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(])A/73/496

 - 198/73اتفاقية األمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة
إن الجمعية العامة،
إذ تشي ييير إىل قرارها ( 2205د )21-املؤرخ  17كانون األول/ديس ـ ــم  1966الذي أنشـ ـ ـ
مبوجبه جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل وعهد إليها ب ن تواص ــت التنس ــيي والتوريد التدر ي
للقانون التجاري الدويل وأن تراعي ،يف هذا الص ـ ــدد ،مص ـ ــا ،ويا الش ـ ــبود ،و اص ـ ــة ـ ــبود البلدان
النامية ،يف إمناء التجارة الدولية إمناء كبرياً،

وإذ تشي ي ييير ي ي ي ييا إىل قرارها  18/57املؤرخ  19تش ـ ـ ـ ـرين الربا /نو م  2002الذي الرظت
يه اعتماد اللجنة للقانون النموذجي بش ـ ـ ـ ـ ن التو يي التجاري الدويل( ،)1وأعربت عن اقتناعها ب ن القانون
النموذجي وقواعــد األونسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال للتو يي( )2املوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مــا يف قرارهــا  52/35املؤرخ  ٤كــانون األول/
ديس ــم  ،1980يس ــامان مس ــامة كبرية يف ت س ــي إوار قانو متوانم لتس ــوية املنا عا ال تنشـ ـ يف
البالقا التجارية الدولية على حنو يتسم باإلنصاف والكفاءة،
وإذ تس ي ي م بقيمة الوس ـ ــاوة كوس ـ ــيلة للتس ـ ــوية الودية للمنا عا ال تنشـ ـ ـ يف س ـ ــيا البالقا
التجارية الدولية،

_________________

( )1القرار  ،18/57املر ي.
( )2الوثاني الرمسية للجمبية البامة ،الدورة الربالربة واخلمسـون ،امللحي رقم  ،)A/35/17( 17الفقرة 106؛ انظر أيضـاً رولية جلنة
األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ،اجمللد احلادي عشر ،1980 :اجلزء الربالث ،املر ي الربا .
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واقتناعا منها ب ن اعتماد اتفاقية بش ـ ـ ـ ـ ن اتفاقا التسـ ـ ـ ــوية الدولية املنبربقة من الوسـ ـ ـ ــاوة ،تكون
مقبولة للدول مبختلف نُظمها القانونية واالجتماعية واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نه أن يكمت اإلوار القانو
ا حلايل بش ن الوساوة الدولية ويساهم يف إقامة عالقا اقتصادية دولية متناغمة،
وإذ تشييير إىل َّ
أن املقص ــود من قرار اللجنة القياى على حنو متزامن بدعداد مش ــروة اتفاقية بشـ ـ ن
اتفاقا التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية الدولية املنبربقة من الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوة ،وتبديت القانون النموذجي للتو يي التجاري الدويل،
هو اس ــتيباد تلف مس ــتويا اخل ة اخلاص ــة بالوس ــاوة يف واليا قض ــانية تلفة ،وتزويد الدول مببايري
متَّس ــقة بش ـ ن إنفاذ اتفاقا التس ــوية الدولية املنبربقة من الوس ــاوة ع احلدود ،من دون إردا أي توقا
ب َّن الدول املهتمة ستبتمد أيًّا من َّ
الصك ْ (،)3
وإذ تالحظ مع االرتياح أن إعداد مش ــروة االتفاقية قد ض ــا للمداوال الواجبة وأنه اس ــتفاد
من املشاورا ما احلكوما وما املنظما احلكومية الدولية واملنظما غري احلكومية،

