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 اشاره

المللااري اينااتيارت اا  ياختالفاا بين  . 1

تقسا  ييتوانيناتيهاتيوار  طرف  يآن،يمر

 كرد:

 .ياختالف بين  ياشخ صيخصوصريخ  جر

 اختالفاا بيناا  يد لتااا يتاا يد لتااا ي ي

يالمللره زم نا يين  

 اختالف بين  يد لتاا ي ياشاخ صيخصوصاري

يخ  جر.

ي

بيموكولينتيحلي يفصليات يق  لياختالف ي.2

تع   يتكل فيد ير مليتا يموواواياه هاري

اهت:يتكاريقا نونيحا ك ي يدت ارييمرجا ي

 ه دور؛يمنتاري  شا ،يقواردي يق ل اا يي

ن ظرينرياتا يد يموواوايخصوصا زيازيح ا ي

المللريمرج ي ه دور،يد يهمتياختالف بين  

ايازيجماتييتكس نين ستند؛ينلكتيحسبيمو د

ناتياتا يايمتف  تناد.يينتيارت   يطرف  

المللاريتج  يين  يمعنريكتينرايياختالف ب

ايچن نچاتيد يقارا داديين  ياشخ صيخصوصر

ت ينعدازينس تينتيقوان  ي يمحا ك يكواو ي
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اايمعماو زي   ييخ صريتوافا ينواد ين شاد

وااردد،ياراا يازيدا  ييدا  ييانتخاا ميمر

د يصو تريكتياختالفا بيي1ه زم نريت يخ ص؛

 ينا يين  يد لتا ينرحسابياناوااياخاتال 

فراه ينودنيشارات ي ز،،يتا يناتيدتاواني

كاتيازيا وا نيي(I.C.J)المللريدادوستريين  

وارددي يتا يه زم نيمللياهات،يا جا ايمر

شاودياتنكتيناتيدا  تاا ييخا صي جاوايمر

ا  ييدر  يياترانيايات  بيم ننديدتوانيد

حلي يفصلياختالفا بيناواي   يام يي.متحد 

خ صيهو،يتعنريدرا  يينا  يد لتاا ي ياشا

خصوصااريخاا  جريكااتيجن ااتيتجاا  ييداشااتتي

ن شند،يهموا  يمو ديوفت وي ينزاايناود ي

م اليياهت.يد لتاا ينن ناتيح كم اتيخاود

دا نديكتيقوان  ي ين زيمح ك يكوو يخاودي

نا تتاا زينااري اينااريقاارا داديمرنااو ي ي

حا ك ينم تناد؛يد ياختالف بين شاريازيآني

صو تريكتياشاخ صيخصوصاريخا  جريازينا  ي

 ين زيتع   يقوان  ،يازياتا ينفوذيد لتي

انااد.يازيطاار يدت ااري   يورتاازانينود 

بيماككو ين شاريازيناوايخ صاريازي اختالف

وكا ي،ي  اناا يقاارا دادييم ننااديهاارم تت

                                                           

نراييتوو حين وتري جوايكن دينتيمجلتيحقاوقريشام   ي. 1

 .208 يي207المللري)اش   (،يصي،ينخشياهن دين  3
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انااادازييك  خ نجااا بي يصااان ت ي ي ا 

پكتريه ييرمرانريد يكوو ه ييهرم تتپر ژ 

خصوصاارينرخااو دا ياهااتي يازيپ چ اادورينت

 صيخاودي ايدا د،ين شدي ي تژو اا ييخامر

حقااو ي»نحوييكااتيم اا حزريازيق  االيناات

 ژتاا يقياا تري»تاا ي«يالمللااريتوهااعتن  

 فتتي فتاتيد يحقاو ي«يقرا داده ييتوهعت

ت نناد.يازيالملليج ت ا  يخاودي ايمرن  

ات ي  يحلي يفصاليچنا  ياختالفا ترين ازي

طرتقااتي يقوارااديمن هاابيخااودي اياقتياا ي

دا  ييترت يآنا يا ج اينتيكنديكتيش ت مر

كاتياهت؛يهرچنديموا ديين ازي جاوديدا دي

شركتا ييخ  جر،يح كم تيقوان  ي يمحا ك ي

ياند.د لتيطر يقرا دادي ايپكترفتت

ي

ا ص  ي يخصوصا  بيمنحصارنتيفارديتا يي.3

وكا يينا  يمتحدالوكليقرا داده ييهرم تت

س ئلي ي اشخ صيخصوصريخ  جري يد لتا ي يم

حلييه ييمختلفيآنا يموجبيشد ياهتيت جن ت

ازيآناا يازيطرتا ي يفصلياختالف بين شاري

دا  يين زي تژو ا ييخودي ايداشتتين شد.ي

متمركزيكردنياتا ي تژو اا ،يمنجملاتيازي

نحو يحالي يفصالي ي«يكردنيره زم ن»طرت ي

پااكتريووااتتياهاات.ي  نااديدا  ييآنيامك ن
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كنوانس ونيحلي يفصلياختالفا بين شاريازي»

