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  قرار اختذته اجلمعية العامة
  ])Corr.1و A/57/562( رير اللجنة السادسةبناء على تق[

   القانون النموذجي للجنة األمم املتحدة‐٥٧/١٨
 للقانون التجاري الدويل للتوفيق التجاري الدويل

  
 إن اجلمعية العامة،  
 القيمة العائدة للتجارة الدولية من طرق تسوية املنازعات التجارية اليت      إذ تدرك 

شخص آخر أو أشخاص آخرين مساعدهتما يف سعيهما لتسوية     يطلب فيها طرفا النـزاع من 
 النـزاع تسوية ودية،   

 أن هذه الطرق لتسوية النـزاع يشار إليها مبصطلحات مثل التوفيق          وإذ تالحظ 
والوساطة وأن مصطلحات من هذا القبيل تستخدم بشكل متزايد يف املعامالت التجارية            

 الدولية واحمللية كبديل للتقاضي،     
 أن استخدام هذه الطرق لتسوية النـزاع يعود بفوائد كبرية مثل تقليل               ىوإذ تر 

احلاالت اليت يفضي فيها النـزاع إىل إاء العالقة التجارية وتيسري إدارة املعامالت الدولية من     
 قبل األطراف التجارية وحتقيق وفورات يف إقامة العدالة من جانب الدول،    

منوذجي عن هذه الطرق يكون مقبوال للدول           بأن إصدار تشريع     واقتناعا منها 
مبختلف نظمها القانونية واالجتماعية واالقتصادية من شأنه أن يساهم يف إقامة عالقات              

 اقتصادية دولية متجانسة،  
 قيام جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل بإكمال         وإذ تالحظ مع االرتياح  

 *يل واعتماده،  القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدو 
 بأن القانون النموذجي سيساعد الدول كثريا يف تعزيز تشريعاهتا اليت             واقتناعا منها 

حتكم استخدام طرق التوفيق أو الوساطة احلديثة ويف وضع هذه التشريعات، إن مل تكن                    
 موجودة أصال، 

__________ 
 .، املرفق األول  )A/57/17 (١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم                 *
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 أن إعداد القانون النموذجي قد خضع ملداوالت ومشاورات واسعة مع        وإذ تالحظ 
 كومات والدوائر املعنية، احل

 بأن القانون النموذجي وقواعد التوفيق اليت أوصت هبا اجلمعية العامة يف    واقتناعا منها 
 تساهم إىل حد كبري يف وضع إطار            ١٩٨٠ديسمرب   / كانون األول  ٤ املؤرخ  ٣٥/٥٢قرارها 

 قة نـزيهة وفعالة،   قانوين متجانس لتسوية النـزاعات النامجة من العالقات التجارية الدولية بطري     
 للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل إلكمال          تعرب عن تقديرها  - ١ 

واعتماد القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدويل الذي يرد نصه يف مرفق هذا القرار،   
 وإلعدادها دليل اشتراع واستعمال القانون النموذجي؛    

 ممكن للتعريف بالقانون النموذجي  إىل األمني العام بذل كل جهد تطلب - ٢ 
 ودليل االشتراع وإتاحتهما؛   

 مجيع الدول أن تويل االهتمام الالزم الشتراع القانون النموذجي يف         توصي - ٣ 
ضوء استصواب توحيد قانون إجراءات تسوية النـزاعات واالحتياجات احملددة ملمارسة       

 .التوفيق التجاري الدويل 
 ٥٢اجللسة العامة 

 ٢٠٠٢نوفمرب / الثاين تشرين١٩
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 اجلزء األول
 

 لتوفيق لقانون األونسيترال النموذجي
 )٢٠٠٢ (التجاري الدويل

 نطاق التطبيق والتعاريف -١املادة 
 )٢(.الدويل )١(التجاريُيطبَّق هذا القانون على التوفيق  -١ 
ن اثنان موفِّقا موفِّق واحد أو "املوفِّق"ألغـراض هـذا القـانون، ُيقصـد مبصطلح           -٢ 

