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قرار ا َّتخذته اجلمعية العامة
يف  20كانون الأول/دي�سمرب 2018
بناء على تقرير اللجنة ال�ساد�سة (
[ ً

)

] A/73/496

 -198/73اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن اتفاقات
الت�سوية الدولية املنبثقة من الو�ساطة
� َّإن اجلمعية العامة،
�إذ ت�شري �إىل قرارها ( 2205د )21-امل�ؤرخ  17كانون الأول/دي�سمرب
 1966الذي �أن�ش�أت مبوجبه جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
وعهدت �إليها ب�أن توا�صل التن�سيق والتوحيد التدريجيني للقانون التجاري
الدويل و�أن تراعي ،يف هذا ال�صدد ،م�صالح جميع ال�شعوب ،وخا�صة �شعوب
البلدان النامية ،يف �إمناء التجارة الدولية �إمناء كبرياً،
و�إذ ت�شري �أي�ض ًا �إىل قرارها  18/57امل�ؤرخ  ١٩ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ٢٠٠٢الذي الحظت فيه اعتماد اللجنة للقانون النموذجي ب�ش�أن التوفيق
التجاري الدويل )1(،و�أعربت عن اقتناعها ب�أن القانون النموذجي وقواعد
الأون�سيرتال للتوفيق( )2املو�صى بهما يف قرارها  52/35امل�ؤرخ  ٤كانون
الأول /دي�سمرب  ،١٩٨٠ي�ساهمان م�ساهمة كبرية يف ت�أ�سي�س �إطار قانوين
متوائم لت�سوية املنازعات التي تن�ش�أ يف العالقات التجارية الدولية على نحو
يت�سم بالإن�صاف والكفاءة،
و�إذ ت�سلِّم بقيمة الو�ساطة كو�سيلة للت�سوية الودية للمنازعات التي تن�ش�أ
يف �سياق العالقات التجارية الدولية،
واقتناع ًا منها ب�أن اعتماد اتفاقية ب�ش�أن اتفاقات الت�سوية الدولية
املنبثقة من الو�ساطة ،تكون مقبولة للدول مبختلف ُنظمها القانونية
واالجتماعية واالقت�صادية ،من �ش�أنه �أن يكمل الإطار القانوين احلايل ب�ش�أن
الو�ساطة الدولية وي�ساهم يف �إقامة عالقات اقت�صادية دولية متناغمة،
و�إذ ت�شري �إىل � َّأن املق�صود من قرار اللجنة القيام على نحو متزامن
ب�إعداد م�شروع اتفاقية ب�ش�أن اتفاقات الت�سوية الدولية املنبثقة من الو�ساطة،
()1القرار  ،18/57املرفق.
()2الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة واخلم�سون ،امللحق رقم 17
( ،)A/35/17الفقرة 106؛ انظر �أي�ض ًا حولية جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،
املجلد احلادي ع�شر ،1980 :اجلزء الثالث ،املرفق الثاين.
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وتعديل القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدويل ،هو ا�ستيعاب خمتلف
م�ستويات اخلربة اخلا�صة بالو�ساطة يف واليات ق�ضائية خمتلفة ،وتزويد الدول
مبعايري م َّت�سقة ب�ش�أن �إنفاذ اتفاقات الت�سوية الدولية املنبثقة من الو�ساطة
عرب احلدود ،من دون �إحداث � ِّأي تو ُّقع ب� َّأن الدول املهتمة �ستعتمد �أ ًّيا من
()3
ال�ص َّك ْي،
و�إذ تالحظ مع االرتياح �أن �إعداد م�شروع االتفاقية قد خ�ضع للمداوالت
الواجبة و�أنه ا�ستفاد من امل�شاورات مع احلكومات ومع املنظمات احلكومية
الدولية واملنظمات غري احلكومية،
و�إذ حتيط علم ًا بقرار اللجنة يف دورتها احلادية واخلم�سني عر�ض
()4
م�شروع االتفاقية على اجلمعية العامة للنظر فيه،
و�إذ حتيط علم ًا مع االرتياح مب�شروع االتفاقية الذي وافقت عليه

