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V.22-00439 (A) 

*2200439*  

 لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الفريق العامل الثالث )المعني بإصالح نظام تسوية 

 المنازعات بين المستثمرين والدول( 

 الدورة الثانية واألربعون 
    2022شباط/فبراير  18-14نيويورك، عبر اإلنترنت،  

 مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول اإلصالحات الممكنة في    
 

 نسخة منقحة من مشروع مدونة قواعد السلوك  
ن  نشخرع  نوعن  وواعو امسخلوك انختقادا إمى نقاوشخاف ام ري    8إمى  1ترد فيما يلي نسخة  نقحة  ن  اممواد ن   

 . A/CN.9/WG.III/WP.209ح  ملمشرع  في اموثي  امعانل في دعرته امةادي  عاألربعي . عترد امصيغ  امسابح 
  

 التعاريف   - 1المادة    

 ألغراض هذه امموعن :

يحصخخخخخخخو بمصخخخخخخختلم رنقادع  انخخخخخخختعماري  دعمي ر ود نقادع  ني  نسخخخخخخختعمر عدعم  وع نق م  ت انل  -1
اوتصخخخخخخخخخادد إوليمي  بوع ود شخخخخخخخخخ ب  فر ي  وع عاام  تابع  موعم  نا وع ممق م  ت انل اوتصخخخخخخخخخادد إوليمي   

ق م ‘ تشخخريي ي 2’‘ نعاهوة تقص على حماي  االنخختعماراف وع اممسخختعمري   وع 1ُتعرض عمال بما يلي: ’
 ‘ عحو انتعمار 3االنتعماراف األجقبي   وع ’

 يحصو بمصتلم راممةت م إميهر اممةّكم وع امحاضي   - 2

عضخخوا في هي   تةكيم، وع عضخخوا في ممق  نةصخخصخخ   شخخةص يكو   يحصخخو بمصخختلم راممةكمر ود   - 3
 انتعماري  دعمي   تابع  ملمراز اموعمي متسوي  نقادعاف االنتعمار، عيعيَّ  متسوي  نقادع  

يحصخخخخخخخخو بمصخخخخخخخختلم رامحاضخخخخخخخخير ود شخخخخخخخخةص يكو  عضخخخخخخخخوا في  مي  دا م  متسخخخخخخخخوي  اممقادعاف  -4
 االنتعماري  اموعمي  

يعي  بعو،  يحصخخو بمصخختلم راممرشخخمر ود شخخةص يُتصخخل به بشخخم  تعييقه اممةتمل امةكم، عم قه مم  - 5
 هذا اموعر  وع ود شةص يكو  ويو امق ر متعييقه احاض، عم قه مم يعبت بعو في  

يحصخخخو بمصخخختلم راممسخخخاعور ود شخخخةص يعمل تةت إشخخخراإ عرواب  نةت م إميه متحويم اممسخخخاعوة في   - 6
 نهام تةص امحضي ، حسبما يُت   عليه ني األطراإ اممتقادع . 
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 نطاق انطباق المدونة   - 2المادة    

ري  دعمي  عيمود تتبيحها  تقتب  هذه امموعن  على باممةت م إميهم وع اممرشخخخخخخةي  في  ود نقادع  انخخخخخختعما -1
 بعلى/في  ود نقادع  وخرى باالت اق ني  األطراإ اممتقادع .

خالقياف وع نوعن  األإذا اا  امصخخخخخخ  امذد تسخخخخخختقو إميه امموافح  على امتحاضخخخخخخي يتضخخخخخخم  وحكانا بشخخخخخخم   -2
ر هذه  امموعن  نوص ها نكمل  محواعو امسلوك تةص اممةت م إميهم وع اممرشةي  في نقادع  انتعماري  دعمي ، ت سَّ

مهذه األحكام وع امموعن . عفي حال عجود عوم اتساق ني  امتزام عارد في هذه امموعن  عامتزام عارد في امص  امذد 
 تستقو إميه امموافح  على امتحاضي، ُيعتو باألخير بحور نا يةص عوم االتساق اممذاور.

  يكو  نسخاعوه على علم بامموعن  عو  يمتعل مها، يتةذ اممةت م إميه جميي امةتواف اممعحوم  مضخما  و -3
 نونا ل نقها اشتراط توقيي اممساعو على إورار ي يو بمنه ورو امموعن  عنيمتعل مها.

