10همچنی  مادة . ((5)
از بشری  و  برای حمای  هایاجرای اقدام با امکان انحراف دول  پذیرنده از تعهدات در راستای پذیرش یا

 .(Canada Model BIT, 2004: Art.10(1))داشته اس   را مقرر محیط زیس زندگی حیوانات، سالمتی و 
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شود که ای  اقتدام را  بندی میدر زمرة مبانی نف  عمومی دسته ،محیط زیس ی از تصریب نگران
محیطی متکی بر قرائ  و شتواهد قطعتی و   های زیس شرایطی که نگرانی نماید، و درمشروع می
محیطی، مستند به رویته ستایر کشتورها یتا     ناپذیر باشد )و احتمال وقوع خسارات زیس اجتناب
گتذار از  ود(، رویکرد دول  میزبان در محرومی  سترمایه های دیوان جدی تشصی  داده شیافته

مالکی  ارزیابی شتود کته بته عتدم شتمول       اموال، ممک  اس  اقدامی قانونی و منارف از سهب
 (.129-130: 1397)نساری و زمانی، 1شودخسارت منجر می مالکی  و جبران مباحث سهب

متحتد،   مجمت  عمتومی مهتل    هایشود که قطعنامهگفته چنی  استنباط میاز مراتب پیش
المههی، تغییر رویکرد بازیگران اصهی حتوزة  نرم، آرای نهادهای قضایی و داوری بی  اسناد حقوق

هتای معاهتدات   محیطی طی مدلگذاری خارجی در تأکید بر مالحظات و الزامات زیس سرمایه
ات گتذاری دوجانبته، توجیته نقتض اصتول حفاظت  از محتیط زیست  و بیتان مالحظت          سرمایه
ی تجارت آزاد مبی  وجود اعتقاد حقتوقی،  هانامهموافق گذاریِ یهسرمامحیطی در فاول زیس 

ستوی   است . از  محیط زیست  ضرورت حفاظ  از  در خاو المههی ی بدهندة عرف یلتشکو 
گتذاری پایتدار بته الزامتی در حقتوق      ای، سترمایه صورت فقدان مقررات معاهتده  دیگر، اینکه در

هتا  یل شده اس  یا خیر، محل تأمل اس . اگرچه مراتبی همچون محدودی  دول المهل تبدبی 
المههتی است ، لکت  ادعتای الزامتی بتودن       در حاکمی  بر مناب  طبیعی مورد تأیید جامعة بتی  

تواند موضتوع تتزاحم هنجتاری بتی  حقتوق محتیط زیست  و حقتوق         گذاری پایدار، میسرمایه
صتورت   المههتی در رسد در شترایط فعهتیِ جامعتة بتی     ر مینظگذاری را نیز حل کند، بهسرمایه

ای، و در شرایطی که عدم حفاظ  از محیط زیست  بته تصریتب محتیط     فقدان مقررات معاهده
دلیتل متدخهی  در   که مناف  حیاتی بشر را با چالش مواجه سازد، بهطوریزیس  منجر شود، به

آور است ،  ای التزام گتذاری پایتدار قاعتده   تحقق سایر قواعد آمره و حقوق بنیادی  بشتر، سترمایه  
آور تهقتی  گذاری پایدار را التزام توان سرمایهالمهل هنوز نمیعنوان یک اصل حقوق بی ولیک  به

 المهل ندارد.قوام کافی را در حقوق بی  -به شکل مطهق-کرد و ای  قاعده 

________________________________________________________________ 
ی از تصریب نگراندول میزبان به  دیتأکدر قضایایی همچون سنتا النا، تکمد و متالکید با وجود . توضیح آنکه 1

 وانید،  یسهب مالکشده و تقاضای عدم شمول موضوع های انجامو ادعای قانونی بودن اقدام محیط زیس 

ی ارزیابی کرد و به تیمالک سهبرا در کنار سایر شرایط، صرفا  عامل مشروعی  بصشی به اقدام داوری ای  ادعا 

چمتورا و متانکس رأی داد. ای  در حالی اس  که در قضایایی همچون  گذارهیسرماوارده به  جبران خسارت

سهب مالکی  پذیرفته گرفته و عدم تسری موضوع های انجامقانونی بودن اقدام خاو  درادعای دول میزبان 

رویة قضایی و  خاو  درتشصی  نشد. برای مطالعة بیشتر   یمالک سهبگرفته ماداق شد و عمهیات انجام

 .1397نساری و زمانی، ی ر.ک: طیمحس یزی مرتبط با سهب مالکی  المهه یبداوری 
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 گذاری خارجیبیمة سرمایه
ی اصتهی در  هااس یسیکی از  عنوانبهی خارجی، گذارهیسرماامروزه تمایل به استفاده از مناب  

بصشی مهم از مبادالت اقتاادی  -توسعه حال درکشورهای  خاو به–بی  کشورهای مصتهف 
حتال توستعه    گذار، شاید ویوگی برجسته جهتان در نظر سرمایه . ازدهدیمی را تشکیل المهه یب

پتروژه )مشتتمل بتر تتاخیرات، افتزایش       1«خطرهای اقتاادی»نظر از موضوع خطر اس . صرف
گتذاری  اولیه و ضعف مدیریتی(، سرمایه ها، کمبود موادگذاری، افزایش قیم های سرمایههزینه

مواجته   2«مصتاطرات سیاستی  »خاتو   یافته با خطرهای جدی و بته در کشورهای کمترتوسعه
 منظتور بهساخت  شرایط ی خارجی، مهیا گذارهیسرماها در جذب مناب  اقدام  یترمهماز . اس 
ی گتذار هیسترما ی هاپروژهی اقتاادی در فضایی ام  و تسهیل در فرایند اجرای ها یفعالانجام 
 .(Schaffer, 2018: 488)اس  

بیمه ممک  است   . کندیمی خارجی گذارهیسرمابا پرداخ  حق بیمه، اقدام به بیمة  گذارهیسرما
تتری  طترح بیمتة    مهتم . ی ارائته شتود  المهه یبیا نهادی  ی دولتیهاآژانستوسط بازیگران خاوصی، 

که بیمة خطرهای سیاسی  3«گذاریآژانس چندجانبة تضمی  سرمایه»گذاری مربوط اس  به سرمایه
 .(Valentine, 2014: 21)دهد گذاری در سطحی وسی  ارائه میهای سرمایهرا برای پروژه

