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  لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة السابعة واألربعون

  2014متوز/يوليه  25-7، نيويورك
  

 تسوية المنازعات التجارية    
  

 دليل األونسيترال بشأن اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية   
      )1958وتنفيذها (نيويورك، 

    رة من األمانةكِّ مذ     
ــــا الثانيــــةوفقــــاً ملــــد  -1 واحلاديــــة  )3(واحلاديــــة والثالثــــني )2(والثالثــــة )1(اوالت اللجنــــة يف دورا

لتعمـــيم املعلومـــات الـــيت روَّجـــت فيهـــا  )6(واخلامســـة واألربعـــني، )5(والرابعـــة واألربعـــني )4(واألربعـــني
بشـــأن االعـــرتاف بقـــرارات التحكـــيم األجنبيـــة  1958تحقيـــق املواءمـــة يف تطبيـــق اتفاقيـــة عـــام لو 

("اتفاقيـــة نيويـــورك")، وكـــذلك إلعـــداد دليـــل خبصـــوص تلـــك االتفاقيـــة، حتتـــوي هـــذه  )7(يـــذهاوتنف
ـا السادسـة واألربعـني، طلبـت اللجنـ ا على نص دليـل اتفاقيـة نيويـورك. ويف دور  ةُ املذكِّرة وإضافا

                                                           
 .107الفقرة ، )A/7618( 18، امللحق رقم والعشرون الرابعةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )1(  

  أيضاً انظر  .151)، الفقرة A/8017( 17والعشرون، امللحق رقم  اخلامسةالدورة املرجع نفسه،   )2(  
  .A/CN.9/42الوثيقة 

 .234)، الفقرة A/53/17( 17امللحق رقم الثالثة واخلمسون، الدورة املرجع نفسه،   )3(  

  ، )Corr.1و A/63/17(والتصويب  17 ، امللحق رقمالثالثة والستونالدورة املرجع نفسه،   )4(  
 .360و 355الفقرتان 

 .252 ةالفقر )، A/66/17( 17، امللحق رقم السادسة والستونالدورة املرجع نفسه،   )5(  

 .136و 135)، الفقرتان A/67/17( 17الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )6(  

  .4739، الرقم 330، اجمللد املعاهدات ةجمموع األمم املتحدة،  )7(  
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يل إليها الدليل، إْن مسحت املوارد بذلك، لكي تواصل النظـر يف وضـعية الـدل إىل األمانة أن حتيل
  )8(وكيف ينبغي نشره.

إرشـــادات توجيهيـــة بشـــأن  ة املوضـــوع، فـــإنَّ مســـألة تـــوفرييـــوعلـــى ســـبيل الرجـــوع إىل خلف  -2
ا األوىل فعـًال. وعلـى سـبيل املثـال،  اتفاقية نيويورك ما زالت على جدول أعمال اللجنة منذ دورا

ــا الثانيــة يف عــام  هــو أن  ع مســار يـُتَّبــعأجنــكــان الــرأي الســائد عمومــاً أنَّ "، 1969خــالل دور
تُفسَّـر  لالتفاقيـات القائمـة، ألنَّ تلـك االتفاقيـات العمليـنيتُعىن اللجنة مبشاكل التطبيق والتفسـري 

ــد بقـــدر  ،بطرائــق خمتلفــة وســوف يكــون مــن املستحســن التشــجيع علــى تفســريها علــى حنــو موحَّ
تعلـق بتفسـري املـادة الثانيـة اإلمكان. وُأشري على وجه اخلصـوص إىل الصـعوبات الـيت تُواجـه فيمـا ي

ـــوقـــد  )9(".1958مـــن اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة لعـــام  داً يف الـــدورة الثالثـــة للجنـــة يف عـــام د جمـــدَّ أُكِّ
ـــة نيويـــورك تطبيقـــاً موحـــداً. مثَّ علـــى ا )10(1970 خـــالل  ستحســـان معاجلـــة مســـألة تطبيـــق اتفاقي

