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العامة  اجلمعية  اتَّخذته   قرار 
2018 الأول/دي�شمرب  كانون   20 يف 

])A/73/496( ل�ساد�سة� �للجنة  تقرير  على  ]بناًء 

اتفاقات  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  اتفاقية    -198/73 
الو�شاطة املنبثقة من  الدولية  الت�شوية 

�لعامة، �جلمعية  �إنَّ 

�لأول/دي�سمرب  كانون   17 �ملوؤرخ  )د-21(   2205 قر�رها  �إىل  ت�سري  �إذ 
�لدويل  �لتجاري  للقانون  �ملتحدة  �لأمم  جلنة  مبوجبه  �أن�ساأت  �لذي   1966
�لتجاري  للقانون  �لتدريجيني  و�لتوحيد  �لتن�سيق  تو��سل  باأن  �إليها  وعهدت 
�سعوب  وخا�سة  �ل�سعوب،  جميع  م�سالح  �ل�سدد،  هذ�  يف  تر�عي،  و�أن  �لدويل 

كبريً�، �إمناء  �لدولية  �لتجارة  �إمناء  �لنامية، يف  �لبلد�ن 

�لثاين/نوفمرب  ت�سرين   19 �ملوؤرخ   18/57 قر�رها  �إىل  �أي�سًا  ت�سري  و�إذ 
�لتوفيق  ب�ساأن  �لنموذجي  للقانون  �للجنة  فيه �عتماد  لحظت  �لذي   2002
وقو�عد  �لنموذجي  �لقانون  باأن  �قتناعها  عن  و�أعربت  �لدويل،)1(  �لتجاري 
كانون   4 �ملوؤرخ   52/35 قر�رها  يف  بهما  �ملو�سى  للتوفيق)2(  �لأون�سيرت�ل 
قانوين  �إطار  تاأ�سي�س  يف  كبرية  م�ساهمة  ي�ساهمان  دي�سمرب 1980،  �لأول/ 
نحو  على  �لدولية  �لتجارية  �لعالقات  يف  تن�ساأ  �لتي  �ملنازعات  لت�سوية  متو�ئم 

و�لكفاءة، بالإن�ساف  يت�سم 

و�إذ ت�سلِّم بقيمة �لو�ساطة كو�سيلة للت�سوية �لودية للمنازعات �لتي تن�ساأ 
�لدولية، �لتجارية  �لعالقات  �سياق  يف 

�لدولية  �لت�سوية  �تفاقات  ب�ساأن  �تفاقية  �عتماد  باأن  منها  و�قتناعًا 
�لقانونية  ُنظمها  مبختلف  للدول  مقبولة  تكون  �لو�ساطة،  من  �ملنبثقة 
ب�ساأن  �حلايل  �لقانوين  �لإطار  يكمل  �أن  �ساأنه  من  و�لقت�سادية،  و�لجتماعية 

متناغمة، دولية  �قت�سادية  �إقامة عالقات  وي�ساهم يف  �لدولية  �لو�ساطة 

متز�من  نحو  على  �لقيام  �للجنة  قر�ر  من  �ملق�سود  �أنَّ  �إىل  ت�سري  و�إذ 
�لو�ساطة،  �ملنبثقة من  �لدولية  �لت�سوية  �تفاقات  ب�ساأن  �تفاقية  م�سروع  باإعد�د 

�ملرفق.  ،18/57 )1(�لقر�ر 

 17 رقم  �مللحق  و�خلم�سون،  �لثالثة  �لدورة  �لعامة،  للجمعية  �لر�سمية  )2(�لوثائق 

�لدويل،  �لتجاري  للقانون  �ملتحدة  �لأمم  جلنة  حولية  �أي�سًا  �نظر  106؛  �لفقرة   ،)A/35/17(
�لثاين. �ملرفق  �لثالث،  �جلزء   ،1980 ع�سر:  �حلادي  �ملجلد 
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خمتلف  هو ��ستيعاب  �لدويل،  �لتجاري  للتوفيق  �لنموذجي  �لقانون  وتعديل 
م�ستويات �خلربة �خلا�سة بالو�ساطة يف وليات ق�سائية خمتلفة، وتزويد �لدول 
�لو�ساطة  من  �ملنبثقة  �لدولية  �لت�سوية  �تفاقات  �إنفاذ  ب�ساأن  متَّ�سقة  مبعايري 
من  �أيًّا  �ستعتمد  �ملهتمة  �لدول  باأنَّ  ع  توقُّ �أيِّ  �إحد�ث  دون  من  �حلدود،  عرب 

نْي،)3( �ل�سكَّ

و�إذ تالحظ مع �لرتياح �أن �إعد�د م�سروع �لتفاقية قد خ�سع للمد�ولت 
�حلكومية  �ملنظمات  ومع  �حلكومات  مع  �مل�ساور�ت  من  ��ستفاد  و�أنه  �لو�جبة 

�حلكومية، و�ملنظمات غري  �لدولية 

عر�س  و�خلم�سني  �حلادية  دورتها  يف  �للجنة  بقر�ر  علمًا  حتيط  و�إذ 
فيه،)4( للنظر  �لعامة  �جلمعية  على  �لتفاقية  م�سروع 