وابسته به حقوق خاوصی اس ، زیترا از پیونتد   های حقوقی االصول یکی از رشتهحقوق بیمه عهی
کند. از سوی دیگتر، ضترورت ایجتاد    گذار بحث میگر و بیمهحقوقی برآمده از قرارداد بیمة میان بیمه

های بیمة خارجی و نیز موضوع جبران خسارت فرامترزی و نیتز جبتران    پیوندهای قراردادی با شرک 
 المههی بصشیده اس .ره و جنبة بی گذار خارجی، به حقوق بیمه چهخسارت سرمایه

حقوق بیمه دائرمدار موضوعاتی از جمهه تشدید خطر، پرداخ  دیرهنگام، تبعیض، ادعاهتای  
ای اس  که در بیمه تأثیر دارد از متقهبانه، مناف  قابل بیمه، قاعدة نسبی سرمایه و نیز هر مسئهه

گر، اساستنامه و  دول  متبوع بیمهمحیطی. قوانی  داخهی دول  میزبان و جمهه موضوعات زیس 
های دولتتی و غیردولتتی،   گر با سازمانگر و نیز میزان ارتباط نهاد بیمهاصول حاکم بر نهاد بیمه
 گذاری تأثیر دارد.محیطیِ قرارداد بیمة سرمایهدر اهمی  مسائل زیس 

اکثر را بیمته کترد، تکهیتف بته افشتای اطالعتات و رعایت  حتد         وجود منافعی که بتوان آن
گذار نی  مبنای تعهد بیمهشوند. اصل حس نی  از جمهه قواعد اساسی بیمه محسوب میحس 

هتای  طتور کهتی واقعیت    های بنیادی  پروژه، پیش از انعقاد قترارداد است . بته   به افشای واقعی 
عهتده   بیمه یتا بتر   گر در تعیی  حقتوان به شرایطی که ممک  اس  تامیم بیمهبنیادی  را می

 .(Burling & Lazarus, 2011:73)تأثیر قرار دهد، تعریف کرد  ت  خطر را تح گرف
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های بنیتادی  است ، تعهتدی مبنتی بتر عتدم       گذار متعهد به افشای واقعی از آنجا که بیمه
گذار وجود دارد. عدم افشای یک واقعیت   ها برای بیمهدادن واقعی  کاری یا متفاوت جهوهپنهان

توانتد صتح    رخواس  اولیه، در مدت اجرا یا هنگام تمدید قرارداد، متی بنیادی ، چه در زمان د
نهتاد  گتذار و  یهسترما که طی قرارداد بیمة منعقده بی  تأثیر قرار دهد. درصورتی قرارداد را تح 

محیطی درج شده باشد، باید طبق همان شرط عمل شود، یس زکننده لزوم رعای  موازی  یمهب
محیطی مؤثر در زمان انعقاد قترارداد  ار نسب  به افشای اطالعات زیس گذبر ای  اگر بیمهافزون

تنها در پرداخت  خستارت از   نی  الزم را اعمال ننماید، نهبیمه اقدام نکند یا در ای  راستا حس 
در تردیتد  یبت گر تأثیر خواهد داش ، بهکه ممک  اس  صح  قرارداد نیز متأثر شود. سوی بیمه
یت  نبتوده و   نحست  بر مبنتای   هگرفتانجامگذاری یهسرماگفته یشپ  عدم رعای  موازی صورت
کننتده انتظتار پوشتش    یمته بگذاری غیرعادالنته از نهتاد   یهسرماتواند برای ای  ینمگذار یهسرما

 ای داشته باشد.یمهب
گذاری مربوط اس  بته میگتا کته آژانتس تصااتی بانتک       های بیمة سرمایهتری  طرحمهم

محیطی ای  دو ود و اپیک که آژانسی دولتی اس . در ادامه رویکرد زیس شجهانی محسوب می
 شود.گذاری خارجی بررسی مینهاد فعال در زمینة بیمة سرمایه

 

   محیط زیستی خارجی در ایاالت متحدة آمریکا و حفاظت از گذارهیسرمابیمة 

تی ایاالت متحدة )زی  پس اُپیک( آژانس دول 1«گذاری خاوصی خارج از کشورشرک  سرمایه»
ای را بترای متدتی بیشتتر از نهادهتای     آمریکا و دارای حمای  دولتتی است  کته پوشتش بیمته     

منظتور  ها در ایاالت متحتده بته  دهد. مأموری  اپیک تسهیل مشارک  سرمایهخاوصی ارائه می
یافته و نیز کشتورهایی کته در حتال گتذار از     توسعة اقتاادی و اجتماعی کشورهای کمترتوسعه

 قتاادهای غیربازاری به بازارمحورند، اس .ا

هتای سیاستی و   مالکیت ، خشتون    ای اپیک شامل عدم امکان تغییر ارز، سهبپوشش بیمه
ای محیطی و اقتاادی در بررسی شرایط ارائة پوشتش بیمته  شود. معیارهای زیس تروریسم می

انتد و بته   اضتافه شتده  هتا بته منشتور اپیتک     طی ستال  گیرند، معیارهای اخیر درمدنظر قرار می
هایی که آثار منفی بر اقتااد آمریکا دارند، یا در ارتباط با نقض حقتوق کتار و نیتز حقتوق     پروژه

ها را گیرد. اپیک پروژهالمههی هستند، بیمه تعهق نمیمحیط زیس  به رسیم  شناخته شده بی 
جهت  تتروی     رکنتد، ایت  نهتاد د   محیطتی ارزیتابی متی   از حیث کمک به توسعه و آثار زیست  

 . (Jensen, 2008: 1050)کند گذاری پایدار فعالی  میسرمایه
پردازیم، و ای  مهتم بررستی   در ای  قسم  به رویکرد اپیک در حفاظ  از محیط زیس  می
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کته پتروژة موضتوع    شود که حفاظ  از محیط زیس  چه جایگاهی در اپیک دارد و درصورتیمی
محیطتی باشتد، ضتمان  اجترای     های زیست  مشتمل بر آسیببیمه از بدو امر یا در حی  اجرا، 

 اپیک چه خواهد بود.
هتای تحت  حمایت  اپیتک،     کند که پتروژه تضمی  می 1«گذاریهای سرمایهادارة سیاس »