 اة قـد أصـبحت عـامًال أساسـيًّ تفاقيـ، لـوحظ أنَّ اال1998الدورة احلادية والثالثني للجنـة يف عـام 
ال غـــىن عنـــه يف تيســـري التجـــارة الدوليـــة، وأنـــه إىل جانـــب مســـألة اشـــرتاع االتفاقيـــة يف التشـــريعات 
ســـوف يكـــون مـــن املفيـــد أن تنظـــر أيضـــاً اللجنـــة يف مســـألة تفســـريها. ومـــن شـــأن النظـــر يف هـــذه 

، أن يســاعد علــى الــرتويج لالتفاقيــة أن تعــدَّها األمانــة هلــذا الغــرضاملســائل، مــع املعلومــات املزمــع 
املعلومـــات عـــن تفســـري أنَّ  وعلـــى تيســـري اســـتخدامها علـــى املهنيـــني املمارســـني. وقـــد ُشـــدِّد علـــى

هـــي اهليئـــة  االتفاقيـــة ليســـت متاحـــة يف مجيـــع اللغـــات الرمسيـــة لألمـــم املتحـــدة، وأنَّ اللجنـــة مـــن مثَّ 
  )11(املناسبة إلعدادها.

ـــا ونظـــرت  -3 ، يف تقريـــر كتـــايب بشـــأن 2008احلاديـــة واألربعـــني، عـــام  اللجنـــة خـــالل دور
تنفيــذ الــدول التفاقيــة نيويــورك، وتفســري تلــك االتفاقيــة وتطبيقهــا، واالشــرتاطات  مشــروع يشــمل

، اتفاقيـــة نيويـــوركواإلجـــراءات الـــيت وضـــعتها الـــدول إلنفـــاذ قـــرارات التحكـــيم الصـــادرة مبقتضـــى 
). Add.1و A/CN.9/656ل أطــراف يف تلــك االتفاقيــة (دو  108اســتناداً إىل الــردود الــيت أرســلتها 

ـــا تنتاجات الـــواردة يف التقريـــر، مالحِ ويف تلـــك الـــدورة، رحَّبـــت اللجنـــة بالتوصـــيات واالســـ ظـــًة أ
دة وتنفيـذها تفسـريها بصـيغة موحَّـمبزيد مـن العمـل لتعزيـز فيها أبرزت اجملاالت اليت قد يلزم القيام 

  .العَّ على حنو ف

                                                           
 .140)، الفقرة A/68/17( 17رقم ، امللحق الثامنة والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )8(  

  .107)، الفقرة A/7618( 18الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والعشرون، امللحق رقم   )9(  
  .152و 151)، الفقرتان A/8017( 17اخلامسة والعشرون، امللحق رقم الدورة املرجع نفسه،   )10(  
 .234ة )، الفقر A/53/17( 17امللحق رقم  ،الثالثة واخلمسونالدورة املرجع نفسه،   )11(  
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أنــه ينبغــي القيــام بعمــل إلزالــة التضــارب القــانوين يف هــذا اجملــال أو لجنــة علــى واتَّفقــت ال  -4
اللجنــة عمومـــاً أنــه يُفـــرتض أن يــتمخض املشـــروع عــن وضـــع دليــل بشـــأن  ورأتللحــدِّ مــن أثـــره. 