()5

اللجنة،

و�إذ تعرب عن تقديرها حلكومة �سنغافورة لعر�ضها ا�ست�ضافة حفل
توقيع االتفاقية يف �سنغافورة،
 -١تثني على جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لإعداد
م�شروع االتفاقية ب�ش�أن اتفاقات الت�سوية الدولية املنبثقة من الو�ساطة؛
 -٢تعتمد اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن اتفاقات الت�سوية الدولية
املنبثقة من الو�ساطة ،الواردة يف مرفق هذا القرار؛
 -٣ت�أذن بتنظيم حفل لفتح باب التوقيع على االتفاقية ُيعقد يف
�سنغافورة ،يف � 7آب� /أغ�سط�س  ،2019وتو�صي ب�أن تعرف االتفاقية با�سم
"اتفاقية �سنغافورة ب�ش�أن الو�ساطة"؛
 -٤تدعو احلكومات ومنظمات التكامل االقت�صادي الإقليمية التي
ترغب يف تعزيز الإطار القانوين لت�سوية املنازعات الدولية �إىل النظر يف �أن
ت�صبح �أطراف ًا يف االتفاقية.
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()3الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة الثانية وال�سبعون ،امللحق رقم 17
( ،)A/72/17الفقرتان 239-238؛ انظر �أي�ضا الوثيقة  ،A/CN.9/901الفقرة .52
()4الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة وال�سبعون ،امللحق رقم 17
( ،)A/73/17الفقرة .49
()5املرجع نف�سه ،املرفق الأول.
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اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن اتفاقات
الت�سوية الدولية املنبثقة
من الو�ساطة
الديباجة
� َّإن الأطراف يف هذه االتفاقية،
�إذ تدرك ما للو�ساطة كطريقة لت�سوية املنازعات التجارية ،التي تطلب
فيها �أطراف يف منازعة من �شخ�ص �آخر �أو �أ�شخا�ص �آخرين م�ساعدتها يف
�سعيها لت�سوية املنازعة ود ًّيا ،من قيمة كبرية للتجارة الدولية،
و�إذ تالحظ � َّأن الو�ساطة باتت تُ�ستخدم بازدياد يف املعامالت التجارية
الدولية واملحلية كبديل للتقا�ضي،
و�إذ ترى � َّأن ا�ستخدام الو�ساطة يعود بفوائد كبرية ،مثل تقليل احلاالت
التي تف�ضي فيها املنازعة �إىل �إنهاء العالقة التجارية ،وتي�سري �إدارة املعامالت
الدولية من جانب الأطراف التجارية ،وحتقيق وفورات للدول يف جمال �إقامة
العدالة،
واقتناع ًا منها ب� َّأن و�ضع �إطار التفاقات الت�سوية الدولية املنبثقة
من الو�ساطة ،يكون مقبو ًال للدول مبختلف ُنظمها القانونية واالجتماعية
واالقت�صادية ،من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف �إقامة عالقات اقت�صادية دولية متناغمة،
قد اتفقت على ما يلي:

املادة  -1نطاق االنطباق
 -1تنطبق هذه االتفاقية على اتفاق منبثق من الو�ساطة تربمه الأطراف
كتاب ًة لت�سوية منازعة جتارية ("اتفاق الت�سوية") ويكون ،وقت �إبرامه ،دول ًّيا
مبعنى � َّأن:
(�أ) مكا ْ
ين عمل اثنني على الأقل من �أطرافه يقعان يف دولتني
خمتلفتني؛ �أو
عن:

(ب) الدولة التي تقع فيها �أماكن عمل �أطراف اتفاق الت�سوية خمتلفة
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‘’1
‘’2

 الدولة التي ي�ؤ َّدى فيها جزء جوهري من االلتزامات
املفرو�ضة مبوجب اتفاق الت�سوية؛ �أو
 الدولة الأوثق �صل ًة مبو�ضوع اتفاق الت�سوية.