وإذ تحيط ع ما بقرار اللجنة يف دورهتا احلادية واخلمس ـ ـ عرر مش ــروة االتفاقية على اجلمبية
البامة للنظر يه(،)٤
وإذ تحيط ع ما مع االرتياح مبشروة االتفاقية الذي وا قت عليه اللجنة(،)5
وإذ تعرب عن تقديرها حلكومة سنغا ورة لبرضها استضا ة رفت توقيا االتفاقية يف سنغا ورة،
 - 1تثني على جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل إلعداد مش ـ ــروة االتفاقية بشـ ـ ـ ن
اتفاقا التسوية الدولية املنبربقة من الوساوة؛
 - 2تعتمد اتفاقية األمم املتحدة بش ـ ـ ـ ـ ـ ن اتفاقا التس ـ ـ ـ ـ ــوية الدولية املنبربقة من الوس ـ ـ ـ ـ ــاوة،
الواردة يف مر ي هذا القرار؛
 - 3تأذن بتنظيم رفت لفتح باد التوقيا على االتفاقية يُبقد يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنغا ورة ،يف  7آد/
أغسط  ،2019وتوصي ب ن تبرف االتفاقية باسم ”اتفاقية سنغا ورة بش ن الوساوة“؛
 - ٤تدعو احلكوما ومنظما التكامت االقتصـ ــادي اإلقليمية ال ترغع يف تبزيز اإلوار
القانو لتسوية املنا عا الدولية إىل النظر يف أن تصبح أورا اً يف االتفاقية.

اجللسة البامة 62
 20كانون األول/ديسم 2018

_________________

( )3الوثاني الرمسية للجمبية البامة ،الدورة الربانية والسـ ـ ــببون ،امللحي رقم  ،)A/72/17( 17الفقرتان 239-238؛ انظر أيض ـ ـ ــا
الوثيقة  ،A/CN.9/901الفقرة .52
( )٤الوثاني الرمسية للجمبية البامة ،الدورة الربالربة والسببون ،امللحي رقم  ،)A/73/17( 17الفقرة .٤9
( )5املرجا نفسه ،املر ي األول.
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المرفق
اتفاقية األمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة
الديباجة

َّ
إن األطراف في هذه االتفاقية،

إذ تدرك ما للوسـ ـ ـ ـ ـ ــاوة كطريقة لتسـ ـ ـ ـ ـ ــوية املنا عا التجارية ،ال تطلع يها أوراف يف منا عة
من ــخر آ ر أو أ ــخام آ رين مس ــاعدهتا يف س ــبيها لتس ــوية املنا عة وديًّا ،من قيمة كبرية للتجارة
الدولية،
وإذ تالحظ َّ
أن الوسـ ـ ـ ـ ــاوة باتت تُسـ ـ ـ ـ ــتخدى با دياد يف املبامال التجارية الدولية واحلية كبديت
للتقاضي،
وإذ ترى َّ
أن اس ــتخداى الوس ــاوة يبود بفواند كبرية ،مربت تقليت احلاال ال تفض ــي يها املنا عة
إىل إهناء البالقة التجارية ،وتيس ـ ـ ـ ــري إدارة املبامال الدولية من جانع األوراف التجارية ،وتقيي و ورا
للدول يف جمال إقامة البدالة،
واقتناعا منها ب َّن وضـ ـ ـ ـ ــا إوار التفاقا التسـ ـ ـ ـ ــوية الدولية املنبربقة من الوسـ ـ ـ ـ ــاوة ،يكون مقبوالً
للدول مبختلف نُظمها القانونية واالجتماعية واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية ،من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نه أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم يف إقامة عالقا
اقتصادية دولية متناغمة،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
نطاق االنطباق
 - 1تنطبي هذه االتفاقية على اتفا منبربي من الوس ـ ـ ــاوة ت مه األوراف كتابةً لتس ـ ـ ــوية منا عة ارية
(”اتفا التسوية“) ويكون ،وقت إبرامه ،دوليًّا مببىن َّ
أن:
(أ)

-2

مكا ْ عمت اثن على األقت من أورا ه يقبان يف دولت

تلفت ؛ أو

(د)

الدولة ال تقا يها أماكن عمت أوراف اتفا التسوية تلفة عن:

’‘1

يؤدى يها جزء جوهري من االلتزاما املفروضة مبوجع اتفا التسوية؛ أو
الدولة ال َّ

’‘2

الدولة األوثي صلةً مبوضوة اتفا التسوية.

