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مقدمه
از دهه  1980اصطالحهای «سرمایهگذاری مسئوالنه اجتماعي» 1و «سرمایهگذاری
اخالقي» 2بهمنظور توصيف فعاليتهای سرمایهگذاری با در نظر گرفتن ارزشهای
اجتماعي و اخالقي بكار برده شدند .سرمایهگذاری مسئوالنه اصطالحي است كه اغلب
جهت لحاظ موازین و معيارهای زیستمحيطي و اجتماعي در سرمایهگذاری استفاده
ميشود« .اصول مورد حمایت ملل متحد مرتبط با سرمایهگذاری مسئوالنه» 3مشتمل است
بر تركيب موضوعات «زیستمحيطي ،اجتماعي و نظارتي» 4با حقوق سرمایهگذاری .بطور
كلي افزایش فعاليتهای سرمایهگذاری خارجي بدون توجه به مالحظات اجتماعي و
زیست محيطي منجر به تداوم الگوهای ناپایدار توسعه شده است .شاید بتوان گفت امروزه
محيط زیست اولين قرباني سرمایهگذاری ناپایدار بوده و به همين دليل نيازمند ابزار
تضميني مناسب و موثر است .ماهيت دوگانه حاكميت بر منابع طبيعي و مشكالت ناشي از
اعمال اقتدارات حاكميتي (در شرایطي كه این اقتدارات منطبق با موازین حقوق بشری
نميباشد) ،نياز به پایداری سرمایهگذاری خارجي را بيشتر ميكند .شناسایي حقوق و
تضامين ماهوی و شكلي بيانگر اولين قدمها در راستای تثبيت رژی حقوقي مرتبط با
سرمایهگذاری پایدار است.
پيوند سرمایهگذاری و اصول مرتبط با حقوق بشر ،محيط زیست و منابع طبيعي موجب
تقویت مفهوم توسعه پایدار در مباحث سرمایهگذاری خارجي شده است .این پژوهش به
این موضوع ميپردازد كه اوالً؛ الزامآوری سرمایهگذاری پایدار در حقوق بينالملل تا چه
حدود است ،ثانياً؛ رویكرد اتخاذی توسط نهاد بيمهگر و مشخصاً آژانس تضمين
سرمایهگذاری چندجانبه (ميگا) به چه ترتيب در نيل به سرمایهگذاری پایدار موثر است.
در این راستا ضمن ارائه تعریفي مختصر از سرمایهگذاری پایدار و ارتباط این مفهوم با
توسعه پایدار ،به جایگاه سرمایهگذاری پایدار در حقوق سرمایهگذاری خارجي پرداخته و
مآالً عملكرد آژانس تضمين سرمایهگذاری خارجي در حوزه سرمایهگذاری پایدار به
تفصيل مورد بررسي قرار ميگيرد.
1. Socially Responsible Investment.
2. Ethical Investment.
3. UN-Sponsored Principles of Responsible Investment (UNPRI).
4. Environmental, Social and Governance (ESG).
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 .1سرمایهگذاری پایدار
آزادی تجارت و سرمایهگذاری خارجي 1در كشورهای در حال توسعه ،منابعي مه برای
توسعه اقتصادی محسوب ميشوند .با این حال تمایل دول در جذب سرمایهگذاری
خارجي (عليالخصوص سرمایه گذاری مستقي خارجي) ممكن است مانع از توجه الزم به
مباني پایداری (از جمله مسائل زیستمحيطي) شود .كشورهای در حال توسعه و توسعه
نيافته كه منابع طبيعي غني دارند تحت تاثير «مصيبت منابع» 2هستند .حساسيتها در
خصوص منابع طبيعي موجب ایجاد ارتباط بين سرمایهگذاری پایدار و منابع طبيعي شده
است .حاكميت سرزميني صالحيتي انحصاری برای دول در سازماندهي ساختارهای
اقتصادی سرزميني ایجاد كرده است .همزمان دولتها نسبت به محيط زیست و
سياستهای توسعهای مسئول هستند ،لذا در تضمين این مه كه فعاليتهای تحت
صالحيت و كنترل ایشان به محيط زیست سایر دول یا نواحي خارج از صالحيت ملي
آسيبي وارد نميآورد ،مسئوليت دارند؛ این مسئوليت متضمن «تعهد به تضمين استفاده

 .1سرمایهگذاری خارجي مشتمل است بر سرمایهگذاری مستقي خارجي و سرمایهگذاری پورتفليو خارجي.
سرمایهگذاری مستقي خارجي در كنفرانس ملل متحد درخصوص تجارت و توسعه بدین وصف تبيين شده است:
«سرمایهگذاری به معنای ارتباط بلندمدت و انعكاس یك منفعت پایدار است ...سرمایهگذاری مستقي خارجي
مشتمل است بر معامالت اوليه بين دو طرف و تمامي معامالت متعاقب بين آنها و وابستگان خارجي ،ه اشخاص
حقوقي و ه غير آن ».سرمایهگذاری پورتفليو به خرید اوراق بهادار یا سهام شركت یا موسسهای كه مستقيماً در امر
سرمایهگذاری اقدام ميكند تعریف ميشود .برای مطالعه بيشتر مراجعه شود به:

Hellenic Republic et al, “Sovereign Bonds and the Puzzling Definition of
Investment in International Investment Law”, ICSID Review-Foreign Investment
Law Journal, Vol. 30, No. 3, (2015).
2. Resource Curse.
در گفتمان مصيبت منابع ،پرسش اساسي آن است كه آیا منابع طبيعي ذاتاً موجب كاهش رشد اقتصادی و بروز
مصيبت در كشورهای در حال توسعه و توسعه نيافته ميشوند یا چارچوب نهادیِ حاك در یك كشور و تعامل ميان
این چارچوب و رانت حاصل از منابع تعيين ميكند منابع طبيعي برای یك كشور مصيبت خواهد بود یا موهبت .برای
مطالعه بيشتر مراجعه شود به:

Mehrdad Vahabi, “A Critical Survey of the Resource Curse Literature through the
Appropriability Lens”, CEPN Centre d'Economie de l'Université de Paris Nord,
No. 14, (2017).
Lael K. Weis,y“Resources and the Property RightsmCurse”, Canadian Journal of
Law and Jurisprudence, Vol. 28, N. 1, (2015).
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پایدار» است 1.استفاده پایدار ،حفظ منابع برای نسلهای آینده را در بردارد .به عبارت
دیگر ،در حاليكه كشور ميزبان حق استفاده از سرمایهگذاری خارجي را دارد ،ميبایست
تضمين كند كه این سرمایهگذاری مدیریت مقتضي منابع ،تنوع زیستي و اجتماعي و نيز
احترام به حق تعيين سرنوشت مردم و استانداردهای اجتماعي را رعایت ميكند.
توسعه پایدار به معنای محدود نمودن فعاليتهای اقتصادی نبوده ،بلكه بر باز تعریف
توسعه جهت تضمين پتانسيل الزم برای اقدام طوالنيمدت و متناسب با اهداف عالي
تاكيد دارد .با معرفي مفهوم توسعه پایدار؛ كنفرانسها ،نشستها و گردهمایيهای
بسياری در سطح ملي و بينالمللي برگزار گردیدند كه منتهي به صدور اسناد متعددی در
قالب اعالميه ،گزارش ،قطعنامه ،كنوانسيون و موافقتنامههای زیستمحيطي شدند .تورم
نهادی و هنجاری موجود بسيار گسترده است ،طوری كه در قریب  70سال اخير فقط
سازمان ملل متحد بيش از  70سند مه مرتبط با توسعه انساني منتشر كرده است .اسناد و
فعاليتهای بنيادین مربوط به توسعه پایدار بر سه محور توسعه (توسعه اقتصادی -اجتماعي
همراه با محدودیتهای بومشناختي) ،نيازها (بازتوزیع منابع به منظور تضمين كيفيت
مناسب زندگي برای همه) و نسلهای آتي (امكان استفاده طوالنيمدت از منابع بهمنظور
تضمين كيفيت مناسب زندگي برای نسلهای آینده) تمركز دارند 2.در خصوص این مه
كه امروزه توسعه پایدار نياز جامعه بينالمللي است اجماعي جهاني وجود دارد .توسعه
پایدار و اصول آن بسياری از شاخههای اقتصادی ،اجتماعي و سياستهای زیستمحيطي
را جهتدهي ميكنند .با این حال در حقوق سرمایهگذاری خارجي ،توسعه پایدار امری
چالش برانگيز شده است .چالش موجود تضمين این مه است كه قواعد ملي و بينالمللي
جدید كه در جهت تشویق سرمایهگذاری گسترش یافتهاند ،حمایت از سرمایهگذاری را
به شيوهای پایدار در بر دارند.
همزمان با رشد و بلوغ سرمایهگذاری خارجي در بعد حقوقي ،اصول توسعه پایدار در
مذاكرات مدنظر قرار گرفتند و برای درج این اصول در ساختار ،محتوا و اجرای
1. Angelica Bonfanti, “Sustainable Investment in Natural Resources: How is
International Law Doing?”, Questions of International Law, N. 21, (2015), at 2.
2. Tomislav Klarin, “The Concept of Sustainable Development: From its
Beginning to the Contemporary Issues”, Zagreb International Review of
Economics & Business, Vol. 21, No. 1, (2018), at 74-75.
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موافقتنامههای سرمایهگذاری خارجي تالش گردید .سرمایهگذاری پایدار دربردارنده
سرمایهگذاری با رویكرد توسعه پایدار است.
در حاليكه سرمایهگذاری خارجي فاكتوری كليدی در تحریك رشد اقتصادی در نظر
گرفته ميشود ،آنكتاد قائل به ارتباط سرمایهگذاری خارجي و گسترش مخاطرات
زیستمحيطي و اجتماعي است:
«بينالمللي شدن توليد كاال و خدمات از طریق سرمایهگذاری مستقي خارجي ،منجر به
گسترش مخاطرات زیستمحيط ي و اجتماعي در بسياری از كشورها و بخش قابل توجهي
از جهان شده است».