  
 االستقاللية والحياد   - 3المادة    

عوخخت وبول امتعيي  وع امتعبيخخت عي لو  اخخذمخخ  حتى انتهخخا    يتةلى اممةت م إميهم بخخاالنخخخخخخخخخخخخخختحالميخخ  عامةيخخاد -1
 إجرا اف اممقادع  االنتعماري  اموعمي  وع حتى انتها  فترة عاليتهم.

 ، على عجه امةصوص، االمتزام بما يلي:1تشمل ام حرة  -2

  وع طرإ غير نتقاد  )بما يشخخمل ود طرإ في اممعاهوة غير   ،عوم امتمثر باموال  مترإ نتقاد  )و( 
 نتقاد (، وع نمعل وانوني مترإ نتقاد  وع غير نتقاد   وع

عخوم تلحي تعليمخاف ن  ود نق مخ  وع حكونخ  وع فرد بشخخخخخخخخخخخخخخم  اممسخخخخخخخخخخخخخخا خل اممتقخاعمخ  في اممقخادعخ   )ب( 
 االنتعماري  اموعمي   وع

عوم امسخخخماي ألد عالواف نامي  وع تماري  وع نهقي  وع شخخخةصخخخي  نخخخابح  وع حامي  بامتمثير على  )ج( 
 اهم وع حكمهم  وعنلو 

عوم انخخختةوام نقاصخخخبهم متعزيز ود نصخخخلة  نامي  وع شخخخةصخخخي  ابيرة وو ت و  مويهم في طرإ   )د( 
 ن  األطراإ اممتقادع ، وع نتيم  امحضي   وع

 عوم وبول تةمل ود عاجباف وع امةصول على ود نزايا ن  شمنها و  تؤثِّّر في ودا هم مواجباتهم  وع  )هخ(  

 إجرا  يقم ع  عوم االنتحالل وع امةياد ظاهريا.عوم اتةاذ ود  )ع( 
  

 (1)المفروضة على االضطالع بأدوار متعددة   قيود ال   - 4المادة    

  ام حراف اممقتبح  على اممةكمي  فحطب 

في  نا مم تت   األطراإ اممتقادع  على خالإ ذم ، ال يضخختلي اممةكم في إجرا اف نقادع  انخختعماري  دعمي   - 1
نخخخخقواف بعو اختتام إجرا اف اممقادع  االنخخخختعماري  اموعمي   نوعر نمعل   ثالث  بعفي غضخخخخو  فترة دنقي  تبل  ن س امووت  

 :وخرى بوع ود إجرا اف وخرى  تتضم  وانوني وع شاهو خبير في إجرا اف نقادع  انتعماري  دعمي   

 __________ 

 . عشملت نا يلي، 2022اانو  امعاني/يقاير   20في اجتما  غير رنمي عحو عبر اإلنترنت في  4نووشت عوة جوانب تتعل  باممادة  (1) 
 : ن  ني  ونور وخرى 

 نا إذا اا  إدراج فترة فاصل  نقانبا، عإذا اا  األنر اذم ، نتى يقبغي و  تبوو تل  ام ترة عنا هي ام ترة امزنقي  اممعحوم     •
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 ن س اإلجرا اف  وع  )و( 

 ن س األطراإ وع وطرافًا ذاف صل   وع  )ب( 

 ن س األحكام ن  ن س اممعاهوة.  )ج( 

بعفي غضخخخخو  فترة دنقي  تبل  في ن س امووت ال يضخخخختلي اممةكم في إجرا اف نقادع  انخخخختعماري  دعمي   -2
إجرا اف اممقادع  االنخخختعماري  اموعمي   نوعر نمعل وانوني وع شخخخاهو خبير في إجرا اف  ثالث نخخخقواف بعو اختتام  

نقادع  انخخختعماري  دعمي  وخرى بوع ود إجرا اف وخرى  تتضخخخم  نسخخخا ل وانوني  تشخخخبهها إمى حو ابير عإمى درج   
 و  وبول االضتال  نذم  اموعر نيقتج عقه نا يقم ع  عوم االنتحالل وع امةياد ظاهريا.

  ام حراف اممقتبح  على امحضاة فحطب

ال يمارس امحضاة ود عظي   نياني  وع إداري . عال يمارنو  ود عظي   وخرى ذاف طابي نهقي تتعارض   -3
ني عاجب االنخخخخخخخختحالمي  وع امةياد امذد يحي على عاتحهم وع ني نا يتتلبه اممقصخخخخخخخخب ن  ت ر  اانل. ععلى عجه  

 وخرى. وني وع شاهو خبير في إجرا اف نقادع  انتعماري  دعمي امةصوص، ال يضتلعو  نوعر نمعل وان 

يحوم امحضخخخخاة بمر يس  ا مي  اموا م  إورارا بمد عظي   وع نهق  وخرى يزاعمونها، عتسخخخخوى ود نسخخخخمم  تتعل   -4
 بحرار ن  ا مي  اموا م . 1نتتبي  ام حرة 

مقادع  انخختعماري  دعمي  نعرعضخخ  عل  ب يت   ال يشخخارك امحضخخاة امسخخابحو  بمد شخخكل ن  األشخخكال في إجرا  -5
 ونام ا مي  اموا م  مم ي صل فيها بعو، وع اانوا وو تعانلوا نعها، وبل انتها  فترة عاليتهم.

