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  بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام احملكمني األجنبية- م ١٩٥٨اتفاقية نيويورك 
 اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وإنفاذها

  م ١٩٥٨ -اتفاقية نيويورك 
--------------------- 

 ١مادة 
أراضـي   يفاالتفاقية على االعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها مىت صدرت هذه القـرارات   تنطبق هذه -١

كانت ناشئة عن خالفـات   دولة خالف الدولة اليت يطلب االعتراف ذه القرارات وتنفيذها فيها، ومىت
التحكيم اليت ال تعترب قـرارات حمليـة يف    وتنطبق أيضاً على قرارات. بني أشخاص طبيعيني أو اعتباريني

 .القرارات وتنفيذها الدولة اليت يطلب فيها االعتراف ذه
بـل   على القرارات اليت يصدرها حمكمون معينون لكل قـضية،  "قرارات التحكيم" ر مصطلحال يقتص -٢

 .األمر إليها يشمل أيضاً القرارات اليت تصدرها هيئات حتكيم دائمة تكون األطراف قد أحالت
بعـد   التوقيع على هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو االنضمام إليها أو عند اإلخطار جيوز ألية دولة عند -٣

أا لن تطبق االتفاقية إال بالنسبة  نطاق العمل ا وفقاً ملادا العاشرة أن تعلن، على أساس املعاملة باملثل،
وجيوز هلا أيـضاً أن  . متعاقدة أخرى ولتنفيذ هذه القرارات لالعتراف بالقرارات الصادرة يف أراضي دولة

تعاقديـة،   الناشئة عن عالقات قانونية، تعاقدية أو غـري االتفاقية إال بالنسبة للخالفات  تعلن أا لن تطبق
 . اإلعالن وتعترب عالقات جتارية مبوجب القانون الوطين للدولة اليت تصدر هذا

 ٢مادة 
اخلالفات أو  متعاقدة بأي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن حييلوا إىل التحكيم مجيع تعترف كل دولة -١

تعاقدية أو غـري تعاقديـة، تتـصل     نهما بالنسبة لعالقة قانونية حمددة،أية خالفات نشأت أو قد تنشأ بي
 .مبوضوع ميكن تسويته عن طريق التحكيم

من الطرفني  أي شرط حتكيم يرد يف عقد أو أي اتفاق حتكيم موقع عليه "اتفاق مكتوب" يشمل مصطلح -٢
 .أو وارد يف رسائل أو برقيات متبادلة

بـاملعىن    عندما يعرض عليها نزاع يف مسألة أبرم الطرفان بشأا اتفاقـاً دولة متعاقدة، على احملكمة يف أية -٣
أيهما، ما مل يتـبني هلـا أن هـذا     املستخدم يف هذه املادة، أن حتيل الطرفني إىل التحكيم بناء على طلب

 .للتنفيذ االتفاق الغ وباطل أو غري منفذ أو غري قابل
  

 ٣مادة 
ات التحكيم كقرارات ملزمة وأن تقوم بتنفيذها وفقاً للقواعـد اإلجرائيـة            على كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرار      

وال تفرض على االعتراف بقـرارات   . املتبعة يف اإلقليم الذي حيتج فيه بالقرار، طبقاً للشروط الواردة يف املواد التالية            
أو رسوم أو أعباء أعلى، بكثري مما       التحكيم اليت تنطبق عليها هذه االتفاقية أو على تنفيذها شروط أكثر تشدداً بكثري              

 .يفرض على االعتراف بقرارات التحكيم احمللية أو على تنفيذها
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 ٤مادة 

 االعتراف والتنفيذ املذكورين يف املادة السابقة، يقوم الطرف الذي يطلـب االعتـراف   للحصول على -١
 : والتنفيذ، وقت تقدمي الطلب، بتقدمي ما يلي

ه حسب األصول املتبعة أو نسخة منه معتمـدة حـسب   مصدقاً علي القرار األصلي  ) أ(
 .األصول

 .املشار إليه يف املادة الثانية أو صورة منه معتمدة حسب األصول االتفاق األصلي  ) ب(
بالقرار، وجب  املذكور أو االتفاق املذكور بلغة خالف اللغة الرمسية للبلد الذي حيتج فيه مىت كان احلكم -٢

وجيـب أن  . هلاتني الوثيقتني ذه اللغة القرار وتنفيذه أن يقدم ترمجةعلى الطرف الذي يطلب االعتراف ب
 .مترجم حملف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي تكون الترمجة معتمدة من موظف رمسي أو

  
 ٥مادة 

قدم ذلك  االعتراف بالقرار وتنفيذه، بناء على طلب الطرف احملتج ضده ذا القرار، إال إذا ال جيوز رفض -١
 : لسلطة املختصة اليت يطلب إليها االعتراف والتنفيذ ما يثبتالطرف إىل ا

انعدام األهلية،  املشار إليه يف املادة الثانية كانا، مبقتضى القانون املنطبق عليهما، يف حالة أن طريف االتفاق  ) أ(
ناك الطرفان االتفاق أو إذا مل يكن ه أو كان االتفاق املذكور غري صحيح مبقتضى القانون الذي أخضع له