عليه  و�فقت  �لذي  �لتفاقية  مب�سروع  �لرتياح  مع  علمًا  حتيط  و�إذ 
�للجنة،)5(

حفل  ��ست�سافة  لعر�سها  �سنغافورة  حلكومة  تقديرها  عن  تعرب  و�إذ 
�سنغافورة، �لتفاقية يف  توقيع 

لإعد�د  �لدويل  �لتجاري  للقانون  �ملتحدة  �لأمم  جلنة  على  1- تثني 
�لو�ساطة؛ من  �ملنبثقة  �لدولية  �لت�سوية  �تفاقات  ب�ساأن  �لتفاقية  م�سروع 

�لدولية  �لت�سوية  �تفاقات  ب�ساأن  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  2- تعتمد 
�لقر�ر؛ هذ�  مرفق  �لو�ردة يف  �لو�ساطة،  من  �ملنبثقة 

يف  ُيعقد  �لتفاقية  على  �لتوقيع  باب  لفتح  حفل  بتنظيم  3- تاأذن 
با�سم  �لتفاقية  تعرف  باأن  وتو�سي   ،2019 �أغ�سط�س  �آب/   7 يف  �سنغافورة، 

�لو�ساطة"؛ ب�ساأن  �سنغافورة  "�تفاقية 

�لتي  �لإقليمية  �لقت�سادي  �لتكامل  ومنظمات  �حلكومات  4- تدعو 
�أن  يف  �لنظر  �إىل  �لدولية  �ملنازعات  لت�سوية  �لقانوين  �لإطار  تعزيز  يف  ترغب 

�لتفاقية. �أطر�فًا يف  ت�سبح 

62 �لعامة   �جلل�سة 
2018 �لأول/دي�سمرب  كانون   20

 17 رقم  �مللحق  و�ل�سبعون،  �لثانية  �لدورة  �لعامة،  للجمعية  �لر�سمية  )3(�لوثائق 

.52 �لفقرة   ،A/CN.9/901 �لوثيقة  �أي�سا  �نظر  238-239؛  �لفقرتان   ،)A/72/17(
 17 رقم  �مللحق  و�ل�سبعون،  �لثالثة  �لدورة  �لعامة،  للجمعية  �لر�سمية  )4(�لوثائق 

.49 �لفقرة   ،)A/73/17(
�لأول. �ملرفق  نف�سه،  )5(�ملرجع 



3

اتفاقات  ب�شاأن  املتحدة  الأمم   اتفاقية 
املنبثقة  الدولية   الت�شوية 

الو�شاطة من 

�لديباجة

�لتفاقية، هذه  �لأطر�ف يف  �إنَّ 

�إذ تدرك ما للو�ساطة كطريقة لت�سوية �ملنازعات �لتجارية، �لتي تطلب 
يف  م�ساعدتها  �آخرين  �أ�سخا�س  �أو  �آخر  من �سخ�س  منازعة  يف  �أطر�ف  فيها 

�لدولية، للتجارة  كبرية  قيمة  من  وديًّا،  �ملنازعة  لت�سوية  �سعيها 

و�إذ تالحظ �أنَّ �لو�ساطة باتت ُت�ستخدم بازدياد يف �ملعامالت �لتجارية 
للتقا�سي، كبديل  و�ملحلية  �لدولية 

و�إذ ترى �أنَّ ��ستخد�م �لو�ساطة يعود بفو�ئد كبرية، مثل تقليل �حلالت 
�لتي تف�سي فيها �ملنازعة �إىل �إنهاء �لعالقة �لتجارية، وتي�سري �إد�رة �ملعامالت 
�إقامة  �لتجارية، وحتقيق وفور�ت للدول يف جمال  �لدولية من جانب �لأطر�ف 

�لعد�لة،

�ملنبثقة  �لدولية  �لت�سوية  لتفاقات  �إطار  و�سع  باأنَّ  منها  و�قتناعًا 
و�لجتماعية  �لقانونية  ُنظمها  مبختلف  للدول  مقبوًل  يكون  �لو�ساطة،  من 
و�لقت�سادية، من �ساأنه �أن ي�ساهم يف �إقامة عالقات �قت�سادية دولية متناغمة،

يلي: ما  على  �تفقت  قد 

النطباق 1- نطاق  املادة 

�لأطر�ف  تربمه  �لو�ساطة  من  منبثق  �تفاق  على  �لتفاقية  هذه  1- تنطبق 
دوليًّا  �إبر�مه،  وقت  ويكون،  �لت�سوية"(  )"�تفاق  جتارية  منازعة  لت�سوية  كتابًة 

: �أنَّ مبعنى 

دولتني  يف  يقعان  �أطر�فه  من  �لأقل  على  �ثنني  عمل  )�أ( مكايْن 
�أو خمتلفتني؛ 

)ب(  �لدولة �لتي تقع فيها �أماكن عمل �أطر�ف �تفاق �لت�سوية خمتلفة 
عن:
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�للتز�مات  من  جوهري  جزء  فيها  ى  يوؤدَّ �لتي  ‘1’  �لدولة 

�أو �لت�سوية؛  �تفاق  �ملفرو�سة مبوجب 
�لت�سوية. �تفاق  �سلًة مبو�سوع  �لأوثق  ‘2’ �لدولة 