الزامات مرتبط با حفاظ  از محیط زیس ، آثار اجتماعی و سالمتی را برآورد کنند. راهبردهتای  
هایی ماننتد گتروه بانتک    شده توسط سازمانزیستی پذیرفتهاپیک تا حد زیادی بر مبانی محیط 

 جهانی استوار اس .
ها مهزم شد. همچنتی  ایت    محیطی پروژه، اپیک نسب  به ارزیابی آثار زیس 1985از سال 

هایی که مصاطرات بستیار و غیرمنطقتی بتر محتیط زیست ، ستالم  و       نهاد از همکاری با پروژه
شتده منجتر   نسب  به یک پارک مهی یا سایر مناطق محافظت  امنی  دارند یا به تصریب مهمی 

محیطتی در  هتای اجتمتاعی و زیست    هتا و دستتورالعمل  شتوند، منت  شتده است . سیاست      می
پس دستتورالعمل( توصتیف   )زی 2«محیطی اپیکدستورالعمل سیاستگذاری اجتماعی و زیس »

خاتو  استتانداردهای    ن درگتذارا شده اس . هدف از دستورالعمل، ارائة راهبرد برای سترمایه 
 ,Masserکنتد گذاری اعمتال متی  های سرمایهمحیطی و اجتماعی اس  که اپیک در پروژهزیس 

امضا شده، موضوع کتاب  2010آگوس   26هایی که تقاضای آنها پیش از پروژه (.(1712 :2009
 منتشر شده اس . 2004بوده که در فوریة  3محیطی اپیکراهنمای زیس 

 

 یطیمحستیزبر مبنای وضعیت  هاپروژه یبندطبقه
محیطی موجود در قتوانی  ایتاالت متحتده    دربردارندة الزامات اجتماعی و زیس « دستورالعمل»

محیطتی و اجتمتاعی را   های زیس اس . ای  سند برخی تعهدات خا  اپیک مرتبط با سیاس 
شتوند،  شتناخته متی   4«ممنتوع  مطهقا »ها را که با عنوان اپیک برخی از پروژه شود.نیز شامل می
 کند.حمای  نمی
محیطی بتالقوه و  های اولیه مشتمل بر خطرهای اجتماعی و زیس ها بر مبنای ارزیابیپروژه

 شوند:بندی میآثار مترتب، در چهار دسته طبقه
محیطتی یتا اجتمتاعی نتامطهوب، حستاس و      هایی هستند که آثار زیس پروژه« الف»طبقة 
 .شوندمحسوب می 5«پرخطر»ها های کاهشی، ای  پروژهرند. در فقدان اقدامناپذیر دابازگش 
محیطی و اجتمتاعی محتدودی دارنتد.    هایی هستند که آثار مصرب زیس پروژه« ب»طبقة 
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شتوند. ایت    گیتری متی  های کاهشی بته ستهول  هتدف   پذیرند و از طریق اقدامای  آثار برگش 
 وند.شمعرفی می 1«خطر متوسط»ها با پروژه

محیطتی و اجتمتاعی را   هایی هستند کته کمتتری  آثتار نتامطهوب زیست      پروژه« ج»طبقة 
 دنبال دارند.به

های وابسته اختاتا   مرتبط با پروژه 2«های مالیواسطه»را برای تعهدات « د»اپیک طبقة 
 (ESPS, 2017: 3).داده اس  

شده توستط ایت    های تبیی ی ای با ممنوعمنظور بررسی ای  مهم که آیا حمای  از پروژهبه
قبول باشد، بترای  کند. اگر پروژه غیرقابل اپیک تقاضا را بررسی می نهاد در تناقض اس  یا خیر،

کند. اگر سرع  مطه  میپیشگیری از هر تالش غیرضروری یا هزینه از سوی متقاضی، وی را به
محیطتی  ممیتزی زیست   » یتا  3«محیطتی ارزیابی تأثیرات زیست  »باشد، « الف»پروژه در طبقة 

 .(Puckett, 2008: 158)مورد نیاز اس   4«اولیه
 اند.  شده توسط متقاضیهای داخهی اپیک براساس اطالعات ارائهموضوع ارزیابی« ب»های طبقة پروژه

آثار مهم بر محیط زیس  ندارند، صرفا  ارائة اطالعات متورد  « ج»های طبقة که پروژه از آنجا
 (ESPS, 2017: 10-11).محیطی ضروری اس  قدان خطرهای نامطهوب زیس نیاز برای تأیید ف

 

 ی در رویکرد اپیکطیمحستیزالزامات 
محیطتی  اجتماعی و زیست   5«استانداردهای اجرایی»ها باید دارد که تمامی پروژهاپیک الزام می

 المهل را رعای  کنند.  از جمهه تعهدات دول  میزبان وفق حقوق بی 
منطقة »را با مردمِ در حوزة  6«مشورت مقتضی»پیک مشص  شود که متقاضی، باید برای ا

اطالعات پتروژه، ابتتدا  مستئولی  متقاضتی است ،       انجام داده اس . اگرچه افشای 7«تأثیر تح 
منظتور افتزایش شتفافی     دادن اطالعات غیرمحرمانة پروژه، بته  دسترس قرار اپیک نسب  به در

 کند.اقدام می
و برختی از  « التف »های طبقة محیطی ساالنه برای تمام پروژهماعی و زیس های اجتگزارش

 .(ESPS, 2017: 18-19)ضروری هستند « ب»های طبقة پروژه
محیطتی و  از جمهته الزامتات زیست    –استانداردهایی کته پتروژه بایتد آنهتا را تتأمی  کنتد       
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اپیتک تاتدیق   . ESPS, 201)(8 :7شتوند  گنجانده متی  1«های اپیکنامهموافق »در  -اجتماعی
شترایط زیتر از حمایت      بشرند و در های مورد حمای  مبتنی بر رعای  حقوقکند که پروژهمی

 کند:پروژه استنکاف می
 های مطهقا  ممنوع،الف( پروژه
بصش نشتوند و  محیطی و اجتماعی به شکهی رضای هایی که موفق به تأمی  مراتب زیس ب( پروژه

 لزامات استانداردهای اجرایی را در زمان منطقی اجرایی سازند؛  نتوان انتظار داش  که ا
 قبول باشد؛مانده غیرقابلج( آثار برجای

 محیطی و اجتماعی دول  میزبان منطبق نباشد؛د( پروژه با مقررات زیس 
 کار احترام نگذارد؛ ه( پروژه به حقوق
به اپیک توصیه کنتد کته از   تواند بشری، وزارت خارجة ایاالت متحده می و( به دالیل حقوق