  -2ال تنطبق هذه االتفاقية على اتفاقات الت�سوية:
(�أ)  املربمة لغر�ض ت�سوية منازعة نا�شئة من معامالت ي�شارك فيها
�أحد الأطراف (م�ستهلك) لأغرا�ض �شخ�صية �أو عائلية �أو منزلية؛
(ب) املتعلقة بقانون الأ�سرة �أو املرياث �أو العمل.
  - 3ال تنطبق هذه االتفاقية على ما يلي:
(�أ)  اتفاقات الت�سوية التي تكون:
‘’1
‘’2

أقرتها حمكمة �أو �أُبرمت �أمام حمكمة يف �سياق
 قد � َّ
دعوى ق�ضائية؛
 قد �أ�صبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها �أحكام ًا ق�ضائية
�صادرة يف دولة املحكمة؛

(ب) اتفاقات الت�سوية التي تكون قد ُ�س ِّجلت و�أ�صبحت واجبة الإنفاذ
باعتبارها قرارات حتكيم.

املادة  -2التعاريف
 -1لأغرا�ض الفقرة  1من املادة :1
(�أ) �إذا كان لطرف ما �أكرث من مكان عمل واحد ،ف ُي�ؤخذ
مبكان العمل الأوثق �صلة باملنازعة التي يحلها اتفاق الت�سوية ،مع مراعاة
الظروف التي كانت الأطراف على علم بها� ،أو كانت تتوخاها ،وقت �إبرام
اتفاق الت�سوية؛
(ب) �إذا مل يكن لطرف من الأطراف مكان عمل ،في�ؤخذ مبحل
�إقامته املعتاد.
مدون ًا ب� ِّأي �شكل.
 -2يكون اتفاق الت�سوية "مكتوب ًا" �إذا كان حمتواه َّ
وي�ستوفي اخلطاب الإلكرتوين ا�شرتاط الكتابة �إذا كانت املعلومات الواردة فيه
متاح ًا الو�صول �إليها بحيث ميكن الرجوع �إليها الحقاً.
ُ -3يق�صد بتعبري "الو�ساطة" عملي ٌة ،ب�صرف النظر عن امل�سمى
امل�ستخدم لها �أو الأ�سا�س الذي ُترى بناء عليه ،ت�سعى من خاللها الأطراف
�إىل التو�صل �إىل ت�سوية ودية للمنازعة القائمة بينها مب�ساعد ٍة من �شخ�ص �آخر
واحد �أو �أكرث ("الو�سيط") لي�ست له �صالحية فر�ض حل على �أطراف املنازعة.
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املادة  -3مبادئ عامة
 -1ينفذ كل طرف يف االتفاقية اتفاقات الت�سوية وفق ًا للقواعد الإجرائية
املعمول بها لديه ،ومبوجب ال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية.
� -2إذا ن�ش�أت منازعة ب�ش�أن م�س�ألة يزعم �أحد الأطراف �أ َّنها �سبق �أن ُح َّلت
مبوجب اتفاق ت�سوية� ،سمح الطرف يف االتفاقية لذلك الطرف ب�أن ي�ستظهر
باتفاق الت�سوية وفق ًا للقواعد الإجرائية املعمول بها لدى الطرف يف االتفاقية
ومبوجب ال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية ،بغية �إثبات � َّأن هذه
امل�س�ألة قد ُح َّلت من قبل.

املادة  -4مقت�ضيات اال�ستناد �إىل اتفاقات الت�سوية
يقدم الطرف الذي ي�ستند �إىل اتفاق ت�سوية مبوجب هذه االتفاقية �إىل
ِّ -1
ال�سلطة املخت�صة لدى الطرف يف االتفاقية الذي ُيلتم�س لديه االنت�صاف ما
يلي:

(�أ)