 .أو أكثر، حسبما تكون احلال
 أي عملية، سواء أشري إليها      "التوفيق"ألغـراض هـذا القـانون، يقصـد مبصطلح           -٣ 

بتعـبري التوفـيق أو الوسـاطة أو بتعـبري آخـر ذي مدلـول مماثل، يطلب فيها الطرفان إىل شخص                 
يــة  تسـوية ود ، مســاعدهتما يف سـعيهما إىل التوصــل إىل )"املوفِّـق "(آخــرين ، أو أشـخاص  آخـر 

وال . لـنـزاعهما الناشــئ عـن عالقــة تعاقديــة أو عالقـة قانونــية أخــرى أو املتصـل بــتلك العالقــة    
 .يكون للموفِّق الصالحية لفرض حل للنـزاع على الطرفني

 :يكون التوفيق دوليا -٤ 

__________ 
تفسريا واسعا حبيث يشمل املسائل الناشئة عن مجيع " التجاري"ح صطلاملينبغي أن ُيعطى  (1) 

وتشمل العالقات ذات الطابع التجاري، على   . العالقات ذات الطابع التجاري، سواء أكانت تعاقدية أم مل تكن
 التوزيع؛ ؛ اتفاق أو تبادهلاأي معاملة جتارية لتوريد السلع أو اخلدمات: احلصر، املعامالت التالية سبيل املثال ال

التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية؛ العوملة؛ البيع االجياري؛ تشييد املنشآت؛ اخلدمات االستشارية؛ األعمال 
اهلندسية؛ منح الرخص؛ االستثمار؛ التمويل؛ األعمال املصرفية؛ التأمني؛ اتفاق أو امتياز االستغالل؛ املشاريع 

اعي أو التجاري؛ نقل البضائع أو الركاب جوا أو حبرا أو بالسكك   املشتركة وغريها من أشكال التعاون الصن
 .احلديدية أو برا

لعلّ الدول الراغبة يف اشتراع هذا القانون النموذجي لتطبيقه على التوفيق احمللي وكذلك على    (2) 
 :أن تنظر يف ادخال التغيريات التالية على النص تود التوفيق الدويل، 

 ؛١ من املادة ١يف الفقرة  "الدويل"حذف كلمة  - 
 .١ من املادة ٦ و ٥ و ٤حذف الفقرات  - 
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إذا كـان مقـرا عمـل طريف اتفاق التوفيق، وقت إبرام ذلك االتفاق، واقعني يف      )أ( 
 خمتلفتني؛ أودولتني 
 :إذا كانت الدولة اليت يقع فيها مقرا عمل الطرفني خمتلفة عن )ب( 
 الدولة اليت ينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العالقة التجارية؛ أو ‘١‘  
 .الدولة اليت يكون ملوضوع النـزاع أوثق صلة هبا ‘٢‘  
 :ألغراض هذه املادة -٥ 
ه ـالذي لاملقر العمل هو كان مقر  واحد، عملمقر  إذا كان للطرف أكثر من       )أ( 

 أوثق صلة باتفاق التوفيق؛
 .مرجعيا مبحل إقامته املعتادأُخذ عمل، مقر إذا مل يكن للطرف  )ب( 
ُيطـبَّق هـذا القـانون أيضـا عـلى التوفـيق الـتجاري عندما يتفق الطرفان على أن              -٦ 

 .قانونهذا القابلية انطباق التوفيق دويل أو عندما يتفقان على 
 . هذا القانونقابلية انطباقللطرفني احلرية يف االتفاق على استبعاد  -٧ 
 مـن هـذه املـادة، ُيطبَّق هذا القانون بصرف النظر عن       ٩رهـنا بأحكـام الفقـرة        -٨ 

األسـاس الـذي ُيجـرى التوفـيق بـناء عليه، مبا يف ذلك اتفاق الطرفني سواء مت التوصل إليه قبل          
ه، أو الـتزام مقـرر مبوجـب القـانون، أو توجـيه أو اقـتراح من حمكمة أو                   نشـوء الـنـزاع أو بعـد      