 وارتُئــي أنَّ ذلــك الــدليل ميكــناتفاقيــة نيويــورك، يهــدف إىل تعزيــز التوحيــد يف تفســريها وتطبيقهــا. 
عــن عــن القصــور يف تنفيــذها أو النــاتج القــانوين لِّ املشــاكل يف انعــدام اليقــني أن يســاعد علــى حــ
ا عــن روح مــن خمــاطر  دَّ حيــ، وميكــن أن اتنفيــذها تنفيــذاً جزئيًّــ احتمــال أن حتيــد الــدول يف ممارســا

االتفاقية. وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تدرس جدوى إعداد دليل مـن هـذا القبيـل. كمـا اتَّفقـت 
يف تلــك الــدورة علــى أنــه ميكــن، إذا مسحــت املــوارد، أن تشــمل أنشــطة األمانــة يف ســياق اللجنــة 

برناجمهــا اخلــاص باملســاعدة التقنيــة تعمــيم معلومــات عــن التفســري القضــائي التفاقيــة نيويــورك، ممــا 
ا لدعم االتفاقية.   )12(يكمِّل على حنو مفيد سائر األنشطة املضطلع 

ـــة يف دورتيهـــاو   -5  2011عـــامي يف الرابعـــة واألربعـــني واخلامســـة واألربعـــني،  أُعلمـــت اللجن
، بـــأنَّ األمانـــة تضـــطلع مبشـــروع يتعلـــق بإعـــداد دليـــل بشـــأن اتفاقيـــة نيويـــورك، يف تعـــاون 2012و

وج. بريمـان (كليـة  قـوق يف جامعـة سـيانس بـو الفرنسـية)غايار (كليـة احل وثيق مع خبريين مها إ.
املشـــروع. وأُبلغـــت  ذلـــكفريقـــي حبـــث للعمـــل علـــى  نشـــآيف جامعـــة كولومبيـــا)، اللـــذين أاحلقـــوق 

مع فريقي البحث التابعني هلما وبدعم مـن األمانـة، ، اللجنة بأنَّ السيدين غايار وبريمان قد أنشآ
لومـــات يف ســـياق مـــا ُجيمـــع مـــن مع) جلعـــل www.newyorkconvention1958.org( ايًّ بكشـــموقعـــاً 

الع العــام. وهــذا املوقــع الشــبكي يهــدف إىل إعــداد الــدليل املتعلــق باتفاقيــة نيويــورك متاحــاً لالطِّــ
ــــ  اًال، بتــــوفري معلومــــات مفصَّــــلة عــــن تفســــري الــــدولداً وفعَّــــالــــرتويج لتطبيــــق االتفاقيــــة تطبيقــــاً موحَّ

نَّ أمانتهـا تعتــزم احلفـاظ علــى صــلة . وأُبلغــت جلنـة األونســيرتال أيضـاً بــأااألطـراف لالتفاقيــة قضـائيًّ 
الســـوابق القضـــائية املســـتندة إىل  قاعـــدة بيانـــات األونســـيرتال عـــنوثيقـــة بـــني القضـــايا اجملموعـــة يف 

والقضــــايا املتاحــــة يف املوقــــع الشــــبكي  نصــــوص األونســــيرتال ("قاعــــدة بيانــــات نظــــام كــــالوت")
ـــــا اخلامســـــة وأعر  )13(ص إلعـــــداد الـــــدليل املتعلـــــق باتفاقيـــــة نيويـــــورك.املخصَّـــــ بـــــت اللجنـــــة يف دور

وللعمـل خبصـوص اتفاقيـة نيويـورك عن تقديرها إلنشـاء املوقـع الشـبكي  2012يف عام واألربعني 
الذي اضطلعت به األمانة واخلبريان املذكوران وفريقامهـا البحثيـان، وطلبـت إىل األمانـة أن تواصـل 

  )14(ك.جهودها الرامية إىل إعداد الدليل املتعلق باتفاقية نيويور 
                                                           

  )، Corr.1و A/63/17( والتصويب 17، امللحق رقم الثالثة والستونالدورة املرجع نفسه،   )12(  
 .360و 355الفقرتان 

الدورة واملرجع نفسه، ؛ 252 ة)، الفقر A/66/17( 17والستون، امللحق رقم  السادسةالدورة املرجع نفسه،   )13(  
 .135الفقرة  ،)A/67/17( 17ن، امللحق رقم السابعة والستو 