اتفاق الت�سوية ممهور ًا بتوقيع الأطراف؛

(ب) �إثبات ًا النبثاق اتفاق الت�سوية من الو�ساطة ،ومن ذلك مثالً:
‘	’1اتفاق الت�سوية ممهور ًا بتوقيع الو�سيط؛ �أو
يبي � َّأن عملية
‘	’2م�ستند ًا ممهور ًا بتوقيع الو�سيطِّ ،
الو�ساطة قد ُن ِّفذت؛ �أو
‘� ’3شهادة من امل�ؤ�س�سة التي �أدارت عملية الو�ساطة؛ �أو
‘َّ �	’4أي �إثبات �آخر تقبله ال�سلطة املخت�صة ،يف حال تع ُّذر
تقدمي �أيٍّ من الإثباتات امل�شار �إليها يف البنود ‘� ’1أو
‘� ’2أو ‘.’3
 -2فيما يتعلق باخلطاب الإلكرتوينُ ،ي�ستوفى ا�شرتاط توقيع الأطراف �أو
الو�سيط ،ح�سب االقت�ضاء ،على اتفاق الت�سوية ،على النحو التايل:
(�أ) �إذا ا�ستُخدمت طريقة لتعيني هوية الأطراف �أو الو�سيط
يخ�ص املعلومات الواردة يف اخلطاب
وتبيان نوايا الأطراف �أو الو�سيط فيما ُّ
الإلكرتوين؛
(ب) �إذا كانت الطريقة امل�ستخدمة:
‘  ’1موثوق ًا بها بقدر منا�سب للغر�ض الذي �أن�شئ اخلطاب
الإلكرتوين �أو �أُر�سل من �أجله ،يف �ضوء كل املالب�سات،
مبا فيها � ُّأي اتفاق ذي �صلة؛ �أو
‘  ’2قد ثبت فعل ًّيا �أنها ،بحد ذاتها �أو مقرتنة ب�أدلة
�إثباتية �إ�ضافية� ،أوفت بالوظائف املذكورة يف الفقرة
الفرعية (�أ) �أعاله.
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حمرر بلغة ر�سمية للطرف يف االتفاقية حيث
� -3إذا كان اتفاق الت�سوية غري َّ
ُيلت َم�س االنت�صاف ،جاز لل�سلطة املخت�صة �أن تطلب ترجمة لالتفاق بتلك اللغة.
 -4يجوز لل�سلطة املخت�صة �أن تطلب � َّأي م�ستند الزم من �أجل التح ُّقق من
� َّأن املقت�ضيات التي تن�ص عليها االتفاقية قد ا�ستُوفيت.
 -5تلتزم ال�سلطة املخت�صة مببا�شرة �إجراءاتها على وجه ال�سرعة عند النظر
يف التما�س االنت�صاف.

املادة � -5أ�سباب رف�ض التما�س االنت�صاف
  -1ال يجوز لل�سلطة املخت�صة لدى الطرف يف االتفاقية حيث ُيلت َم�س
بناء على طلب
االنت�صاف مبقت�ضى املادة � 4أن ترف�ض التما�س االنت�صاف ً
الطرف الذي ُيلتم�س �ضده االنت�صاف� ،إ َّال �إذا ق َّدم ذلك الطرف �إىل ال�سلطة
املخت�صة ما يثبت ما يلي:

(�أ)

� َّأن �أحد �أطراف اتفاق الت�سوية مل يكن كامل الأهلية؛ �أو

(ب) � َّأن اتفاق الت�سوية الذي ُيلتم�س اال�ستناد �إليه:
‘  ’1ال ٍغ وباطل �أو غري �ساري املفعول �أو غري قابل للتنفيذ
مبقت�ضى القانون الذي �أخ�ضعته له �أطرافه على الوجه
ال�صحيح ،ف�إنْ مل يكن هذا القانون م�شار ًا �إليه،
فبمقت�ضى القانون الذي ترى ال�سلطة املخت�صة لدى
الطرف يف االتفاقية حيث ُيلت َم�س االنت�صاف مبقت�ضى
املادة � 4أنه واجب التطبيق؛ �أو
ملزماً� ،أو لي�س نهائ ًّيا ،وفق ًا لأحكامه؛ �أو
‘ ’2لي�س ِ
‘ ’3قد ُع ِّدل الحقاً؛ �أو
(ج) � َّأن االلتزامات التي يت�ضمنها اتفاق الت�سوية:
‘ ’1قد ُنفذت؛ �أو
‘ ’2لي�ست وا�ضحة �أو مفهومة؛ �أو