 .(ESPS, 2017: 16)ها خودداری کند حمای  برخی پروژه
ها، اعالم خالف واق  در امور مهم یا ناستازگاری شتایان توجته نستب  بته      برای تمامی پروژه

ممکت  است  تصطتی از     -دهتی از جمهته الزامتات گتزارش   -محیطتی  مقررات اجتماعی و زیس 
توانتد نستب  بته    اپیتک متی   ناپذیر،جبرانه شود. در موارد قاور نظر گرفت اپیک در نامةموافق 
هتتای قتتراردادی از جمهتته خاتمتتة قتترارداد بیمتته، تستتری  در پرداختت  وام یتتا تحتتریم   جبتتران
گذاری اپیک، اقدام کنتد، ایت  ضتمان  اجراهتا در     های صندوق سرمایهگذاری از حمای سرمایه

ر مواردی که الزامات دول  میزبان با استانداردهای شوند. دبینی میقراردادهای بیمة اپیک پیش
المههی متفاوت باشد، هریک از آنها که مراتب شدة بی محیطی و اجتماعی شناختهاجرایی زیس 

  .(ESPS, 2017: 16)تری در بردارند، باید رعای  شوند قوی
رعایت  اصتول    گذاری ختارجی بته ضترورت   کنندة سرمایهعنوان نهاد بیمهطور کهی اپیک بهبه
محیطتی پتروژة متورد حمایت ،     هتای زیست   محیطی تأکید دارد و خود را نسب  به ارزیابیزیس 

حتال   داند. مناف  راهبردی ایاالت متحده و نیز تمایل به تثبی  توسعه در کشتورهای در متعهد می
یت  امتور   محیطتی را در اولو های اجتماعی و زیس توسعه، منجر به ای  مهم شده که اپیک نگرانی

منظور حل به 2«ادارة پاسصگویی»ای لحاظ کند. الزم به بررسی پیش و در حی  ارائة خدمات بیمه
صورت نیاز بازبینی انطباق با استانداردهای اپیک و بررسی شکایات واصهه از نهادهتا   مشکالت و در

 . (Roht-Arriaz, 2018: 324)و نیز جوام  تح  تأثیر تأسیس شده اس 
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 محیط زیستگا نسبت به حفاظت از رویکرد می
گذاری پایدار و استتفاده پایتدار از منتاب     های گروه بانک جهانی بر مبنای تروی  سرمایهسیاس 

 1988گذاری چندجانبة معروف به میگتا، در ستال   طبیعی، استوار اس . آژانس تضمی  سرمایه
 گذاری در کشورهای درتوسط گروه بانک جهانی تأسیس شد. هدف میگا افزایش جریان سرمایه

گتذار و  حال توسعه از طریق ارائة بیمة مرتبط با خطرهای غیرتجاری اس ، کشور متبوع سرمایه
کنوانسیون میگا، خطرهتای غیرتجتاری    11دول  میزبان هر دو باید عضو میگا باشند. وفق مادة 

هتایی  شتامل اقتدام   اند،گیرند. مواردی که از ای  پوشش استثنا شدهمورد پوشش آژانس قرار می
های اقتاادی در امور مالیاتی و منظور تنظیم فعالی ها بهطور معمول توسط دول هستند که به

عبتارت  بته . (Okaru-Bisant, 2012: 281)شوند ها برای حفظ امنی  عمومی اعمال مینیز اقدام
ممنوعیت  ختروج   پذیر )مانند دیگر، ای  آژانس، تنها پوشش مصاطرات سیاسی در کشور سرمایه
هتای داخهتی و تروریستم( را در    ارز، محدودی  تبدیل ارز، ماادره، مهی کردن، جنتگ، نتاآرامی  

گتذاری  شتده در قراردادهتای سترمایه   بینتی گیرد. اختالفات تجاری براساس سازوکار پتیش برمی
 (.397: 1394وفال خواهند شد )شیروی، حل

ی گروه بانک جهانی مهحق شده اس  و بتا  محیطی، سالم  و ایمنمیگا به راهبردهای زیس 
صتورت پایتدار، کتاهش فقتر و بهبتود ستطح       گذاری مستقیم بصش خاوصی بته تشویق سرمایه

های پایداری اجتمتاعی و  کند. از طریق سیاس توسعه را تشویق میزندگی در کشورهای درحال
 .(Schaffer, 2018: 489)کند محیطی، میگا تعهدات مربوط به توسعة پایدار را اعمال میزیس 

هتا و راهبردهتای میگتا، بایتد     بر سیاست  های تح  حمای ، افزونطبق رویکرد میگا، پروژه
 المههی و مهی را نیز رعای  کنند.محیطی بی های زیس حقوق و سیاس 

آژانس متعهد به تضمی  ای  مهم اس  که توسعة اقتاتادی بته شتکهی مصترب نستب  بته       
ی اعمال نشود. در ای  قسم  به رویکرد میگا در حفاظ  از محتیط  محیط زیس  و مناب  طبیع

شود که حفاظت  از محتیط زیست  چته جایگتاهی در      پردازیم، و ای  مهم بررسی میزیس  می
هتای  که پروژة موضوع بیمه از بدو امر یا در مدت اجرا، مشتمل بتر آستیب  میگا دارد و درصورتی

 خواهد بود. محیطی باشد، ضمان  اجرای میگا چه زیس 

 

 بر مبنای میزان پایداری هاتیفعالی بندطبقه
محیطی و اجتماعیِ پتروژة موضتوع حمایت ، میگتا از     در راستای بررسی آثار و خطرهای زیس 

 بندی مشتمل اس  بر:کند. ای  طبقهمحیطی و اجتماعی استفاده میبندی زیس رویکرد طبقه
محیطی یا اجتماعی، با خاوصی  نامطهوب زیس های با آثار یا خطرهای طبقة الف( فعالی 

 سابقه بودن.ناپذیری یا بیبازگش 
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محیطی یتا اجتمتاعی کته    های با آثار و یا خطرهای بالقوه نامطهوب زیس طبقة ب( فعالی 
 های کاهشی قابل مدیری  هستند.محدود و قابل بازگش  بوده و از طریق اقدام

 محیطی و اجتماعی.دون هیچ اثر و یا خطر زیس های با کمتری  یا بطبقة ج( فعالی 
 های مالی اس .گرفته توسط واسطههای انجامهای مالی: ای  طبقه شامل فعالی طبقة واسطه

