





جلن ��ة الأمم املتح ��دة للقانون التجاري الدويل (الأون�س ��يرتال) هي هيئة فرعي ��ة تابعة للجمعية
العام ��ة .وهي ت�ؤ ِّدي دور ًا ها ًّما يف حت�س�ي�ن الإط ��ار القانوين للتجارة الدولية من خالل �إعداد ن�ص ��و�ص
ت�ش ��ريعية دولية لكي ت�س ��تخدمها الدول يف حتديث قانون التجارة الدولية ،ون�صو�ص غري ت�شريعية لكي
ت�ستخدمه ��ا الأط ��راف التجارية يف التفاو�ض على املعام�ل�ات� .أما الن�صو�ص الت�شريعي ��ة فتتناول البيع
ال ��دويل للب�ضائع؛ وت�سوية النزاعات التجارية الدولية ،مبا يف ذلك كل من التحكيم والتوفيق؛ والتجارة
الإلكرتونية؛ والإع�سار ،مبا يف ذلك الإع�سار عرب احلدود؛ والنقل الدويل للب�ضائع؛ واملدفوعات الدولية؛
واال�شرتاء وتطوير م�شاريع البنية التحتية؛ وامل�صالح ال�ضمانية .و�أما الن�صو�ص غري الت�شريعية فت�شمل
قواع ��د تتعلق باال�ضطالع ب�إجراءات التحكيم والتوفي ��ق؛ ومذ ِّكرات ب�ش�أن تنظيم الإجراءات التحكيمية
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ملحوظة
تت�أل ��ف رموز وثائق الأمم املتحدة من حروف و�أرقام مع ًا .ويدل �إيراد رمز منها على
�إحالة مرجعية �إىل �إحدى وثائق الأمم املتحدة.
الن� ُّ��ص امل�ستن�سخ يف هذا املن�شور هو �صيغة منقَّحة ُح ��ذف منها اجلزء الثالث الذي
كان موجود ًا يف املن�شور الأ�صلي ال�صادر يف عام .2009
يج ��وز االقتبا� ��س من هذا املن�شور �أو �إع ��ادة طباعته ،ولكن مع الإ�ش ��ارة �إىل امل�صدر
و�إر�سال ن�سخة من املن�شور الذي يت�ض َّمن االقتبا�س �أو �إعادة الطباعة.
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مق ّدمة
الأهداف
اعرتاف ًا بازدياد �أهمية التحكيم الدويل كو�سيلة لت�سوية املنازعات التجارية الدولية ،ت�سعى اتفاقية
االعرتاف بقرارات التحكيم الأجنبي ��ة و�إنفاذها (االتفاقية) �إىل توفري معايري ت�شريعية م�شرتكة
ب�ش� ��أن االع�ت�راف باتفاقات التحكيم وكذل ��ك اعرتاف املحاكم بق ��رارات التحكيم الأجنبية وغري
املحلي ��ة و�إنفاذه ��ا .ويبدو � َّأن التعبري "غري املحلي ��ة" يت�ض َّمن قرارات التحكي ��م التي و�إن كانت قد
�صدرت يف دولة الإنفاذ فهي تُعامل باعتبارها قرارات "�أجنبية" مبقت�ضى قانون تلك الدولة وذلك
ب�سبب وجود عن�صر �أجنبي ما يف الإجراءات ،مثال لدى تطبيق القوانني الإجرائية اخلا�صة بدولة
�أخرى.
واله ��دف الرئي�سي ال ��ذي ترمي �إليه االتفاقية هو ال�سعي �إىل ع ��دم التمييز جتاه قرارات التحكيم
الأجنبي ��ة وغ�ي�ر املحلية؛ وم ��ن ثم ف� �� َّإن االتفاقية تلزم ال ��دول الأطراف ب�ضم ��ان االعرتاف بتلك
الق ��رارات واعتباره ��ا عموم ��ا قابلة للإنف ��اذ يف والياتها الق�ضائي ��ة على غرار ق ��رارات التحكيم
املحلي ��ة .كم ��ا � َّأن م ��ن الأه ��داف التبعي ��ة التي ترم ��ي �إليه ��ا االتفاقية �أنه ��ا تقت�ضي م ��ن حماكم
ال ��دول الأط ��راف �أن جتعل اتفاق ��ات التحكي ��م ذات مفعول تام ،وذل ��ك باقت�ضائها م ��ن املحاكم
حرم ��ان الطرف�ي�ن من �سبل اللجوء �إىل املحكم ��ة �إخالال باتفاقهما على �إحال ��ة م�س�ألة خالف �إىل
هيئة حتكيم.