ال تنطبي هذه االتفاقية على اتفاقا التسوية:

امل مة لغرر تسوية منا عة نا ئة من مبامال يشارك يها أرد األوراف (مستهلك)
(أ)
ألغرار خصية أو عانلية أو منزلية؛
(د)
-3

ال تنطبي هذه االتفاقية على ما يلي:
(أ)
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املتبلقة بقانون األسرة أو املريا أو البمت.
اتفاقا التسوية ال تكون:
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’‘1
’‘2

أقرهتا حمكمة أو أُبرمت أماى حمكمة يف سيا دعوى قضانية؛
قد َّ

قد أصبحت واجبة اإلنفاذ باعتبارها أركاماً قضانية صادرة يف دولة احكمة؛

(د)

اتفاقا التسوية ال تكون قد ُسجلت وأصبحت واجبة اإلنفاذ باعتبارها قرارا تكيم.

المادة 2
التعاريف
-1

ألغرار الفقرة  1من املادة :1

إذا كــان لطرف مــا أكربر من مكــان عمــت وارــد ،يُؤ ــذ مبكــان البمــت األوثي ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة
(أ)
بــاملنــا عــة ال تلهــا اتفــا التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــة ،ما مراعــاة الظروف ال كــانــت األوراف على علم ــا ،أو كــانـت
تتو اها ،وقت إبراى اتفا التسوية؛
(د)

إذا مل يكن لطرف من األوراف مكان عمت ،يؤ ذ مبحت إقامته املبتاد.

 - 2يكون اتفا التس ــوية ”مكتوباً“ إذا كان حمتواه مد َّوناً ب ي ــكت .ويس ــتويف اخلطاد اإللك و
ا اط الكتابة إذا كانت املبلوما الواردة يه متاراً الوصول إليها حبيث ميكن الرجوة إليها الرقاً.
 - 3يُقصـ ــد بتببري ”الوسـ ــاوة“ عمليةٌ ،بصـ ــرف النظر عن املسـ ــمى املسـ ــتخدى اا أو األسـ ــا الذي
ُ رى بناء عليه ،تس ــبى من الاا األوراف إىل التوص ــت إىل تس ــوية ودية للمنا عة القانمة بينها مبس ــاعدة
من خر آ ر وارد أو أكربر (”الوسيط“) ليست له صالرية رر رت على أوراف املنا عة.
المادة 3
مبادئ عامة
 - 1ينفذ كت ورف يف االتفاقية اتفاقا التسـ ـ ـ ـ ــوية و قاً للقواعد اإلجرانية املبمول ا لديه ،ومبوجع
الشروط املنصوم عليها يف هذه االتفاقية.
 - 2إذا نش ـ منا عة بش ـ ن مس ـ لة يزعم أرد األوراف َّأهنا س ــبي أن ُرلَّت مبوجع اتفا تس ــوية،
مسح الطرف يف االتفاقية لذلك الطرف ب ن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتظهر باتفا التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية و قاً للقواعد اإلجرانية املبمول
ا لدى الطرف يف االتفاقية ومبوجع الشـ ـ ـ ـ ـ ــروط املنصـ ـ ـ ـ ـ ــوم عليها يف هذه االتفاقية ،بغية إثبا َّ
أن هذه
املس لة قد ُرلَّت من قبت.
المادة 4
مقت يات االستناد إلى اتفاقات التسوية
 - 1يقدى الطرف الذي يس ـ ــتند إىل اتفا تس ـ ــوية مبوجع هذه االتفاقية إىل الس ـ ــلطة املختص ـ ــة لدى
الطرف يف االتفاقية الذي يُلتم لديه االنتصاف ،ما يلي:
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اتفا التسوية ممهوراً بتوقيا األوراف؛
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اتفا التسوية ممهوراً بتوقيا الوسيط؛ أو

مستنداً ممهوراً بتوقيا الوسيط ،يب َّ
أن عملية الوساوة قد نـُفذ ؛ أو
هادة من املؤسسة ال أدار عملية الوساوة؛ أو