ريوكا يين  يد لتا ي يات ا ايها تهرم تت

المللريمركزين  »موجبيآنيتكيكتينتي2«د ل

حاااالي يفصاااالياختالفاااا بين شااااريازي

توك ليشد ينتيهم  يمنظو يي3«وكا يهرم تت

تا ااتي يتنظاا  يوردتااد ي ينااتيتصااوتبي

يد لتا ييريوي ه د ياهت.

چ  چومي ن يتوك ليات يمركزيدا  ييكتيد ي

كناد،يدا  تاا ييمريكنوانس ونيمككو يرمل

جملاتيدا  تاا ييا ج ايشاد يناتيآن،يازي

ي  د.شم  يمره زم نرينت

ي

ا ليي4«ن نكيجاا نريتارم  ي يتوهاعت»ي.4

نتيفكريهري يه م نيدادنيي1962ن  يد يه لي

نتينحاو يحالي يفصالياختالفا بين شاريازي

اشخ صيخصوصاريوكا يين  يد لتا ي يهرم تت

خ  جريافت دي يناتيه تاتياجراتارين ناكي

مأمو تااتيداديكااتيمووااواي اينر هااري ي

ريا ائتيكند.يات يوزا  يكتيپا يازيوزا ش

جلس بيمتعاددي ين ازينا يكماكيكم سا وني

شاد يناود،يياقتص دييها زم نيملاليتا ات

                                                           

2. Convention on the settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other 

states. 

3. International Centre for Settlement of Investment Disputes. 

4. International Bank for Reconstruction and Development. 
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هپت م ريي10مو خيي214موجبيتصم  يشم   ينت

ه تتيمدتر ين نكيجا نريتصوتبيوردتديي1964

ينوت  يازيه تتياجراتريخواهتتيشديكتيپ ش

كنوانساا ونري ايد يهماا  يزم نااتيتا ااتي

نوت يمككو يپا يازيحاد ديتاكيپ شنم تد.ي

ورتف بي ه ليتنظ  يشدي ينعديازيانجا ،يت

تحااتيناا ،يي1965يماا   ي18 ز،يد يتاا  ت ي

كنوانس ونيحلي يفصلياختالفا بين شاريازي»

وكا يين  يد لتا ي يات ا ايها تريهرم تت

د لتا ييريوين نكيجا نريتسال  ينتيي«د ل

وردتاادي ينااراييامياا يياتواا ني ين اازي

المللاري هن متيدتوانين  د لتا ييريوياه

ي68موجبيما د يدادوسترييافتت حيشاد.ينات

  زيپا يازياتنكاتيي30كنوانس ونيمككو ،ي

آني ايامي ينم تناد،يق نل اتيين ستيد لت

ت نديكتياتا ينصا ميهارانج ،يد يمرياجرا

ح صليآماد ي ياجارايي1966اكت ريي14ت  ت ي

د لاتيي70شد ياهتي يد يح ليح ورين شيازي

يريويدا د.

ي

اييازيا ص  يكنوانس وني يمقر ابيپ   ي.5

تالزي آني ايجاتيآشان ترين واترينا يآن،يذ

يييآ  ت :مر
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كنوانسا ونيماككو ،يي1موجبيم د يا  ز،ينت