بینتی است ، در   محیطی در زمان ارائة بیمه قابل پتیش در برخی قضایا، ابعاد اجتماعی و زیس 
کته ایت  آثتار    کنتد، درصتورتی  را ارزیابی می محیطی فعالی ای  موارد میگا آثار اجتماعی و زیس 

بنتدی، بته   ای و پتیش از توستعة پتروژه مشتص  نباشتد، میگتا در طبقته       هنگام ارائة پوشش بیمه
طتور معمتول   دلیل مقدماتی بودن مطالعتات، بته  ها بهپردازد. در ای  موقعی خطرهای احتمالی می

ژه در دسترس اس . پس از مشص  خاو  شرایط فیزیکی، خطرات و آثار پرو اطالعات کمی در
بر ایت  وفتق الزامتات سیاست      کند، افزونهای مقتضی را اعمال میشدن آثار و خطرها، میگا اقدام

 .Mcgroarty, 2015: 50)-(51شود های پرخطر انجام میدسترسی به اطالعات، افشا فعالی 
هایی کته  کند. فعالی می احتمال وقوع برخی خطرها، میگا را مهزم به اجتناب از حمای  پروژه

محیطتی و اجتمتاعی متورد    دلیل مصاطرات زیس اند، بهبندی شدهطبقه 1«فهرت استثنا میگا»در 
محیطتی و اجتمتاعی استتنکاف    که متقاضی، از عمل به تعهدات زیست  حمای  نیستند. درصورتی

اگتر همچنتان    کنتد و جه  الزام به ایفای ای  تعهتدات توستط متقاضتی اقتدام متی      کند، میگا در
های مقتضتی را اعمتال کنتد.    تواند حقوق خود و جبرانمتقاضی از انجام تعهدات بازبماند، میگا می

هتای  محیطی کشف شود، وفق سیاس اگر شواهدی مبنی بر عدم تطابق طرح با راهبردهای زیس 
 .(Waters, 2015: 373-374)ای داشته باشدتواند انتظار پوشش بیمهگذار نمیمیگا سرمایه

در پروژة مورد حمای ، مطه  کننتد تتا آژانتس     2«عمده تغییر»اند میگا را از متقاضیان مهزم
تغییتتر در خطرهتتای « تغییتتر عمتتده»نتتوع تغییتتر، آثتتار و خطرهتتای محتمتتل را ارزیتتابی کنتتد. 

محیطی، اجتماعی یتا تغییتر در حتوزه و ماهیت  فعالیت  تجتاری و اقتاتادی را شتامل         زیس 
 .(MIGA Policy, 2013: 3-4)شودمی
 

 محیطی در رویکرد میگاالزامات زیست
بشر تأکید  های اقتاادی در زمینة رعای  حقوقها، میگا به مسئولی  بنگاهفارغ از وظایف دول 

بشتری   بشر و اعالم آثار نامطهوب حقوق دارد. ای  مسئولی  به معنای جهوگیری از نقض حقوق
 ن شود.اس  که فعالی  مربوطه ممک  اس  سبب آ

 )زی  پس سیاست   3«سیاس  پایداری محیط زیس  و اجتماع»ها بر مبنای بررسی فعالی 

________________________________________________________________ 
1. MIGA Exclusion List 
2. Material Change 
3. MIGA, Policy on Environmental and Social Sustainability, Oct. 2013 
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از جمهته رویکردهتای متؤثر میگتا در چتارچوب رستال         1«استتانداردهای اجرایتی  »پایداری( و 
آمیز تعهدات پایتدار بته تتالش متقابتل میگتا و متقاضتی )و در       پایداری هستند. اجرای موفقی 

 د عمهکرد اشصا  ثالث( بستگی دارد.  بسیاری از موار
 اند و ارائة استانداردهایی باالتر مورد تشویق و تأیید میگاس .استانداردهای اجرایی مبانی حداقهی

محیطی و اجتماعی، عوامل مهمی در تاویب ارائة بیمته بته پتروژه    های مقتضی زیس اقدام
محیطتی  رب اجتمتاعی و زیست   که ضم  عمهیات اجرایی آثار مصت شوند. درصورتیمحسوب می

هتای مقتضتی   کند. اقتدام های جبرانی را اعمال میایجاد شده باشد، میگا با کمک متقاضی اقدام
محیطی و اجتماعی میگا که در ارائة بیمه و نیز استمرار آن مهم هستند، مراتتب ذیتل را   زیس 
 گیرد:در برمی

ا خطرهتا یتا آثتار اجتمتاعی و     الف( بررستی و بتازبینی تمتامی اطالعتات، استناد مترتبط بت       
 پروژه؛ محیطیزیس 

 نفعان؛ب( نظارت بر سای ِ پروژه و مااحبه با کارکنان متقاضی و سایر ذی
محیطتی و اجتمتاعی و الزامتات استتانداردهای     ها از جمهه مراتتب زیست   ج( تحهیل فعالی 

ستایر   اجرایی و مقررات راهبردی امنی ، سالم  و محیط زیس  گروه بانک جهتانی یتا  
 المههی؛شدة بی نهادهای به رسمی  شناخته

 بر راهبردهای مدیریتی متقاضی.  های تکمیهی افزونهای موجود و اتصاذ اقدامد( شناسایی چالش
هتایی حمایت  کنتد کته منطبتق بتا       دارد از پتروژه مقررات اجرایی میگا ای  نهاد را مهزم می

گرایانته دارنتد. طبتق    قوانی  دول  میزبان بتوده و نستب  بته محتیط زیست  رویکترد حفاظت        
پایدار و حفاظ  از  های موضوع حمای  باید در راستای توسعةگذاریراهبردهای آژانس، سرمایه

دهندة تأثیر مثب  ای  نهاد در های میگا در روسیه نشانهایی از پروژه. مثالمحیط زیس  باشند
ها میگا الزام کرد که چوب مورد نیاز بترای کارخانتة   حمای  از محیط زیس  اس . در ای  پروژه

انتد، حاصتل   برداری شتده صورت پایدار مدیری  و بهرههایی که بهبایس  از جنگلخمیرکاغذ می
. (Jacur, 2015: 288)شده که دارای حساستی  اکولوژیتک هستتند    اطق حفاظ شود و نه از من
محورند، لیک  مشکالت دیگری از جمهه تغییر محتل استکان   ها در زیرساخ  توسعهبرخی پروژه