الأحكام الرئي�سية
تُط َّب ��ق االتفاقية عل ��ى قرارات التحكي ��م التي ت�صدر يف � ِّأي دول ��ة �أخرى غري الدول ��ة التي ُيلتم�س
فيه ��ا االع�ت�راف بالق ��رارات و�إنفاذه ��ا .وتُط َّب ��ق �أي�ض ��ا عل ��ى ق ��رارات التحكي ��م "الت ��ي ال تُعترب
ق ��رارات حملي ��ة" .وعندم ��ا تقبل دولة م ��ا ب�أن تلت ��زم باالتفاقي ��ة يجوز له ��ا �أن تعل ��ن �أنها �سوف
تقت�ص ��ر يف تطبي ��ق االتفاقي ��ة (�أ) عل ��ى ما يخ� ��ص ق ��رارات التحكي ��م ال�ص ��ادرة يف �إقليم دولة
ط ��رف �أخرى فقط ،و(ب) عل ��ى العالقات القانونية التي تُعترب "جتاري ��ة" فقط مبقت�ضى قانونها
املحلي.
كم ��ا حتتوي االتفاقية على �أحكام ب�ش�أن اتفاقات التحكيم .وه ��ذا اجلانب م�شمول فيها من خالل
االعرتاف ب�أنه ميكن رف�ض �إنفاذ قرار حتكيم ما بناء على � َّأن االتفاق الذي ا�ستند �إليه القرار قد
ال يك ��ون معرتفا به .وم ��ن ثم ف� َّإن املادة الثانية ،يف الفقرة ( )1منها ،تن�ص على �أن تعرتف الدول
الأط ��راف باتفاقات التحكي ��م املكتوبة .ويف هذا ال�ص ��دد ،اعتمدت جلن ��ة الأمم املتحدة للقانون
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التج ��اري الدويل (الأون�سي�ت�رال) ،خالل دورتها التا�سعة والثالثني يف ع ��ام  ،2006تو�صية ت�سعى
�إىل تق ��دمي الإر�شاد �إىل ال ��دول الأطراف ب�ش�أن تف�سري املقت�ضى ال ��وارد يف الفقرة ( )2من املادة
الثاني ��ة ب� ��أن يكون اتفاق التحكيم كتابة ،و�إىل الت�شجيع على تطبيق الفقرة ( )1من املادة ال�سابعة
لك ��ي يت�سنَّى ل ِّأي ط ��رف ذي م�صلحة �أن ي�ستفيد مم ��ا قد يتم َّتع به ،مبقت�ضى قان ��ون �أو معاهدات
البلد الذي ُيلتم�س فيه االعتماد على اتفاق التحكيم ،من حقوق يف التما�س االعرتاف ب�صحة ذلك
االتفاق.
�أ َّما االلتزام املحوري املفرو�ض على الدول الأطراف فهو االعرتاف بجميع قرارات التحكيم �ضمن
هذا املخطط ب�أنها ملزمة ،وكذلك �إنفاذها� ،إذا ما ُطلب �إليها �أن تقوم بذلك ،مبقت�ضى قانون بلد
املحكم ��ة .ولكل دولة طرف �أن تعينِّ الآليات الإجرائية التي يجوز اتِّباعها حيثما ال تن�ص االتفاقية
على � ِّأي مقت�ضى حم َّدد.
وحت � ِّ�دد االتفاقي ��ة خم�س ��ة �أ�سباب يج ��وز اال�ستناد �إليها يف رف� ��ض االعرتاف �أو الإنف ��اذ بناء على
طل ��ب الطرف ال ��ذي ُيحتج بها جتاهه .وت�شمل ه ��ذه الأ�سباب عدم �أهلي ��ة الطرفني ،وعدم �صحة
اتفاق التحكيم ،ومراعاة الأ�صول القانونية ،ونطاق اتفاق التحكيم ،واالخت�صا�ص الق�ضائي لهيئة
التحكي ��م ،و�إبطال �أو تعليق قرار حتكي ��م يف البلد الذي �صدر فيه القرار� ،أو مبوجب القانون الذي
�ص ��در به .كما حت � ِّ�دد االتفاقية �سببني �إ�ضافيني يج ��وز للمحكمة �أن ت�ستن ��د �إليهما ،مببادرة منها
ه ��ي ،لرف�ض االعرتاف بقرار حتكيم �أو رف� ��ض �إنفاذه .ويتعلق هذان ال�سبب ��ان بالقابلية للتحكيم
وال�سيا�سة العامة.
كما ت�سعى االتفاقية �إىل الت�شجيع على االعرتاف بقرارات التحكيم و�إنفاذها يف �أكرب عدد ممكن
م ��ن الق�ضايا .ويتحقق هذا الغر� ��ض من خالل املادة ال�سابعة ( )1م ��ن االتفاقية ب�إزالة ال�شروط
الالزم ��ة لالعرتاف والإنفاذ يف القوانني الوطنية ،والتي تك ��ون �أ�شد �صرامة من ال�شروط الواردة
يف االتفاقي ��ة ،م ��ع �إتاحة املج ��ال يف الوقت نف�سه ال�ستمرار تطبيق � ِّأي �أح ��كام قانونية وطنية متنح
الط ��رف الذي يلتم�س �إنفاذ ق ��رار حتكيم حقوقا خا�صة �أو �أكرث م�ؤات ��اة .وتعرتف تلك املادة بحق
� ِّأي ط ��رف ذي م�صلح ��ة يف اال�ستفادة من قانون �أو معاهدات البلد ال ��ذي ُيلتم�س فيه التعويل على
الق ��رار ،مب ��ا يف ذلك يف الأح ��وال التي يوفِّر فيها ذل ��ك القانون� ،أو تلك املعاه ��دات ،نظام تقنني
م�ؤاتيا �أكرث من االتفاقية.

بدء ال�سريان
بد�أ �سريان االتفاقية يف  7حزيران/يونيه ( 1959املادة الثانية ع�شرة).

كيف ت�صبح دول ٌة طرف ًا يف االتفاقية
�أُغل ��ق باب التوقيع على االتفاقية .وهي رهن الت�صدي ��ق عليها ،كما � َّأن باب االن�ضمام �إليها مفتوح
متخ�ص�صة يف
�أم ��ام � ِّأي دول ��ة ع�ض ��و يف الأمم املتح ��دة� ،أو � ِّأي دول ��ة �أخ ��رى ع�ض ��و يف � ِّأي وكال ��ة
ِّ
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منظوم ��ة الأمم املتح ��دة� ،أو طرف يف النظ ��ام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولي ��ة (املادتان الثامنة
والتا�سعة).

الإعالنات والإخطارات االختيارية و�/أو الإلزامية
يج ��وز ل ِّأي دول ��ة ،عند التوقي ��ع �أو الت�صديق على هذه االتفاقي ��ة �أو عند االن�ضم ��ام �إليها� ،أو عند
الإخط ��ار بتمدي ��د نطاقها الإقليمي مبقت�ض ��ى املادة العا�شرة منها� ،أن تعل ��ن ،على �أ�سا�س املعاملة
باملثل� ،أنها لن تط ِّبق االتفاقية �إ َّال بخ�صو�ص االعرتاف بقرارات التحكيم ال�صادرة يف �إقليم دولة
�أخ ��رى طرف يف االتفاقية و�إنفاذ تلك القرارات .ويجوز لها �أي�ضا �أن تعلن �أنها لن تط ِّبق االتفاقية
�إ َّال عل ��ى اخلالف ��ات النا�شئة عن عالق ��ات قانونية� ،سواء �أكانت تعاقدية �أم غ�ي�ر تعاقدية ،وتعترب
عالقات جتارية مبوجب القانون الوطني للدولة التي ت�صدر هذا الإعالن (املادة الأوىل).

الف�سخ/االن�سحاب
وجه �إىل الأمني العام للأمم
يجوز ل ِّأي دولة طرف �أن تن�سحب من هذه االتفاقية ب�إخطار مكتوب ُي َّ
املتحدة .ويبد�أ �سريان االن�سحاب بعد �سنة واحدة من تاريخ ا�ستالم الأمني العام الإخطار (املادة
الثالثة ع�شرة).
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اجلزء الأول
م�ؤمتر الأمم املتحدة ب�ش�أن التحكيم
التجاري الدويل
نيويورك� 20 ،أيار/مايو  10 -حزيران/يونيه 1958
مقتطفات من الوثيقة اخلتامية مل�ؤمتر الأمم املتحدة
()1
ب�ش�أن التحكيم التجاري الدويل
" -1ق� � َّرر املجل� ��س االقت�صادي واالجتماعي ل�ل��أمم املتحدة ،بق ��راره ( 604د )21-املعتمد يف
� 3أيار/ماي ��و � ،1956أن يدع ��و �إىل عق ��د م�ؤمتر مف َّو�ض�ي�ن لغر�ض �إبرام اتفاقي ��ة ب�ش�أن االعرتاف
بق ��رارات التحكي ��م الأجنبي ��ة و�إنفاذها ،والنظ ��ر يف �إمكانية اتخاذ تدابري �أخ ��رى من �أجل زيادة
فعالية التحكيم يف ت�سوية املنازعات يف �إطار القانون اخلا�ص.
][...