أي من اإلثباتا املش ــار
َّ
أي إثبا آ ر تقبله الس ــلطة املختص ــة ،يف رال تبذر تقدم إل
إليها يف البنود ’ ‘1أو ’ ‘2أو ’.‘3

 - 2يما يتبلي باخلطاد اإللك و  ،يُســتوا ا ـ اط توقيا األوراف أو الوســيط ،رســع االقتضــاء،
على اتفا التسوية ،على النحو التايل:
إذا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتُخــدمــت وريقــة لتبي هويــة األوراف أو الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط وتبيــان نوايــا األوراف
(أ)
أو الوسيط يما خير املبلوما الواردة يف اخلطاد اإللك و ؛
(د)

إذا كانت الطريقة املستخدمة:

’‘1

موثوقاً ا بقدر مناس ــع للغرر الذي أنش ــا اخلطاد اإللك و أو أُرس ــت من أجله،
يف ضوء كت املالبسا  ،مبا يها أي اتفا ذي صلة؛ أو

’‘2

قد ثبت بليًّا أهنا ،حبد ذاهتا أو مق نة ب دلة إثباتية إضـ ـ ـ ــا ية ،أو ت بالووانف املذكورة
يف الفقرة الفرعية (أ) أعاله.

لتم االنتصـ ــاف ،جا
 - 3إذا كان اتفا التسـ ــوية غري َّ
حمرر بلغة رمسية للطرف يف االتفاقية ريث يُ َ
للسلطة املختصة أن تطلع تروة لالتفا بتلك اللغة.
أي مســتند ال ى من أجت التحقي من َّ
أن املقتضــيا ال تنر
-٤
و للســلطة املختصــة أن تطلع َّ
عليها االتفاقية قد استُو يت.
-5

تلتزى السلطة املختصة مببا رة إجراءاهتا على وجه السرعة عند النظر يف التما االنتصاف.

المادة 5
سباب رفض التماس االنتصاف
لتم االنتصاف مبقتضى املادة  ٤أن
 - 1ال و للسلطة املختصة لدى الطرف يف االتفاقية ريث يُ َ
تر ض التما االنتص ـ ـ ـ ـ ــاف بناءً على ولع الطرف الذي يُلتم ض ـ ـ ـ ـ ــده االنتص ـ ـ ـ ـ ــاف ،إالَّ إذا قدَّى ذلك
الطرف إىل السلطة املختصة ما يرببت ما يلي:
(أ)

َّ
أن أرد أوراف اتفا التسوية مل يكن كامت األهلية؛ أو

(د)

َّ
أن اتفا التسوية الذي يُلتم االستناد إليه:
الغ وباوت أو غري ســاري املفبول أو غري قابت للتنفيذ مبقتضــى القانون الذي أ ضــبته
له أورا ه على الوجه الصحيح ،د ْن مل يكن هذا القانون مشاراً إليه ،بمقتضى القانون
لتم االنتصاف مبقتضى
الذي ترى السلطة املختصة لدى الطرف يف االتفاقية ريث يُ َ
املادة  ٤أنه واجع التطبيي؛ أو

’‘2

لي مل ِزماً ،أو لي هنانيًّا ،و قاً ألركامه؛ أو

’‘1
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’‘3

قد ُعدل الرقاً؛ أو

(ج)

َّ
أن االلتزاما ال يتضمنها اتفا التسوية:

’‘1

قد نُفذ ؛ أو

’‘2

ليست واضحة أو مفهومة؛ أو

(د)