�لت�سوية: �تفاقات  على  �لتفاقية  هذه  تنطبق  2- ل 
)�أ( �ملربمة لغر�س ت�سوية منازعة نا�سئة من معامالت ي�سارك فيها 

من زلية؛ �أو  عائلية  �أو  �سخ�سية  لأغر��س  )م�ستهلك(  �لأطر�ف  �أحد 
�لعمل. �أو  �ملري�ث  �أو  �لأ�سرة  بقانون  �ملتعلقة  )ب(  

يلي: ما  على  �لتفاقية  هذه  تنطبق  - ل   3
تكون: �لتي  �لت�سوية  )�أ( �تفاقات 

�سياق  يف  حمكمة  �أمام  �أُبرمت  �أو  حمكمة  تها  �أقرَّ ‘1’  قد 

ق�سائية؛ دعوى 
�أحكامًا ق�سائية  باعتبارها  �لإنفاذ  و�جبة  �أ�سبحت  ‘2’  قد 

�ملحكمة؛ دولة  �سادرة يف 
لت و�أ�سبحت و�جبة �لإنفاذ  )ب(  �تفاقات �لت�سوية �لتي تكون قد �ُسجِّ

قر�ر�ت حتكيم. باعتبارها 

2- التعاريف املادة 

:1 �ملادة  من   1 �لفقرة  1- لأغر��س 

فُيوؤخذ  و�حد،  عمل  مكان  من  �أكرث  ما  لطرف  كان  )�أ( �إذ� 
مر�عاة  مع  �لت�سوية،  �تفاق  يحلها  �لتي  باملنازعة  �سلة  �لأوثق  �لعمل  مبكان 
�إبر�م  وقت  تتوخاها،  كانت  �أو  بها،  علم  على  �لأطر�ف  كانت  �لتي   �لظروف 

�لت�سوية؛ �تفاق 
مبحل  فيوؤخذ  عمل،  مكان  �لأطر�ف  من  لطرف  يكن  مل  �إذ�  )ب(  

�ملعتاد. �إقامته 

�سكل.  باأيِّ  نًا  مدوَّ حمتو�ه  كان  �إذ�  "مكتوبًا"  �لت�سوية  �تفاق  2- يكون 
وي�ستوفي �خلطاب �لإلكرتوين ��سرت�ط �لكتابة �إذ� كانت �ملعلومات �لو�ردة فيه 

�إليها لحقًا. �لرجوع  بحيث ميكن  �إليها  �لو�سول  متاحًا 

�مل�سمى  عن  �لنظر  ب�سرف  عمليٌة،  "�لو�ساطة"  بتعبري  3- ُيق�سد 
�لأطر�ف  ت�سعى من خاللها  بناء عليه،  �لذي جُترى  �لأ�سا�س  �أو  لها  �مل�ستخدم 
�إىل �لتو�سل �إىل ت�سوية ودية للمنازعة �لقائمة بينها مب�ساعدٍة من �سخ�س �آخر 
و�حد �أو �أكرث )"�لو�سيط"( لي�ست له �سالحية فر�س حل على �أطر�ف �ملنازعة.
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عامة 3- مبادئ  املادة 
�لإجر�ئية  للقو�عد  وفقًا  �لت�سوية  �تفاقات  �لتفاقية  يف  طرف  كل  1- ينفذ 

�لتفاقية. هذه  عليها يف  �ملن�سو�س  �ل�سروط  ومبوجب  لديه،  بها  �ملعمول 

ُحلَّت  �أن  �سبق  �أنَّها  �لأطر�ف  �أحد  يزعم  م�ساألة  ب�ساأن  منازعة  ن�ساأت  2- �إذ� 
ي�ستظهر  باأن  �لطرف  لذلك  �لتفاقية  يف  �لطرف  �سمح  ت�سوية،  �تفاق  مبوجب 
�لتفاقية  �لطرف يف  بها لدى  �ملعمول  �لإجر�ئية  للقو�عد  وفقًا  �لت�سوية  باتفاق 
هذه  �أنَّ  �إثبات  بغية  �لتفاقية،  هذه  يف  عليها  �ملن�سو�س  �ل�سروط  ومبوجب 

قبل. من  ُحلَّت  قد  �مل�ساألة 

الت�شوية اتفاقات  اإىل  ال�شتناد  4- مقت�شيات  املادة 
�إىل  �لتفاقية  هذه  مبوجب  ت�سوية  �تفاق  �إىل  ي�ستند  �لذي  �لطرف  م  1- يقدِّ
ما  �لنت�ساف  لديه  ُيلتم�س  �لذي  �لتفاقية  يف  �لطرف  لدى  �ملخت�سة  �ل�سلطة 

يلي:

�لأطر�ف؛ بتوقيع  �لت�سوية ممهورً�  )�أ( �تفاق 
مثاًل: ذلك  ومن  �لو�ساطة،  من  �لت�سوية  �تفاق  لنبثاق  �إثباتًا  )ب(  