" -12طلب املجل�س االقت�صادي واالجتماعي �إىل امل�ؤمتر ،يف قراره الذي دعا فيه �إىل عقده� ،إبرام
اتفاقية على �أ�سا�س م�شروع االتفاقية الذي �أع َّدته اللجنة املعنية ب�إنفاذ قرارات التحكيم الدولية،
ومبراع ��اة التعليق ��ات واالقرتاحات التي ق َّدمها ع ��دد من احلكومات واملنظم ��ات غري احلكومية،
وكذلك املناق�شة التي جرت خالل دورة املجل�س احلادية والع�شرين.
" -13بن ��اء عل ��ى امل ��داوالت ،ب�صيغتها املد َّونة يف تقاري ��ر الفرِ ق العامل ��ة ويف حما�ضر اجلل�سات
العامة� ،أع َّد امل�ؤمتر االتفاقية ب�ش�أن االعرتاف بقرارات التحكيم الأجنبية و�إنفاذها ،املرفقة بهذه
الوثيقة اخلتامية ،وفتح باب التوقيع عليها.
][...

"�  -16إ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،اعتمد امل�ؤمتر القرار التايل ،بناء على املقرتح ��ات املق َّدمة من اللجنة
املعنية بالتدابري الأخرى ،والواردة يف تقريره:
( )1الن� ��ص الكام ��ل للوثيق ��ة اخلتامي ��ة ال�ص ��ادرة ع ��ن م�ؤمت ��ر الأمم املتح ��دة ب�ش� ��أن التحكيم التج ��اري الدويل
( )E/CONF.26/8Rev.1متاح يف املوقع ال�شبكي.http://www.uncitral.org :
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"� َّإن امل�ؤمتر،
"�إذ يعتقد ب�أنه �إ�ضافة �إىل االتفاقية ب�ش�أن االعرتاف بقرارات التحكيم الأجنبية و�إنفاذها،
امل َربمة الآن ،التي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف زيادة فعالية التحكيم يف ت�سوية املنازعات التي يحكمها
القانون اخلا�ص ،ينبغي اتخاذ تدابري �إ�ضافية يف هذا امل�ضمار،
"وق ��د نظر يف الدرا�سة اال�ستق�صائية والتحليلية البارع ��ة للتدابري التي ميكن اتخاذها من
�أجل تعزيز فعالية التحكيم يف ت�سوية املنازعات التي يحكمها القانون اخلا�ص ،التي �أع َّدها الأمني
العام (الوثيقة ،)E/CONF.26/6
خ�ص باالنتباه االقرتاحات املق َّدمة فيها ب�ش�أن ال�سبل املمكنة التي يت�سنَّى من خاللها
"وق ��د َّ
للمنظم ��ات احلكومي ��ة وغريها املهتمة �أن تق ��وم مب�ساهمات عملية بغية زي ��ادة فعالية اللجوء �إىل
التحكيم،
العام:

"يعرب عن وجهات النظر التالي ��ة بخ�صو�ص امل�سائل الرئي�سية التي تناولتها مذ ِّكرة الأمني

" -1يرتئ ��ي � َّأن تو�سي ��ع نطاق ن�ش ��ر املعلومات ع ��ن قوانني التحكي ��م و�أ�ساليب ممار�سته
ومرافقه ي�سهم ماديا يف م�سار التق ُّدم يف جمال التحكيم التجاري؛ ويعرتف مبا قامت به من ِقبل
املنظمات املهتمة من عمل يف هذا امليدان )2(،ويعرب عن الأمل ب�أن توا�صل تلك املنظمات �أن�شطتها
يف هذا ال�صدد� ،إن مل تكن قد �أجنزتها بع ُد ،مع االنتباه خ�صو�صا �إىل التن�سيق بني �أن�شطتها؛
" -2يع�ت�رف با�ستح�سان الت�شجيع عل ��ى القيام ،عند ال�ض ��رورة ،ب�إن�شاء مرافق حتكيم
جدي ��دة وعلى حت�سني املرافق القائمة ،وخ�صو�صا يف بع�ض املناطق اجلغرافية والفروع التجارية؛
ويعتق ��د ب�أنه ميكن القيام بعم ��ل مفيد يف هذا امليدان من جانب املنظمات احلكومية وغريها ذات
ال�صل ��ة ،والت ��ي قد تكون نا�شطة يف جم ��ال �ش�ؤون التحكيم ،م ��ع �إيالء االعتب ��ار الواجب ل�ضرورة
اجتن ��اب االزدواجية يف اجلهود ،والرتكيز على التداب�ي�ر التي تعود ب�أكرب قدر من الفائدة العملية
على املناطق وفروع التجارة املعنية؛
" -3ي ��درك قيمة امل�ساع ��دة التقنية يف ا�ستح ��داث ت�شريعات وم�ؤ�س�س ��ات ف َّعالة خا�صة
بالتحكي ��م؛ ويقرتح �أن ت�سعى احلكومات وغريها م ��ن املنظمات املهت َّمة �إىل تقدمي تلك امل�ساعدة،
�ضمن حدود املوارد املتاحة� ،إىل الذين يلتم�سونها؛
" -4ي ��درك � َّأن تنظي ��م �أفرقة درا�سة �أو حلق ��ات درا�سية �أو �أفرقة عامل ��ة على ال�صعيد
الإقليم ��ي قد ي� ��ؤدي يف الظروف املنا�سبة �إىل تقدمي نتائج مثم ��رة؛ ويعتقد ب�أنه ينبغي النظر بعني
االعتب ��ار �إىل ا�ست�صواب قيام اللجان الإقليمية التابعة للأمم املتحدة وغريها من الهيئات املعنية
( )2على �سبيل املثال ،اللجنة االقت�صادية لأوروبا ،وجمل�س البلدان الأمريكية للحقوقيني.
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بعقد مثل تلك االجتماعات ،ولكنه يعترب � َّأن من املهم �أن تُتوخَّ ى العناية� ،إ َّبان اتخاذ � ِّأي �إجراء من
هذا النحو ،يف اجتناب االزدواجية و�ضمان االقت�صاد يف اجلهود واملوارد؛
" -5يرتئ ��ي � َّأن حتقي ��ق قدر �أكرب م ��ن التوحيد يف القوانني الوطنية ب�ش� ��أن التحكيم من
�ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل زيادة فعالية التحكيم يف ت�سوية املنازعات التي يحكمها القانون اخلا�ص ،وين ِّوه
بالعم ��ل ال ��ذي قامت به من قب � ُ�ل يف هذا امليدان منظم ��ات قائمة خمتلفة )3(،ويق�ت�رح على �سبيل
تكمل� � ِة جهود تلك الهيئ ��ات توجيه االنتباه املنا�سب �إىل حتديد موا�ضي ��ع �أ�سا�سية مالئمة من �أجل
قوانني ت�شريعية منوذجية ب�ش�أن التحكيم ،وغري ذلك من التدابري املنا�سبة من �أجل الت�شجيع على
ا�ستحداث تلك الت�شريعات؛
"يعرب عن الرغبة يف �أن تقوم الأمم املتحدة ،من خالل �أجهزتها املنا�سبة ،مبا تراه ممكنا
عملي ��ا من اخلط ��وات من �أج ��ل الت�شجيع على موا�صل ��ة درا�س ��ة التدابري الالزمة لزي ��ادة فعالية
التحكي ��م يف ت�سوية املنازعات التي يحكمها القان ��ون اخلا�ص ،من خالل مرافق الهيئات الإقليمية
واملنظم ��ات غ�ي�ر احلكومي ��ة القائمة ،وكذلك من خالل ما ق ��د يتم �إن�شا�ؤه م ��ن م�ؤ�س�سات مماثلة
�أخرى يف امل�ستقبل؛
"يق�ت�رح �أن يك ��ون القيام ب� �� ٍّأي من تلك اخلطوات عل ��ى نحو ي�ضمن التن�سي ��ق ال�صحيح بني
اجلهود ،واجتناب االزدواجية ،واحلر�ص الواجب على مراعاة اعتبارات امليزانية؛
"يطلب �إىل الأمني العام �أن يحيل هذا القرار �إىل الأجهزة املعنية يف الأمم املتحدة".