(د)
الت�سوية؛ �أو

� َّأن قبول التما�س االنت�صاف �سيكون خمالف ًا ل�شروط اتفاق

(ﻫ) � َّأن الو�سيط �أخ َّل باملعايري املنطبقة عليه �أو على عملية الو�ساطة
�إخال ًال خطري ال�ش�أن لواله ملا دخل ذلك الطرف يف اتفاق الت�سوية؛ �أو
(و) � َّأن الو�سيط مل يف�صح للأطراف عن ظروف تثري �شكوك ًا
م�سوغ ًة ب�ش�أن حياده �أو ا�ستقالليته ،وكان لعدم الإف�صاح عنها ت�أثري جوهري
َّ
�أو غري منا�سب على �أحد الأطراف ،ولواله ملا دخل ذلك الطرف يف اتفاق
الت�سوية.
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 -2يجوز �أي�ض ًا لل�سلطة املخت�صة لدى الطرف يف االتفاقية حيث ُيل َت َم�س
االنت�صاف مبقت�ضى املادة � 4أن ترف�ض التما�س االنت�صاف �إذا ر�أت:
(�أ) � َّأن قبول التما�س االنت�صاف �سيكون خمالف ًا للنظام العام لدى
ذلك الطرف؛ �أو
(ب) � َّأن مو�ضوع املنازعة غري قابل للت�سوية بالو�ساطة مبقت�ضى
قانون ذلك الطرف.

املادة  -6الطلبات �أو املطالبات املتوازية
�إذا ُق ِّدمت � ُّأي طلبات �أو مطالبات تتعلق باتفاق ت�سوية �إىل حمكمة �أو هيئة
حتكيم �أو � ِّأي �سلطة خمت�صة �أخرى وكان من �ش�أنها �أن ت�ؤثِّر يف االنت�صاف
امللت َم�س مبقت�ضى املادة  ،4جاز لل�سلطة املخت�صة لدى الطرف يف االتفاقية
حيث ُيلتم�س ذلك االنت�صاف �أن ترجئ البت يف الأمر� ،إذا ر�أت ذلك منا�سباً،
بناء على طلب �أحد الأطراف� ،أن ت�أمر الطرف الآخر بتقدمي
وجاز لها �أي�ضاًً ،
ال�ضمان املنا�سب.

املادة  -7القوانني �أو املعاهدات الأخرى
يجرد � َّأي طرف ذي م�صلحة مما قد يكون له من
لي�س يف هذه االتفاقية ما ِّ
حقوق يف اال�ستفادة من اتفاق الت�سوية على النحو الذي ت�سمح به قوانني �أو
معاهدات الطرف يف االتفاقية حيث ُيراد اال�ستناد �إىل هذا االتفاق ومبا ال
يجاوز نطاق تلك القوانني واملعاهدات.

املادة  -8التح ُّفظات
 -1يجوز ل ِّأي طرف يف االتفاقية �أن يعلن:
يطبق هذه االتفاقية على اتفاقات الت�سوية التي يكون
(�أ) �أ َّنه لن ِّ
طرف ًا فيها� ،أو التي يكون �أيٌّ من �أجهزته احلكومية �أو � ُّأي �شخ�ص يت�صرف
بالنيابة عن �أيٍّ من تلك الأجهزة احلكومية طرف ًا فيها� ،إىل املدى املحدد يف
الإعالن؛
يطبق هذه االتفاقية �إ َّال يف حدود ما تتفق عليه �أطراف
(ب) �أ َّنه لن ِّ
اتفاق الت�سوية ب�ش�أن تطبيقها.
  -2ال يجوز �إبداء حت ُّفظات فيما عدا التح ُّفظات امل�أذون بها �صراحة يف
هذه املادة.
 -3يجوز ل ِّأي طرف يف االتفاقية �أن يبدي حت ُّفظات يف � ِّأي وقت .و�إذا
�أبدى طرف يف االتفاقية حت ُّفظ ًا وقت التوقيع على االتفاقية ،فعليه �أن ي�ؤكده
لدى الت�صديق عليها �أو عند قبولها �أو �إقرارها .ويبد�أ �سريان ذلك التح ُّفظ
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يخ�ص ذلك الطرف يف االتفاقية.
بالتزامن مع بدء نفاذ هذه االتفاقية فيما ُّ
�أما �إذا� أبدى حت ُّفظ ًا وقت الت�صديق على هذه االتفاقية �أو عند قبولها �أو
�إقرارها �أو االن�ضمام �إليها� ،أو وقت �إ�صدار �إعالن مبوجب املادة  ،13فيبد�أ
يخ�صه بالتزامن مع بدء نفاذ االتفاقية .و�إذا �أَودع
�سريان ذلك التح ُّفظ فيما ُّ
يخ�ص
فيما
�سريانه
�
أ
فيبد
االتفاقية،
نفاذ
بدء
الطرف يف االتفاقية حت ُّفظ ًا بعد
ُّ
ذلك الطرف بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ �إيداعه.
 -4تُودَع التح ُّفظات وت�أكيداتها لدى الوديع.
 -5يجوز ل ِّأي طرف يف االتفاقية يبدي حت ُّفظ ًا مبقت�ضى هذه االتفاقية �أن
�سحب ذلك التح ُّفظ لدى الوديع ويبد�أ
ي�سحب حت ُّفظه يف � ِّأي وقت .و ُيودَع
ُ
�سريانه بعد �ستة �أ�شهر من �إيداعه.