�أو �لو�سيط؛  بتوقيع  �لت�سوية ممهورً�  �تفاق   ’1‘

عملية  �أنَّ  يبنيِّ  �لو�سيط،  بتوقيع  ممهورً�  ‘2’  م�ستندً� 

�أو ذت؛  ُنفِّ قد  �لو�ساطة 
�أو �لو�ساطة؛  عملية  �أد�رت  �لتي  �ملوؤ�س�سة  من  �سهادة   ’3‘

ر  تعذُّ حال  يف  �ملخت�سة،  �ل�سلطة  تقبله  �آخر  �إثبات  ‘4’  �أيَّ 

�أو   ’1‘ �لبنود  �إليها يف  �مل�سار  �لإثباتات  من  �أيٍّ  تقدمي 
.’3‘ �أو   ’2‘

�أو  �لأطر�ف  توقيع  ��سرت�ط  ُي�ستوفى  �لإلكرتوين،  باخلطاب  يتعلق  2- فيما 
�لتايل: �لنحو  على  �لت�سوية،  �تفاق  على  �لقت�ساء،  �لو�سيط، ح�سب 

�لو�سيط  �أو  �لأطر�ف  هوية  لتعيني  طريقة  ��سُتخدمت  )�أ( �إذ� 
�خلطاب  يف  �لو�ردة  �ملعلومات  يخ�سُّ  فيما  �أو �لو�سيط  �لأطر�ف  نو�يا  وتبيان 

�لإلكرتوين؛
�مل�ستخدمة: �لطريقة  كانت  �إذ�  )ب(  

�خلطاب  �أن�سئ  �لذي  للغر�س  منا�سب  بقدر  بها  ‘1’  موثوقًا 

�ملالب�سات،  كل  �سوء  �أجله، يف  من  �أُر�سل  �أو  �لإلكرتوين 
�أو �سلة؛  ذي  �تفاق  �أيُّ  فيها  مبا 

باأدلة  مقرتنة  �أو  ذ�تها  بحد  �أنها،  ا  فعليًّ ثبت  ‘2’  قد 

�لفقرة  يف  �ملذكورة  بالوظائف  �أوفت  �إ�سافية،   �إثباتية 
�أعاله. )�أ(  �لفرعية 
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ر بلغة ر�سمية للطرف يف �لتفاقية حيث  3- �إذ� كان �تفاق �لت�سوية غري حمرَّ
ُيلتَم�س �لنت�ساف، جاز لل�سلطة �ملخت�سة �أن تطلب ترجمة لالتفاق بتلك �للغة.
من  ق  �لتحقُّ �أجل  من  لزم  م�ستند  �أيَّ  تطلب  �أن  �ملخت�سة  لل�سلطة  4- يجوز 

��سُتوفيت. قد  �لتفاقية  عليها  تن�س  �لتي  �ملقت�سيات  �أنَّ 
5- تلتزم �ل�سلطة �ملخت�سة مببا�سرة �إجر�ء�تها على وجه �ل�سرعة عند �لنظر 

�لنت�ساف. �لتما�س  يف 

النت�شاف التما�س  رف�س  اأ�شباب   -5 املادة 

ُيلتَم�س  حيث  �لتفاقية  يف  �لطرف  لدى  �ملخت�سة  لل�سلطة  يجوز  1- ل 
طلب  على  بناًء  �لنت�ساف  �لتما�س  ترف�س  �أن   4 �ملادة  مبقت�سى  �لنت�ساف 
�ل�سلطة  �إىل  م ذلك �لطرف  �إذ� قدَّ �إلَّ  ُيلتم�س �سده �لنت�ساف،  �لذي  �لطرف 

يلي: ما  يثبت  ما  �ملخت�سة 

�أو �لأهلية؛  كامل  يكن  �لت�سوية مل  �تفاق  �أطر�ف  �أحد  )�أ( �أنَّ 
�إليه: �ل�ستناد  ُيلتم�س  �لذي  �لت�سوية  �تفاق  �أنَّ  )ب(  

للتنفيذ  قابل  غري  �أو  �ملفعول  �ساري  غري  �أو  وباطل  ‘1’  لٍغ 

مبقت�سى �لقانون �لذي �أخ�سعته له �أطر�فه على �لوجه 
�إليه،  م�سارً�  �لقانون  هذ�  يكن  مل  فاإْن  �ل�سحيح، 
لدى  �ملخت�سة  �ل�سلطة  ترى  �لذي  �لقانون  فبمقت�سى 
�لطرف يف �لتفاقية حيث ُيلتَم�س �لنت�ساف مبقت�سى 

�أو �لتطبيق؛  و�جب  �أنه   4 �ملادة 
�أو لأحكامه؛  وفقًا  نهائيًّا،  لي�س  �أو  ملِزمًا،  ‘2’ لي�س 

�أو ل لحقًا؛  ُعدِّ ‘3’ قد 

�لت�سوية: �تفاق  يت�سمنها  �لتي  �للتز�مات  �أنَّ  )ج(  
�أو ُنفذت؛  ‘1’ قد 

�أو مفهومة؛  �أو  و��سحة  ‘2’ لي�ست 

�تفاق  ل�سروط  خمالفًا  �سيكون  �لنت�ساف  �لتما�س  قبول  �أنَّ  )د(   
�أو �لت�سوية؛ 