( )3الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة الأربعون ،امللحق رقم  ،)A/40/17( 17املرفق الأول.
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اتفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
(نيويورك� 20 ،أيار/مايو 10-حزيران/يونيه )1958
املادة الأوىل
 -1تنطب ��ق ه ��ذه االتفاقية على االع�ت�راف بق ��رارات التحكيم وتنفيذه ��ا متى �صدرت
ه ��ذه الق ��رارات يف �أرا�ضي دولة خ�ل�اف الدولة التي يطل ��ب االعرتاف بهذه الق ��رارات وتنفيذها
فيه ��ا ،ومتى كانت نا�شئ ��ة عن خالفات بني �أ�شخا� ��ص طبيعيني �أو اعتباري�ي�ن .وتنطبق �أي�ضا على
قرارات التحكيم التي ال تعترب قرارات حملية يف الدولة التي يطلب فيها االعرتاف بهذه القرارات
وتنفيذها.
  -2ال يقت�ص ��ر م�صطل ��ح "ق ��رارات التحكيم" على الق ��رارات الت ��ي ي�صدرها حم َّكمون
مع َّين ��ون لكل ق�ضية ،ب ��ل ي�شمل �أي�ضا القرارات التي ت�صدرها هيئات حتكيم دائمة تكون الأطراف
قد �أحالت الأمر �إليها.
 -3يجوز لأية دولة عند التوقيع على هذه االتفاقية �أو الت�صديق عليها �أو االن�ضمام �إليها
�أو عن ��د الإخطار مبد نط ��اق العمل بها وفقا ملادتها العا�شرة �أن تعلن ،عل ��ى �أ�سا�س املعاملة باملثل،
�أنها لن تطبق االتفاقية �إ َّال بالن�سبة لالعرتاف بالقرارات ال�صادرة يف �أرا�ضي دولة متعاقدة �أخرى
ولتنفي ��ذ هذه الق ��رارات .ويجوز لها �أي�ضا �أن تعلن �أنها لن تطب ��ق االتفاقية �إ َّال بالن�سبة للخالفات
النا�شئ ��ة عن عالق ��ات قانونية ،تعاقدية �أو غري تعاقدية ،وتعت�ب�ر عالقات جتارية مبوجب القانون
الوطني للدولة التي ت�صدر هذا الإعالن.

املادة الثانية
 -1تع�ت�رف كل دول ��ة متعاقدة ب� �� ِّأي اتفاق مكتوب يتعه ��د فيه الطرفان ب� ��أن يحيلوا �إىل
التحكيم جميع اخلالفات �أو �أية خالفات ن�ش�أت �أو قد تن�ش�أ بينهما بالن�سبة لعالقة قانونية حم َّددة،
تعاقدية �أو غري تعاقدية ،تت�صل مبو�ضوع ميكن ت�سويته عن طريق التحكيم.
 -2ي�شم ��ل م�صطلح "اتفاق مكت ��وب" � َّأي �شرط حتكيم يرد يف عق ��د �أو � َّأي اتفاق حتكيم
موقَّع عليه من الطرفني �أو وارد يف ر�سائل �أو برقيات متبادلة.
 -3عل ��ى املحكم ��ة يف �أي ��ة دولة متعاق ��دة ،عندم ��ا ُيعر�ض عليها ن ��زاع يف م�س�أل ��ة �أبرم
الطرفان ب�ش�أنها اتفاق ًا باملعنى امل�ستخدم يف هذه املادة� ،أن حتيل الطرفني �إىل التحكيم بناء على
طلب �أيهما ،ما مل يتبينَّ لها � َّأن هذا االتفاق الغ وباطل �أو غري منفذ �أو غري قابل للتنفيذ.
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املادة الثالثة
عل ��ى كل دول ��ة متعاقدة �أن تعرتف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة و�أن تقوم بتنفيذها وفقا
للقواع ��د الإجرائية امل َّتبع ��ة يف الإقليم الذي يحتج في ��ه بالقرار ،طبقا لل�ش ��روط الواردة يف املواد
التالي ��ة .وال تفر� ��ض على االع�ت�راف بقرارات التحكيم الت ��ي تنطبق عليها ه ��ذه االتفاقية �أو على
تنفيذه ��ا �ش ��روط �أكرث ت�ش ��ددا بكثري �أو ر�س ��وم �أو �أعباء �أعلى ،بكثري مم ��ا يفر�ض على االعرتاف
بقرارات التحكيم املحلية �أو على تنفيذها.

املادة الرابعة
 -1للح�ص ��ول على االعرتاف والتنفيذ املذكورين يف املادة ال�سابقة ،يقوم الطرف الذي
يطلب االعرتاف والتنفيذ ،وقت تقدمي الطلب ،بتقدمي ما يلي:

(�أ)
الأ�صول؛

الق ��رار الأ�صل ��ي م�ص َّدق ًا عليه ح�س ��ب الأ�صول امل َّتبعة �أو ن�سخ ��ة منه معتمدة ح�سب

(ب) االتفاق الأ�صلي امل�شار �إليه يف املادة الثانية �أو �صورة منه معتمدة ح�سب الأ�صول.
 -2مت ��ى كان احلكم املذك ��ور �أو االتفاق املذكور بلغة خالف اللغ ��ة الر�سمية للبلد الذي
يقدم ترجمة
يحت ��ج في ��ه بالقرار ،وجب على الطرف ال ��ذي يطلب االعرتاف بالقرار وتنفي ��ذه �أن ِّ
لهاتني الوثيقتني بهذه اللغة .ويجب �أن تكون الرتجمة معتمدة من موظف ر�سمي �أو مرتجم حملف
�أو ممثل دبلوما�سي �أو قن�صلي.