 .هيئة حتكيم أو كيان حكومي خمتص
 :ق هذا القانون علىال ُيطبَّ -٩ 
احلـاالت الـيت يسـعى فـيها قـاض أو حمكّم، أثناء إجراءات قضائية أو حتكيمية،            )أ( 

 إىل تيسري التوصل إىل تسوية؛
 [...]. )ب( 

 فسريالت -٢املادة 
يـوىل االعتبار يف تفسري هذا القانون ملصدره الدويل ولضرورة تشجيع التوحيد     -١ 

 .يف تطبيقه واحلرص على حسن النية
املسـائل املـتعلقة بـاألمور الـيت حيكمها هذا القانون وال يسويها صراحة ُتسوى             -٢ 
 .مبادئ العامة اليت يستند إليها هذا القانون للوفقا
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  باالتفاق التغيري-٣املادة 
جيـوز للطـرفني أن يـتفقا عـلى اسـتبعاد أي مـن أحكـام هذا القانون أو تغيريه، باستثناء          

 .٦من املادة ) ٣( والفقرة ٢أحكام املادة 

 )٣( بدء إجراءات التوفيق-٤املادة 
تـبدأ إجـراءات التوفـيق، املـتعلقة بـنـزاع كـان قد نشأ، يف اليوم الذي يتفق فيه                     -١ 

 . على املشاركة يف إجراءات توفيقطرفا ذلك النـزاع
إذا مل يـتلق الطـرف الـذي دعـا طـرفا آخر إىل التوفيق قبوال للدعوة يف غضون         -٢ 

ثالثـني يومـا مــن اليوم الذي أرسلت فيه الدعوة، أو يف غضون مدة أخرى حمددة يف الدعوة،                
 .جاز للطرف أن يعترب ذلك رفضا للدعوة إىل التوفيق

 قني وتعيينهم عدد املوفِّ-٥املادة 
يكـون هناك موفِّق واحد، ما مل يتفق الطرفان على أن يكون هناك موفِّقان أو                 -١ 
 .أكثر

، ما مل يكن قد أكثرعـلى الطـرفني أن يسـعيا للتوصل إىل اتفاق على موفِّق أو             -٢ 
 .اتفق على إجراء خمتلف لتعيينهم

يما يــتعلق جيــوز للطــرفني أن يلتمســا املســاعدة مــن مؤسســة أو مــن شــخص فــ  -٣ 
 :وعلى وجه اخلصوص. بتعيني املوفِّقني

جيــوز ألي طــرف أن يطلــب مــن تلــك املؤسســة أو ذلــك الشــخص تزكــية          )أ( 
 أشخاص مالئمني للعمل كموفِّقني؛ أو

__________ 
سريان فترة   تعليق لدول اليت قد ترغب يف اعتماد حكم بشأن على اُيقترح النص التايل  (3) 
 :التقادم

 سريان فترة التقادمتعليق  ‐ نياملادة س
 يتعلق باملطالبة اليت هي سريان فترة التقادم فيما ُيعلق  عـندما تـبدأ اجـراءات التوفيق،       -١  

 .موضوع التوفيق
فــترة الــتقادم ُيســتأنف ســريان يف حــال إــاء إجــراءات التوفــيق دون اتفــاق تســوية،  -٢  

 .اعتبارا من وقت انتهاء التوفيق دون اتفاق تسوية
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جيـوز للطـرفني أن يـتفقا عـلى أن تقـوم تلك املؤسسة أو ذلك الشخص بتعيني                  )ب( 
 .موفِّق واحد أو أكثر مباشرة

 اد أو تعييـــنهم للعمـــل كموفِّقـــني، يـــتعني عـــلى املؤسســـة أو عـــند تزكـــية أفـــر -٤ 
عند االقتضاء و ،ح أن تكفل تعيني موفِّق مستقل وحمايداالعتبارات اليت ُيرج  مـراعاة   الشـخص   