وستاز آزادراه در  دنبال دارند. بترای مثتال، ستاخ    جمعی  محهی و آسیب به محیط زیس  را به
محیطی و سالمتی بترای متردم محهتی شتد. نهادهتای      یس برزیل سبب ایجاد مشکالت جدی ز

شدت از ای  طرح انتقاد کردند. بانک جهانی، محیط زیستی و نیز کنگرة ایاالت متحدة آمریکا به
گذار، افتراد محهتی را در انجتام ایت      هایی اتصاذ کرد که در نهای  سرمایهاز طریق میگا سیاس 

 (Inniss, 2010: 11).نف  ساخ  پروژه ذی

دلیتل نقتض مقتررات دولت  میزبتان یتا راهبردهتای        توانتد بیمتة متقاضتی را بته    میگا متی 
________________________________________________________________ 

1. Performance Standards (2013) 
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محیطی و صورت نقض استانداردهای زیس  عبارت دیگر، درمحیطی میگا، منتفی کند. بهزیس 
عنوان آختری  راه، قترارداد بیمته را خاتمته دهتد.      تواند بهگذار، میگا میاجتماعی توسط سرمایه

محیطتی در قترارداد   صورت نقض استتانداردهای زیست    اتمة قرارداد بیمه درطبق رویه، حق خ
 شود.بینی و درج میگذار و میگا پیشبی  سرمایه

دارد و ستازی را مترتبط بتا نتوع پتروژه مقترر متی       و شفاف 1«افشای اطالعات»میگا الزامات 
همتی    کند. بته می تأثیر مهزم متقاضیان را نسب  به رسیدگی به شکایات واصهه از جوام  تح 

منظور ارائة سازوکاری بترای اعتالم   به 2منظور سازوکار مشاور انطباق )نهاد رسیدگی به شکایات(
طتور  هتای ختود را بته   ها به یک نهاد مستقل، تأسیس شده اس . ایت  ستازوکار گتزارش   نگرانی

ا، جوام ، هکند. شکایات ممک  اس  توسط گروهمستقیم به ریاس  گروه بانک جهانی اعالم می
محیطی فعالیت   تأثیر یا با احتمال متأثر شدن از آثار اجتماعی و زیس  نهادها و یا هر فرد تح 

 .(Reif, 2020: 351)یا پروژه اقامه شود 
محیطی به نهاد رسیدگی بته شتکایات   درصورتی که شکایتی مبنی بر بروز آثار منفی زیس 

اس  تا  4گریو میانجی3«یگزی  حل اختالفجا»های غیررسمی واصل شود، تأکید نهاد بر روش
حهی جه  خاتمه اختالف سوق دهد. اگر توافقی حاصل شود، ایت  توافتق طتی    طرفی  را به راه

گری مؤثر نباشد، نهتاد رستیدگی   شود. اگر میانجیگزارشی به رئیس گروه بانک جهانی اعالم می
کته  کند. درصتورتی میگا را بررسی میبه شکایات تطابق پروژه با موازی  و استانداردهای اجرایی 

صتادر   5طی ای  بررسی مشص  شود پروژه در چارچوب استانداردهای میگا نیس ، قرار ممیزی
شود کته  صورت نیاز توصیه می گیرد و درشود. طی ای  تامیم، پروژه مورد بازرسی قرار میمی

باید انجام گیترد. اگرچته ایت     هایی محیطی چه اقدامبرای ارتقای انطباق با استانداردهای زیس 
ها طبق شتروط منتدرج در قراردادهتای بیمتة میگتا،      بر اس ، شرک ای و زمانروند چندمرحهه

 .(Kinsella, 2014: 87-88)اند نسب  به هر تامیم ممیزی صادره مهزم
ها، منطبق با ضرورت حفتظ اطالعتات بصتش خاوصتی     تحقیقات نهاد رسیدگی به اختالف

روست . از جمهته قضتایا    هتایی روبته  های ایت  نهتاد بتا محتدودی     مومی گزارشبوده و انتشار ع
تتوان بته   محیطی منتشرشده که متعاقب ورود نهاد حل اختالف خاتمه یافتته است ، متی   زیس 

ی اپتروژه خاتمته یافت . ایوتهگتوی     2020اشاره کرد کته در متی    6«ایوتهگوی»شکای  از پروژة 
در مغولستان اس . مالکی  شرک  ایوتهگوی )زیت  پتس   مربوط به استصراج معادن طال و مس 

درصد متعهق به شرکتی وابستته بته دولت      34درصد متعهق به شرکتی کانادایی و  66شرک ( 

________________________________________________________________ 
1. Information Disclosure 
2. the Compliance Advisor Ombudsman (CAO) 
3. Alternative Dispute Resolution (ADR)   
4. mediation 
5. audit 
6. Oyu Tolgoi 
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های انتقال ارز، جنگ مغولستان اس . میگا پروژه را برای خطرهایی از جمهه ماادره، محدودی 
 2013و  2012هتای  کرده اس . در ستال های داخهی حدود یک میهیارد دالر تضمی  و ناآرامی

های مهی غیردولتی مبنی بر نگرانتی در  هایی از سازمانشکایاتی از افراد محهی به انضمام گزارش
های اجتماعی، در دفتتر نهتاد رستیدگی بته     خاو  استفادة پایدار از آب در پروژه و نیز چالش

ستتماع ارزیتابی شتد و مت ال      های اولیته شتکای  مطروحته قابتل ا    شکایات ثب  شد. طی بررسی
هتایی بتی  طترفی  برگتزار و     بازدیدهای کارشناسی از سای  و منطقه انجتام گرفت  و نشست    

ی و اجتماعی پروژه را ارائته دهتد.   طیمحس یز راتیتأثمتعهد شد اطالعات مربوط به « شرک »
و حقتتوق اجتمتتاعی افتتراد بتتومی،   محتتیط زیستت حتتداکثر حمایتت  از  منظتتوربتتهدر ادامتته 

بتا هتدف    1ی غیردولتتی بتومی  المههت  یبیی بی  طرفی  منعقد شد و یک سازمان هانامهوافق م
 دشمقرر تعهدات،   ینحس شد. برای تضمی  انجام با حداکثر  سیتأس محیط زیس نظارت بر 