املادة اخلام�سة
  -1ال يجوز رف�ض االعرتاف بالقرار وتنفيذه ،بناء على طلب الطرف املحتج �ضده بهذا
الق ��رار� ،إ َّال �إذا ق� � َّدم ذلك الطرف �إىل ال�سلطة املخت�صة التي يطل ��ب �إليها االعرتاف والتنفيذ ما
يثبت:
(�أ) � َّأن ط ��ريف االتف ��اق امل�ش ��ار �إليه يف امل ��ادة الثانية كان ��ا ،مبقت�ضى القان ��ون املنطبق
عليهم ��ا ،يف حالة من حاالت انعدام الأهلية� ،أو كان االتفاق املذكور غري �صحيح مبقت�ضى القانون
ال ��ذي �أخ�ض ��ع له الطرفان االتف ��اق �أو �إذا مل يكن هناك ما ي�شري �إىل ذل ��ك ،مبقت�ضى قانون البلد
الذي �صدر فيه القرار؛ �أو
(ب) � َّأن الط ��رف الذي ُيحتج �ضده بالقرار مل يخطر على الوجه ال�صحيح بتعيني املح َّكم
�أو ب�إجراءات التحكيم �أو كان ل ِّأي �سبب �آخر غري قادر على عر�ض ق�ضيته؛ �أو
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(ج) � َّأن الق ��رار يتن ��اول خالفا مل تتوقعه �أو مل تت�ضمنه �ش ��روط الإحالة �إىل التحكيم� ،أو
�أن ��ه يت�ضم ��ن قرارات ب�ش�أن م�سائل تتجاوز نطاق الإحالة �إىل التحكيم ،على �أن يراعى يف احلاالت
التي ميكن فيها ف�صل القرارات املتعلقة بامل�سائل التي تخ�ضع للتحكيم عن امل�سائل التي ال تخ�ضع
ل ��ه �أنه يجوز االعرتاف بجزء الق ��رار الذي يت�ضمن قرارات تتعلق مب�سائل تخ�ضع للتحكيم وتنفيذ
هذا اجلزء؛ �أو
(د) � َّأن ت�شكيل هيئة التحكيم �أو � َّأن �إجراءات التحكيم مل تكن وفقا التفاق الطرفني �أو مل
تكن ،يف حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق ،وفقا لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم؛ �أو
(ه) � َّأن القرار مل ي�صبح بعد ملزما للطرفني �أو �أنه نق�ض �أو �أوقف تنفيذه من قبل �سلطة
خمت�صة يف البلد الذي �صدر فيه �أو مبوجب قانون هذا البلد.
 -2يج ��وز كذل ��ك رف� ��ض االعرتاف بق ��رار التحكي ��م ورف�ض تنفي ��ذه �إذا تب�ي�ن لل�سلطة
املخت�صة يف البلد الذي يطلب فيه االعرتاف بالقرار وتنفيذه:
(�أ) �أنه ال ميكن ت�سوية مو�ضوع النـزاع بالتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد؛ �أو
(ب) � َّأن االعرتاف بالقرار �أو تنفيذه يتعار�ض مع ال�سيا�سة العامة لذلك البلد.

املادة ال�ساد�سة
�إذا ُق � ِّ�دم طلب بنق� ��ض القرار �أو وقف تنفي ��ذه �إىل ال�سلطة املخت�صة امل�ش ��ار �إليها يف املادة
اخلام�س ��ة (( )1ه) ،ج ��از لل�سلطة التي يحتج �أمامها بالقرار ،مت ��ى ر�أت ذلك منا�سبا� ،أن ت�ؤجل
اتخ ��اذ قراراها ب�ش�أن تنفيذ القرار ،وجاز له ��ا �أي�ضا ،بناء على طلب الطرف الذي يطالب بتنفيذ
القرار� ،أن ت�أمر الطرف الآخر بتقدمي ال�ضمان املنا�سب.

املادة ال�سابعة
  -1ال ت�ؤ ِّث ��ر �أح ��كام ه ��ذه االتفاقي ��ة عل ��ى �صح ��ة م ��ا تعق ��ده الأط ��راف املتعاق ��دة من
اتفاق ��ات متع ��ددة الأطراف �أو اتفاق ��ات ثنائية تتعلق باالعرتاف بق ��رارات التحكيم وتنفيذها وال
حت ��رم �أ ًّي ��ا م ��ن الأطراف املهتمة م ��ن � ِّأي حق يك ��ون له يف اال�ستف ��ادة من � ِّأي ق ��رار حتكيمي على
نح ��و و�إىل احل ��د اللذي ��ن ي�سمح بهم ��ا قانون �أو معاه ��دات البلد ال ��ذي ي�سعى في ��ه �إىل االحتجاج
بهذا القرار.
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 -2ينته ��ي العمل بربوتوك ��ول جنيف املتعلق بال�شروط التحكيمي ��ة لعام  1923وباتفاقية
جني ��ف املتعلقة بتنفيذ قرارات التحكي ��م الأجنبية لعام  1927فيما بني الدول املتعاقدة مبجرد �أن
ت�صبح هذه الدول ملتزمة بهذه االتفاقية وبقدر التزامها بها.

املادة الثامنة
ُ -1يف َت ��ح حتى  31كان ��ون الأول/دي�سمرب  1958باب التوقيع على ه ��ذه االتفاقية با�سم
� ِّأي ع�ض ��و يف الأمم املتح ��دة وكذلك با�س ��م �أية دولة �أخرى تكون �أو ت�صب ��ح م�ستقبال ع�ضوا يف �أية
متخ�ص�ص ��ة تابعة للأمم املتح ��دة� ،أو تكون �أو ت�صبح م�ستقبال طرف ��ا يف النظام الأ�سا�سي
وكال ��ة
ِّ
وجه ��ت �إليها دع ��وة م ��ن اجلمعية العام ��ة للأمم
ملحكم ��ة الع ��دل الدولي ��ة� ،أو �أي ��ة دول ��ة �أخ ��رى ِّ
املتحدة.
 -2يت ��م الت�صديق على هذه االتفاقي ��ة ويودع �صك الت�صديق ل ��دى الأمني العام للأمم
املتحدة.