1

رژی سرمایهگذاری خارجي نه تنها ميبایست از ایجاد موانع در راه دستيابي به اقتصاد
پایدار خودداری كند ،بلكه باید بصورت فعاالنه سرمایهگذاری پایدار را مورد توجه قرار
دهد .تغييرات آبوهوایي ،تخریب محيط زیست ،فرسایش منابع طبيعي ،پيرشدن جمعيت
و بحرانهای مالي همگي رویكرد دقيقتری نسبت به سرمایهگذاری را ميطلبد.
«سرمایهگذاری نهادی» 2و مسئوالنه ،بر لزوم پایداری سرمایهگذاری تاكيد ميكند 3.اما
این سوال مطرح ميشود كه چرا رویكرد سرمایهگذاری پایدار نسبت به رویكرد سنتي
منافع بيشتری دارد.
رویكرد سنتي بر توسعه سرمایهگذاری تاكيد داشته ،ليكن سرمایهگذاری پایدار بر
كاهش خطرات در حوزه زیستمحيطي و حقوق بشر نيز توجه ميكند و بر این مه
تاكيد دارد كه این شكل از سرمایهگذاری ،پتانسيل الزم به منظور اخذ نتایج بهتر را در بر
دارد .این مفهوم بيش از پيش بر انصاف بين نسلي و اهداف طوالنيمدت توجه ميكند و
طي آن موازین زیستمحيطي ،اجتماعي و نظارتي اهميت واالیي دارند.
باید توجه داشت كه پایداری شكل و مفهوم بازارهای مالي و اقتصادی را در دهههای اخير
تحت تاثير قرار داده است .سرمایهگذاری نهادی نقشي مه در سيست به پيوسته دولتها،
1. UNCTAD, Environment, available at: www. unctad. org/ en/ docs/ psiteiitd23.
en.pdf, Last Accessed 29/ Apr/2020.
2. Institutional Investment.
3. Peter Seele and Mark Chesney, “Toxic Sustainable Companies: A Critique on
the Shortcoming of Current Corporate Sustainability Ratings and a Definition of
Financial Toxicity”, Journal of Sustainable Finance and Investment, Vol. 7, No. 2,
(2017), at 141-142.
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شركتها و كاركنان دارد 1.در واقع تمامي این گروهها به سمت مدل سرمایهگذاری پایدار در
حركت هستند 2.در ادامه این مه بررسي ميشود كه آیا حقوق سرمایهگذاری خارجي،
پایداری سرمایهگذاری را الزامي ميداند یا خير و در این خصوص چه اصول و قواعدی
ميبایست مورد نظر قرار گيرد؟

 .2سرمایهگذاری پایدار در حقوق سرمایهگذاری خارجي
سرمایهگذاری پایدار با پيوند سرمایهگذاری و اصول مرتبط با حقوق بشر ،محيط زیست و
منابع طبيعي تقویت شده است .رژی حقوقي متضمن سرمایهگذاری پایداری بر ایجاد
تعادل در منافع و مثلث سهقطبي توسعه پایدار (مشتمل بر پایداری زیستمحيطي ،اجتماعي
و اقتصادی) تاكيد دارد.
بسياری از اسناد حقوق نرم بر اهميت سرمایهگذاری پایدار تاكيد دارند .اهميت
سرمایهگذاری پایدار جهت نيل به توسعه در «دستورالعمل  - 3»21برنامه اقدام از سوی
كنفرانس ملل متحد در خصوص توسعه و محيط زیست ،-تبيين شده است:

 .1امروزه مسئوليت اجتماعي شركتها مورد پذیرش اسناد بينالمللي متعدد واقع شده است .از جمله كنفرانس ملل
متحد در خصوص تجارت و توسعه بيان ميدارد« :مسئوليت اجتماعي ابعاد اقتصادی ،اجتماعي و مذهبي را مقرر
داشته كه در آن از شركتهای فراملي انتظار ميرود رفتارهای اقتصادی خود را بر مبنای حسن نيت و منطبق با
استانداردهای متناسب اعمال نموده و همچنين اصول بنيادین رفتارهای سياسي ـ اجتماعي و اعتقادی مطلوب و
شایسته را رعایت نمایند ».این تعریف به شكل ویژهای بر اصول حسن نيت و رفتار شایسته سياسي-اجتماعي و
اعتقادی ،تاكيد دارد.
UNCTAD, Social Responsibility, UNCTAD/ITE/IIT/22, New York and Geneva,
(2001), Available at: https://unctad.org/en/Docs/psiteiitd22.en.pdf, Last Accessed
29/Apr/2020.
برای مطالعه بيشتر مراجعه شود به:
David Crowther and Shahla Seifi, Redefining Corporate Social Responsibility
(Bingley: Emerald Group Publishing, 2018).
2. Elisabeth Burgi Bonanomi, “Sustainable Investment in Land in the Global
South: What Would it Require from a Coherence Perspective? The Case of Sierra
Leone”, Questions of International Law, No. 21, (2015), at 20.
3. United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janerio,
Brazil, 3 to 14 June 1992, AGENDA 21.
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«سرمایه گذاری برای تقویت توانایي كشورهای در حال توسعه جهت نيل به رشد
اقتصادی و ارتقا رفاه اجتماعي و برآوردن احتياجات اوليه به شكلي پایدار ،ضروری
قلمداد ميشود .»...

1

 10سال بعد (سال  )2002مجمع جهاني توسعه پایدار 2در ژوهانسبورگ ،بر نياز به
توسعه منصفانه و متناسب با اهداف زیستمحيطي تاكيد نمود .سران كشورهای گروه جي
هشت در اعالميهای با موضوع «رهبری مسئوالنه برای آینده پایدار» در سال  2009بر
نقشي كه سرمایهگذاری در تضمين حفظ پایداری ایفا ميكند ،اشاره داشتند:
«بحران حاضر بر جریانهای سرمایه ،از جمله سرمایهگذاری مستقي خارجي تاثير
گذاشته است .ما بر نقش مثبت سرمایهگذاری طوالنيمدت تاكيد داری  ...با توجه به نقش
موثر دولتها و بازیگران بخش خصوصي در نيل به رشد پایدار ،درصدد افزایش تالشها
برای جلوگيری از عواقب بيشتر بحرانهای مالي و تشویق رویههای تجاری مسئوالنه
3
هستي ».
موضوع پایداری توسط سران دولتهای گروه جي  20نيز مورد توجه قرار گرفت:
«ما بر هدف خود برای توسعة هر چه بيشتر از طریق استراتژیهای اجتماعي ،اقتصادی و
زیستمحيطي باور داری  ...و این مه را مورد شناسایي قرار ميدهي كه تمامي
اقتصادهای فقير و غني ،در ساخت اقتصاد جهاني پایدار و متعادل هميار هستند ،اقتصادی
كه وفق آن در منافع رشد اقتصادی و انصاف مشاركت شود .ما همچنين برای نيل به
4
اهداف مورد توافق بينالمللي مسئول هستي .»...