َّ
أن قبول التما االنتصاف سيكون الفاً لشروط اتفا التسوية؛ أو

َّ
أن الوس ـ ــيط أ َّت باملبايري املنطبقة عليه أو على عملية الوس ـ ــاوة إ الالً طري الشـ ـ ـ ن
(ه )
لواله ملا د ت ذلك الطرف يف اتفا التسوية؛ أو
َّ
أن الوس ـ ـ ـ ــيط مل يفص ـ ـ ـ ــح لووراف عن وروف تربري ـ ـ ـ ــكوكاً مس ـ ـ ـ ـ َّـوغةً بش ـ ـ ـ ـ ـ ن رياده
(و)
أو اسـ ـ ـ ـ ـ ــتقالليته ،وكان لبدى اإل صـ ـ ـ ـ ـ ــاا عنها ت ثري جوهري أو غري مناسـ ـ ـ ـ ـ ــع على أرد األوراف ،ولواله
ملا د ت ذلك الطرف يف اتفا التسوية.
و أيضاً للسلطة املختصة لدى الطرف يف االتفاقية ريث يُلتَ َم االنتصاف مبقتضى املادة ٤
-2
أن تر ض التما االنتصاف إذا رأ :
(أ)

َّ
أن قبول التما االنتصاف سيكون الفاً للنظاى الباى لدى ذلك الطرف؛ أو

(د)

َّ
أن موضوة املنا عة غري قابت للتسوية بالوساوة مبقتضى قانون ذلك الطرف.

المادة 6
الط بات و المطالبات المتوازية
إذا قُدمت أي ولبا أو مطالبا تتبلي باتفا تسوية إىل حمكمة أو هيئة تكيم أو أي سلطة
امللتم مبقتض ــى املادة  ،٤جا للس ــلطة املختص ــة
تص ــة أ رى وكان من ـ ـ هنا أن تؤثر يف االنتص ــاف َ
لدى الطرف يف االتفاقية ريث يُلتم ذلك االنتص ــاف أن ترجا البت يف األمر ،إذا رأ ذلك مناســباً،
وجا اا أيضاً ،بناءً على ولع أرد األوراف ،أن ت مر الطرف اآل ر بتقدم الضمان املناسع.
المادة 7
القوانين و المعاهدات األخرى
أي ورف ذي مصـ ــلحة مما قد يكون له من رقو يف االس ـ ـتفادة
لي يف هذه االتفاقية ما رد َّ
من اتفا التسوية على النحو الذي تسمح به قوان أو مباهدا الطرف يف االتفاقية ريث يُراد االستناد
إىل هذا االتفا ومبا ال او نطا تلك القوان واملباهدا .
المادة 8

ُّ
التحفظات

-1
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أنَّه لن يطبي هذه االتفاقية على اتفاقا التس ـ ـ ـ ــوية ال يكون ور اً يها ،أو ال يكون
(أ)
أي من تلك األجهزة احلكومية ور اً يها،
ٌّ
أي من أجهزته احلكومية أو أي ـ ــخر يتص ـ ــرف بالنيابة عن إل
إىل املدى احدد يف اإلعالن؛
(د)
-2

أنَّه لن يطبي هذه االتفاقية إالَّ يف ردود ما تتفي عليه أوراف اتفا التسوية بش ن تطبيقها.

ال و إبداء تفظا

يما عدا التحفظا امل ذون ا صرارة يف هذه املادة.

و ألي ورف يف االتفــاقيــة أن يبــدي تفظــا يف أي وقــت .وإذا أبــدى ورف يف االتفــاقيــة
-3
تفظاً وقت التوقيا على االتفاقية ،بليه أن يؤكده لدى التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديي عليها أو عند قبواا أو إقرارها .ويبدأ
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــان ذلــك التحفذ بــالتزامن ما بــدء نفــاذ هــذه االتفــاقيــة يمــا خير ذلــك الطرف يف االتفــاقيــة.
أما إذا أبدى تفظاً وقت التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديي على هذه االتفاقية أو عند قبواا أو إقرارها أو االنضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماى إليها،
أو وقت إص ـ ــدار إعالن مبوجع املادة  ،13يبدأ سـ ـ ـريان ذلك التحفذ يما خيصـ ـ ـه بالتزامن ما بدء نفاذ
االتفاقية .وإذا أَودة الطرف يف االتفاقية تف ظاً ببد بدء نفاذ االتفاقية ،يبدأ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريانه يما خير ذلك
الطرف ببد ستة أ هر من تاريخ إيداعه.
-٤