 صدر فيه القرار، أو ما يشري إىل ذلك، مبقتضى قانون البلد الذي
أو  حيتج ضده بالقرار مل خيطر على الوجه الصحيح بتعيني احملكّم أو بإجراءات التحكـيم  أن الطرف الذي  ) ب(

 كان ألي سبب آخر غري قادر على عرض قضيته، أو
بشأن   اإلحالة إىل التحكيم، أو أنه يتضمن قراراتخالفاً مل تتوقعه أو مل تتضمنه شروط أن القرار يتناول) ج(

فيها فصل القرارات املتعلقـة   مسائل تتجاوز نطاق اإلحالة إىل التحكيم، على أن يراعى يف احلاالت اليت ميكن
له أنه جيوز االعتراف جبزء القرار الذي يتضمن قرارات  باملسائل اليت ختضع للتحكيم عن املسائل اليت ال ختضع

 وتنفيذ هذا اجلزء، أو سائل ختضع للتحكيمتتعلق مب
عدم  التحكيم أو أن إجراءات التحكيم مل تكن وفقاً التفاق الطرفني أو مل تكن، يف حالة أن تشكيل هيئة) د(

 وجود مثل هذا االتفاق، وفقاً لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم، أو
الذي  ض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة خمتصة يف البلديصبح بعد ملزماً للطرفني أو أنه نق أن القرار مل) هـ(

 .صدر فيه أو مبوجب قانون هذا البلد
 االعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبني للسلطة املختصة يف البلد الذي يطلب جيوز كذلك رفض -٢

 : فيه االعتراف بالقرار وتنفيذه
 ون ذلك البلد، أوموضوع الرتاع بالتحكيم طبقاً لقان أنه ال ميكن تسوية  ) أ(
 .بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد أن االعتراف  ) ب(
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 ٦مادة 

، جاز للسلطة )هـ) (أ(إذا قدم طلب بنقض القرار أو وقف تنفيذه إىل السلطة املختصة املشار إليها يف املادة اخلاصة              
 اختاذ قرارها بشأن تنفيذ القرار، وجاز هلا أيضاً، بناًء على           اليت حيتج أمامها بالقرار، مىت رأت ذلك مناسباً، أن تؤجل         

 .طلب الطرف الذي يطالب بتنفيذ القرار، أن تأمر الطرف اآلخر بتقدمي الضمان املناسب
  

 ٧مادة 
 االتفاقية على صحة ما تعقده األطراف املتعاقدة من اتفاقيات متعددة األطـراف أو  ال تؤثر أحكام هذه -١

األطراف املهتمة من أي حق  اتفاقات ثنائية تتعلق باالعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها وال حترم أياً من
احلد اللذين يسمح ما قـانون أو معاهـدات    يكون له يف االستفادة من أي قرار حتكيمي على حنو وإىل

 .القرار البلد الذي يسعى فيه إىل االحتجاج ذا
بتنفيـذ    وباتفاقية جنيف املتعلقة١٩٢٢ جنيف املتعلق بالشروط التحكيمية لعام بربوتوكول ينتهي العمل -٢

تصبح هذه الدول ملتزمة ـذه    فيما بني الدول املتعاقدة مبجرد أن١٩٢٧قرارات التحكيم األجنبية لعام 
 .االتفاقية وبقدر التزامها ا

  
 ٨مادة 

لى هذه االتفاقية باسم أي عضو يف األمـم   باب التوقيع ع١٩٥٨ديسمرب / األول  كانون٣١يفتح حىت  -١
تابعة لألمم  وكذلك باسم أية دولة أخرى تكون أو تصبح مستقبالً عضواً يف أية وكالة متخصصة املتحدة

العدل الدولية، أو أية دولة أخـرى   املتحدة، أو تكون أو تصبح مستقبالً طرفاً يف النظام األساسي حملكمة
 .املتحدة لعامة لألمموجهت إليها دعوة من اجلمعية ا

 .هذه االتفاقية ويودع صك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة يتم التصديق على -٢
  

 ٩مادة 
 .إىل هذه االتفاقية مفتوحاً أمام مجيع الدول املشار إليها يف املادة الثامنة يكون باب االنضمام -١
 .ملتحدةبإيداع صك انضمام لدى األمني العام لألمم ا يتحقق االنضمام -٢

  
 ١٠مادة 

 التوقيع أو التصديق أو االنضمام، أن تعلن أن نطاق تطبيق هذه االتفاقية سيـشمل  جيوز لكل دولة، لدى -١
ويصبح هذا اإلعالن سـارياً   .مجيع أو أياً من األقاليم اليت تكون هذه الدولة مسئولة عن عالقاا الدولية

 .يةعندما يبدأ سريان االتفاقية بالنسبة للدولة املعن
 االتفاقية على هذا النحو يف أي موعد الحق بإخطار موجه إىل األمني العام لألمم يكون مد نطاق تطبيق -٢