 .136 ة)، الفقر A/67/17( 17والستون، امللحق رقم  السابعةالدورة املرجع نفسه،   )14(  
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ــا السادســة واألربعــني ،أحاطــت اللجنــة علمــاً و   -6 ، بقــرار اجلمعيــة 2013يف عــام  يف دور
، الـــذي ســـلَّمت فيـــه اجلمعيـــة بقيمـــة 2007كـــانون األول/ديســـمرب   6، املـــؤرَّخ 62/65العامـــة 

التحكــيم كوســيلة لتســوية املنازعــات الــيت تنشــب يف العالقــات التجاريــة الدوليــة علــى حنــو يســاعد 
ـــزامـــة عالقـــات جتاريـــة متوائمـــة علـــى إق ز ســـيادة زِّ والتنميـــة علـــى الصـــعيد الـــدويل ويعـــ التجـــارة وحيفِّ

القــانون علــى الصــعيدين الــدويل والــوطين، وأعربــت عــن اقتناعهــا بــأنَّ اتفاقيــة نيويــورك قــد عــزَّزت 
ســـوية احـــرتام التعهـــدات امللزِمـــة، وبثـَّــت الثقـــة يف ســـيادة القـــانون، وكِفلـــت املعاملـــة املنصـــفة يف ت

طلبــت إىل األمــني العــام أن  املنازعــات الــيت تنشــب بشــأن احلقــوق وااللتزامــات التعاقديــة، ومــن مثَّ 
يبذل مزيداً من اجلهد يف سبيل الرتويج لالنضمام إىل االتفاقية على نطاق واسـع وتعزيـز تفسـريها 

  )15(ال.بصورة موحدة وتنفيذها بشكل فعَّ 
كــانون الثاين/ينــاير  13املــؤرَّخ  66/94ة، يف قرارهــا أنَّ اجلمعيــة العامــوجيــدر التــذكري بــ  -7

 مانـة العامـة مواصـلة جهودهـا سـعياً ، الحظت مع التقدير قرار اللجنة بـأن تطلـب إىل األ2012
مــع "، 68/106كمــا الحظــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا  )16(إىل إعــداد دليــل بشــأن االتفاقيــة.

ــــدف فيهــــا إىل  تــــرويج ســــبيل التطبيــــق املوحــــد والفعــــال التفاقيــــة التقــــدير مشــــاريع اللجنــــة الــــيت 
خــرباء دوليــني، مــن  نيويــورك، [...] مبــا يف ذلــك إعــداد دليــل بشــأن االتفاقيــة، بتعــاون وثيــق مــع

  ".تُعقد مستقبًال، لكي تنظر فيه ةٍ يف دور  املزمع تقدميه إىل اللجنة
ــا السادســة واألربعــني، مقتطــف   -8 مــن الــدليل اخلــاص وكــان معروضــاً علــى اللجنــة، يف دور

). وأُبـديت شـواغل مثارهـا أنَّ مـن شـأن الـدليل أن A/CN.9/786باتفاقية نيويورك لكي تنظر فيه (
ــ أالَّ  علــى وجــود تفضــيل لــبعض اآلراء علــى أخــرى، ومــن مثَّ  لَّ يــد داً لتوافــق آراء دويل يكــون جمسِّ

أن يُنشــر بــه الــدليل. بشــأن تفســري اتفاقيــة نيويــورك. ولــذلك، أُثــريت مســألة الشــكل الــذي ميكــن 
وردًّا علـى ذلـك، ذُكـر أنَّ الـنهج الصـياغي املتَّبــع يف إعـداد مشـروع الـدليل مشـابه للـنهج املتَّبــع يف 

ا، مثــل نبــذة الســوابق القضــائية املســتندة إىل  وأإعــداد أدلــة أخــرى صــادرة عــن األونســيرتال  نُبــذا
؛ وكمـــا هـــو مبـــنيَّ يف تصـــدير الـــدليل، عقـــود البيـــع الـــدويل للبضـــائع اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة بشـــأن

