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  معاهدة االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها
  

 ألبرت يان فان دن برغ: بقلم
  هانوتياو وفان دن برغ، بروآسل، بلجيكا

  رئيس معهد التحكيم الهولندي
  أستاذ القانون، جامعة إيراسموس، روتردام

  
رك في ُتوصف معاهدة االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويو  

، بأنها أآثر االتفاقيات نجاحا في القانون الدولي )معاهدة نيويورك (1958يونيو / حزيران10
ومما يتضح من الكتاب السنوي للتحكيم التجاري الذي .  بلد140ويلتزم بها أآثر من . الخاص

  .تمن الحاال% 90 حكمًا قضائيًا، أن تنفيذ قرارات التحكيم يتم في حوالي 1400يشمل أآثر من 
  

وقد أبرمت المعاهدة نتيجة لعدم الرضا عن بروتوآول جنيف المتعلق بشروط التحكيم   
وجاءت مبادرة . 1927 ومعاهدة جنيف المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية لعام 1923لعام 

االستعاضة عن معاهدتي جنيف من الغرفة التجارية الدولية، التي أصدرت مشروعًا مبدئيًا 
ثم تبنى المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة مبادرة . 1953 في عام لمعاهدة

وتمت مناقشة . 1955الغرفة التجارية الدولية، حيث أصدر مشروعًا معدًال للمعاهدة في عام 
، مما أسفر 1958يونيه /مايو وحزيران/المشروع في مؤتمر ُعقد في مقر األمم المتحدة في أيار

  . عاهدة نيويوركعن إبرام م
  

  .وفيما يلي وصف موجز لإلجرائين األساسيين اللذين تنص عليهما معاهدة نيويورك  
  

اإلجراء األول هو االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها، أي قرارات التحكيم   
لمادة وتتضمن ا. وتحدد المادة األولى ذلك النطاق لتطبيق المعاهدة. الصادرة في إقليم دولة أخرى

الثالثة االلتزام العام من قبل الدول المتعاقدة باالعتراف بهذه القرارات باعتبارها قرارات ملزمة، 
ويتعين على الطرف الذي يلتمس تنفيذ قرار التحكيم . وتنفيذها وفقا للقواعد اإلجرائية الخاصة بها

المادة ( اتفاق التحكيم )ب(قرار التحكيم؛ باإلضافة إلى ) أ: (األجنبي تزويد المحكمة بما يلي
ويجوز للطرف المنفذ ضده أن يعترض على التنفيذ بتقديم دليل على وجود سبب من ). الرابعة

ويجوز . من المادة الخامسة) 1(أسباب رفض التنفيذ الواردة على سبيل الحصر في الفقرة 
 وفقا لما تنص عليه للمحكمة أن تبادر من تلقاء نفسها برفض التنفيذ ألسباب تتصل بالنظام العام،

وفي حالة اتخاذ إجراءات قانونية إللغاء قرار التحكيم في البلد . من المادة الخامسة) 2(الفقرة 
، فيجوز للمحكمة األجنبية التي ُيلتمس منها )‘‘بلد المنشأ’’(الذي صدر فيه أو بموجب قانونه 

وأخيرا، فيجوز للطرف الذي ). سةالمادة الساد(تنفيذ قرار التحكيم أن ترجئ قرارها بشأن التنفيذ 
يلتمس تنفيذ قرار التحكيم أن يقوم بتأسيس طلبه على القانون المحلي الذي تتقيد به المحكمة لتنفيذ 
قرارات التحكيم األجنبية، أو على المعاهدات الثنائية أو غيرها من المعاهدات المتعددة األطراف 

الحكم الخاص بالحق في ذلك بموجب ما يسمى بالسارية في البلد الذي يلتمس فيه التنفيذ، و
  .من المادة السابعة) 1(المعاملة األآثر تفضيًال الوارد في الفقرة 

  
أما اإلجراء الثاني الذي تنص عليه معاهدة نيويورك، فهو قيام المحكمة باإلحالة إلى   
ابعة لدولة متعاقدة من المادة األولى على أنه على محكمة الموضوع الت) 3(فتنص الفقرة . التحكيم

لدى النظر في نزاع اتفق أطرافه على شرط تحكيم، أن تقوم بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم، بناء 
  .على طلب أحد األطراف
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) 2(و ) 1(وفي آلتا الحالتين، يجب أن يلبي اتفاق التحكيم الشروط الواردة في الفقرتين   
  . آتابةمن المادة الثانية، وتحديدًا أن يكون االتفاق

  
فقد رسخت . وآان لمعاهدة نيويورك تأثيرًا عظيمًا على تطور التحكيم التجاري الدولي  

معاهدة نيويورك رآنين أساسيين من أرآان اإلطار القانوني بالنص على اإلحالة اإللزامية إلى 
. تحكيمالتحكيم من جانب المحكمة المحلية في حالة وجود اتفاق سليم للتحكيم وعلى تنفيذ قرار ال

وقد دعمت المعاهدة قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
 وقانون األونسيترال النموذجي بشأن التحكيم التجاري الدولي لعام 1976لعام ) األونسيترال(

وربما آانت معاهدة نيويورك هي السبب الرئيسي في تفضيل ). 2006المعدل عام  (1985
  .تحكيم آوسيلة لفض المنازعات التجارية الدوليةال
  

  مواد ذات صلة بالموضوع
  

Protocol on Arbitration Clauses, Geneva, 24 September 1923, League of 
Nations, Treaty Series, vol. 27, p.157. 

Conventiom on the Execution of Foreign Arbitral Awards, Geneva, 26 
September 1927, League of Nations, Treaty Series, vol. 92, p.301 

  
، قرار 1976قواعد األونسيترال للتحكيم لعام : لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

  .1976ديسمبر / آانون األول15 الصادر بتاريخ 31/98الجمعية العامة 
  

ونسيترال النموذجي بشأن التحكيم التجاري قانون األ: لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
آانون   4 الصادر بتاريخ 61/33، قرار الجمعية العامة )2006المعدل عام  (1985الدولي لعام 

 .2006ديسمبر /األول
  