املادة التا�سعة
 -1يك ��ون باب االن�ضمام �إىل ه ��ذه االتفاقية مفتوح ًا �أمام جميع ال ��دول امل�شار �إليها يف
املادة الثامنة.
-2

يتحقق االن�ضمام ب�إيداع �صك ان�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.

املادة العا�شرة
 -1يجوز لكل دولة ،لدى التوقيع �أو الت�صديق �أو االن�ضمام� ،أن تعلن � َّأن نطاق تطبيق هذه
االتفاقي ��ة �سي�شمل جميع �أو �أ ًّيا من الأقالي ��م التي تكون هذه الدولة م�س�ؤولة عن عالقاتها الدولية.
وي�صبح هذا الإعالن �ساريا عندما يبد�أ �سريان االتفاقية بالن�سبة للدولة املعنية.
موجه
 -2يك ��ون م ُّد نط ��اق تطبيق االتفاقية على هذا النح ��و يف � ِّأي موعد الحق ب�إخطار َّ
�إىل الأم�ي�ن العام للأمم املتحدة ،وي�سري ه ��ذا امل ُّد اعتبار ًا من اليوم الت�سعني التايل ليوم ا�ستالم
الأم�ي�ن الع ��ام للأمم املتحدة لهذا الإخطار �أو اعتبارا من تاري ��خ �سريان االتفاقية بالن�سبة للدولة
املعنية �أيهما يقع بعد الآخر.
 -3بالن�سب ��ة للأقالي ��م الت ��ي ال مي ُّد �إليه ��ا نطاق تطبيق ه ��ذه االتفاقية عن ��د التوقيع �أو
الت�صديق �أو االن�ضمام ،يتعني على كل دولة من الدول املعنية �أن تنظر يف �إمكانية اتخاذ اخلطوات
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الالزمة ملد نطاق تطبيق هذه االتفاقية لي�شمل هذه الأقاليم ب�شرط موافقة حكومات هذه الأقاليم
متى كان ذلك �ضروريا لأ�سباب د�ستورية.

املادة احلادية ع�شرة
تنطبق الأحكام التالية بالن�سبة لأية دولة احتادية �أو غري موحدة:
(�أ) بالن�سب ��ة مل ��واد ه ��ذه االتفاقية الت ��ي تدخل يف نط ��اق الوالي ��ة الت�شريعي ��ة لل�سلطة
االحتادية تكون التزامات احلكومة االحتادية� ،إىل هذا احلد ،هي نف�س التزامات الدول املتعاقدة
التي لي�ست دوال احتادية؛
(ب) بالن�سب ��ة مل ��واد ه ��ذه االتفاقي ��ة الت ��ي تدخ ��ل يف نط ��اق الوالي ��ة الت�شريعي ��ة للدول
�أو الأقالي ��م الت ��ي ت�أل ��ف منه ��ا االحتاد والت ��ي لي�ست ملزم ��ة طبقا للنظ ��ام الد�ست ��وري لالحتاد،
باتخ ��اذ �إج ��راء ت�شريعي ،يتع�َّي� ننَّ على احلكومة االحتادي ��ة �أن تقوم يف �أقرب وق ��ت ممكن بعر�ض
ه ��ذه امل ��واد ،م ��ع التو�صية املالئمة ،عل ��ى ال�سلط ��ات املخت�صة يف ال ��دول �أو الأقاليم الت ��ي يت�ألف
منها االحتاد؛
(ج) تق ��وم كل دول ��ة احتادي ��ة ط ��رف يف ه ��ذه االتفاقي ��ة ،بن ��اء عل ��ى طل ��ب م ��ن �أي ��ة
دول ��ة متعاق ��دة �أخ ��رى تت ��م �إحالت ��ه ع ��ن طري ��ق الأمني الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة ،بتق ��دمي �إفادة
ع ��ن القان ��ون واملمار�س ��ة يف االحت ��اد والوح ��دات املك ِّون ��ة ل ��ه بالن�سب ��ة ل ِّأي حك ��م مع�َّي� ننَّ يف هذه
االتفاقي ��ة تب�ِّي�نِّ م ��دى تطبي ��ق ذل ��ك احلك ��م ع ��ن طري ��ق الإج ��راءات الت�شريعي ��ة �أو غريها من
الإجراءات.

املادة الثانية ع�شرة
 -1يب ��د�أ �سري ��ان ه ��ذه االتفاقية يف اليوم الت�سع�ي�ن التايل لتاريخ �إي ��داع ثالث �صك من
�صكوك الت�صديق �أو االن�ضمام.
 -2يبد�أ �سريان هذه االتفاقية بالن�سبة لكل دولة ت�صدق عليها �أو تن�ضم �إليها بعد �إيداع
ثال ��ث �صك من �صكوك الت�صدي ��ق �أو االن�ضمام يف اليوم الت�سعني الت ��ايل لإيداع هذه الدولة �صك
ت�صديقها �أو ان�ضمامها.

املادة الثالثة ع�شرة
 -1يج ��وز لأية دولة متعاق ��دة �أن تعلن عزمها على االن�سحاب من هذه االتفاقية ب�إخطار
يوجه �إىل الأمني العام للأمم املتحدة .ويبد�أ �سريان االن�سحاب بعد �سنة واحدة من تاريخ
مكتوب َّ
ا�ستالم الأمني العام للإخطار.
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 -2يج ��وز لأي ��ة دول ��ة �أ�ص ��درت �إعالن� � ًا �أو ق َّدم ��ت �إخط ��ار ًا مبقت�ض ��ى امل ��ادة العا�شرة
�أن تعل ��ن يف � ِّأي وق ��ت بع ��د ذل ��ك ب�إخط ��ار يوج ��ه �إىل الأم�ي�ن الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دةَّ � ،أن تطبيق
ه ��ذه االتفاقي ��ة عل ��ى الإقليم املعن ��ي �سيتوقف بعد �سن ��ة واحدة م ��ن تاريخ ا�ست�ل�ام الأمني العام
للإخطار.
 -3ي�ستمر العمل بهذه االتفاقية بالن�سبة لقرارات التحكيم التي بد�أت �إجراءات املطالبة
باالعرتاف بها �أو بتنفيذها قبل بدء �سريان االن�سحاب.

املادة الرابعة ع�شرة
ال يحق لأية دولة متعاقدة �أن ت�ستخدم هذه االتفاقية يف مواجهة �أية دول متعاقدة �أخرى �إ َّال
بقدر التزامها هي بتطبيق االتفاقية.

املادة اخلام�سة ع�شرة
يقوم الأمني العام للأمم املتحدة ب�إخطار الدول امل�شار �إليها يف املادة الثامنة مبا يلي:
(�أ) حاالت التوقيع والت�صديق وفقا للمادة الثامنة؛
(ب) حاالت االن�ضمام وفقا للمادة التا�سعة؛
(ج) حاالت الإعالن والإخطار مبقت�ضى املواد الأوىل والعا�شرة واحلادية ع�شرة؛
(د) تاريخ بدء �سريان هذه االتفاقية وفقا للمادة الثانية ع�شرة؛
(ه) حاالت االن�سحاب والإخطار وفقا للمادة الثالثة ع�شرة.