ـــدُّ  ي(انظـــر فيمـــا يلـــ ـــة نيويـــورك ال يُع ـــ أدنـــاه)، فـــإنَّ دليـــل األونســـيرتال بشـــأن اتفاقي ـــة ة مر حجَّ جعي
ـــ  التفســـري املـــراد إســـناده ألحكـــام مبفردهـــا، بـــل يصـــلح بـــاألحرى أداة مرجعيـــةمســـتقلة تبـــنيِّ  ع جتمِّ

                                                           
 .136ة )، الفقر A/68/17( 17والستون، امللحق رقم  الثامنةالدورة املرجع نفسه،   )15(  

، الذي الحظت فيه اجلمعية 2013ن الثاين/يناير كانو   14املؤرَّخ  67/89انظر أيضاً قرار اجلمعية العامة   )16(  
دف إىل ترويج سبيل التطبيق املوحَّ  د الفعَّال التفاقية االعرتاف العامة "مع التقدير مشاريع اللجنة اليت 

مبا يف ذلك إعداد  )16(،1958حزيران/يونيه  10بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها، املربَمة يف نيويورك يف 
 ".االتفاقية دليل بشأن
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الواليات القضائية. والغرض املنشود من الدليل من عة من القرارات الصادرة عن عدد طائفة متنوِّ 
هو تقدمي املساعدة يف تعميم املعلومات عن اتفاقية نيويـورك، واملضـي قُـدماً يف اعتمادهـا وكـذلك 

ــري تفســ ال. وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإنَّ املقصــود مــن الــدليل هــو مســاعدة د وتنفيــذها الفعَّــها املوحَّ
رســني واألكــادمييني واملســؤولني احلكــوميني علــى االســتفادة مبزيــد القضــاة واحملكَّمــني واملهنيــني املما

  من الكفاءة من السوابق القضائية املتعلقة باالتفاقية.
ــا الســابعة واألربعــني مــن وقــد طلبــت اللجنــة إىل األمانــة تقــدمي الــدليل إليهــا خــال  -9 ل دور
ـــدليل وكيفيـــة نشـــره.أ هـــذه  حتتـــويلطلـــب، وعمـــًال بـــذلك ا )17(جـــل مواصـــلة النظـــر يف وضـــعية ال

هـذه املـذكِّرة. إىل ا الدليل بشأن مواد االتفاقيـة فـريد يف اإلضـافات أمَّ الوثيقة على تصدير الدليل. 
  .A/CN.9/786ويرد نص الدليل بشأن املادة السابعة يف الوثيقة 

    
  دليل األونسيترال الخاص باتفاقية نيويورك -تصدير 

  حدة بشأن التحكيم التجاري الدولي، المعقود في من الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المت
كانون   6المؤرَّخ  62/65، الملحقة بقرار الجمعية العامة 1958حزيران/يونيه  10

  2007األول/ديسمبر 
 واحدة مـن أهـم معاهـدات األمـم املتحـدة يف جمـال القـانون التجـاريهي اتفاقية نيويورك   -1

، 1958حزيران/يونيــه  10ها مــؤمتر دبلوماســي ُعقــد يف أنَّ االتفاقيــة، الــيت اعتمــد الــدويل. ومــع
ا األمم املتحدة قبـل إنشـاء جلنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل (األونسـيرتال) ، قد أعدَّ

ـــدُّ  ـــة يُع أ مـــن برنـــامج عمـــل األونســـيرتال. وهـــذه جـــزءاً ال يتجـــزَّ  فـــإنَّ العمـــل علـــى الـــرتويج لالتفاقي
ــا صــك يــوّفر األســس للتحكــيم الــدويل، وتتطلــب مــن  ــا علــى نطــاق واســع بأ االتفاقيــة معــرتف 