1. Agenda 21: Program of Action for Sustainable Development, Report of the
UNCTAD, Vol. U.N. GAOR, 46th Sess. Agenda Item 21, UN Doc
A/Conf.151/Rev.1 (1992), 31 I.L.M. 874, at para. 2. 23.
2. U.N. World Summit for Sustainable Development: Plan of Implementation of
the World Summit on Sustainable Development, (2002), Vol. UN Doc.
A/CONF.199/20.
3. Responsible Leadership for a Sustainable Future, G8 Declaration (2009), at
_paras. 49-53, available at: www. g8italia 2009. it/ static/ G8_ Allegato/ G8
Declaration_08_07_09_final,0.pdf, Last accessed 29/Apr/2020.
4. G20 Leaders Statement, Pittsburg Summit, 24-25 September 2009, “Annex:
Core Values for Sustainable Economic Activity”, paras. 3, 5, available at:
www.g20.org/pub_communiques.aspx, Last accessed 29/Apr/2020).
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ارتباط سرمایهگذاری و پایداری در دستورالعمل  21منعكس گردیده و در گزارش
نهایي «كنفرانس بينالمللي در خصوص سرمایهگذاری برای توسعه» صریحاً مورد تاكيد
قرار گرفته است:
«در كنار ثبات مالي و تالشهای ملي و بينالمللي جهت نيل به توسعه ،جریان
سرمایههای خصوصي در سطح بينالمللي عليالخصوص سرمایهگذاری مستقي خارجي،
حياتي ارزیابي ميشوند .بعالوه سرمایهگذاری مستقي خارجي در راستای رشد اقتصادی
پایدار ،در طوالنيمدت مه ارزیابي ميگردد».

1

باید توجه داشت كه عالوه بر تعهدات زیستمحيطي و حقوق بشری ،دولتها بعنوان
بازیگران اصلي در این رویكرد ميبایست اختيار حاكميت بر منابع طبيعي را به شيوهای
منطبق با توسعه اقتصادی همزمان با در نظرگرفتن مسئوليتهای حقوق بشری و الزامات
پایداری بكار برند .برای دستيابي به این اهداف ،دولتها نه تنها باید از دخالت در امور
منتهي به نقض حقوق بشر خودداری كنند ،بلكه ميبایست وفق معاهدات زیستمحيطي و
حقوق بشری اقداماتي جهت افزایش حفاظت و حمایت قانوني از این حقوق اتخاذ
نمایند 2.از دیدگاه هنجاری ،برخي قواعد و اصول بنيادین سرمایهگذاری پایدار از اسناد
بينالمللي قابل استخراج هستند .بعالوه وقتي تعهدات شكلي یا ماهوی بعنوان حقوق عرفي
مدنظر قرار مي گيرند یا وقتي دولت ميزبان و اصلي ،عضو اسناد حقوق بشری و
زیستمحيطي در این حوزه هستند ،این اسناد توسط دیوانهای سرمایهگذاری بعنوان
«قانون قابل اعمال» 3یا ابزار تفسير مورد توجه قرار ميگيرند 4.اسناد حقوقي متعددی مانند
«اعالميه ملل متحد در خصوص حقوق مردم بومي»« ،5كنوانسيون تنوع زیستي» 1و
1. “Monterrey Consensus on Financing for Development”, 18-22 March (2002), at
para. 21, Available at: http:// www. un. org/ esa/ ffd/ monterrey/ Monterrey
Consensus.pdf, last accessed 29/Apr/2020.
2. Francesca Romanin Jacur,“Lights and Shadows in the Relationship between
International Law and Sustainable Investments: The Challenges of Natural
Resources Grabbing and their Effects on State Sovereignty”, Questions of
International Law, No. 21, (2015), at 13.
3. Applicable Law.
4. Francesca Romanin Jacur, op. cit. at 13-14.
)5. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP
2007, A/61/L.67,107TH Preliminary Meeting.
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«پروتكل نگویا»2؛ دولتها را به اتخاذ اقدامات مقتضي در جهت افزایش حمایت از حق
بر اموال (اموال دولت ميزبان در مقابل اموال سرمایهگذار) ملزم ميدارد .در خصوص
منابع طبيعي ،ضمانتهای شكلي نيز مورد توجه قرار گرفتهاند ،قدرت رأی منفي
جمعيتهای محلي در خصوص پذیرش پروژههایي كه امنيت غذایي ،محيط زیست و یا
معيشت محلي را تحت تاثير قرار ميدهند از جمله این ضمانتها است.
طبق حقوق بينالملل ،دولتها نسبت به بهرهبرداری از منابع حق حاكميت دارند و
همزمان نسبت به محيط زیست و سياستهای توسعهای مسئول هستند .لذا در تضمين این
مه كه فعاليت های تحت صالحيت و كنترل ایشان به سایر دول یا نواحي خارج از
صالحيت ملي آسيبي نميرساند ،مسئول ميباشند.
استفاده پایدار ،حفظ منابع برای نسلهای آینده را در برميگيرد .بعبارت دیگر در
حالي كه كشور ميزبان حق استفاده از سرمایهگذاری خارجي را دارد ،ميبایست تضمين
نماید كه این سرمایهگذاری مدیریت مقتضي منابع ،تنوع زیستي و اجتماعي و نيز احترام
به حق تعيين سرنوشت مردم و استانداردهای اجتماعي را رعایت ميكند.

3

مسل آن است كه حقوق بشر و حقوق محيط زیست هر دو در سرمایهگذاری پایدار
مدخليت دارند .معاهدات حقوق بشری كه تقریباً بصورت جهاني مورد پذیرش قرار
گرفتهاند (بطور مشخص «ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي»« ،4ميثاق بينالمللي
حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي» 5و نيز كنوانسيونها و اسناد «سازمان بينالمللي
كار» ،)6آزادی دولتها در مدیریت منابع طبيعي را محدود كردهاند ،معاهدات
زیستمحيطي همچنين استانداردهای زیستمحيطي را برای دولتها در استفاده از
سرمایهگذاریهای خارجي مقرر ميدارد .دولت ميزبان در تبيين دالیل اقدامات

1. Convention on Biological Diversity, 5 June 1992, in force 29 December 1993,
Article 15(5).
2. The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable
Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on
Biodiversity (2010).
3. Francesca Romanin Jacur, op. cit. at 20.
4. International Covenant on Civil and Political Rights (1966).
5. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966).
6. International Labour Organization (ILO).
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زیستمحيطي به مباني متعدد از جمله «اختيارات پليسي» ،1ضرورت و استثناهای مندرج
در معاهدات بينالمللي متوسل ميشود.
عليرغ تمامي نگرانيها و اقدامات اتخاذی در خصوص انطباق سرمایهگذاری با
رویكرد پایداری ،اسناد پيشگفته مبين الزام حقوقي در این حوزه نيستند .اینكه آیا در
شرایط فقدان مقررات معاهدهای ،سرمایهگذاری پایدار به الزامي در حقوق بينالملل تبدیل
شده است یا خير ،محل تامل ميباشد .به نظر ميرسد در شرایط فعلي جامعه بينالمللي در
صورت فقدان مقررات معاهدهای و در شرایطي كه عدم رعایت موازین پایداری ،منافع
حياتي بشر را با چالش مواجه سازد ،بدليل مدخليت در تحقق سایر قواعد آمره و حقوق
بنيادین بشر ،سرمایهگذاری پایدار قاعدهای الزامآور است ،وليكن به عنوان یك اصل حقوق
بينالملل هنوز نميتوان الزامآوری سرمایهگذاری پایدار را به شكل مطلق لحاظ كرد و این
قاعده  -به شكل مطلق -قوام كافي را در حقوق بينالملل ندارد .در ادامه پس از بررسي
جایگاه بيمه در توسعه سرمایهگذاری خارجي به رویكرد نهاد بيمهگر سرمایهگذاری
خارجي (مشخص ًا ميگا) در كنترل پایداری سرمایهگذاری خارجي پرداخته ميشود.