ی ابیت ارزنهاد رسیدگی به شکایات به مدت دوازده ماه ناظر بر اجرای توافقات باشتد. از آنجتا کته    
ب و اعالم قطعتی منتستب بتودن تغییترات بته پتروژه یتا متغیرهتای طبیعتی امتری           تغییرات آ
رویکردی مطهتوب   عنوانبه 2«محیط زیس مشارکتی نظارت بر »ی هابرنامهاس ،  زیبرانگچالش

با مداخهة نهاد حل اختالف در ای  پتروژه، محقتق شتد کته وظیفتة آن       محیط زیس نسب  به 
ی مردمی و بومی اس . حتائز اهمیت  آنکته    هاسازمانبه  آندسترسی به اطالعات عهمی و ارائة 
بتا  استفاده شتود. بتدی  توصتیف کته      3«توأمانرویکردهای »مقرر شد در بعد مدیری  پروژه از 

بر آب، زمی ، تنوع زیستی و نیز تحقق آثار منفتی اجتمتاعی، مقترر شتد      ریتأثبه احتمال  توجه
ر پروژه و ایجاد الزامات اجرایی با در نظر گترفت   ی مربوط به نظارت بهامیتاممدیری  و اتصاذ 

در  4ی باشتد. طت یمحس یزی کاری اجتماعی و هاگروه توأمانجمی  جهات و همکاری نزدیک و 
را  محتیط زیست   ، حفاظ  از دهندهگزارشای  پروژه نهاد حل اختالف، با استقرار ارکان ناظر و 

 sion Report, 2020: 1.(CAO Dispute Resolution Conclu5-(10مدنظر قرار داد

________________________________________________________________ 
1. Munkh Nogoon Galba (MNG) 
2. Participatory Environmental Monitoring (PEM) 
3. Integrated approaches 

 برای مطالعة بیشتر ر.ک: .4
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOMongolia_Conclusion_Rpt_ 

2020-05-ENG.pdf(last accessed 29/Sep/2020)  

گری و نیل به توافق در زمرة رویکردهای متداول نهاد رسیدگی به طورکه اشاره شد، تالش برای میانجی. همان5
المههی ژاپ ( در پروژة های بی هه بانک همکاریگذاران خارجی )از جمشکایات اس . برای مثال سرمایه

ی طیمحس یزو در طبقة  کندیمکه در زمینة توسعة برنامة هیدروالکتریک در اندونزی فعالی  « راژاماندال»
سال ای   19میهیون دالر، برای  200ی به ارزش امهیباس ، همکاری کردند و میگا با ارائة « ب»

نهاد ی محهی و یک خانواده در هاسازمان، شکایتی از سوی 2016در سال ی را تضمی  کرد. گذارهیسرما
ثب  شد. ای  شکای  ادعا داش  که تونل احداثی توسط ای  پروژه، آثار مصربی بر  رسیدگی به شکایات

نهاد رسیدگی به شکایات ضم  قابل استماع دانست  شکای ، اقدام به ارزیابی شالیزار ای  خانواده داشته اس . 

http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOMongolia_Conclusion_Rpt_2020-05-ENG.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOMongolia_Conclusion_Rpt_2020-05-ENG.pdf
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نهاد اندونزی نسب  به های مردمشده توسط سازماندر برخی قضایا از جمهه در شکای  ثب 
محیطی الف( که موضتوع ارائتة   محیطی مصرب معدن کبال  و نیکل )با درجة زیس آثار زیس 

پتروژه بتود،    گذارهای خارجیمیهیون دالر توسط میگا برای تضمی  سرمایه 207بیمه به ارزش 
محیطتتی و هتتای زیستت  هتتای گستتترده، موضتتوع در چتتارچوب  پتتس از بررستتی و ارزیتتابی 

های میگا ارزیابی شد و بدون صدور قرار ممیتزی یتا انعقتاد تتوافقی بتی  طترفی ،       دستورالعمل
مشابه همی  رویکرد در پرونده استصراج مواد معدنی در پرو که منتهی بته   1پرونده مصتومه شد.

نامطهوب بر آب شده بود، قابل مشاهده اس . در ایت  پرونتده نیتز کته شتاکیان ادعتا        ایجاد آثار
محیطی نامطهوب بر آب منطقه شتده است ، پتس از    داشتند رویکرد پروژه منتهی به آثار زیس 

های گسترده، نهاد رسیدگی به شکایات پروژه را در چارچوب استانداردهای میگا ارزیتابی  ارزیابی
 2گری مصتومه اعالم شد.پرونده بدون صدور ممیزی یا میانجیکرد و در نهای  

گذاری خارجی، میگا خدمات مشورتی و فنی محدودی از طریق اعطای بر بیمه سرمایهافزون
هتای موضتوع اختذ مشتورت را نیتز از حیتث       دهد. ای  آژانتس فعالیت   وام یا تسهیالت ارائه می

 کند.  محیطی بررسی میمصاطرات زیس 
 1384( به عضتوی  میگتا درآمتد و در ستال     2003دسامبر  17) 1382آذرماه  26 ایران در

در راستتای   3میهیون دالر برای تضمی  دو پروژه در ایران اختاا  یاف . 127(، حدود 2005)
گتذاری  جنوبی را توسعه داد که به جذب سرمایه توسعة صادرات غیرنفتی، ایران فاز گازی پارس

میهیتتون دالر بتترای تضتتمی  پتتروژه   2/122، میگتتا 2015بر در دستتام 4شتتد. ختتارجی منجتتر

                                                                                                                                        
گرفته و با تشویق میگا طرفی  جه  مدیری  آثار برجای های انجامعاهای مطروحه کرد. متعاقب ارزیابیاد

 مانده به توافق رسیدند. برای مطالعة بیشتر ر.ک:
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/IndonesiaRajamandala 

ConclusionReport_Jan2017_Eng_000.pdf(last accessed 29/Sep/2020)  

هتای  دامخاو  اق های محرمانه نهاد رسیدگی به شکایات اس . برای مطالعة بیشتر در. ای  قضیه در زمرة پرونده1
 گرفته ر.ک:صورت

http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=158(last accessed 29/Sep/2020) 

 . برای مطالعة بیشتر ر.ک:2
http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=109(last accessed 29/Sep/2020)  

داده و نیز موضوعات های رختوجه به زلزله کمک به احتیاجات بشردوستانه و همیاری در ایران )با منظور. به3
وام برای  9، 2005تا  2000های مقرر کرد بی  سال« المههی توسعه و بازسازیبانک بی »محیطی( زیس 
ها ها در فهرس  تحریم، ای  پرداخ ها و قرار گرفت  بانکه شود که البته وقوع تحریمهای مربوطه هزینپروژه