المللريحلي يفصالياختالفا بيمركزين  »تكي

تأه  يوردتد يكاتي«يوكا ين شريازيهرم تت

محليآنيد يمركزين نكيجاا نري) اشان ت (ي

المللااريقرين  اهااتي يدا اييشخصاا تيحقااو

ينوانس ون(.كي24ا18ن شدي)مواديمستقليمر

ث ن  ز،يهد يات يمركز،يتسا لياماريها ز ي

ت يدا  يين  يد لتا ييريويكنوانسا وني ي

نتيات  ايه تريد ليريويمر ه زي ن شدي ي أ

پاردازد؛ينلكاتيامريدا  ييتا يها ز ينمر

دتاواني» يتاكي«يكم س ونيه ز »دا اييتكي

شاوديتيمالحظاتيمراهت.يهم نطو يكا«يدا  ي

المللريراال  يناريدا  ييد يات يمركزين  

 اين ازيي5«ها ز »اختالف بيمرناو ،ياماري

دا ياهتيكتيازيجملاتي  شاا ييحالي يراد 

  دي يخاود،يتوارتف بي يشام  يمارفصلينت

مقر ابيخ صريدا د.ينحو يانتخ مياريا ي ي

توك ليكم س وني يدتوانيمككو يطاريماوادي

ن نريشد ي يا ص  يكنوانس ونيپ شي16ت يي12

آنيآماد يي14 يشرات ياري ين زيد يما د ي

،يكنوانس ونياج ز ي40 يي31اهت.يحسبيموادي

داد ياهتيكتيطرف  ياختالف ب،يدا  انيتا ي

                                                           

5. Conciliation. 
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خوديي ايازيخ  جين زيتع ا  ييي6ه زش ران

كنند؛يمنتاريد يهاريحا لين تساتري اجادي

يمككو ين شند.ي14شرات يمقر يد يم د ي

ث لز ز،يا ك نيات يمركزير ا  بياهاتياز:ي

شو اييادا يي)متواكليازينم تنادو نيد لي

 يدن رخ ناتي)متواكليازيتاكينفارييريو(،

شاو اييي ه لتدن ركلي يمع  ن نيا يكتينت

شوند(.يازيجملتيمامترت يادا ييانتخ ميمر

 ظ تفيشو اييادا ييمركز،يتد ت ي يتصوتبي

يآت  يداد هريد يدا  ييتا يها ز ياهاتي 

ن اازيمامتاارت ياخت اا  ابيدن ركااليمركاازي

ر   بياهتيازي ديد خواهتيدا  ييت يه ز ي

كتينتينظاريا يآشاك  ايازيصاالح تيمركازي

يخ  جين شد.

ي27تا يي25دي،يصاالح تيمركازيد يماوا انع زي

كنوانسس ونيتورتحيشاد ياهات.يمنظاو يازي

صالح تيقلمر يياهتيكتيمف ديكنوانسا وني ي

 ي يدا  ييتسا البيمركزيد ي انطتين يها ز

د يمحااد د يآنيق ناالياجااراي يدهترهااري

ن شد.يشر يما يصالح تيمركاز،ي وا تتي يمر

هتي ق وليكت ريطرف  ياختال ينس تينتيآنيا

كتيپ يازيارال،،يق نلي جواي يرد لين ست.ي

نرات ،ينرايياحرازيصالح تيمركازي ز،يرال  

                                                           

6. Conciliator. 
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چ  چومي اهتيكتينواياختال يح صلتين زيد ي

د؛ينتيات يمعنريكتين نجشرات يكنوانس وني

كنوانساا ون،ياخااتال يي25(1مطاا ن يماا د ي)

اختال يحقاوقريكاتي»مرنو ين تستريازينواي

«يوكا يياهااتمسااتق م زين شااريازيهاارم تت

ن شد.يمعكلكيهريكادا،يازيكواو ه ييرياوي

توانديازيق ليارال،ينم تديكتينوايخ صريمر

و ارديازياختالف بيد يصالح تيمركزيقرا يمر

يكنوانس ون(.ي25(4ت يخ ري)م د ي)

نكتتيدت رييكتيد ي انطتين يصالح تيمركازي

ن تستريمو ديتوجاتيقارا يو ارد،يطارف  ي

اختال ياهت؛يتعنرياختال ين تسترين  يتكاري

ازيد لتا ييريويكنوانس ونيتا ينم تناد ي

ت يتوك البيفرراريا يازيتكساوي يتكاريازي

ايار يازيحق قرييات  ايد لتا ييدت ريريو

هوييدتيت يحقوقر  ار،يحا دشيشاد ياايازي

ايين ازين شد.يد يمو ديت نع تيچن  يت عت

شاراتطريمقار يوردتاد يي25د يهم نيم د ي

ياهت.

خ مس ز،يد يصاو بيق اوليصاالح تيمركازيد ي

 ه دورينتياختال ين  يتكريازيد ليرياوي ي

ات  ايها تريد ليرياو،يد لاتيمت اوايآني

رنوانيحم تاتيه  هار،يت عتيح يندا دينات

ن ا   د،يم اريدرواييخاودي ايناتيمركازي
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ايياتنكتيد لتيطر ياختال ين يچنا  يت عات

ازياجراييحك يص د  يامتنا اي  زدي)ما  ي

يكنوانس ون(.ي27

ن نچتيطارف  ،يآتا  يدا  ييتا يه ده ز،يچ

خ صري ايمقار يتا يانتخا مينكارد ييه ز 

ن شند،يآت  يداد هريت يه ز يمصوميشو ايي

يادا ييق نلياجرايخواهدينود.