 .3بیمه ،عامل توسعه سرمایهگذاری خارجي
امروزه تمایل به استفاده از منابع سرمایهگذاری خارجي ،بعنوان یكي از سياستهای اصلي
در بين كشورهای مختلف – عليالخصوص كشورهای در حال توسعه -بخشي مهمي از
مبادالت اقتصادی بينالمللي را تشكيل ميدهد .منطق اقتصادی موجود برای تشویق به
جذب سرمایهگذاری مستقي خارجي از این باور نشات ميگيرد كه سرمایهگذاری

1. Police Power.
«موسسه حقوقي آمریكا» ) American Law Institute (ALIدكترین اختيارات پليسي را با مفهوم تعهد دولت
به حفظ نظ عمومي تفسير كرده است .دكترین اختيارات پليسي در اختالفات سرمایهگذاری مورد استناد قرار گرفته
است ،بعنوان مثال در قضيه تكمد (پاراگراف  ،)119قضيه متانكس (بخش  4پاراگراف  1و  ،)5قضيه چمتورا
(پاراگرف )266به این دكترین اشاره شده است .برای مطالعه بيشتر رجوع شود به :الناز نساری« ،سلب مالكيت
زیستمحيطي در رویه داوری سرمایهگذاری خارجي» ،پژوهشهای حقوق تطبيقي ،جلد  22شماره  ،)1397( ،3ص
.120-128
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مستقي خارجي با تسهيل انتقال تكنولوژی ،فاصله علمي بين ملتهای فقير و غني را
ميپوشاند.

1

باید توجه داشت سرمایهگذاری خارجي خصوصاً در كشورهای در حال توسعه و
كمتر توسعهیافته با مشكالتي روبرو است كه در اقتصادهای توسعه یافته وجود ندارد .از
دیدگاه سرمایهگذار ،شاید ویژگي برجسته جهان در حال توسعه موضوع خطر است.
صرفنظر از خطرات ذاتي در امور مالي پروژه (مشتمل بر تاخيرات ،افزایش هزینههای
سرمایهگذاری ،افزایش قيمتها ،كمبود مواد اوليه و ضعف مدیریتي) ،سرمایهگذاری در
كشورهای كمتر توسعهیافته با خطرات جدی و عليالخصوص خطرات سياسي مواجه
است .بعبارت دیگر ،عالوه بر «خطرات اقتصادی» 2كه با ماهيت و طبيعت فعاليتهای
اقتصادی اجين شدهاند ،سرمایه گذاران خارجي با خطرات دیگری كه نتيجه اقدامات
حاكميتي دولت ميزبان ميباشند نيز مواجه هستند .از مهمترین اقدامات در جذب منابع
سرمایهگذاری خارجي ،مهيا نمودن شرایط بمنظور انجام فعاليتهای اقتصادی در فضایي
امن و آسان و تسهيل در فرآیند اجرای پروژههای سرمایهگذاری است.

3

مدیریت «مخاطرات سياسي» 4مبتني است بر تحليل خطرات و بيمه سرمایهگذاری
خارجي .سرمایهگذار با پرداخت حق بيمه ،اقدام به بيمه سرمایهگذاری خارجي ميكند.
این بيمه ممكن است توسط بازیگران خصوصي ،آژانسهای دولتي 5یا نهادی بينالمللي
1. C-Okolo Valentine and J-Ani Afamefuna, “Insurance, Foreign Direct Investment
and Economic Growth: Growing the Nigerian Economy through Risk
Management”, International Journal of Innovative Research in Management, Vol.
6, No. 3, (2014), at 21.
2. Commercial Risk.
3. Richard Schaffer et al, International Business Law and Its Environment, 10th
Edition (Boston: Cengage, 2018) at 488.
4. Political Risk.
 .5برخي از كشورهای صادركننده سرمایه ،با تاسيس نهادهای دولتي یا نيمهدولتي بيمه خطرات سياسي ارائه
ميدهند ،از آن جمله است شركت سرمایهگذاری خصوصي خارج از كشور یا همان اپيك كه بعنوان بازیگر
خصوصيِ دارای حمایت دولتي در صنعت بيمه سرمایهگذاری خارجي مطرح ميشود .این نهاد پوشش بيمهای را
برای مدتي بيشتر از نهادهای خصوصي ارائه ميدهد .هدف اپيك تجهيز و تسهيل مشاركت سرمایهها در ایاالت
متحده به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعي كشورهای كمتر توسعه یافته و نيز كشورهایي كه در حال گذار از
اقتصادهای غيربازاری به بازار محور هستند ،ميباشد .در این راستا اپيك اطمينان ميدهد كه پروژههای مورد حمایت
این نهاد با استانداردهای حقوق كار و محيط زیست سازگار و منطبق باشند .رویه اپيك ،مالحظات اجتماعي و
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ارائه شود .مهمترین طرح بيمه سرمایهگذاری مربوط است به «آژانس چندجانبه تضمين
سرمایهگذاری» 1یا همان «ميگا» كه بيمه خطرات سياسي را برای پروژههای سرمایهگذاری
در سطحي وسيع ارائه ميدهد.

 .4رسالت پایداری آژانس ،تضمین سرمایهگذاری چندجانبه در بیمه
سرمایهگذاری خارجي
آژانس تضمين سرمایهگذاری چندجانبه معروف به ميگا در سال  1988توسط گروه بانك
جهاني تأسيس شد .این آژانس ،سرمایهگذاریهای جدید در كشورهای در حال توسعه را
در مقابل خطرات سياسي بيمه ميكند.
سياستهای گروه بانك جهاني در خصوص توسعه پایدار بر افزایش رشد ،ارتقای
كيفيت زندگي مردم و حفاظت از محيط زیست استوار است .هدف ميگا افزایش جریان
سرمایهگذاری در كشورهای در حال توسعه از طریق ارائه تضامين مرتبط با خطرات
غيرتجاری و سایر فعاليتهای مرتبط است و ریسكهای تجاری را پوشش نميدهد.
كشور متبوع سرمایهگذار و دولت ميزبان هر دو ميبایست عضو ميگا باشند 2.بعبارت
دیگر این آژانس ،تنها پوشش مخاطرات سياسي در كشور سرمایهپذیر (مانند ممنوعيت
خروج ارز ،محدودیت تبدیل ارز ،مصادره ،ملي كردن ،جنگ ،ناآراميهای داخلي و
تروریس ) را دربر ميگيرد .اختالفات تجاری بر اساس مكانيس پيشبيني شده در
قراردادهای سرمایه گذاری حل و فصل خواهد شد .با این وجود ،چنانچه طرف قرارداد،
نهاد یا موسسه دولتي باشد و از انجام تعهدات خودداری كند ميگا این نوع مخاطرات را
3
نيز پوشش ميدهد.