املادة  -9الأثر على اتفاقات الت�سوية
ال تنطبق هذه االتفاقية وال � ُّأي حت ُّفظ عليها� ،أو �سحب لذلك التح ُّفظ� ،إ َّال على
اتفاقات الت�سوية املربمة بعد تاريخ بدء نفاذ االتفاقية �أو �سريان التحفظ� ،أو
�سحب ذلك التح ُّفظ ،فيما يخ�ص الطرف يف االتفاقية املعني.

املادة  -10الوديع
ُي َّعي الأم ُني العام للأمم املتحدة وديع ًا لهذه االتفاقية.

املادة  -11التوقيع والت�صديق والقبول والإقرار
واالن�ضمام
ُ -1يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية �أمام جميع الدول يف �سنغافورة يف
� 7آب�/أغ�سط�س  ،2019وبعد ذلك يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك.
 -2تخ�ضع هذه االتفاقية للت�صديق �أو القبول �أو الإقرار من جانب املو ِّقعني
عليها.
ُ -3يفتح باب االن�ضمام �إىل هذه االتفاقية �أمام جميع الدول غري املو ِّقعة
عليها اعتبار ًا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.
 -4تودَع �صكوك الت�صديق والقبول والإقرار واالن�ضمام لدى الوديع.
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املادة  -12م�شاركة منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمية
 -1يجوز ل ِّأي منظمة تكامل اقت�صادي �إقليمية ،م�ؤلفة من دول ذات �سيادة
ولها اخت�صا�ص مب�سائل معينة حتكمها هذه االتفاقية �أن تقوم ،باملثل ،بالتوقيع
على هذه االتفاقية �أو الت�صديق عليها �أو قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام
�إليها .ويكون ملنظمة التكامل االقت�صادي الإقليمية يف تلك احلالة ما للطرف
يف االتفاقية من حقوق وعليها ما على ذلك الطرف من التزامات يف حدود
ما تخت�ص به تلك املنظمة من م�سائل حتكمها هذه االتفاقية .وحيثما يكون
الحت�ساب عدد الأطراف يف االتفاقية �أهمية يف هذه االتفاقية ،ال ُتت�سب
منظم ُة التكامل االقت�صادي الإقليمية طرف ًا يف االتفاقية ي�ضاف �إىل الدول
الأع�ضاء التي هي �أطراف يف االتفاقية.
تقدم منظمة التكامل االقت�صادي الإقليمية �إىل الوديع ،وقت التوقيع �أو
ِّ -2
الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام� ،إعالن ًا حتدد فيه امل�سائل املحكومة
بهذه االتفاقية فيما يتعلق باخت�صا�صاتها التي �أحالتها �إليها دولها الأع�ضاء.
وعلى منظمة التكامل االقت�صادي الإقليمية �أن ت�سارع ب�إبالغ الوديع ب� ِّأي
تغيريات تطر�أ على توزيع االخت�صا�صات املذكورة يف الإعالن املق َّدم مبقت�ضى
هذه الفقرة ،مبا يف ذلك ما ي�ستجد من �إحاالت لالخت�صا�صات.
� ُّأي �إ�شارة �إىل "طرف يف االتفاقية" �أو "�أطراف يف االتفاقية" �أو "دولة"

-3
�أو "دول" يف هذه االتفاقية تنطبق باملثل على منظمات التكامل االقت�صادي
الإقليمية ،حيثما اقت�ضى ال�سياق ذلك.