اتفـــاق علـــى التحكـــيم عنـــدما تُعـــرض  حمـــاكم الـــدول املتعاقـــدة فيهـــا أن تقضـــي بإنفـــاذ مفعـــول أيِّ 
أن تعــــرتف بقــــرارات عليهــــا دعــــوى منازعــــة بشــــأن مســــألة مشــــمولة باتفــــاق التحكــــيم، وكــــذلك 

ــأْن التحكــيم الــيت تصــدر يف دول أخــرى و  ذها، رهنــاً باســتثناءات حمــدودة معيَّنــة. وقــد دخلــت تنفِّ
، وحــىت تــاريخ اليــوم بلــغ عــدد الــدول األطــراف 1959حزيران/يونيــه  7النفــاذ يف  زاالتفاقيــة حيِّــ
  طرفاً. دولةً  150يف االتفاقية 

 62/65، القـــرار 2007انون األول/ديســـمرب كـــ  6وقـــد اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة، يف   -2
ــ زاعات الــيت تنشــب يف العالقــات التجاريــة ـالــذي ســلَّمت فيــه بقيمــة التحكــيم كوســيلة لتســوية الن

                                                           
 .140)، الفقرة A/68/17( 17ون، امللحق رقم عية العامة، الدورة الثامنة والستالوثائق الرمسية للجم  )17(  
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عالقــات جتاريـة متوائمــة، وحتفيــز التجــارة الدوليــة،  الدوليـة علــى حنــو مــن شـأنه أن يســهم يف إقامــة
ويل والـــوطين. وأعربـــت اجلمعيـــة العامـــة عـــن وتطـــوير ســـيادة القـــانون وتعزيزهـــا علـــى الصـــعيدين الـــد

الثقـــة يف ســـيادة القـــانون،  دات امللزِمـــة، وتبـــثّ ز احـــرتام التعّهـــاتفاقيـــة نيويـــورك تعـــزِّ  اقتناعهـــا بـــأنَّ 
مــات التعاقديــة. اوتكفــل املعاملــة املنِصــفة يف تســوية املنازعــات الــيت تنشــب بشــأن احلقــوق وااللتز 

مـن اجلهــود علــى الصـعيد الــوطين وصــوًال إىل االنضــمام بــذل مزيــد  وشـدَّدت اجلمعيــة علــى ضـرورة
ال. كمـا أعربـت اجلمعيـة العاملي إىل االتفاقية، مع تفسـريها بصـورة موحَّـدة وتنفيـذها علـى حنـو فعَّـ

الــيت ليســت بعــُد أطرافــاً يف االتفاقيــة أطرافــاً فيهــا يف أقــرب  العامــة عــن أملهــا يف أن تصــبح الــدول
تمتُّع الشامل للجميع بالتيقُّن القانوين الذي توفِّره االتفاقيـة، وأن وقت، مما من شأنه أن يضمن ال

يقلِّــــل مــــن مقــــدار اجملازفــــة والتكــــاليف فيمــــا يتصــــل باملعــــامالت التجاريــــة، فتعــــّزز بــــذلك التجــــارة 
  الدولية. 

وطلبـــت اجلمعيـــة العامـــة إىل األمـــني العـــام أن يبـــذل مزيـــداً مـــن اجلهـــد يف ســـبيل الـــرتويج   -3
ـ  االتفاقية على نطاق أوسع وتعزيز تفسريهالالنضمام إىل ال. دة وتنفيـذها بشـكل فعَّـبصـورة موحَّ

ذا الطلب. دف الوفاء    وقد أُعدَّ دليل األونسيرتال بشأن اتفاقية نيويورك 
    

    التفسير الموحَّد لصكوك األونسيترال زتعزي    
وات الالزمــة لفهــم الصــكوك تضــطلع األونســيرتال، وفقــاً للواليــة املســندة هلــا، بإعــداد األد  -4