ودة التحفظا وت كيداهتا لدى الوديا.
تُ َ

و ألي ورف يف االتف ــاقي ــة يب ــدي تفظ ـاً مبقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ه ــذه االتف ــاقي ــة أن يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ــع تفظــه
-5
سحع ذلك التحفذ لدى الوديا ويبدأ سريانه ببد ستة أ هر من إيداعه.
ودة
يف أي وقت .ويُ َ
ُ
المادة 9
األثر ع ى اتفاقات التسوية
ال تنطبي هــذه االتفــاقيــة وال أي تفذ عليهــا ،أو س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــع لــذلــك التحفذ ،إالَّ على اتفــاقــا
التسـ ـ ـ ــوية امل مة ببد تاريخ بدء نفاذ االتفاقية أو س ـ ـ ـ ـريان التحفذ ،أو سـ ـ ـ ــحع ذلك التحفذ ،يما خير
الطرف يف االتفاقية املبين.
المادة 10
الوديع
يُب َّ األم ُ الباى لومم املتحدة وديباً اذه االتفاقية.
المادة 11
التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالن مام
 - 1يُفتح باد التوقيا على هذه االتفاقية أماى ويا الدول يف سنغا ورة يف  7آد/أغسط ،2019
وببد ذلك يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.
-2

ختضا هذه االتفاقية للتصديي أو القبول أو اإلقرار من جانع املوقب عليها.

 - 3يُفتح باد االنضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماى إىل هذه االتفاقية أماى ويا الدول غري املوق بة عليها اعتباراً من تاريخ
تح باد التوقيا عليها.
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-٤