�أو على عملية �لو�ساطة  �أخلَّ باملعايري �ملنطبقة عليه  �أنَّ �لو�سيط  )ه(  
�أو �لت�سوية؛  �تفاق  �لطرف يف  ذلك  دخل  ملا  لوله  �ل�ساأن  �إخالًل خطري 

�سكوكًا  تثري  ظروف  عن  لالأطر�ف  يف�سح  مل  �لو�سيط  )و ( �أنَّ 
تاأثري جوهري  عنها  �لإف�ساح  لعدم  وكان  �أو ��ستقالليته،  حياده  ب�ساأن  غًة  م�سوَّ
�تفاق  يف  �لطرف  ذلك  ملا دخل  ولوله  �لأطر�ف،  �أحد  على  منا�سب  غري  �أو 

�لت�سوية.
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ُيلَتَم�س  حيث  �لتفاقية  يف  �لطرف  لدى  �ملخت�سة  لل�سلطة  �أي�سًا  2- يجوز 
ر�أت: �إذ�  �لنت�ساف  �لتما�س  ترف�س  �أن   4 �ملادة  �لنت�ساف مبقت�سى 

)�أ( �أنَّ قبول �لتما�س �لنت�ساف �سيكون خمالفًا للنظام �لعام لدى 
�أو �لطرف؛  ذلك 

مبقت�سى  بالو�ساطة  للت�سوية  قابل  غري  �ملنازعة  مو�سوع  �أنَّ  )ب(  
�لطرف. ذلك  قانون 

املتوازية املطالبات  اأو  6- الطلبات  املادة 

هيئة  �أو  حمكمة  �إىل  ت�سوية  باتفاق  تتعلق  مطالبات  �أو  طلبات  �أيُّ  مت  ُقدِّ �إذ� 
�لنت�ساف  يف  ر  توؤثِّ �أن  �ساأنها  من  وكان  �أخرى  خمت�سة  �سلطة  �أيِّ  �أو  حتكيم 
�لتفاقية  يف  �لطرف  لدى  �ملخت�سة  لل�سلطة  جاز   ،4 �ملادة  مبقت�سى  �مللتَم�س 
حيث ُيلتم�س ذلك �لنت�ساف �أن ترجئ �لبت يف �لأمر، �إذ� ر�أت ذلك منا�سبًا، 
وجاز لها �أي�سًا، بناًء على طلب �أحد �لأطر�ف، �أن تاأمر �لطرف �لآخر بتقدمي 

�ملنا�سب. �ل�سمان 

الأخرى املعاهدات  اأو  7- القوانني  املادة 
من  له  يكون  قد  مما  م�سلحة  ذي  طرف  �أيَّ  د  يجرِّ ما  �لتفاقية  هذه  يف  لي�س 
�أو  قو�نني  به  ت�سمح  �لذي  �لنحو  على  �لت�سوية  �تفاق  من  �ل�ستفادة  يف  حقوق 
ل  ومبا  �لتفاق  هذ�  �إىل  �ل�ستناد  ُير�د  حيث  �لتفاقية  يف  �لطرف  معاهد�ت 

و�ملعاهد�ت. �لقو�نني  تلك  نطاق  يجاوز 

ظات 8- التحفُّ املادة 
يعلن: �أن  �لتفاقية  لأيِّ طرف يف  1- يجوز 

يكون  �لتي  �لت�سوية  �تفاقات  على  �لتفاقية  هذه  ق  يطبِّ لن  )�أ( �أنَّه 
يت�سرف  �سخ�س  �أيُّ  �أو  �حلكومية  �أجهزته  من  �أيٌّ  يكون  �لتي  �أو  فيها،  طرفًا 
�ملحدد يف  �ملدى  �إىل  فيها،  �لأجهزة �حلكومية طرفًا  تلك  �أيٍّ من  بالنيابة عن 

�لإعالن؛
�إلَّ يف حدود ما تتفق عليه �أطر�ف  ق هذه �لتفاقية  �أنَّه لن يطبِّ )ب(  

تطبيقها. ب�ساأن  �لت�سوية  �تفاق 

يف  �سر�حة  بها  �ملاأذون  �لتحفُّظات  عد�  فيما  حتفُّظات  �إبد�ء  يجوز  2- ل 
�ملادة. هذه 

و�إذ�  وقت.  �أيِّ  يف  حتفُّظات  يبدي  �أن  �لتفاقية  يف  طرف  لأيِّ  3- يجوز 
يوؤكده  �أن  فعليه  �لتفاقية،  على  �لتوقيع  وقت  ظًا  حتفُّ �لتفاقية  يف  طرف  �أبدى 
�لتحفُّظ  ذلك  �سريان  ويبد�أ  �إقر�رها.  �أو  قبولها  عند  �أو  عليها  �لت�سديق  لدى 
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�لتفاقية.  �لطرف يف  ذلك  يخ�سُّ  فيما  �لتفاقية  نفاذ هذه  بدء  مع  بالتز�من 
�أو  قبولها  عند  �أو  �لتفاقية  هذه  على  �لت�سديق  وقت  ظًا  حتفُّ �أما �إذ� �أبدى 
فيبد�أ   ،13 �ملادة  مبوجب  �إعالن  �إ�سد�ر  �أو وقت  �إليها،  �لن�سمام  �أو  �إقر�رها 
�أَودع  ه بالتز�من مع بدء نفاذ �لتفاقية. و�إذ�  �سريان ذلك �لتحفُّظ فيما يخ�سُّ
ظًا بعد بدء نفاذ �لتفاقية، فيبد�أ �سريانه فيما يخ�سُّ  �لطرف يف �لتفاقية حتفُّ