 .استصواب تعيني موفِّق ختتلف جنسيته عن جنسييت الطرفنيمراعاة 
 عــن أي عــند مفاحتــة شــخص بشــأن احــتمال تعييــنه موفِّقــا، علــيه أن يكشــف  -٥ 

وعلى املوفِّق، منذ   . ظـروف ُيحتمل أن تثري شكوكا هلا ما يسوغها بشأن حياده أو استقالليته            
تعييـنه وطـوال إجـراءات التوفـيق، أن يكشـف للطـرفني، دون إبطاء، عن أي ظروف من هذا                

 .القبيل، ما مل يكن قد سبق له أن أبلغهما بذلك

  تسيري إجراءات التوفيق-٦املادة 
 احلـرية يف أن يـتفقا، بالـرجوع إىل جمموعـة قواعـد أو بطريقة أخرى،       للطـرفني  -١ 

 .على الطريقة اليت ُيجرى هبا التوفيق
يف حال عدم االتفاق على الطريقة اليت ُيجرى هبا التوفيق، جيوز للموفِّق تسيري              -٢ 

 رغبات إجـراءات التوفـيق بالطـريقة الـيت يـراها املوفِّق مناسبة، مع مراعاة ظروف القضية وأي        
 .قد يبديها الطرفان واحلاجة إىل تسوية سريعة للنـزاع

ــرفني        -٣  ــة الط ــق، يف تســيري االجــراءات، إىل معامل ــة حــال، يســعى املوفِّ ــلى أي ع
 .بإنصاف، وعليه لدى القيام بذلك أن يراعي الظروف احمليطة بالقضية

 ٤-    اقتراحات م، يف أي مرحلة من مراحل إجراءات التوفيقجيـوز للموفِّق أن يقد ،
 .لتسوية النـزاع

 االتصاالت بني املوفِّق والطرفني -٧املادة 
 .جيوز للموفِّق االجتماع أو االتصال بالطرفني معا، أو بكل منهما على حدة 

  إفشاء املعلومات-٨املادة 
عـندما يـتلقى املوفِّـق مـن أحـد الطـرفني معلومات متعلقة بالنـزاع، جيوز للموفِّق إفشاء         

غـري أنـه عندما يعطي أحد       . ك املعلومـات ألي طـرف آخـر يف إجـراءات التوفـيق            مضـمون تلـ   
جيوز إفشاء تلك املعلومات  ملوفِّـق أي معلومـات ُيشـترط بالتحديد إبقاؤها سرية، ال   االطـرفني   

 .ألي طرف آخر يف إجراءات التوفيق
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  السّرية-٩املادة 
يتفق  مل بإجراءات التوفيق، مامجيع املعلومات املتعلقة  احلفاظ على سرية    ُيحرص على    

مبقتضى القانون أو ألغراض تنفيذ إفشـاؤها الزمـا   مل يكـن   الطـرفان عـلى خـالف ذلـك، ومـا         
 . أو إنفاذهاتفاق تسوية

 مقبولية األدلة يف إجراءات أخرى -١٠املادة 
مبن ، آخرألي شخص  وال  لـلموفِّق   وال  ال جيـوز لطـرف يف إجـراءات التوفـيق            -١ 
بإدارة إجراءات التوفيق، االعتماد على أي مما يلي أو تقدميه كدليل أو اإلدالء        القائمون  فـيهم   

 :بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه يف إجراءات حتكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة
الدعــوة املوجهــة مــن أحــد الطــرفني للمشــاركة يف إجــراءات توفــيق، أو كــون   )أ( 