تودة صكوك التصديي والقبول واإلقرار واالنضماى لدى الوديا.
َ

المادة 12

مشاركة منظمات التكامل االقتصادي اإلق يمية
و ألي منظمة تكامت اقتصــادي إقليمية ،مؤلفة من دول ذا ســيادة واا ا تصــام مبســانت
-1
مبينة تكمها هذه االتفاقية أن تقوى ،باملربت ،بالتوقيا على هذه االتفاقية أو التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديي عليها أو قبواا
أو إقرارها أو االنضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماى إليها .ويكون ملنظمة التكامت االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي اإلقليمية يف تلك احلالة ما للطرف
يف االتفــاقيــة من رقو وعليهـا مــا على ذلــك الطرف من التزامــا يف رــدود مــا ختتر بــه تلــك املنظمــة
من مس ـ ـ ـ ـ ــانت تكمها هذه االتفاقية .وريربما يكون الرتس ـ ـ ـ ـ ــاد عدد األوراف يف االتفاقية أمية يف هذه
االتفاقية ،ال ُتتس ــع منظمةُ التكامت االقتص ــادي اإلقليمية ور اً يف االتفاقية يض ــاف إىل الدول األعض ــاء
ال هي أوراف يف االتفاقية.
 - 2تقدى منظمة التكامت االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي اإلقليمية إىل الوديا ،وقت التوقيا أو التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديي أو القبول
أو اإلقرار أو االنض ـ ــماى ،إعالناً تدد يه املس ـ ــانت احكومة ذه االتفاقية يما يتبلي با تص ـ ــاص ـ ــاهتا ال
أرالتها إليها دواا األعض ـ ــاء .وعلى منظمة التكامت االقتص ـ ــادي اإلقليمية أن تس ـ ــارة بدبالغ الوديا ب ي
تغيريا تطرأ على تو يا اال تصـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــا املذكورة يف اإلعالن املقدَّى مبقتضـ ـ ـ ـ ــى هذه الفقرة ،مبا يف ذلك
ما يستجد من إراال لال تصاصا .
 - 3أي إ ـ ــارة إىل ”ورف يف االتفاقية“ أو ”أوراف يف االتفاقية“ أو ”دولة“ أو ”دول“ يف هذه
االتفاقية تنطبي باملربت على منظما التكامت االقتصادي اإلقليمية ،ريربما اقتضى السيا ذلك.
 - ٤ال تكون اذه االتفاقية أسـ ـ ـ ــبقية على أي قواعد متبارضـ ـ ـ ــة مبها صـ ـ ـ ــادرة عن أي منظمة تكامت
اقتصادي إقليمية ،سواء اعتُمد تلك القواعد أو بدأ سرياهنا قبت هذه االتفاقية أو ببدها( :أ) إذا التُم
االنتصـ ـ ـ ــاف مبقتضـ ـ ـ ــى املادة  ٤يف دولة عضـ ـ ـ ــو يف تلك املنظمة وكانت ويا الدول ذا الصـ ـ ـ ــلة مبوجع
الفقرة  1من املادة  1دوالً أعضـ ـ ـ ــاء يف تلك املنظمة؛ أو (د) يما يتبلي باالع اف باألركاى القضـ ـ ـ ــانية
ب الدول األعضاء يف مربت تلك املنظمة أو بدنفاذ تلك األركاى.
المادة 13
الموحدة
النُّظم القانونية غير
َّ
 - 1إذا كان للطرف يف االتفاقية وردتان إقليميتان أو أكربر تُطبَّي يها نُظم قانونية تلفة يما يتبلي
باملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانت ال تتناواا هذه االتفاقية ،جا له أن يبلن ،وقت التوقيا أو التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديي أو القبول أو اإلقرار
أو االنضــماىَّ ،
أن هذه االتفاقية تســري على ويا ورداته اإلقليمية أو على واردة قط أو أكربر من تلك
الوردا  ،و و له يف أي وقت أن يبدل إعالنه بدصدار إعالن آ ر.
الوديا ذه اإلعالنا  ،و ع أن تُب َ اإلعالنا ُ بوض ـ ــوا الوردا اإلقليمية ال تس ـ ــري
 - 2يُبلَّغ ُ
عليها االتفاقية.
 - 3إذا كان للطرف يف االتفاقية وردتان إقليميتان أو أكربر تُطبَّي يها نُظم قانونية تلفة يما يتبلي
باملسانت ال تتناواا هذه االتفاقية:
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تف َّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر أي إ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إىل القانون أو القواعد اإلجرانية يف دولة ما على أهنا تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري،
(أ)
عند االقتضاء ،إىل القانون الساري أو القواعد اإلجرانية السارية يف الوردة اإلقليمية ذا الصلة؛
تفسر أي إ ارة إىل مكان البمت يف دولة ما على أهنا تشري ،عند االقتضاء ،إىل مكان
(د)
َّ
البمت يف الوردة اإلقليمية ذا الصلة؛
(ج) تف َّس ـر أي إ ــارة إىل الســلطة املختصــة يف تلك الدولة على أهنا تشــري ،عند االقتضــاء،
إىل السلطة املختصة يف الوردة اإلقليمية ذا الصلة.
 - ٤إذا مل يُصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـدر الطرف يف االتفاقية إعالناً مبقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الفقرة  1من هذه املادة ،اعتُ االتفاقية
سارية على ويا الوردا اإلقليمية يف تلك الدولة.
المادة 14
بدء النفاذ
 - 1يبدأ ن فاذ هذه االتفاقية ببد ستة أ هر من إيداة الصك الربالث من صكوك التصديي أو القبول
أو اإلقرار أو االنضماى.
 - 2إذا صـ ـ ـ ـ ــدَّقت دولة على هذه االتفاقية أو قبلتها أو أقرهتا أو انضـ ـ ـ ـ ــمت إليها ببد إيداة الص ـ ـ ـ ــك
الربالث من ص ــكوك التص ــديي أو القبول أو اإلقرار أو االنض ــماى ،يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يما خير تلك
الدولة ببد س ـ ـ ــتة أ ـ ـ ــهر من تاريخ إيداة ص ـ ـ ــك تص ـ ـ ــديقها أو قبواا أو إقرارها أو انض ـ ـ ــمامها .ويبدأ نفاذ
االتفاقية يما خير الوردة اإلقليمية ال تس ـ ـ ــري عليها هذه االتفاقية و قاً للمادة  13ببد س ـ ـ ــتة أ ـ ـ ــهر
على تبليغ اإلعالن املشار إليه يف تلك املادة.
المادة 15
التعديل
و ألي ورف يف االتف ــاقي ــة أن يق ا تب ــديالً ا ــا بتق ــدمي ــه إىل األم الب ــاى لومم املتح ــدة.
-1
ومن مث تيت األم الباى اق اا التبديت إىل األوراف يف االتفاقية والباً منها أن تبلغه مبا إذا كانت تؤيد
كرة عقد مؤمتر لووراف يف االتفاقية لغرر النظر يف االق اا وورره للتصـ ـ ـ ـ ـ ــويت .دذا أبدى ثلث عدد
األوراف يف االتفاقية على األقت ،يف غضـ ـ ـ ــون أرببة أ ـ ـ ـ ــهر من تاريخ إرسـ ـ ـ ــال ذلك التبديت ،ت ييده عقد
مؤمتر من هذا القبيت ،يدعو األم الباى لبقد ذلك املؤمتر برعاية األمم املتحدة.
 - 2يبذل مؤمتر األوراف يف االتفاقية قص ــارى جهده للتوص ــت إىل توا ي يف اآلراء بشـ ـ ن كت تبديت.
وإذا ما اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتُنفد كت اجلهود الرامية إىل تقيي توا ي يف اآلراء دون التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت إىل ذلك التوا ي ،يلزى،
كمالذ أ ري العتماد التبديت ،موا قة أغلبية ثلربي األوراف يف االتفاقية احلاضرة واملصوتة يف املؤمتر.
-3