املادة ال�ساد�سة ع�شرة
 -1تو َدع ه ��ذه االتفاقية التي تت�س ��اوى يف احلجية ن�صو�صه ��ا الإ�سبانية والإنكليزية
والرو�سية وال�صينية والفرن�سية �ضمن حمفوظات الأمم املتحدة.
 -2يقوم الأمني العام ل�ل��أمم املتحدة ب�إر�سال ن�سخة معتمدة من هذه االتفاقية �إىل
الدول امل�شار �إليها يف املادة الثامنة.
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اجلزء الثاين
التو�صية املتعلقة بتف�سري الفقرة  2من املادة الثانية
والفقرة  1من املادة ال�سابعة من اتفاقية االعرتاف
بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
القرار  33/61الذي اتخذته اجلمعية العامة
يف  4كانون الأول/دي�سمرب 2006
� َّإن اجلمعية العامة،
�إذ ت�سلم بقيمة التحكيم كو�سيلة لت�سوية النـزاعات التي تن�شب يف �سياق العالقات التجارية
الدولية،
و�إذ ت�ش�ي�ر �إىل قراره ��ا  72/40امل� ��ؤرخ  11كان ��ون الأول/دي�سم�ب�ر  1985املتعل ��ق بالقانون
النموذجي للتحكيم التجاري الدويل(،)1
و�إذ ت�سل ��م ب�ض ��رورة �أن تك ��ون �أح ��كام القان ��ون النموذجي املتعلق ��ة ب�شكل اتف ��اق التحكيم
والتدابري امل�ؤقتة متوافقة مع املمار�سات احلالية يف التجارة الدولية ومع و�سائل التعاقد احلديثة،
و�إذ تعتق ��د � َّأن املواد املنقَّحة من القانون النموذجي املتعلقة ب�شكل اتفاق التحكيم والتدابري
امل�ؤقتة التي تعك�س هذه املمار�سات احلالية �ستعزِّ ز �إىل حد بعيد �إعمال القانون النموذجي،
و�إذ تالح ��ظ � َّأن �إع ��داد املواد املنقَّحة من القانون النموذج ��ي املتعلقة ب�شكل اتفاق التحكيم
والتداب�ي�ر امل�ؤقتة كان مو�ض ��وع مداوالت وم�شاورات م�ستفي�ضة مع احلكوم ��ات والأو�ساط املهتمة،
و�أنه �سي�سهم �إىل حد بعيد يف �إر�ساء �إطار قانوين متنا�سق يتيح ت�سوية النـزاعات التجارية الدولية
ب�إن�صاف وكفاءة،

( )1الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة احلادية وال�ستون ،امللحق رقم .)A/61/17( 17
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و�إذ تعتق ��د � َّأن الوق ��ت قد �أ�صبح منا�سبا متاما ،يف �سياق حتديث م ��واد القانون النموذجي،
للرتوي ��ج لتف�سري وتطبي ��ق موحدين التفاقي ��ة االعرتاف بق ��رارات التحكيم الأجنبي ��ة وتنفيذها،
املربمة يف نيويورك يف  10حزيران/يونيه ،)2(1958
 - 1تع ��رب عن تقديرها للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لقيامها ب�صياغة
واعتم ��اد املواد املنقَّحة م ��ن قانونها النموذجي للتحكيم التجاري ال ��دويل التي تتعلق ب�شكل اتفاق
التحكي ��م والتدابري امل�ؤقتة ،والتي يرد ن�صها يف املرف ��ق الأول لتقرير جلنة الأمم املتحدة للقانون
التج ��اري الدويل عن �أعمال دورته ��ا التا�سعة والثالثني( ،)3وتو�صي جميع ال ��دول ب�أن تنظر ب�شكل
�إيجاب ��ي يف تطبي ��ق املواد املن َّقح ��ة من القانون النموذج ��ي �أو القانون النموذج ��ي املنقَّح للتحكيم
التجاري الدويل الذي و�ضعته جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ،عندما ت�سن قوانينها
�أو تنقحه ��ا ،نظرا �إىل ا�ست�صواب توحيد قانون �إج ��راءات التحكيم ومراعاة االحتياجات اخلا�صة
يف جمال ممار�سة التحكيم التجاري الدويل؛
 - 2تع ��رب ع ��ن تقديرها �أي�ضا للجن ��ة الأمم املتحدة للقانون التج ��اري الدويل لقيامها
ب�صياغة واعتماد التو�صية املتعلقة بتف�سري الفقرة  2من املادة الثانية والفقرة  1من املادة ال�سابعة
من اتفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ،املربمة يف نيويورك يف  10حزيران/
يوني ��ه  ،)2(1958والتي ي ��رد ن�صها يف املرفق الثاين لتقرير جلن ��ة الأمم املتحدة للقانون التجاري
الدويل عن �أعمال دورتها التا�سعة والثالثني()3؛
 - 3تطل ��ب �إىل الأم�ي�ن العام �أن يب ��ذل كل جهد ممكن من �أجل كفال ��ة التعريف باملواد
املنقحة من القانون النموذجي والتو�صية و�إتاحتها على نطاق وا�سع.