رياختال يهما نياهاتيق نونيح ك ينه نع ز،ي

اناد؛يكتيطرف  ينس تيناتيآنيتوافا يكرد 

 لريد يصو بيهكوبيطارف  ،يدتاوانيدا  يي

يكناد،ق نونيد لتيطر ياختال ي اياجارايمر

م رياتنكتيقوارديحليتع  ضيهم  يقا نون،ي

اجراييقاوان  يدت اريي ايوار  ييها زد؛ي

ازيقواراااديحقاااو ييترال  ،يآنيدهاااتنااات

رم ليشندين زياالملليكتيق نلياجراين ن  

يكنوانس ون(.ي42شوندي)م د يمر

ث مناا ز،ياحكاا ،يصاا د  يازيدتااوانيدا  يي

ا جراياهات،يم ارياتنكاتينراييطرف  ي ز،

كنوانسا ون(يي51تق و ييتجدتدنظري)ما د ي

كنوانس ون(يي52ت يانط ليآنا يشودي)م د ي

يكتيمرج ي ه دورينتيآنا ين زيخاوديمركاز

 ياحك ،ياهت.ينكتتيج لتيتوجتيد ي انطتين

كنوانسا ونيمقار يي54مككو ياتنكتيما د ي

نمود ياهتيكتيد لتا ييريو،ياحك ،يص د  ي
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 ايهم نندياحك ،ينا تريمح ك يداخلريخودي

ا ي ايشن ها تري ياجاراي تلقريكرد ي يآن

خواهندينمود.ينتيات يترت ب،يارتراضيناتي

احك ،يمككو يد يمح ك يمحلياجرايت يتوهلي

 ها تري يمح ك يمحلياجرايناتيمقار ابيشن

اجرايياحك ،يخ  جر،يمنتفرياهت.ين ي صافي

هتي ات ،ين تديتوجتيداشتيكتيچونيممكا يا

،ينعياري«مصون تيح كم ات»موجبيدكترت ينت

ازياحك ،يمركزيرل تيد لتا يق نالياجاراي

كنوانس ونيتصرتحيي55ن  شد،يرل اكايم د ي

نمود ياهتيكتياجرايياج   يياحك ،يمركز،ي

ناتييمرناو معن ييمع ف اتيازيمقار ابينت

يمصون تيد لتينخواهدينود.

ي

ااييايهم نطو يكتياش   يكاردت يهريچندي.6

 يمركاز،يناتيها م نييهد يات يكنوانس ون

كااردنيحاالي يفصاالياختالفاا بين شااريازي

وكا يياهت،ي لرين يتوجتينتياتنكتيهرم تت

پكتريازيكواو ه ييمعمو زيكوو ه ييهارم تت

وكا يازيجملتيجا نيهو،ي يشركتا ييهرم تت

المللااري يچناادمل تريركتا ييرظاا  ين  شاا

ن شنديكتيدا ايينفوذيفرا انريهساتند،يمر

المللريحاليمعلو،ياهتيكتيتوك ليمركزين  

وكا ي،ي يفصلياختالفا بين شاريازيهارم تت
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يها ين شيازيهاريچ ازي يفا  زيازيان  ز 

نخشيحقوقر،يانازا يياهاتينارايياطم نا ن

كردني يآهودوريخ  ليمح فليم لري ين نكري

وكا ييد يكواو ه ييا نيغارميد يهارم تتج

فق ري يكنترلينحو يحالي يفصالياختالفا بي

«يمجلاتيحقاوقر»ن شريازيآن.يد يهرحا ل،ي

خوشوقتياهاتيكاتينا يمعرفارياتا يق  الي

المللار،يكنوانس ونا ي يمراكزيحقوقرين  

نتيتناا يخواننادو نيخاودي اينا يآناا ي

هاا زد،ينلكااتيزم نااتيمط لعااتيآشاان تريمر

آنااا ي اين اازيفااراه يتط  قاارين وااتري

نم تد.ي ز،ينتيت دآ  يياهتيكتيترجماتيمر

يف  هريكنوانس ون،ي همرين ست.

ي،.ي،.