  اليت تضعها فهماً تاماً ولتفسريها تفسرياً موحداً.
) www.newyorkconvention1958.orgالشـــــبكي (املوقــــع  هــــي الوســــائل إحــــدى هــــذهو   -5

يــل األونســيرتال بشــأن اتفاقيــة الــيت ُمجعــت إلعــداد دل املعلومــاتُ  للعمــومأُنشــئ لكــي تُتــاح الــذي 
هامــة مــن اجتهــادات التفســري القضــائي التفاقيــة نيويــورك مــن جانــب  جمموعــةنيويــورك. وبإتاحــة 

الدول األطراف، وكذلك املعلومات عن التصديق على االتفاقية حيثما أُتيحت، يـوفِّر هـذا املوقـع 
املعلومـــات  كـــادمييني ثـــروة مـــنالشـــبكي للمشـــرِّعني والقضـــاة واملهنيـــني املمارســـني واألطـــراف واأل

للقـرار الفقهية الدينامية واملتنامية دوماً. وهو حيتوي، فيما يتعلق بكل قضية، علـى الـنص الكامـل 
ـ ا، وعلى ترمجة القـرار حيثمـا كـان ذلـك وارداً، وكـذلك علـى ملخَّ ص للقضـايا. كمـا الصادر بشأ

ــل القضــايا الــيت ُجتمَّــ كــالوت (الســوابق القضــائية املســتندة إىل   ع يف قاعــدة بيانــات نظــامأنــه يكمِّ
نصـــوص األونســـيرتال) ويصـــلح الســـتخدامه أداة مرجعيـــة رئيســـية يســـتند إليهـــا دليـــل األونســـيرتال 

  بشأن اتفاقية نيويورك.
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ويعرض دليل األونسيرتال بشأن اتفاقية نيويورك املعلومات عن االتفاقية حبسـب موادهـا.   -6
راء آلإبــراز امــع القضــائية ذات الصــلة باملــادة ذات الصــلة  علــى مــوجز للســابقة حيتــوي كــل قســمف

تبـاين يف النهـوج املتَّبعـة. وقـد أُعـدَّ الـدليل باسـتخدام القـرارات املـذكورة  الشائعة واإلبـالغ عـن أيِّ 
ذلك غريهـــــــا مـــــــن القـــــــرارات وكـــــــ )،www.newyorkconvention1958.orgالشـــــــبكي (يف املوقـــــــع 

ا يف احلواشي.هَ املستش   د 
 تبيــــانيف  ولكــــنَّ دليــــل األونســــيرتال بشــــأن اتفاقيــــة نيويــــورك ال يشــــكِّل مرجعيــــًة مســــتقلةً   -7

التفسري املراد األخذ به خبصوص فرادى األحكام، بـل هـو يصـلح السـتخدامه أداة مرجعيـة جتّمـع 
مــن الواليــات القضــائية. والغــرض مــن الــدليل هــو  طائفــة واســعة مــن القــرارات املســتمدَّة مــن عــدد

تمادهــــا، وكــــذلك املســــاعدة علــــى تعمــــيم املعلومــــات عــــن اتفاقيــــة نيويــــورك ومواصــــلة الــــرتويج الع
ـــلتفســـريها بصـــيغة مو  ـــحَّ ال. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، يُقصـــد مـــن الـــدليل دة وتنفيـــذها علـــى حنـــو فعَّ

واملســـــؤولني احلكـــــوميني علـــــى  كـــــادميينيمســـــاعدة القضـــــاة واحملكَّمـــــني واملهنيـــــني املمارســـــني واأل
  االستفادة مبزيد من الفعالية من السوابق القضائية ذات الصلة باالتفاقية.