زیستمحيطي را توأمان با مسائل مالي ،اعتباری ،مقرراتي و اقتصادی جمع ميكند .شفافيت و پاسخگویي ،عناصر
كليدی اپيك در نيل به سرمایهگذاری پایدار هستند .برای مطالعه بيشتر مراجعه شود به:
Environmental and Social Policy Statement (ESPS), (2017),
1. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).
2. Richard Schaffer et al, op. cit. at 489.
 .3عبدالحسين شيروی ،حقوق تجارت بينالملل (تهران :سمت )1394 ،ص .398-397
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آثار مخرب زیستمحيطي و اجتماعي پروژهها ،گروه بانك جهاني را به پذیرش
سياستها و آیينهایي با هدف ترویج سرمایهگذاری پایدار و استفاده پایدار از منابع
طبيعي سوق داده است .ميگا به راهبردهای زیستمحيطي ،سالمت و ایمني گروه بانك
جهاني ملحق شده است و با تشویق سرمایهگذاری مستقي بخش خصوصي بصورت
پایدار ،كاهش فقر و بهبود سطح زندگي در كشورهای در حال توسعه را تشویق ميكند.
از طریق سياستهای پایداری اجتماعي و زیستمحيطي ،ميگا تعهدات مربوط به توسعه
پایدار را اعمال ميكند.
سياستهای پایداری زیستمحيطي و اجتماعي ميگا از تجربيات گسترده این نهاد در
بيمه سرمایهگذاری خارجي در سطح جهاني نشات ميگيرد .طبق رویكرد ميگا،
پروژههای تحت حمایت عالوه بر سياستها و راهبردهای مربوطه ،ميبایست حقوق و
سياستهای زیستمحيطي و اجتماعي بينالمللي و ملي را نيز رعایت كنند.
بطور كلي ،حمایت از پروژهها و فعاليتهای سرمایهگذاری با قصد عدم تضرر مردم و
محيط زیست و در جهت افزایش پایداری سرمایهگذاری در مركز رسالت توسعهای ميگا
است .این آژانس متعهد به تضمين این مه است كه هزینههای توسعة اقتصادی بصورت
غيرمتناسب بر افراد فقير و آسيبپذیر و به شكلي مخرب نسبت به محيط زیست و منابع
طبيعي اعمال نشود و بر این باور است كه نزدیك شدن متقاضي بيمه به ذینفعان (در
خصوص مسائلي كه آنها را تحت تاثير قرار ميدهد) ،در پيشگيری یا كاهش خطرات و
آثار حقوق بشری ،اجتماعي و زیستمحيطي تاثير قابل توجهي دارد.
طبقهبندی فعاليتها بر مبنای ميزان پایداری و استانداردهای اجرایي از جمله
رویكردهای موثر ميگا در چارچوب رسالت پایداری هستند.

 .4-1طبقهبندی فعالیتها بر مبنای میزان پایداری
سرمایهگذاری پایدار به قدری در رویكرد ميگا حائز اهميت است كه این آژانس
پروژههای مورد حمایت را بر مبنای آثار و خطرات زیستمحيطي و اجتماعي طبقهبندی
ميكند .این طبقهبندی مشتمل است بر:
طبقه الف :فعاليتهای با آثار و یا خطرات نامطلوب زیستمحيطي یا اجتماعي با
خصوصيت بازگشتناپذیری یا بيسابقه بودن؛
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طبقه ب :فعاليتهای با آثار و یا خطرات بالقوه نامطلوب زیستمحيطي یا اجتماعي كه
محدود و قابل بازگشت بوده و از طریق اقدامات كاهشي قابل مدیریت هستند؛
طبقه پ :فعاليتهای با كمترین یا بدون هيچ اثر و یا خطر زیستمحيطي و اجتماعي.
طبقه واسطههای مالي :این طبقه شامل فعاليتهای انجام شده توسط واسطههای مالي و یا
مكانيس مرتبط با آنها است.
در برخي قضایا ،ابعاد اجتماعي و زیستمحيطي در زمان ارائه پوشش بيمهای تا حدود
زیادی قابل پيشبيني است .در این موارد ،ميگا آثار اجتماعي و زیستمحيطي فعاليت
تجاری و اقتصادی را ارزیابي ميكند .در صورتي كه این آثار هنگام ارائه پوشش بيمهای
و در فاز پيش از توسعة پروژه مشخص نباشد ،ميگا در طبقهبندی به خطرات احتمالي
ميپردازد .در این موقعيتها بدليل مقدماتي بودن مطالعات و ارزیابيها ،معموالً اطالعات
كمي در خصوص شرایط فيزیكي ،خطرات و آثار زیستمحيطي و اجتماعي در دسترس
است .بعد از تایيد و مشخص شدن آثار و خطرات ،ميگا اقدامات مقتضي را اعمال
ميكند ،بعالوه وفق الزامات سياست دسترسي به اطالعات و افشای فعاليتهای پرخطر
انجام ميشود.

1

 .4-2استانداردهای اجرایي و سیاست پایداری اجتماعي و زیستمحیطي
میگا
ميگا به مسئوليت بنگاههای اقتصادی نسبت به رعایت حقوق بشر فارغ از وظایف دولتها
در احترام ،حمایت و ایفای حقوق بشر تأكيد دارد .این مسئوليت به معنای جلوگيری از
تجاوز به حقوق بشری سایرین و اعالم آثار نامطلوب حقوق بشری است كه فعاليت
مربوطه ممكن است باعث آن شود .ميگا رسالت پایداری را در عمل و با تاكيد بر
«سياست پایداری اجتماعي و زیستمحيطي» و «استانداردهای اجرایي»2مدنظر دارد.