ال يضخخخخخختلي امحضخخخخخخاة امسخخخخخخابحو ، فيما يةص إجراً  يتعل  بمقادع  انخخخخخختعماري  دعمي  شخخخخخخر ِّ فيها بعو فترة   -6
اد  وع طرإ ثخامخب بخمد صخخخخخخخخخخخخخخ خ  في إجرا اف ونخام ا ميخ  امخوا مخ  في  عاليتهم، نخوعر امممعخل امحخانوني مترإ نتقخ 

 غضو  فترة تبل  ثالث نقواف بعو انتها  فترة عاليتهم.
  

 واجب توخي العناية   - 5المادة    

  ام حراف اممقتبح  على اممةكمي  فحطب

 يتعي  على اممةكمي : -1

 اإلجرا اف توخي امعقاي  في ودا  عاجباتهم طوال فترة  )و(  

 تةصيص نا يك ي ن  امووت ملمقادع  االنتعماري  اموعمي   )ب(  

 إصوار جميي وراراتهم في امووت اممةود  )ج(  

وخخخخورتهم على ودا  عاجبخخخخاتهم في إطخخخخار اممقخخخخادعخخخخ    )د(  وخخخخو تعوق  رفض االمتزانخخخخاف اممتزانقخخخخ  امتي 
 االنتعماري  اموعمي  ني توخي امعقاي  

 __________ 

 إدراج واعوة نق صل  خاص  باممةكم امر يس وع تتبي  ن س امم يار على جميي اممةكمي   قبغينا إذا اا  ي •

اإلجرا اف غير اممتعلح  باممقادع  االنتعماري  اموعمي  )نعل امتةكيم امتمارد( عغيرها  نا إذا اا  يقبغي تونيي نتاق امحيود ميشمل  •
 ن  عنا ل تسوي  اممقادعاف )كاموناط ، على نبيل اممعال(  

 تتبي  رن س األحكام ن  ن س اممعاهوةر في نياق اممعاهواف اممتعودة األطراإ )نعل نعاهوة نيعاق امتاو (  •

    2ن يار رن س اممسا ل امحانوني  في جوهرها ر اموارد في نشرع  ام حرة  قاعلعملي تن  ام نيكو  نا إذا اا   •

على امقةو امتامي: ر)د( ود ظرإ  خر يمك  و  يقتج فيه  1في امحا م  امواردة في ام حرة  2نا إذا اا  يمك  إدراج نشرع  ام حرة  •
 .رهرياع  وبول نعل هذا اموعر نا يقم ع  عوم االنتحالل وع امةياد ظا
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 االنتقا  ع  ت ويض عظي   اتةاذ امحراراف اممقوط  نهم. )هخ( 

  ام حراف اممقتبح  على امحضاة فحطب

 امعقاي ، بما يت   ني شرعط تعييقهم. ني توخييكو  امحضاة نستعوي  ألدا  عاجباف عظا  هم  -2
  

 الواجبات األخرى   - 6المادة    

 يتعي  على اممةت م إميهم: -1

 يتواف  ني درجاف امقزاه  عاإلنصاإ عام  ا ة اممهقي  امعليا إنماد اإلجرا اف بما  )و( 

 امتعانل بكيان  ني جميي اممشاراي  في اإلجرا اف  )ب( 

 نذل وصارى جهوهم ملة اظ على نعارفهم عنهاراتهم عص اتهم امالدن  ألدا  عاجباتهم، عتعزيزها.  )ج(  

  ام حراف اممقتبح  على اممةكمي  اممرشةي  فحطب

يحبل اممرشخخخةو  تعييقهم إال إذا اانت مويهم ام  ا ة اممهقي  عاممهاراف امالدن ، عاا  مويهم االنخخختعواد ال  -2
 ألدا  عاجباتهم.