    
    المساهمات ب إقرار    

 جـــاء الـــدليل نتيجـــة للتعـــاون املثمـــر بـــني الســـيد إميانويـــل غايـــار والســـيد جـــورج بريمـــان،  -8
ادت الطبعة األوىل من الـدليل، الـيت أُعـدَّت يف األونسيرتال. وقد استف ةوفريقيهما البحثيني، وأمان

، استفادة كبرية من جهود املسامهني التالني: معهد التحكيم التابع لغرفـة 2014-2013الفرتة 
 Associação)؛ والرابطــــة الربازيليــــة للطلبــــة الدارســــني للتحكــــيم (SCCالتجــــارة يف اســــتكهومل (

Brasileira de Estudantes de Arbitragem) (ABEArbومركــز القــاهرة اإلقليمــي للتحكــيم  )؛
ومركـز وثـائق احملكمـة العليـا اإليطاليـة؛ ومؤسسـة التحكـيم األملانيـة )؛ CRCICAالتجاري الـدويل (

)Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.) (DIS القضـائية )؛ ودار نشـر السـوابق
ديــــة يف أســــرتاليا؛ واحملكمــــة العليــــا يف أســــرتاليا؛ االحتا واحملكمــــة)؛ DSP Publishingالتجاريــــة (

)؛ ومركـز نيويـورك للتحكـيم الـدويل ICLRومؤسسة اجمللس املوحَّد لنشر تقـارير القضـايا القانونيـة (
)NYIAC) ؛ واألمانـــة الدائمـــة ملنظمـــة مواءمـــة قـــوانني األعمـــال يف أفريقيـــا(OHADA ؛ ومجهوريـــة(

وب أســرتاليا؛ واحملكمــة العليــا يف تســمانيا؛ ومؤسســة مطبعــة ينو؛ واحملكمــة العليــا جلنــشــتيت وكــانتون
احملكمــة الشــعبية (احملكمــة الشــعبية العليــا يف مجهوريــة الصــني الشــعبية)؛ واحملكمــة العدليــة يف واليــة 

بييـرتو مـن شـركة  ودومينيكـو دي)؛ Tribunal de Justiça do Estado de São Pauloسـان بـاولو (
ـــاFreshfields Bruckhaus Deringer LLP(احملامـــاة  ـــامينن مـــن شـــركة احملامـــاة -)؛ وآن ـــا ت ماري

)Hannes Snellman Attorneys Ltd وجوسـتيناسونيكي ك. كرياميوس (كرياميـوس وشـريكه)؛ )؛ 
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جيـي (جـان) هوانـغ،  ةوالربوفسور )؛ Motieka & Audzeviciusياروسيفيكيوس من شركة احملاماة (
مشـــاركة للقـــانون، مـــديرة إدارة الشـــؤون اخلارجيـــة يف معهـــد يف العلـــوم القضـــائية، أســـتاذة  ةدكتـــورا

معهــد كليــة القــانون،  ليــزا تشــني، عميــدة ةالقــانون؛ الربوفســور  ة، كليــشــنغهاي للتجــارة اخلارجيــة
، مستشــــارة لشــــؤون )MCIArbصــــويف ثيمــــاالدزه (و شــــنغهاي للتجــــارة اخلارجيــــة، كليــــة القــــانون؛ 
) JILEPاالســـتقالل القضـــائي والتمكـــني القـــانوين ( الســـبل البديلـــة يف تســـوية املنازعـــات، مشـــروع

ــ ذه معهــد اإلدارة للشــرق والغــرب، جورجيــا)؛ وكريســتوف ليبشــري (فولــف ثــايس، فيينــا، الــذي ينفِّ
-CMS Cameron McKenna LLP)؛ وديـان دراغييـف (ZPG Avocatsالنمسا)؛ وشارل بونسـيه (

Bulgaria Branch) ؛ وغرانـــت هريولـــت(Edward Nathan Sonnenbergs ؛ ودوارتـــه جورجيـــا(
  )؛ وشبكة مراسلي نظام "كالوت".BCH Advogadosوهنريكيس (

  