1. Stephen Mcgroarty et al, The World Bank Group A to Z 2016 (Washington D.C:
World Bank Group, 2015) at 50-51.
2. Performance Standards, (2013), available at: https:// www. miga. org/ sites/
_default/ files/ archive/ Documents/ performance_ standards_ env_ and_ social
sustainability.pdf, Last accessed 29/Apr/2020.
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ميگا تعهدات پایدار زیستمحيطي و اجتماعي را از طریق «سياست پایداری» به اجرا
ميگذارد .اجرای موفقيتآميز تعهدات پایدار به تالش متقابل ميگا و متقاضي (و در
بسياری از موارد عملكرد طرفهای ثالث) بستگي دارد.
پروژههایي كه ممكن است از ميانه تا سطح باالیي از خطرات اجتماعي و زیستمحيطي را
شامل شوند و یا آثار زیستمحيطي و اجتماعي مخرب بالقوهای داشته باشند ،وفق الزامات
استانداردهای اجرایي بررسي ميشوند .استانداردهای اجرایي مشتمل است بر ارزیابي و
مدیریت خطرات و آثار اجتماعي و زیستمحيطي ،شرایط كار و استخدام ،جلوگيری از
آلودگي منابع ،سالمت اجتماعي ،ایمني و امنيت ،تصاحب زمين و اسكان غيرارادی،
حفاظت از تنوع زیستمحيطي و مدیریت پایدار منابع طبيعي زنده ،مردم بومي و ميراث
فرهنگي.
مدیریت آثار و مخاطرات زیستمحيطي و اجتماعي منطبق با استانداردهای اجرایي در
زمره مسئوليتهای متقاضي ميباشد و ميگا با نظارت بر تالشهای متقاضي ،درصدد
تضمين این مه است كه فعاليتهای انجام شده با استانداردهای اجرایي منطبق باشند.
استاندارده ای اجرایي مباني حداقلي هستند و ارائه استانداردهای باالتر مورد تشویق و
تایيد ميگا است.
اقدامات مقتضي زیستمحيطي و اجتماعي ،فاكتورهایي مه در روند تصویب ارائه
بيمه به پروژه محسوب ميشوند .وفق سند «سياست پایداری» ،ميگا درصدد افزایش
قابليت پيشبيني ،شفافيت و پاسخگویي نسبت به اقدامات و روند تصمي سازی ،كمك به
مشتریان در حل آثار و خطرات زیستمحيطي و اجتماعي و نيز توسعه عملكرد در
خصوص الزامات زیستمحيطي و اجتماعي ميباشد« .سياست پایداری» برای تمامي
استانداردهای اجرایي ،بخش خصوصي را نسبت به رعایت حقوق بشر مسئول ميداند و عناصری مرتبط با ابعاد
حقوق بشر را در بر دارند كه در زمان اجرای فعاليت اقتصادی ممكن است ر دهد .ميگا معتقد است كه زنان نقش
حياتي در رسيدن به رشد اقتصادی سال و كاهش فقر دارند و با تصدیق این مه كه بيعدالتيهای جنسيتي معموالً
پتانسيلهای اقتصادی زنان را تحت تاثير قرار داده است ،قائل به لزوم حمایت از فعاليتها و پروژههای اقتصادی
فرصتآفرین برای زنان ميباشد .این آژانس به اهميت افشای اطالعات (توسط خود و متقاضيان) ،بعنوان ابزاری
برای مدیریت زیستمحيطي و اجتماعي تاكيد دارد.
MIGA Policy on Environmental and Social Sustainability, Oct, (2013), at 4-6.
available at: https://www.Policy_Environmental_Social_Sustainability.pdf&usg
October 1, 2013 (last accessed 29/Apr/2020).
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پروژههای جدید كه بعد از اول اكتبر سال  2013در حال مذاكره و نگارش ميباشند موثر
است و جایگزین سند مشابه سال 12007شده است.
ميگا طبق «سياست پایداری» وظایف متعددی بر عهده دارد .سطح اقدامات ميگا با
توجه به ماهيت ،حوزه تضمين ارائه شده ،خطرات اجتماعي و زیستمحيطي پيشبيني
شده ،مدخليت سایر نهادها از جمله بانك جهاني و شرایط خاص متقاضي مشخص
ميگردد .ميگا خطرات و آثار پروژه موردنظر و چگونگي حمایت به شيوهای همسو با
توسعه دولت ميزبان و منافع ذینفعان (مرتبط با امور زیستمحيطي ،اجتماعي و اقتصادی)
را بررسي و ارزیابي ميكند .فعاليتهایي كه در زمره «ليست استثنا ميگا»2طبقهبندی
شدهاند مورد حمایت این آژانس نخواهند بود .بعالوه در صورتي كه شواهدی مبني بر
عدم تطابق طرح با راهبردهای زیستمحيطي كشف شود ،وفق سياستهای ميگا
۳
سرمایهگذار نميتواند انتظار پوشش بيمهای داشته باشد.
در برخي موارد ،توانایي متقاضي در نيل به نتایج پایدار منطبق با استانداردهای
اجرایي ،ممكن است به عملكرد اشخاص دیگر (ثالث) بستگي داشته باشد .شخص ثالث
ممكن است آژانس یا نهاد دولتي ،پيمانكار ،كارفرما یا تهيه كنندهای باشد كه با پروژه در
تعامل است .ميگا در راستای سرمایهگذاری پایدار و با این هدف كه تضمين نماید
پروژههای تحت حمایت حتي در صورت وابسته بودن اقدامات به اشخاص ثالث منطبق با
استانداردهای اجرایي ميباشند ،خطرات مربوط به اشخاص ثالث را بررسي كرده و
تشخيص ميدهد كه آیا این خطرات قابل مدیریت هستند یا خير.
ميگا در مراحل طراحي ،ساخت و عمليات اجرایيِ تمامي پروژههای جدید كه
درصدد اخذ حمایت هستند« ،اقدامات مقتضي زیستمحيطي و اجتماعي» را اعمال
ميكند .در صورتي كه در مراحل ساخت و عمليات اجرایي آثار مخرب اجتماعي و
زیست محيطي ایجاد شده باشد ،ميگا با كمك متقاضي اقدامات جبراني را اعمال ميكند.
1. MIGA's Policy on Social and Environmental Sustainability, Oct. 2007.
Available at: https://www.miga.org/sites/default/files/archive/Documents/PolicyEnvironment-Social-2007.pdf, Last accessed 29/Apr/2020.
2. MIGA Exclusion List.
3. James J. Waters, “A Comparative Analysis of Public and Private Political Risk
Insurance Policies with Strategic Applications for Risk Mitigation”, Duke Journal
of Comparative & International Law, No.25, (2015), at 373.
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اقدامات مقتضي زیستمحيطي و اجتماعي ميگا كه در ارائه بيمه و نيز استمرار آن مه
هستند ،مراتب ذیل را در بر ميگيرد:
الف -بررسي و بازبيني تمامي اطالعات ،اسناد مرتبط با خطرات و یا آثار اجتماعي و
زیستمحيطي پروژه؛
ب -نظارت بر سایتِ پروژه و مصاحبه با پرسنل متقاضي و سایر ذینفعان؛
پ -تحليل فعاليتها از جمله مراتب زیستمحيطي و اجتماعي و الزامات استانداردهای
اجرایي و مقررات راهبردی امنيت ،سالمت و محيط زیست گروه بانك جهاني یا سایر
نهادهای به رسميت شناخته شده بينالمللي؛
ت -شناسایي چالشهای موجود و اتخاذ اقدامات تكميلي عالوه بر راهبردهای مدیریتي
متقاضي.
معاهده و مقررات اجرایي ميگا این نهاد را ملزم ميدارد تا از پروژههایي حمایت كند كه
منطبق با قوانين دولت ميزبان بوده و نسبت به محيط زیست رویكرد حفاظتگرایانه دارند.
طبق سياستها و راهبردهای آژانس ،تمام سرمایهگذاریهای موضوع حمایت باید در
راستای توسعه پایدار و حفاظت از محيط زیست باشند .مثالهایي از پروژههای ميگا در
روسيه نشان دهنده تاثيرات مثبت این نهاد در حمایت از محيط زیست است .در این
پروژهها ميگا الزام نمود كه چوب مورد نياز برای كارخانه خميركاغذ ميبایست از
جنگلهایي كه بصورت پایدار مدیریت و بهرهبرداری شدهاند حاصل گردد و نه از مناطق
حفاظت شده كه دارای حساسيت اكولوژیك هستند .برخي پروژهها در زیرساختها
توسعه محور هستند ،ليكن مشكالت دیگری از جمله تغيير محل اسكان جمعيت محلي و
آسيب به محيط زیست را بدنبال دارند برای مثال ،ساختوساز آزادراه در برزیل سبب
ایجاد مشكالت جدی زیستمحيطي و سالمتي برای مردم محلي شد .نهادهای محيط
زیستي و نيز كنگره ایاالت متحده آمریكا به شدت از این طرح انتقاد كردند .بانك جهاني
از طریق ميگا سياستهایي اتخاذ نمود كه نهایتاً سرمایهگذار ،افراد محلي را در انجام این
پروژه ذینفع ساخت .نكته حائز اهميت آنكه در خصوص اقدامات ميگا در موارد
مخاطرات زیستمحيطي اطالعات جامعي در دسترس نيست .فقدان اطالعات در حوزه
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كيفيت و چگونگي رویكرد ميگا ناشي از ضرورت حفظ اطالعات بخش خصوصي بوده
كه انتشار آنها را با محدودیت مواجه ميسازد.

1

احتمال وقوع برخي خطرات ،ميگا را ملزم به اجتناب از بيمه پروژه ميكند .در
صورتي كه متقاضي از عمل به تعهدات زیستمحيطي و اجتماعي استنكاف نماید ،ميگا
در جهت الزام به ایفای این تعهدات توسط متقاضي اقدام ميكند و اگر همچنان متقاضي
از انجام تعهدات بازبماند ،ميگا ميتواند حقوق خود و جبرانهای مقتضي را اعمال كند.
موضوع مه  ،ضمانت اجرای نقض سياستهای گروه بانك جهاني است .گروه بانك
جهاني ميتواند ضمانت اجراهایي در خصوص عدم تطبيق اقدامات متقاضي اعمال نماید.
برای مثال ،ميگا ميتواند بيمه متقاضي را بدليل عدم برآورد مقررات دولت ميزبان یا
راهبردهای زیستمحيطي ميگا منتفي كند .بعبارت دیگر در صورت نقض استانداردهای
زیستمحيطي و اجتماعي توسط سرمایهگذار ،ميگا ميتواند بعنوان آخرین راه ،قرارداد
بيمه را خاتمه دهد .طبق رویه ميگا ،حق خاتمه قرارداد بيمه در صورت نقض
استانداردهای زیستمحيطي و اجتماعي در قرارداد فيمابين سرمایهگذار و ميگا پيشبيني
و درج ميشود.
ميگا الزامات «افشای اطالعات» 2و شفافسازی را مرتبط با نوع پروژه مقرر ميدارد و
متقاضيان را نسبت به رسيدگي به شكایات واصله از جوامع تحت تاثير ملزم ميكند ،به
همين منظور در كشور ميزبان نهادی اداری برای انجام این مكانيس طراحي ميشود .با
توجه به اهميت پاسخگویي و تاكيد بر این مه كه نگرانيها و شكایات مردم تحت تاثير

ميبایست به شكلي منصفانه ،موثر و مفيد بررسي شود ،سازوكار مشاور انطباق (نهاد
رسیدگی به شکایات) 3جهت ارائه مكانيسمي برای اعالم نگرانيها به یك نهاد مستقل،
تاسيس شده است.