 برای مطالعة بیشتر ر.ک: را با مان  مواجه کرد.
http://www.iranwatch.org/library/international-organization/other-international-organization/world-

bank/frequently-asked-questions-about-iran (last accessed 29/Apr/2020) 

دهد و ای  بیمه به معنای اری خارجی را ارائه میگذباید توجه داش  که میگا بیمة مصاطرات سیاسی برای سرمایه. 4
حق بیمه را برای استفاده از تضامی  و پوشش  -گذار خارجیسرمایه–شده پرداخ  نقدی نیس ، بهکه طرف بیمه

 دهد.شده انجام میصورت وقوع یک ادعای صحیح، میگا پرداخ  را به بیمه کند، و درای به میگا پرداخ  میبیمه

http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/IndonesiaRajamandalaConclusionReport_Jan2017_Eng_000.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/IndonesiaRajamandalaConclusionReport_Jan2017_Eng_000.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=109
http://www.iranwatch.org/library/international-organization/other-international-organization/world-bank/frequently-asked-questions-about-iran
http://www.iranwatch.org/library/international-organization/other-international-organization/world-bank/frequently-asked-questions-about-iran
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شتده در  گذاری مشترک پتروشیمی اختاا  و پوشش داد که اولی  پروژة پوشتش داده سرمایه
محیطتی التف متورد تضتمی  میگتا واقت  شتد و تمتامی         ایران اس ، ای  پروژه با طبقة زیست  

هتای  گتذاری شود. ای  بیمته، سترمایه  استانداردهای مربوط به طبقة الف، بر ای  پروژه اعمال می
 2«شرک  پتروشیمی عمومی مهی»و  1«سمنتای شیمی»گرفته توسط دو شرک  تایهندی انجام

میهیتون دالر، را پوشتش داد.    6/8و  1/7، 1/27ترتیتب بته ارزش   ژاپت  بته   3«ایتتاکو »و شرک  
گتذاری را نیتز در   میهیون دالر وام سهامداران ایتتاکو، بترای سترمایه    96همچنی  پوشش بیمه 
 4دهد(.، میگا برای وام سهامداران ای  شرک  پوششی ارائه نمی2018برگرف  )از آگوس  

 

 گیرینتیجه
طتتی ستتالیان، بیمتته نقشتتی مهتتم در توستتعة اقتاتتادی داشتتته و بتتازیگران فعتتال در عرصتتة    

تصاذ جه  افزایش کیفی  صنع  بیمه و دسترسی به آن ا های متعددی درگذاری اقدامسرمایه
محیطتتی در انتتد. از جمهتته اصتتول متتدنظر ایتت  بتتازیگران، توجتته بتته مبتتانی زیستت      کتترده
 های مورد حمای  بیمه اس .گذاریسرمایه

 رأسی خارجی که در گذارهیسرما کنندهمهیبالمهل، نهادهای ی بوفق رویة حاضر در حقوق 
ی پیش از حمای  از طرح طیمحس یزی هایابیارزآنها میگا و اپیک بررسی شدند، قائل به لزوم 

ی داخهی، ایت  نهادهتا   هانامه ییآدیگر وفق اساسنامه و  عبارتبه. ندی هستگذارهیسرماو پروژه 
. همچنتی  ایت    کننتد ینمت ی باشند، حمای  طیمحس یزیی را که در تعارض با موازی  هاپروژه

زمان مراتب تعتارض پتروژه   اگر در طی  کهطوریهبحمای  در مدت اجرای پروژه نیز ادامه دارد، 
ی داخهی، ادامتة حمایت  و پوشتش    هادستورالعملی مشص  شود، وفق طیمحس یزبا موازی  

 رو. ازای شودیمی با چالش مواجه امهیب
کننتده، لتزوم رعایت     یمته نهتاد ب گتذار و  یهسرماکه طی قرارداد بیمة منعقده بی  درصورتی

آنچه در میگا و اپیک مشاهده کردیم(، بایتد طبتق   محیطی درج شده باشد )مانند یس زموازی  
 همان شرط عمل شود.
گذار( بته لتزوم رعایت  متوازی      یهسرمایه و سرماگذاری )بی  پذیرندة یهسرمااگر در قرارداد 

انجتام با حقوق سصتی )در قالب توافتق   باز همی تاریح شده باشد، حقوق بشرمحیطی و یس ز
 محیطی مواجهیم.یس زو موازی   حقوق بشره رعای  گذار بیهسرما( جه  الزام هگرفت
سکوت قراردادهای فیمابی ، رویة میگا و اپیک بستتر الزم و کتافی    در صورترسد یم نظربه

________________________________________________________________ 
1. Cementhai Chemicals 
2. National Petrochemical Public Company Limited 
3. Itochu   
4. Mehr PetroChemical Company (JV). Available at: 

http://www.miga.org/project/mehr-petrochemical-company-jv last accessed 29/Apr/2020). 

http://www.miga.org/project/mehr-petrochemical-company-jv
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محیطی توسط یس زضرورت تطبیق طرح با موازی   در خاو المههی ی برا جه  ایجاد عرف 
 اند.ردهیاون وجودبهگذاری خارجی، یهسرماکنندة یمهبنهادهای 
صتورت نقتض اصتول حفاظت  از محتیط       المهل اقتضا دارد که دردیگر، حقوق بی  یسو از

گتذاری اجتنتاب کنتد. در نهایت      گر از پوشش ای  سرمایهگذار، نهاد بیمهزیس  توسط سرمایه
کته  طتوری صورت جدی در حال تصریب باشد، بته توان نتیجه گرف  که اگر محیط زیس  بهمی

ای اس  )کته  کننده مهزم به عدم پوشش بیمهتأثیر قرار گیرد، نهاد بیمه شر تح مناف  حیاتی ب
طتور  البته معیار جدی بودن قابل تفسیر توسط نهاد حل اختالف اس (، در غیر ای  صورت و به

گتذاری  محیطتی و نیتز عتدم بیمته سترمایه     های زیست  کهی حقوقی نرم مرتبط با لزوم ارزیابی
 گیری اس .اند، در حال شکلمحیطیه در تعارض با موازی  زیس هایی کخارجی در پروژه
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