�إيد�عه. تاريخ  من  �أ�سهر  �ستة  بعد  �لطرف  ذلك 

�لوديع. لدى  وتاأكيد�تها  �لتحفُّظات  4- ُتوَدع 

�أن  �لتفاقية  هذه  مبقت�سى  حتفُّظًا  يبدي  �لتفاقية  يف  طرف  لأيِّ  5- يجوز 
ويبد�أ  �لوديع  لدى  �لتحفُّظ  ذلك  �سحُب  وُيوَدع  يف �أيِّ وقت.  حتفُّظه  ي�سحب 

�إيد�عه. من  �أ�سهر  �ستة  بعد  �سريانه 

الت�شوية اتفاقات  على  9- الأثر  املادة 

ل تنطبق هذه �لتفاقية ول �أيُّ حتفُّظ عليها، �أو �سحب لذلك �لتحفُّظ، �إلَّ على 
�أو  �لتحفظ،  �سريان  �أو  �لتفاقية  نفاذ  بدء  تاريخ  بعد  �لت�سوية �ملربمة  �تفاقات 

�ملعني. �لتفاقية  �لطرف يف  يخ�س  فيما  �لتحفُّظ،  ذلك  �سحب 

10- الوديع املادة 

�لتفاقية. لهذه  وديعًا  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �لأمنُي  ُيعنيَّ 

والإقرار  والقبول  والت�شديق  11- التوقيع   املادة 
والن�شمام

�سنغافورة يف  �لدول يف  �أمام جميع  �لتفاقية  �لتوقيع على هذه  باب  1- ُيفتح 
نيويورك. �ملتحدة يف  �لأمم  مقر  ذلك يف  وبعد  �آب/�أغ�سط�س 2019،   7

عني  �ملوقِّ جانب  من  �لإقر�ر  �أو  �لقبول  �أو  للت�سديق  �لتفاقية  هذه  2- تخ�سع 
عليها.

عة  �ملوقِّ غري  �لدول  جميع  �أمام  �لتفاقية  هذه  �إىل  �لن�سمام  باب  3- ُيفتح 
عليها. �لتوقيع  فتح باب  تاريخ  من  �عتبارً�  عليها 

�لوديع. لدى  و�لن�سمام  و�لإقر�ر  و�لقبول  �لت�سديق  �سكوك  4- توَدع 
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الإقليمية القت�شادي  التكامل  م�شاركة منظمات   -12 املادة 

�سيادة  ذ�ت  دول  من  موؤلفة  �إقليمية،  �قت�سادي  تكامل  منظمة  لأيِّ  1- يجوز 
ولها �خت�سا�س مب�سائل معينة حتكمها هذه �لتفاقية �أن تقوم، باملثل، بالتوقيع 
�لن�سمام  �أو  �أو �إقر�رها  قبولها  �أو  عليها  �لت�سديق  �أو  �لتفاقية  هذه  على 
للطرف  ما  تلك �حلالة  �لإقليمية يف  �لقت�سادي  �لتكامل  ملنظمة  ويكون  �إليها. 
حدود  يف  �لتز�مات  من  �لطرف  ذلك  على  ما  وعليها  حقوق  من  يف �لتفاقية 
يكون  وحيثما  �لتفاقية.  هذه  حتكمها  من م�سائل  �ملنظمة  تلك  به  تخت�س  ما 
حُتت�سب  ل  �لتفاقية،  هذه  يف  �أهمية  �لتفاقية  يف  �لأطر�ف  عدد  لحت�ساب 
�لدول  �إىل  ي�ساف  �لتفاقية  يف  طرفًا  �لإقليمية  �لقت�سادي  �لتكامل  منظمُة 

�لتفاقية. �أطر�ف يف  هي  �لتي  �لأع�ساء 

�أو  �لتوقيع  وقت  �لوديع،  �إىل  �لإقليمية  �لقت�سادي  �لتكامل  منظمة  م  2- تقدِّ
�لت�سديق �أو �لقبول �أو �لإقر�ر �أو �لن�سمام، �إعالنًا حتدد فيه �مل�سائل �ملحكومة 
�لأع�ساء.  دولها  �إليها  �أحالتها  �لتي  باخت�سا�ساتها  يتعلق  فيما  �لتفاقية  بهذه 
باأيِّ  �لوديع  باإبالغ  ت�سارع  �أن  �لإقليمية  �لقت�سادي  �لتكامل  منظمة  وعلى 
م مبقت�سى  �ملقدَّ �لإعالن  �ملذكورة يف  �لخت�سا�سات  توزيع  على  تطر�أ  تغيري�ت 