4

1. Inesa Stolper, “Exploration and Extraction of Natural Resources: miga's Role in
the Promotion of Responsible Investments in Developing Countries”, in: Francesca
Romanin Jacur, et al., Natural Resources Grabbing: An International Law
Perspective (Boston: Brill – Nijhoff, 2015) at 287.
2. Information Disclosure.
3. The Compliance Advisor Ombudsman (CAO).
4. Linda C. Reif, The Ombudsman, Good Governance and the International
Human Rights System, Second Revised Edition (Boston: Brill Nijhoff, 2020) at
351.
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این سازوكار از مدیریت ميگا مستقل بوده و گزارشهای خود را مستقيماً به ریاست
گروه بانك جهاني اعالم ميكند .شكایات ممكن است توسط افراد ،گروهها ،جوامع،
نهادها و یا هر فرد تحت تاثير یا با احتمال متاثر شدن از آثار اجتماعي و زیستمحيطي
فعاليت یا پروژه اقامه شود.
متاسفانه در خصوص كيفيت اقدامات ميگا از جمله در موارد مخاطرات
زیستمحيطي ،اطالعات جامعي در دسترس نيست؛ فقدان اطالعات در مورد كيفيت و
چگونگي رویكرد ميگا در این خصوص ناشي از عدم شفافيت در حوزه حل اختالف و
عدم انتشار اطالعات توسط نهاد رسیدگی به شکایات است .متداول آن است كه
سرمایهگذار و ميگا به توافقي جهت برونرفت از بحران ميرسند.
در صورتي كه شكایتي مبني بر بروز آثار منفي زیستمحيطي از پروژه مورد بيمه ميگا
به نهاد رسيدگي به شكایات واصل شود ،تاكيد نهاد بر روشهای غير رسمي «جایگزین
حل اختالف» 1و ميانجيگری 2است تا طرفين را به راهحلي قابل توافق جهت حل اختالف
سوق دهد .اگر توافقي حاصل شود ،این توافق طي گزارشي به رئيس گروه بانك جهاني
اعالم ميشود .اگر ميانجيگری موثر نباشد ،نهاد رسیدگی به شکایات تطابق پروژه با
موازین و استانداردهای اجرایي ميگا را مورد بررسي قرار ميدهد .در صورتيكه طي این
بررسي مشخص شود پروژه در چارچوب استانداردهای ميگا نميباشد ،قرار مميزی

3

صادر ميگردد .طي این تصمي  ،پروژه مورد بازرسي قرار ميگيرد و در صورت نياز
توصيه ميشود كه برای ارتقای انطباق با استانداردهای زیستمحيطي چه اقداماتي باید
انجام شود .اگرچه این روند چندمرحلهای و زمانبر است اما شركتها طبق شروط مندرج
4

در قراردادهای بيمة ميگا ،نسبت به هر تصمي مميزی صادره ملزم هستند.
تحقيقات نهاد رسيدگي به اختالفات ،منطبق با ضرورت حفظ اطالعات بخش خصوصي
بوده و انتشار عمومي گزارشهای این نهاد با محدودیتهای بسيار روبرو است.

1. Alternative Dispute Resolution (ADR).
2. Mediation.
3. Audit.
4. Naomi Kinsella et al., Community Level Assessment of the Impact of Mining
(Yogyakarta: INSIS, 2014) at 87-88.
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متقاضيان ملزم هستند ميگا را در صورت «تغيير عمده» 1در پروژه مورد حمایت ،مطلع
نمایند تا آژانس نوع تغيير ،آثار و خطرات زیستمحيطي و اجتماعي محتمل را ارزیابي
كند .در صورت مثبت بودن موضوع ،ميگا متقاضي را به اجرای سيست مدیریتي در
راستای رفع آثار و یا خطرات زیستمحيطي و اجتماعي منطبق با «سياست پایداری» و
استانداردهای اجرایي ملزم ميدارد .همچنين ميگا ممكن است از متقاضي بخواهد كه
نتایج اقدامات مقتضي زیستمحيطي و اجتماعي را ارائه دهد« .تغيير عمده» تغيير در
خطرات زیستمحيطي ،اجتماعي یا تغيير در حوزه یا ماهيت فعاليت تجاری و اقتصادی را
شامل ميشود.

2

عالوه بر بيمه سرمایهگذاری خارجي ،ميگا خدمات مشورتي و فني محدودی از طریق
اعطای وام یا تسهيالت ارائه ميدهد .این آژانس فعاليتهای موضوع اخذ مشورت را نيز
از حيث مخاطرات اجتماعي و زیستمحيطي بررسي ميكند .ميگا بعنوان عضوی از گروه
بانك جهاني و با اتكا به فعاليت گسترده در قالب آژانس بيمهكننده سرمایهگذاری
خارجي برای بخش خصوصي و نهادهای مالي بينالمللي و ذینفعان بخش دولتي ،در نيل
به توسعة پایدار كشورهای درحال توسعه نقش مهمي ایفا ميكند ،برخي از همكاریهای
ميگا بدین شرح است:
 شناسایي استانداردهای حمایتي كه به لزوم مدیریت آثار و خطرات زیستمحيطي واجتماعي توسط شركتهای بخش خصوصي و نهادهای مالي تمركز دارد؛
3

 همكاری با بانك جهاني و «موسسه مالي بينالمللي»؛ ارتباط و همكاری با آژانسهای ملي در خصوص ارزیابيهای استراتژیك ،منطقهای ویا موضوعات زیستمحيطي؛
ـ ارتباط با سایر نهادها مانند عهد جهاني ملل متحد ،به منظور افزایش ثبات اجتماعي و
زیستمحيطي پروژههای بخش خصوصي؛
پس از انعقاد قرارداد بيمه ،ميگا اقداماتي به شرح ادامه جهت نظارت بر پروژه انجام
ميدهد:
1. Material Change.
2. MIGA Policy on Environmental and Social Sustainability (2013) at 3-4.
3. International Finance Corporation.
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 نظارت بر فعاليتهای اقتصادی و تجاری و نيز آثار اجتماعي و زیستمحيطي ،منطبق باالزامات «رویههای بازبيني اجتماعي و زیستمحيطي» 1طي برنامهای منظ ؛
 بازبيني و نظارت بر عملكرد و تعهدات متقاضي در خصوص شرایط اجتماعي وزیستمحيطي كه در گزارش ساالنه متقاضي وفق «برنامه اقدام زیستمحيطي و
اجتماعي»2بهروز ميگردد.