  ام حراف اممقتبح  على امحضاة اممرشةي  فحطب
 اممرشةو  بام  ا ة اممهقي  عاممهاراف امالدن  ألدا  عاجباتهم حتى يعيقوا وع يعبتوا احضاة. يتةلى -3
  

 اتصاالت المرشح أو المحتكم إليه االنفرادية   - 7المادة    

يحصخخو بمصخختلم راالتصخخال االن راددر ود اتصخخال شخخ ود وع اتاني ني  اممرشخخم وع اممةت م إميه عطرإ   -1
ني وع شخخخخخرا  تابع  مه وع شخخخخخرا  فر ي  مه وع ود شخخخخخةص  خر ذد صخخخخخل ، دع  نشخخخخخارا  نتقاد  وع نمعله امحانو 

 امترإ اممتقاد  امةصم وع علمه.

، ال يمرد اممرشخةو  وع اممةت م إميهم ود اتصخاالف ان رادي  3بةالإ نا هو نقصخوص عليه في ام حرة   -2
 ها.بشم  اممقادع  االنتعماري  اموعمي  وبل نو  إجرا اتها عحتى اختتان

 ميس ن  غير امال   بامقسب  ملمرشةي  وع اممةت م إميهم و  ت و  مويهم اتصاالف ان رادي  في ام رعإ امتامي : - 3

ن  وجل انخخخخخخخختبان  نوى دراي  اممرشخخخخخخخخم عخبرته عا ا ته اممهقي  عنهاراته عانخخخخخخخختعواده ععجود ود  )و( 
 تضارب نةتمل في اممصامم 

م موظي خ  اممةت م إميخه امر يس عخبرتخه عا خا تخه اممهقيخ  ن  وجخل انخخخخخخخخخخخخخختبخانخ  نخوى درايخ  اممرشخخخخخخخخخخخخخخ  )ب( 
 عنهاراته عانتعواده ععجود ود تضارب نةتمل في اممصامم، إذا ات حت األطراإ اممتقادع  على ذم  

 امةاالف األخرى امتي تسمم نها امحواعو وع اممعاهوة اممقتبح  وع امتي تت   عليها األطراإ اممتقادع .  )ج(  

ود نسخخا ل إجرا ي  وع نوضخخو ي  تتصخخل  3تتقاعل االتصخخاالف االن رادي  اممقصخخوص عليها في ام حرة ال  -4
بإجرا اف اممقادع  االنخخخختعماري  اموعمي  وع يتووي اممرشخخخخم وع اممةت م إميه بشخخخخكل نعحول نشخخخخو ها خالل إجرا اف  

 اممقادع  االنتعماري  اموعمي .
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 السرية   - 8المادة    

اممرشخخخخخخةو  عاممةت م إميهم عال يسخخخخخختةونو  ود نعلوناف بغير نتاح  علقا  تتعل  بإجرا اف  ال يكشخخخخخخ   -1
نقادع  انخختعماري  دعمي  وع تم امةصخخول عليها في إطار تل  اإلجرا اف إال ألغراض تل  اإلجرا اف، وع حسخخبما 

 تميزه امحواعو وع اممعاهوة اممقتبح ، وع بموافح  األطراإ اممتقادع .

 اممةت م إميهم نضاني  اممواعالف وع ود رود وعرب عقه خالل تل  اممواعالف.ال يكش   -2

وبل اختتام إجرا اف اممقادع  االنخختعماري  اموعمي ،   ،ال يعل  اممةت م إميهم على ورار شخخاراوا في إصخخواره -3ب
 نا مم يك  ذم  امحرار نتاحا علقا. 

عود ورار وصخخورعه، بانخختعقا  نا تسخخمم به امحواعو ال يكشخخ  اممةت م إميهم ود نشخخرع  ورار وبل إصخخواره  -4
 .وع اممعاهوة اممقتبح  وع بموافح  األطراإ اممتقادع 

نخخخخخخخاري  بعو اختتام إجرا اف اممقادع  االنخخخخخخختعماري  اموعمي  عيسخخخخخخختمر   8تبحى االمتزاناف امواردة في اممادة  -5
 تتبيحها إمى وجل غير نسمى.

في امةخاالف امتي يكو  فيهخا اممرشخخخخخخخخخخخخخخم وع اممةت م إميخه نمبرًا   8اممخادة   ال تقتب  االمتزانخاف امواردة في -6ب
وانونا على اشخخخخخخخخخ  نعلوناف غير عان  في نةكم  وع هي   نةتصخخخخخخخخخ  وخرى وع ال نو مه و  يكشخخخخخخخخخ  ع  تل  

  اممعلوناف مةماي  ححووه في نةكم  وع هي   نةتص  وخرى.

 