لالخت�سا�سات. �إحالت  من  ما ي�ستجد  ذلك  �لفقرة، مبا يف  هذه 

"دولة"  �أو  "�أطر�ف يف �لتفاقية"  �أو  "طرف يف �لتفاقية"  �إىل  �إ�سارة  3- �أيُّ 
�لقت�سادي  �لتكامل  منظمات  على  باملثل  تنطبق  �لتفاقية  هذه  يف  "دول"  �أو 

ذلك. �ل�سياق  �قت�سى  حيثما  �لإقليمية، 

�سادرة  معها  متعار�سة  قو�عد  �أيِّ  على  �أ�سبقية  �لتفاقية  لهذه  تكون  4- ل 
بد�أ  �أو  �لقو�عد  تلك  �عُتمدت  �سو�ء  �إقليمية،  �قت�سادي  تكامل  منظمة  �أيِّ  عن 
مبقت�سى  �لنت�ساف  �لُتم�س  �إذ�  )�أ(  بعدها:  �أو  �لتفاقية  هذه  قبل  �سريانها 
�ل�سلة  ذ�ت  �لدول  جميع  وكانت  �ملنظمة  تلك  يف  ع�سو  دولة  يف   4 �ملادة 
فيما  )ب(  �أو  �ملنظمة؛  تلك  يف  �أع�ساء  دوًل   1 �ملادة  من  �لفقرة 1  مبوجب 
يتعلق بالعرت�ف بالأحكام �لق�سائية بني �لدول �لأع�ساء يف مثل تلك �ملنظمة 

�لأحكام. تلك  باإنفاذ  �أو 

دة املوحَّ القانونية غري  النُّظم   -13 املادة 

ُنظم  ُتطبَّق فيها  �أكرث  �أو  �إقليميتان  1- �إذ� كان للطرف يف �لتفاقية وحدتان 
�أن  له  جاز  �لتفاقية،  هذه  تتناولها  �لتي  بامل�سائل  يتعلق  فيما  خمتلفة  قانونية 
هذه  �أنَّ  �أو �لن�سمام،  �لإقر�ر  �أو  �لقبول  �أو  �لت�سديق  �أو  �لتوقيع  وقت  يعلن، 
�أكرث من  �أو  �أو على و�حدة فقط  �لإقليمية  ت�سري على جميع وحد�ته  �لتفاقية 

�آخر. �إعالن  باإ�سد�ر  �إعالنه  ل  يعدِّ �أن  وقت  �أيِّ  له يف  ويجوز  �لوحد�ت،  تلك 
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�لوحد�ت  بو�سوٍح  �لإعالناُت   َ ُتبنيِّ �أن  ويجب  �لإعالنات،  بهذه  �لوديُع  2- ُيبلَّغ 
�لتفاقية. عليها  ت�سري  �لتي  �لإقليمية 

ُنظم  ُتطبَّق فيها  �أكرث  �أو  �إقليميتان  3- �إذ� كان للطرف يف �لتفاقية وحدتان 
�لتفاقية: هذه  تتناولها  �لتي  بامل�سائل  يتعلق  فيما  قانونية خمتلفة 

دولٍة  يف  �لإجر�ئية  �لقو�عد  �أو  �لقانون  �إىل  �إ�سارة  �أيُّ  ر  )�أ( تف�سَّ
�لإجر�ئية  �لقو�عد  �أو  �ل�ساري  �لقانون  �إىل  ت�سري، عند �لقت�ساء،  �أنها  ما على 

�ل�سلة؛ ذ�ت  �لإقليمية  �لوحدة  �ل�سارية يف 
ت�سري،  �أنها  على  ما  دولة  يف  �لعمل  مكان  �إىل  �إ�سارة  �أيُّ  ر  تف�سَّ )ب(  

�ل�سلة؛ ذ�ت  �لإقليمية  �لوحدة  �لعمل يف  مكان  �إىل  �لقت�ساء،  عند 
�أنها  �إ�سارة �إىل �ل�سلطة �ملخت�سة يف تلك �لدولة على  �أيُّ  ر  )ج(   تف�سَّ
ت�سري، عند �لقت�ساء، �إىل �ل�سلطة �ملخت�سة يف �لوحدة �لإقليمية ذ�ت �ل�سلة.

هذه  من   1 �لفقرة  مبقت�سى  �إعالنًا  �لتفاقية  يف  �لطرف  ُي�سِدر  مل  4- �إذ� 
�ملادة، �عُتربت �لتفاقية �سارية على جميع �لوحد�ت �لإقليمية يف تلك �لدولة.

النفاذ 14- بدء  املادة 

من  �لثالث  �ل�سك  �إيد�ع  من  �أ�سهر  �ستة  بعد  �لتفاقية  هذه  نفاذ  1- يبد�أ 
�لن�سمام. �أو  �لإقر�ر  �أو  �لقبول  �أو  �لت�سديق  �سكوك 