3

در صورتي كه فعاليت اقتصادی منجر به آثار مخرب زیستمحيطي و یا اجتماعي
4
شود ،ميگا مراتب را به متقاضي اعالم مينماید.
ایران در  26آذر سال  17( 1382دسامبر )2003به عضویت ميگا درآمد و در سال
 ،)2005( 1384حدود  127ميليون دالر آمریكا برای تضمين دو پروژه در ایران اختصاص
یافت 5.ایران دومين ذخایر گاز جهان را در اختيار دارد .در راستای توسعه صادرات غير
نفتي ،حكومت ایران فاز گازی پارس جنوبي را توسعه داد كه منجر به جذب
سرمایهگذاری خارجي گردید 6.در دسامبر سال  ،2015ميگا  122/2ميليون دالر برای
تضمين پروژه سرمایهگذاری مشترک پتروشيمي (با طبقه زیستمحيطي الف) اختصاص و
پوشش داد كه اولين پروژه پوشش داده شده در ایران است .این بيمه ،سرمایهگذاریهای
1. Environmental and Social Review Procedures (ESRP).
2. Environmental and Social Action Plan.
 .3تمام پروژهها این برنامه را ندارند (برای مثال پروژههای طبقه ج).
 .4بهمنظور تشخيص موثر بودن رویههای بازبيني اجتماعي و زیستمحيطي واسطههای مالي ،ميگا به تناوب روند و
نتایج اقدامات مقتضي زیستمحيطي و اجتماعي اعمال شده توسط واسطههای مالي را بررسي و بازبيني ميكند.
MIGA Policy on Environmental and Social Sustainability (2013) at 8.
 .5جهت كمك به احتياجات بشردوستانه و همياری در ایران (باتوجه به زلزلههای ر داده و نيز موضوعات
زیستمحيطي) «بانك بينالمللي توسعه و بازسازی» مقرر نمود بين سالهای  2000تا  9 ،2005وام برای پروژههای
مربوطه هزینه شود كه البته وقوع تحری ها و قرار گرفتن بانكها در ليست تحری  ،این پرداختها را با مانع مواجه
كرد .برای مطالعه بيشتر مراجعه شود به:
http://www.iranwatch.org/library/international-organization/other-internationalorganization/world-bank/ frequently-asked-questions-about-iran, Last accessed
29/Apr/2020.
 .6باید توجه داشت كه ميگا بيمه مخاطرات سياسي برای سرمایهگذاری خارجي را ارائه ميدهد و این بيمه به معنای
پرداخت نقدی نيست بلكه طرف بيمه شده – سرمایهگذار خارجي -حق بيمه را برای استفاده از تضامين و پوشش

بيمهای به ميگا پرداخت ميكند و در صورت وقوع یك ادعای صحيح ،ميگا پرداخت را به بيمه شده انجام ميدهد.
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انجام شده توسط دو شركت تایلندی «سمنتای شيمي» 1و «شركت پتروشيمي عمومي
ملي» 2و شركت «ایتاكو» 3ژاپن به ترتيب به ارزش  27/1ميليون دالر 7/1 ،ميليون دالر و
 8/6ميليون دالر را پوشش داد .همچنين پوشش بيمه  96ميليون دالر وام سهامداران ایتاكو
برای سرمایهگذاری را نيز در بر گرفت (از آگوست سال  ،2018ميگا برای وام سهامداران
4

این شركت پوششي ارائه نميدهد).

نتیجهگیری
نيازهای توسعه پایدار در جوامع محلي ،از چالشهای حقوق سرمایهگذاری خارجي
محسوب ميشوند .در حاليكه سرمایهگذاری خارجي فاكتوری كليدی در تحریك رشد
اقتصادی در نظر گرفته ميشود ،محققان معتقدند كه افزایش فعاليتهای سرمایهگذاری و
تجارت جهاني با تنزل محيط زیست و نقصان منابع همراه بوده است .بعالوه ،فعاليتهای
اقتصادی نقش قابل توجهي در تشدید مخاطرات مربوط به تغييرات آب و هوایي،
جنگلزدایي ،كویرزایي ،كاهش منابع طبيعي و تنوع زیستي داشتهاند.
افزایش فعاليتهای سرمایهگذاری خارجي بدون توجه به مالحظات اجتماعي و
زیستمحيطي ،منجر به تداوم الگوهای غيرپایدار رشد شده است .موضوع اقتصاد ناپایدار
در واقع یك الیه از ارتباط پيچيدۀ بين سرمایهگذاری خارجي و رویكرد پایداری است .از
سوی دیگر ،كشورهای درحال توسعه نميتوانند به تنهایي به توسعه برسند و سرمایهگذاری
خارجي نقشي موثر در كاهش فقر و پيشرفت این كشورها دارد .این درحالي است كه
سرمایهگذار نميتواند بطور كامل خود را از خطرات سياسي بالقوه مرتبط با سرمایهگذاری
در كشورهای در حال توسعه مصون دارد ،لذا سرمایهگذاران به بيمه سرمایهگذاری تمایل
دارند .بيمه خطرات سياسي برای كشورهای در حال توسعه ،توسعهیافته و سرمایهگذاران
مفيد است .در حاليكه حقوق بينالملل الزام قاطعي در خصوص ضرورت سرمایهگذاری
پایدار و حدود و ثغور آن در بر ندارد ،مفهوم سرمایهگذاری پایدار كه همانا سرمایهگذاری
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).

 | 66پژوهش حقوق عمومي| دوره  |22شماره  | 70بهار 1400

با رویكرد توسعه پایدار است در رویكرد نهادهای بيمهكننده سرمایهگذاری خارجي  -از
جمله ميگا -بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
سياستهای اتخاذی توسط آژانس تضمين سرمایهگذاری چندجانبه (ميگا) بعنوان
نهاد بيمهكننده سرمایهگذاری خارجي در نيل به سرمایهگذاری پایدار بسيار موثر بوده
است .ميگا برای رسيدن به نتایج توسعهای در پروژههای بخش خصوصي تالش ميكند و
معتقد است توسعه ،عنصر اساسي در پایداری زیستمحيطي و اجتماعي پروژهها محسوب
ميشود و این پایداری از طریق «سياست پایداری زیستمحيطي و اجتماعي» و نيز
«استانداردهای اجرایي» اعمال ميگردد .هدف از تشكيل ميگا ،توسعه سرمایهگذاری
مستقي در كشورهای در حال توسعه است .الزامات زیستمحيطي و اجتماعي از
رهنمودها و سياستهای صِرف آژانس فراتر رفته و ضمانت اجراهایي در خصوص عدم
تطبيق اقدامات متقاضي مقرر شده است .برای مثال در صورتي كه پروژه منجر به وقوع
آثار مخرب زیست محيطي و اجتماعي شده باشد ،ميگا با كمك متقاضي اقدامات جبراني
ممكن را اتخاذ ميكند .همچنين ميگا ميتواند بيمه متقاضي را بدليل عدم رعایت مقررات
دولت ميزبان یا راهبردهای زیستمحيطي ميگا منتفي نماید .بعالوه وفق استانداردهای
آژانس ،در صورت وجود احتمال وقوع برخي خطرات در طرح پيشنهادی ،ميگا ملزم به
اجتناب از بيمه طرح است.
بر مبنای رویكرد ميگا اقدامات مقتضي جهت نيل به سرمایهگذاری پایدار باید با
ماهيت ،مقياس ،وضعيت پروژه و نيز سطح آثار و خطرات زیستمحيطي و اجتماعي
متناسب باشد .این آژانس به منظور ارتقای نتایج اجتماعي و زیستمحيطي مبتني بر
جوابگویي بهتر ،با رویكردی منعطف و از طریق سازوكار رسيدگي به شكایات نسبت به
پاسخگویي به شكایات اقدام ميكند .ميگا از بيمه پروژههایي كه قادر به برآورد الزامات
استانداردهای اجرایي در مدت زماني معقول و منطقي نميباشند خودداری ميكند.
تاخيرهای غيرقابل قبول در تامين این الزامات ممكن است به عدم پوشش طرح توسط
ميگا بينجامد .همچنين این نهاد مقرر ميدارد كه پروژهها ميبایست با حقوق بشر و
موازین حداقلي حفاظت از محيط زیست منطبق باشند .اگرچه یك سازمان بينالمللي
تجاری نميتواند نيروی پليسي قلمداد شود ،اما استانداردهای زیرساختي ،سالمتي و
زیستمحيطي بمنظور انجام بهتر وظایف مقرر شدهاند ،سياستهای زیستمحيطي و
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اجتماعي بطور غير قابل اجتنابي با توانایي آژانس در ارتقای موازین پایداری ارتباط دارد.
اگرچه ميگا بودجه قابل توجهي برای حمایت از پروژههای نافع برای محيط زیست
(پروژههایي كه برای محيط زیست منافع دارند) در اختيار ندارد ،با این حال ارتقای
كيفيت محيط زیست در كنار بخش خصوصي و از طریق همكاری با سرمایهگذاران در
زمره پتانسيلهای این نهاد است .مجموعه اقدامات و عملكرد ميگا به نقش مثبت این نهاد
در نيل به سرمایهگذاری پایدار و تشویق سرمایهگذاران به در نظر داشتن الزامات پایداری
تاكيد دارد.
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