اجلل�سة العامة 64
 4كانون الأول/دي�سمرب 2006

( )2الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،330الرقم .4739
( )3الوثائ ��ق الر�سمي ��ة للجمعي ��ة العامة ،ال ��دورة الأربعون ،امللحق رق ��م  ،)A/40/17( 17املرف ��ق الأول .وقد �صدر
القانون النموذجي يف من�شور من من�شورات الأمم املتحدة (رقم املبيع .)A.95.V.18
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تو�صية ب�ش�أن تف�سري الفقرة ( )2من املادة الثانية والفقرة ( )1من
املادة ال�سابعة من اتفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم الأجنبية
وتنفيذها ،املربمة يف نيويورك ،يف  10حزيران/يونيه  ،1958اعتمدتها
جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل يف  7متوز/يوليه 2006
�أثناء دورتها التا�سعة والثالثني
� َّإن جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،
�إذ ت�ستذكر ق ��رار اجلمعية العامة ( 2205د )21-امل� ��ؤ َّرخ  17كانون الأول/دي�سمرب ،1966
ال ��ذي �أُن�شئت به جلن ��ة الأمم املتحدة للقانون التج ��اري الدويل بهدف تعزي ��ز التن�سيق والتوحيد
التدريجيني لقانون التجارة الدولية بو�سائل منها ترويج ال�سبل والو�سائل الكفيلة بتحقيق االت�ساق
يف تف�سري وتطبيق االتفاقيات الدولية والقوانني املوحدة يف ميدان قانون التجارة الدولية،
و�إذ ت ��درك � َّأن اللجنة ت�ض ُّم ممثلني عن خمتلف النظم القانونية واالجتماعية واالقت�صادية
يف العامل� ،إىل جانب خمتلف م�ستويات التنمية،
و�إذ ت�ستذكر قرارات اجلمعية العامة املتعاقبة التي �أكدت جمد َّد ًا الوالية امل�سندة �إىل اللجنة
ب�صفته ��ا الهيئة القانونية الأ�سا�سي ��ة ،داخل منظومة الأمم املتحدة ،يف مي ��دان القانون التجاري
الدويل ،التي تتوىل تن�سيق الأن�شطة القانونية يف هذا امليدان،
واقتناعا منها ب� َّأن االعتم ��اد الوا�سع النطاق التفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم الأجنبية
وتنفيذها ،املربمة يف نيويورك ،يف  10حزيران/يونيه  )4(،1958كان �إجناز ًا ها ًّما يف تعزيز �سيادة
القانون ،وال� سيما يف ميدان التجارة الدولية،
و�إذ ت�ستذك ��ر � َّأن م�ؤمتر املفو�ضني ال ��ذي �أعد االتفاقية وفتح باب التوقيع عليها اعتمد قرار ًا
ين� ��ص ،يف جمل ��ة �أمور ،عل ��ى � َّأن امل�ؤمتر "يرى � َّأن من �ش�أن زيادة توحي ��د القوانني الوطنية املتعلقة
بالتحكيم �أن تعزز ما للتحكيم من فعالية يف ت�سوية منازعات القانون اخلا�ص"،
و�إذ ت�ض ��ع يف اعتبارها التف�سريات املختلفة ال�شرتاطات ال�ش ��كل التي تن�ص عليها االتفاقية
والناجمة جزئيا عن االختالفات يف التعبري بني ن�صو�ص االتفاقية اخلم�سة املت�ساوية يف احلجية،
و�إذ ت�أخ ��ذ يف اعتباره ��ا الفق ��رة ( )1م ��ن املادة ال�سابع ��ة من االتفاقية ،الت ��ي كان من بني
�أغرا�ضه ��ا التمك�ي�ن من �إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبي ��ة �إىل �أق�صى مدى ممكن ،وخ�صو�صا من
خ�ل�ال االعرتاف بح ��ق � ِّأي طرف ذي م�صلح ��ة يف �أن ي�ستفيد من قانون �أو معاه ��دات البلد الذي
( )4الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،330الرقم .4739

17

ُيلتم� ��س فيه االعتماد عل ��ى قرار التحكيم ،مبا يف ذلك البلد الذي يوفِّر في ��ه ذلك القانون �أو توفِّر
فيه تلك املعاهدات نظام ًا �أكرث م�ؤاتاة من االتفاقية،
و�إذ ت�أخذ بعني االعتبار ا�ستخدام التجارة الإلكرتونية على نطاق وا�سع،
و�إذ ت�أخ ��ذ يف اعتباره ��ا ال�صك ��وك القانونية الدولي ��ة ،مثل قانون الأون�سي�ت�رال النموذجي
للتحكي ��م التجاري الدويل ل�سنة  )5(1985ب�صيغته املن َّقح ��ة الحقا ،خا�ص ًة فيما يتعلق باملادة ،7
وقان ��ون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش� ��أن التجارة الإلكرتوني ��ة )7(،وقانون الأون�سي�ت�رال النموذجي
ب�ش� ��أن التوقيعات الإلكرتوني ��ة )8(،واتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن ا�ستخ ��دام اخلطابات الإلكرتونية
()9
يف العقود الدولية،

()6

�سن ت�شريعات داخلية ،وكذلك �سوابق ق�ضائية� ،أكرث م�ؤاتاة من
و�إذ ت�أخذ يف اعتبارها �أي�ضا َّ
االتفاقي ��ة فيم ��ا يتعلق با�شرتاط ال�شكل الذي يحكم اتفاقات التحكي ��م و�إجراءات التحكيم و�إنفاذ
قرارات التحكيم،
و�إذ ت ��رى �أنه ينبغي ،لدى تف�سري االتفاقية ،مراعاة احلاجة �إىل ت�شجيع االعرتاف بقرارات
التحكيم و�إنفاذها،
 -1تو�ص ��ي ب� ��أن تط َّبق الفق ��رة ( )2من املادة الثاني ��ة من اتفاقية االع�ت�راف بقرارات
التحكي ��م الأجنبي ��ة وتنفيذها ،التي �أُبرمت يف نيوي ��ورك ،يف  10حزيران/يونيه  ،1958مع �إدراك
� َّأن احلاالت املذكورة فيها لي�ست ح�صرية،
 -2تو�صي �أي�ض ًا ب�أن تط َّبق الفقرة ( )1من املادة ال�سابعة من اتفاقية االعرتاف بقرارات
التحكي ��م الأجنبية وتنفيذها ،التي �أُبرمت يف نيويورك ،يف  10حزيران/يونيه  ،1958كيما يت�سنى
ل ِّأي ط ��رف ذي م�صلح ��ة �أن ي�ستفي ��د مما قد يتمتع ب ��ه ،مبقت�ضى قانون �أو معاه ��دات البلد الذي
ُيلتم�س فيه االعتماد على اتفاق التحكيم ،من حقوق يف التما�س االعرتاف ب�صحة ذلك االتفاق.

(  )5الوثائ ��ق الر�سمي ��ة للجمعية العامة ،ال ��دورة الأربعون ،امللحق رق ��م  ،)A/40/17( 17املرف ��ق الأول .وقد �صدر
القانون النموذجي يف من�شور من من�شورات الأمم املتحدة (رقم املبيع .)A.95.V.18
(  )6املرجع نف�سه ،الدورة احلادية وال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/61/17( 17املرفق الأول.
( )7املرج ��ع نف�س ��ه ،الدورة احلادي ��ة واخلم�سون ،امللح ��ق رق ��م  ،)A/51/17( 17املرفق الأول .وقد �ص ��در القانون
النموذجي ودليل اال�شرتاع امل�صاحب له يف من�شور من من�شورات الأمم املتحدة (رقم املبيع .)A.99.V.4
( )8املرج ��ع نف�س ��ه ،الدورة ال�ساد�سة واخلم�سون ،امللحق رقم  17والت�صوي ��ب ( A/56/17و ،)Corr.3املرفق الثاين.
وقد �صدر القانون النموذجي ودليل اال�شرتاع امل�صاحب له يف من�شور من من�شورات الأمم املتحدة (رقم املبيع .)A.02.V.8
( )9مرفق قرار اجلمعية العامة .21/60
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