العام لألمـم املتحـدة هلـذا     املتحدة، ويسري هذا املد اعتباراً من اليوم التسعني التايل ليوم استالم األمني
 .لة املعنية أيهما يقع بعد اآلخرللدو اإلخطار أو اعتباراً من تاريخ سريان االتفاقية بالنسبة
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االنضمام، يـتعني   اليت ال ميد إليها نطاق تطبيق هذه االتفاقية عند التوقيع أو التصديق أو بالنسبة لألقاليم -٣
الالزمة ملد نطاق تطبيق هذه االتفاقيـة   على كل دولة من الدول املعنية أن تنظر يف إمكانية اختاذ اخلطوات

 .هذه األقاليم مىت كان ذلك ضرورياً ألسباب دستورية  موافقة حكوماتليشمل هذه األقاليم بشرط
  

 ١١مادة 
 :تنطبق األحكام التالية بالنسبة ألية دولة احتادية أو غري موحدة 

احلكوميـة   االتفاقية اليت تدخل يف نطاق الوالية التشريعية للسلطة االحتادية تكون التزامات بالنسبة ملواد هذه  ) أ(
 .دوالً احتادية ذا احلد، هي نفس التزامات الدول املتعاقدة اليت ليستاالحتادية، إىل ه

منـها االحتـاد    االتفاقية اليت تدخل يف نطاق الوالية التشريعية للدول أو األقاليم اليت يتألف  بالنسبة ملواد هذه  ) ب(
ومة االحتادية أن تقوم تشريعي، يتعني على احلك واليت ليست ملزمة طبقاً للنظام الدستوري لالحتاد، باختاذ إجراء

مع التوصية املالئمة، على السلطات املختصة يف الدول أو األقاليم اليت  يف أقرب وقت ممكن بعرض هذه املواد،
 .االحتاد يتألف منها

إحالتـه عـن    احتادية طرف يف هذه االتفاقية، بناء على طلب من أية دولة متعاقدة أخرى تتم تقوم كل دولة) ج(
يف االحتاد والوحدات املكونة له بالنـسبة   عام لألمم املتحدة، بتقدمي إفادة عن القانون واملمارسةطريق األمني ال

تطبيق ذلك احلكم عن طريق اإلجراءات التشريعية أو غريها مـن   ألي حكم معني يف هذه االتفاقية تبني مدى
 .اإلجراءات

  
  

 ١٢مادة 
  لتاريخ إيداع ثالث صك مـن صـكوك التـصديق أو   االتفاقية يف اليوم التسعني التايل يبدأ سريان هذه -١

 .االنضمام
 االتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع ثالث صك من صكوك يبدأ سريان هذه -٢

 .انضمامها التصديق أو االنضمام يف اليوم التسعني التايل إليداع هذه الدولة صك تصديقها أو
  

 ١٣مادة 
 عاقدة أن تعلن عزمها على االنسحاب من هذه االتفاقية بإخطار مكتـوب يوجـه إىل  مت جيوز ألية دولة -١

اسـتالم األمـني العـام     ويبدأ سريان االنسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ. األمني العام لألمم املتحدة
 .لألخطار

 ت بعد ذلـك أصدرت إعالناً أو قدمت إخطاراً مبقتضى املادة العاشرة أن تعلن يف أي وق جيوز ألية دولة -٢
اإلقليم املعين سيتوقف بعد سنة  بإخطار يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة، أن تطبيق هذه االتفاقية على

 .واحدة من تاريخ استالم األمني العام لإلخطار
 االتفاقية بالنسبة لقرارات التحكيم اليت بدأت إجراءات املطالبة بـاالعتراف ـا أو   يستمر العمل ذه -٣

 .ا قبل بدء سريان االنسحابتنفيذه
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 ١٤مادة 
ال حيق ألية دولة متعاقدة أن تستخدم هذه االتفاقية يف مواجهة أية دول متعاقدة أخرى إال بقدر التزامها هي بتطبيق                    

  .االتفاقية
  
  

 ١٥مادة 
 :يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإخطار الدول املشار إليها يف املادة الثامنة مبا يلي 

 .والتصديق وفقاً للمادة الثامنة  التوقيعحاالت  ) أ(
 .وفقاً للمادة التاسعة حاالت االنضمام  ) ب(
 .واإلخطار مبقتضى املواد األوىل والعاشرة واحلادية عشرة حاالت اإلعالن) ج(
 .هذه االتفاقية وفقاً للمادة الثانية عشرة تاريخ بدء سريان) د(
 .لثة عشرةواإلخطار وفقاً للمادة الثا حاالت االنسحاب) هـ(
  

 ١٦مادة 
والفرنـسية   اليت تتساوى يف احلجية نصوصها األسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية تودع هذه االتفاقية -١

 .ضمن حمفوظات األمم املتحدة
 .الثامنة لألمم املتحدة بإرسال نسخة معتمدة من هذه االتفاقية إىل الدول املشار يف املادة يقوم األمني العام -٢
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