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  وتنفيذهااألجنبيةاتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم 
 

، 1950 أيدت الدراسات والبحوث التي أجرتها لجنة التحكيم التجاري الدولي في عام 
بناء على مبادرة من رئيسها، غرفة التجارة الدولية في اقتناعها بأن النظام الذي أنشئ في إطار 

.  لم تعد توافق متطلبات التجارة الدولية1927نبية لعام اتفاقية جنيف لتنفيذ قرارات التحكيم األج
، قرارا آان من )1951(واعتمدت غرفة التجارة الدولية، في مؤتمرها المعقود في لشبونة 

ورد في (ذ قرارات التحكيم يفتنالمزمع أن ُيتبع بمؤتمر دولي بغية اعتماد نظام دولي جديد ل
 ).E/C.2/373الوثيقة 

  
 من النظام 10 من المادة 2تجارة الدولية الحقا، في إطار الفقرة واقترحت غرفة ال 

تنفيذ اتفاقية مشروع ”الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي، إضافة بند معنون 
 إلى جدول األعمال المؤقت للدورة الثامنة عشرة للمجلس “التحكيم الدولية قرارات

)E/C.2/373/Add.1.( 
 

عتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته السابعة ، ا1954أبريل / نيسان6وفي  
الذي أنشأ لجنة تنفيذ قرارات التحكيم الدولية لدراسة المسألة التي ) 7-د( 520عشرة، القرار 

أثارتها غرفة التجارة الدولية وتقديم أي مقترح قد تراه مناسبا، بما في ذلك مشروع اتفاقية إذا 
 15 إلى 1عت اللجنة في مقر األمم المتحدة في الفترة من واجتم. اعتبرت ذلك أمرا مناسبا

.  وأنشأت لجنة للصياغة عقدت بدورها عددا من االجتماعات خالل الدورة1955مارس /آذار
فيما ( وتنفيذها األجنبيةوأسفرت أعمال اللجنة عن مشروع اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم 

واتفقت اللجنة أيضا على قرار أوصى ). E/C.2/373 ، ويرد في الوثيقة“مشروع االتفاقية”يلي 
مشروع االتفاقية والتقرير المتعلق  المجلس االقتصادي واالجتماعي، في جملة أمور، بإحالة

حكومات الدول األعضاء وغير األعضاء لتنظر فيهما وتبدي تعليقاتها ) أ: (بأعمال اللجنة إلى
إلى غرفة التجارة ) ب(و  إبرام اتفاقية؛ أجل على نص االتفاقية واستصواب عقد مؤتمر من

الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات المرآز االستشاري لدى المجلس التي قد تكون 
إلى المعهد الدولي لتوحيد القانون ) ج(و مهتمة بالتحكيم التجاري، وذاك من أجل التعليق عليهما؛ 

من النص  (18، الصفحة E/2704-E/AC.42/4/Rev.1انظر تقرير اللجنة (الخاص، للعلم، 
 )).نكليزياإل

  
د النظر في تقرير لجنة تنفيذ قرارات التحكيم الدولية ومشروع االتفاقية المرفق به، وبع 

طلب المجلس االقتصادي واالجتماعي إلى األمين العام أن يحيل مشروع االتفاقية وتقرير اللجنة 
إلى الحكومات وغرفة التجارة الدولية والمنظمات غير الحكومية والمعهد الدولي على نحو ما 

وطلب المجلس أيضا أن يعد األمين العام تقريرا يتضمن التعليقات الواردة من . ه اللجنةأوصت ب
تلك الكيانات، مشفوعا بما قد يبديه من مالحظات، لعرضه على المجلس في دورته الحادية 

 ).1955مايو / أيار20المؤرخ ) 19-د (570القرار (والعشرين 
  

أخرى في المسألة في دورته التالية ونظر المجلس االقتصادي واالجتماعي مرة  
مايو / أيار3المؤرخ ) 21-د (604في قراره علما وأحاط المجلس . 1956 في عام ةالمعقود
وقرر الدعوة ) 5 إلى Add.1  وCorr.1 و E/2822( بالتقرير المقدم من األمين العام 1956

ته لجنة تنفيذ قرارات إلى عقد مؤتمر للمفوضين إلبرام اتفاقية على أساس المشروع الذي قدم
جهت الدعوة للمشارآة إلى الدول األعضاء وُو. التحكيم الدولية، مع مراعاة ما ورد من تعليقات

في األمم المتحدة وأعضاء أي من وآاالتها المتخصصة، وأي دولة طرف أخرى في النظام 
ام أن يلتمس من وفي نفس القرار، طلب المجلس إلى األمين الع. األساسي لمحكمة العدل الدولية
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المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية النشطة في مجال التحكيم التجاري الدولي 
أن تقدم تقارير مقتضبة عن التقدم المحرز في أنشطتها المتعلقة بهذا الموضوع، مشفوعة بما قد 

يقدم إلى  العام أنوطلب المجلس أيضا إلى األمين . تبديه من مالحظات أو تقدمه من اقتراحات
 .المؤتمر تقريرا موحدا وأن يتخذ آافة الترتيبات الالزمة لعقد المؤتمر

 
وُعقد مؤتمر األمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي في مقر األمم المتحدة في الفترة من  

واستخدم المؤتمر آأساس لمفاوضاته مشروع . 1958يونيه / حزيران10مايو إلى / أيار20
قدمته الحكومات   الذي أعدته لجنة تنفيذ قرارات التحكيم الدولية، آخذا في اعتباره مااالتفاقية

، اعتمد 1958 يونيه / حزيران10وفي . والمنظمات غير الحكومية من مالحظات واقتراحات
وظل باب توقيع ). نيويورك اتفاقية(المؤتمر اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها 

يونيه / حزيران7، وبدأ نفاذها في 1958 ديسمبر/ آانون األول31اقية مفتوحا إلى غاية االتف
1959. 

 
 