تقره.
تيت الوديا التبديت املبتمد إىل ويا األوراف يف االتفاقية لكي تصد عليه أو تقبله أو َّ

 - ٤يبدأ نفاذ التبديت املبتمد ببد س ــتة أ ــهر من تاريخ إيداة الص ــك الربالث من ص ــكوك التص ــديي
أو القبول أو اإلقرار .ويصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح التبديت ،عند بدء نفاذه ،مل ِزماً لووراف يف االتفاقية ال أبد موا قتها
على االلتزاى به.
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 - 5عنـدمـا يص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ورف يف االتفـاقيـة على تبـديـت أو يقبلـه أو يقره ببـد إيـداة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الربـالث
من صـ ـ ــكوك التصـ ـ ــديي أو القبول أو اإلقرار ،يبدأ نفاذ ذلك التبديت يما خير ذلك الطرف يف االتفاقية
ببد ستة أ هر من تاريخ إيداة صك تصديقه أو قبوله أو إقراره.
المادة 16
االنسحاب
يوجه إىل الوديا
-1
و للطرف يف االتفاقية أن يبلن انس ـ ـ ـ ـ ــحابه من هذه االتفاقية بد ـ ـ ـ ـ ــبار رمسي َّ
املوردة ال
كتابةً .و و أن يقتص ــر االنس ــحاد على ببض الوردا اإلقليمية ذا النظم القانونية غري َّ
تسري عليها هذه االتفاقية.
 - 2يســري مفبول االنســحاد ببد  12ــهراً على تلقي الوديا إ ــباراً به.وإذا ُردد يف اإل ــبار
ة أوول لبدء نفاذ االنس ــحاد ،يس ــري مفبول االنس ــحاد عند انقض ــاء تلك الف ة األوول ببد تلقي
الوديا ذلك اإل ــبار .ويســتمر انطبا هذه االتفاقية على اتفاقا التســوية امل مة قبت بدء س ـريان مفبول
االنسحاد.
ُررر هذه االتفاقية يف أص ــت وارد تتس ــاوى نص ــوص ــه اإلس ــبانية واإلنكليزية والروس ــية والص ــينية والبربية
والفرنسية يف احلجية.
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