  -4ال تكون لهذه االتفاقية �أ�سبقية على � ِّأي قواعد متعار�ضة معها �صادرة
عن � ِّأي منظمة تكامل اقت�صادي �إقليمية� ،سواء اعتُمدت تلك القواعد �أو بد أ�
�سريانها قبل هذه االتفاقية �أو بعدها�( :أ) �إذا التُم�س االنت�صاف مبقت�ضى
املادة  4يف دولة ع�ضو يف تلك املنظمة وكانت جميع الدول ذات ال�صلة
مبوجب الفقرة  1من املادة  1دو ًال �أع�ضاء يف تلك املنظمة؛ �أو (ب) فيما
يتعلق باالعرتاف بالأحكام الق�ضائية بني الدول الأع�ضاء يف مثل تلك املنظمة
�أو ب�إنفاذ تلك الأحكام.

املوحدة
املادة  -13ال ُّنظم القانونية غري َّ
ُطبق فيها ُنظم
� -1إذا كان للطرف يف االتفاقية وحدتان �إقليميتان �أو �أكرث ت َّ
قانونية خمتلفة فيما يتعلق بامل�سائل التي تتناولها هذه االتفاقية ،جاز له �أن
يعلن ،وقت التوقيع �أو الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمامَّ � ،أن هذه
االتفاقية ت�سري على جميع وحداته الإقليمية �أو على واحدة فقط �أو �أكرث من
يعدل �إعالنه ب�إ�صدار �إعالن �آخر.
تلك الوحدات ،ويجوز له يف � ِّأي وقت �أن ِّ
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بو�ضوح الوحدات
ُ -2يب َّلغ الودي ُع بهذه الإعالنات ،ويجب �أن ت ِّ َ
ُبي الإعالناتُ
ٍ
الإقليمية التي ت�سري عليها االتفاقية.
ُطبق فيها ُنظم
� -3إذا كان للطرف يف االتفاقية وحدتان �إقليميتان �أو �أكرث ت َّ
قانونية خمتلفة فيما يتعلق بامل�سائل التي تتناولها هذه االتفاقية:

(�أ)
تف�سر � ُّأي �إ�شارة �إىل القانون �أو القواعد الإجرائية يف دول ٍة
َّ
ما على �أنها ت�شري ،عند االقت�ضاء� ،إىل القانون ال�ساري �أو القواعد الإجرائية
ال�سارية يف الوحدة الإقليمية ذات ال�صلة؛
تف�سر � ُّأي �إ�شارة �إىل مكان العمل يف دولة ما على �أنها ت�شري،
(ب) َّ
عند االقت�ضاء� ،إىل مكان العمل يف الوحدة الإقليمية ذات ال�صلة؛
(ج)
تف�سر � ُّأي �إ�شارة �إىل ال�سلطة املخت�صة يف تلك الدولة على �أنها
َّ
ت�شري ،عند االقت�ضاء� ،إىل ال�سلطة املخت�صة يف الوحدة الإقليمية ذات ال�صلة.
� -4إذا مل يُ�صدِ ر الطرف يف االتفاقية �إعالن ًا مبقت�ضى الفقرة  1من هذه
املادة ،اعتُربت االتفاقية �سارية على جميع الوحدات الإقليمية يف تلك الدولة.

