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، قيل إن الشـرح ينبسي أن يوءـح أن المقصـود باألطراف المتنازعة في هذا السـياق هي األطراف  3و   2بالفقرتين  
 المتنازعة في إجراءات التحكيم التي شارك فيها المحكم السابق. 

  
  ملخم   

سنوات على    10لفرل حظر على ازدواجية المهام وفترة فاصلة مدتها أشير، من ناحية، إلى وجود تأييد   -91
وبروح من المرونــة، أعرب عمومــا عن الرغبــة في    . األقــل، ووجود تــأييــد، من نــاحيــة أخرت، لعــدم الحــد من ذلــر 

ســــــنوات   3ســــــنة و   1أشــــــهر و   6واقترح تحديدار فترات زمنية من . اســــــتكشــــــاف فترات زمنية مختلفة للفترة الفاصــــــلة 
وبعد المناقشــة، اتفق على مواصــلة النظر في األمر بينما يســعى الفريق العامل إلى التوصــل إلى اتفاق  .وات ســن  5و 

 ا11و   4و   3بشأن حل توافقي فيما يتعلق بالحد من تعدد األدوار استنادا إلى االقتراح التالي بشأن المواد  

   الستقاللية والحياد   -   3المادة   

 1 -  ... 

  :االلتزام باالمتناع عما يلي   1الفقرة تشمل   - 2 

  ... 

 التأثر بأي عالقة مالية أو تجارية أو مهنية أو شخصية سابقة أو حالية أو محتملة؛  )ج(   

  ... 

 الحد من تعدد األدوار   -   4المادة   

ما لم تتفق األطراف المتنازعة على خالف ذلر، ال يجوز أن يلــــــــطلع محكم في نفا الوقت  - 1
 ايشمل بدور ممثل قانوني أو شاهد خبير في أي إجراء أخر  

 نفا التدبير )التدابير(؛ أو  )أ(    

 نفا الطرف )األطراف( أو طرفا ذا صلة )أطرافا ذات صلة(؛ أو  )ب(    

 )األحكام( من نفا صر الموافقة. نفا الحكم  )ج(    

ال يجوز للمحكم الســابق أن يلــطلع، ولمدة [...د، بدور ممثل قانوني أو شــاهد خبير في   -2
نفا الـتدبير    تشــــــــــــــمـلأي إجراءات مـنازعـة اســــــــــــــتثمـارـية دولـية أخرت أو أي إجراءات ذات صـــــــــــــــلة  

 )التدابير(، ما لم تتفق األطراف المتنازعة على خالف ذلر.

لمحكم الســابق أن يلــطلع، ولمدة [...د، بدور ممثل قانوني أو شــاهد خبير في  ال يجوز ل -3
نفا الطرف   تشــــــــــــــملأي إجراءات منازعة اســــــــــــــتثمارية دولية أخرت أو أي إجراءات ذات صــــــــــــــلة  

)األطراف( أو طرفا ذو صـــــــــــلة )أطراف ذات صـــــــــــلة(، ما لم تتفق األطراف المتنازعة على خالف  
 ذلر.

ن يلــطلع، ولمدة [...د، بدور ممثل قانوني أو شــاهد خبير في  ال يجوز للمحكم الســابق أ -4
نفا الحكم )األحكام(   تشـملأي إجراءات منازعة اسـتثمارية دولية أخرت أو أي إجراءات ذات صـلة  

 من نفا صر الموافقة، ما لم تتفق األطراف المتنازعة على خالف ذلر.
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اللتزامات اإلفصاح   - 11المادة   

 ... 

:1المعلومات التالية، بصرف النظر عما إذا كانت مطلوبة بموجب الفقرة  عن يفصح  -2

 ... 

ـــفة ممـثل ـقانوني أو شـــــــــــــاهـد خبير في أي   )ه(  أي تعيين محتمـل في نفا الوـقت بصـــــــــــ
 ".إجراءات منازعة استثمارية دولية أخرت أو أي إجراءات ذات صلة 

ــرح المادة   -92 ــاح قبل قبول  ( )ه( على النحو 2)   11واقترح كذلر أن يكون شــــــــ التاليا "السرل من اإلفصــــــــ
المحكم للتعيين كممثل قانوني أو شــــاهد خبير في أي إجراءات منازعة اســــتثمارية دولية أخرت أو أي إجراءات ذات  
صــلة هو أن يتســنى لةطراف المتنازعة معرفة األمر مســبقا، وتوجيه األســئلة، وطرح الشــواغل التي قد تســاورها فيما 

ــفته األخرت ينتهر المادة يتعلق بما إذا كان  و ذا قبل    .من مدونة قواعد الســــــــلوك   3ت ترت أن تصــــــــرف المحكم بصــــــ
المحكم التعيين كممـثل قـانوني أو شــــــــــــــاهـد خبير، يجوز ألحـد األطراف المتـنازعـة االعترال على المحكم بموجـب 

 ." القواعد المنطبقة 
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