�ن�سمت  �أو  �أقرتها  �أو  قبلتها  �أو  �لتفاقية  هذه  على  دولة  قت  �سدَّ 2- �إذ� 
�أو  �لإقر�ر  �أو  �لقبول  �أو  �لت�سديق  �سكوك  من  �لثالث  �ل�سك  �إيد�ع  بعد  �إليها 
�أ�سهر  �ستة  بعد  �لدولة  تلك  يخ�س  فيما  �لتفاقية  هذه  نفاذ  يبد�أ  �لن�سمام، 
ويبد�أ  �ن�سمامها.  �أو  �إقر�رها  �أو  قبولها  �أو  ت�سديقها  �سك  �إيد�ع  تاريخ  من 
�لتفاقية  عليها هذه  ت�سري  �لتي  �لإقليمية  �لوحدة  يخ�س  فيما  �لتفاقية  نفاذ 
�ملادة. تلك  �إليه يف  �مل�سار  �لإعالن  تبليغ  على  �أ�سهر  �ستة  بعد   13 للمادة  وفقًا 

15- التعديل املادة 

�لأمني  �إىل  بتقدميه  لها  تعدياًل  يقرتح  �أن  �لتفاقية  يف  طرف  لأيِّ  1- يجوز 
�لعام لالأمم �ملتحدة. ومن ثم يحيل �لأمني �لعام �قرت�ح �لتعديل �إىل �لأطر�ف 
يف �لتفاقية طالبًا منها �أن تبلغه مبا �إذ� كانت توؤيد فكرة عقد موؤمتر لالأطر�ف 
يف �لتفاقية لغر�س �لنظر يف �لقرت�ح وطرحه للت�سويت. فاإذ� �أبدى ثلث عدد 
�إر�سال  تاريخ  من  �أ�سهر  �أربعة  غ�سون  يف  �لأقل،  على  �لتفاقية  يف  �لأطر�ف 
لعقد  �لعام  �لأمني  يدعو  �لقبيل،  هذ�  من  موؤمتر  عقد  تاأييده  �لتعديل،  ذلك 

�ملتحدة. �لأمم  برعاية  �ملوؤمتر  ذلك 
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تو�فق  �إىل  للتو�سل  جهده  ق�سارى  �لتفاقية  يف  �لأطر�ف  موؤمتر  2- يبذل 
حتقيق  �إىل  �لر�مية  �جلهود  كل  ��سُتنفدت  ما  و�إذ�  تعديل.  كل  ب�ساأن  �لآر�ء  يف 
لعتماد  �أخري  كمالذ  فيلزم،  �لتو�فق،  ذلك  �إىل  �لتو�سل  دون  �لآر�ء  يف  تو�فق 
تة  و�مل�سوِّ �حلا�سرة  �لتفاقية  يف  �لأطر�ف  ثلثي  �أغلبية  مو�فقة   �لتعديل، 

�ملوؤمتر. يف 

ق  3- يحيل �لوديع �لتعديل �ملعتمد �إىل جميع �لأطر�ف يف �لتفاقية لكي ت�سدِّ
ه. تقرَّ �أو  تقبله  �أو  عليه 

�ل�سك  �إيد�ع  تاريخ  من  �أ�سهر  �ستة  بعد  �ملعتمد  �لتعديل  نفاذ  4- يبد�أ 
�لتعديل،  وي�سبح  �لإقر�ر.  �أو  �لقبول  �أو  �لت�سديق  �سكوك  من  �لثالث 
على  مو�فقتها  �أبدت  �لتي  �لتفاقية  يف  لالأطر�ف  ملِزمًا  نفاذه،  بدء   عند 

به. �للتز�م 

�إيد�ع  ه بعد  �أو يقرُّ �أو يقبله  ق طرف يف �لتفاقية على تعديل  5- عندما ي�سدِّ
ذلك  نفاذ  يبد�أ  �لإقر�ر،  �أو  �لقبول  �أو  �لت�سديق  من �سكوك  �لثالث  �ل�سك 
�لتعديل فيما يخ�سُّ ذلك �لطرف يف �لتفاقية بعد �ستة �أ�سهر من تاريخ �إيد�ع 

�إقر�ره. �أو  قبوله  �أو  ت�سديقه  �سك 

16- الن�شحاب املادة 

باإ�سعار  �لتفاقية  هذه  من  �ن�سحابه  يعلن  �أن  �لتفاقية  يف  للطرف  1- يجوز 
ه �إىل �لوديع كتابًة. ويجوز �أن يقت�سر �لن�سحاب على بع�س �لوحد�ت  ر�سمي يوجَّ
�لتي ت�سري عليها هذه �لتفاقية. دة  �لقانونية غري �ملوحَّ �لنُّظم  �لإقليمية ذ�ت 

�إ�سعارً� به. و�إذ�  ي �لوديع  2- ي�سري مفعول �لن�سحاب بعد 12 �سهرً� على تلقِّ
دت يف �لإ�سعار فرتة �أطول لبدء نفاذ �لن�سحاب، في�سري مفعول �لن�سحاب  ُحدِّ
ي �لوديع ذلك �لإ�سعار. وي�ستمرُّ �نطباق  عند �نق�ساء تلك �لفرتة �لأطول بعد تلقِّ
هذه �لتفاقية على �تفاقات �لت�سوية �ملربمة قبل بدء �سريان مفعول �لن�سحاب.

و�لإنكليزية  �لإ�سبانية  ن�سو�سه  تت�ساوى  و�حد  �أ�سل  يف  �لتفاقية  هذه  رت  ُحرِّ
و�لفرن�سية يف �حلجية. و�لعربية  و�ل�سينية  و�لرو�سية 
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