املادة  -14بدء النفاذ
 -1يبد�أ نفاذ هذه االتفاقية بعد �ستة �أ�شهر من �إيداع ال�صك الثالث من
�صكوك الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام.
� -2إذا �ص َّدقت دولة على هذه االتفاقية �أو قبلتها �أو �أقرتها �أو ان�ضمت
�إليها بعد �إيداع ال�صك الثالث من �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو
االن�ضمام ،يبد�أ نفاذ هذه االتفاقية فيما يخ�ص تلك الدولة بعد �ستة �أ�شهر
من تاريخ �إيداع �صك ت�صديقها �أو قبولها �أو �إقرارها �أو ان�ضمامها .ويبد�أ
نفاذ االتفاقية فيما يخ�ص الوحدة الإقليمية التي ت�سري عليها هذه االتفاقية
وفق ًا للمادة  13بعد �ستة �أ�شهر على تبليغ الإعالن امل�شار �إليه يف تلك املادة.

املادة  -15التعديل
 -1يجوز ل ِّأي طرف يف االتفاقية �أن يقرتح تعدي ًال لها بتقدميه �إىل الأمني
العام للأمم املتحدة .ومن ثم يحيل الأمني العام اقرتاح التعديل �إىل الأطراف
يف االتفاقية طالب ًا منها �أن تبلغه مبا �إذا كانت ت�ؤيد فكرة عقد م�ؤمتر للأطراف
يف االتفاقية لغر�ض النظر يف االقرتاح وطرحه للت�صويت .ف�إذا �أبدى ثلث عدد
الأطراف يف االتفاقية على الأقل ،يف غ�ضون �أربعة �أ�شهر من تاريخ �إر�سال
ذلك التعديل ،ت�أييده عقد م�ؤمتر من هذا القبيل ،يدعو الأمني العام لعقد
ذلك امل�ؤمتر برعاية الأمم املتحدة.
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 -2يبذل م�ؤمتر الأطراف يف االتفاقية ق�صارى جهده للتو�صل �إىل توافق
يف الآراء ب�ش�أن كل تعديل .و�إذا ما ا�ستُنفدت كل اجلهود الرامية �إىل حتقيق
توافق يف الآراء دون التو�صل �إىل ذلك التوافق ،فيلزم ،كمالذ �أخري العتماد
وامل�صوتة
التعديل ،موافقة �أغلبية ثلثي الأطراف يف االتفاقية احلا�ضرة
ِّ
يف امل�ؤمتر.
ت�صدق
 -3يحيل الوديع التعديل املعتمد �إىل جميع الأطراف يف االتفاقية لكي ِّ
تقره.
عليه �أو تقبله �أو َّ
 -4يبد�أ نفاذ التعديل املعتمد بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ �إيداع ال�صك
الثالث من �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار .وي�صبح التعديل،
ملزم ًا للأطراف يف االتفاقية التي �أبدت موافقتها على
عند بدء نفاذهِ ،
االلتزام به.
يقره بعد �إيداع
 -5عندما ِّ
ي�صدق طرف يف االتفاقية على تعديل �أو يقبله �أو ُّ
ال�صك الثالث من �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار ،يبد�أ نفاذ ذلك
يخ�ص ذلك الطرف يف االتفاقية بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ �إيداع
التعديل فيما ُّ
�صك ت�صديقه �أو قبوله �أو �إقراره.

املادة  -16االن�سحاب
 -1يجوز للطرف يف االتفاقية �أن يعلن ان�سحابه من هذه االتفاقية ب�إ�شعار
يوجه �إىل الوديع كتاب ًة .ويجوز �أن يقت�صر االن�سحاب على بع�ض الوحدات
ر�سمي َّ
املوحدة التي ت�سري عليها هذه االتفاقية.
الإقليمية ذات ال ُّنظم القانونية غري َّ
 -2ي�سري مفعول االن�سحاب بعد � 12شهر ًا على تل ِّقي الوديع �إ�شعار ًا به .و�إذا
ُح ِّددت يف الإ�شعار فرتة �أطول لبدء نفاذ االن�سحاب ،في�سري مفعول االن�سحاب
وي�ستمر انطباق
عند انق�ضاء تلك الفرتة الأطول بعد تل ِّقي الوديع ذلك الإ�شعار.
ُّ
هذه االتفاقية على اتفاقات الت�سوية املربمة قبل بدء �سريان مفعول االن�سحاب.
ُح ِّررت هذه االتفاقية يف �أ�صل واحد تت�ساوى ن�صو�صه الإ�سبانية والإنكليزية
والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية يف احلجية.
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