 ءات توفيق؛يف املشاركة يف إجرا أحد الطرفني راغبا
ــيق بشــأن تســوية ممكــنة         )ب(  ــا أحــد طــريف التوف ــيت أبداه ــتراحات ال اآلراء أو االق
 للنـزاع؛
 البيانات أو اإلقرارات اليت قدمها أحد الطرفني أثناء إجراءات التوفيق؛ )ج( 
 مة من املوفِّق؛االقتراحات املقد )د( 
 م من املوفِّق؛وية مقدكون أحد الطرفني قد أبدى رغبته يف قبول اقتراح تس )هـ( 
 .وثيقة أُعدت ألغراض إجراءات التوفيق فحسب )و( 
شكل املعلومات أو األدلة بصـرف النظر عن      مـن هـذه املـادة        ١الفقـرة   تنطـبق    -٢ 

 .املشار إليها فيها
ــر        -٣  ــية خمتصــة أخــرى أن تأم ــئة حتكــيم أو حمكمــة أو ســلطة حكوم ال جيــوز هلي

مت تلك املعلومات كدليل  من هذه املادة، وإذا قُد  ١يف الفقرة   بإفشـاء املعلومات املشار إليها      
غري أنه  . ذلـك الدلـيل غري مقبول     وجـب اعتـبار     مـن هـذه املـادة،       ) ١(خالفـاً ألحكـام الفقـرة       

مبقتضــى القــانون أو الزمــا جيــوز إفشــاء تلــك املعلومــات أو قــبوهلا كدلــيل طاملــا كــان ذلــك    
 .ألغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه

أم مل تكــن  مــن هــذه املــادة ســواء أكانــت  ٣ و٢ و١أحكــام الفقــرات تنطــبق  -٤ 
 ، أو كان  يشكلاإلجراءات التحكيمية أو القضائية أو اإلجراءات املماثلة تتعلق بالنـزاع الذي           

 .، موضوع إجراءات التوفيقيشكل
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 عادة  من هذه املادة، ال يصبح الدليل املقبول    ١رهنا بالقيود الواردة يف الفقرة       -٥ 
ــية أو القضــائية أو    ــه ســبق     اإلجــراءات املماثلــة  يف اإلجــراءات التحكيم ــبول جملــرد أن ــري مق غ

 .استخدامه يف عملية توفيق

 إهناء إجراءات التوفيق -١١املادة 
 :ُتنهى إجراءات التوفيق 
 بإبرام الطرفني اتفاق تسوية، يف تاريخ إبرام االتفاق؛ أو )أ( 
لتشـاور مع الطرفني، إعالنا يبني أنه ال يوجد ما يسوغ           بإصـدار املوفِّـق، بعـد ا       )ب( 

 القيام مبزيد من جهود التوفيق، يف تاريخ صدور اإلعالن؛ أو
هــا إىل املوفِّــق يفــيد بإــاء إجــراءات التوفــيق، يف بإصــدار الطــرفني إعالنــا موج )ج( 

 تاريخ صدور اإلعالن؛ أو
األخرى ف اآلخر أو األطراف هـا إىل الطر بإصـدار أحـد الطـرفني إعالنـا موج      )د( 

 .وإىل املوفِّق، يف حال تعيينه، يفيد بإاء إجراءات التوفيق، يف تاريخ صدور اإلعالن

 قيام املوفِّق بدور حمكّم -١٢املادة 
، موضوع إجراءات  يشكّل، أو   شكّلال جيـوز لـلموفِّق أن يقـوم بـدور حمكّـم يف نزاع                

أو عن أي ذاهتا قانونية العالقة الالعقد ذاته أو عن   التوفـيق أو يف نـزاع آخـر كـان قد نشأ عن              
 .الطرفان على خالف ذلكيتفق عقد أو عالقة قانونية ذات صلة به، ما مل 

 اللجوء إىل اإلجراءات التحكيمية أو القضائية -١٣املادة 
حيـثما يكـون الطـرفان قـد اتفقـا عـلى التوفـيق وتعهـدا صراحة بأن ال يستهال، خالل                       

عيـنة أو إىل حـني وقـوع حـدث معـني، إجـراءات حتكيمـية أو قضائية فيما يتعلق                 فـترة زمنـية م    
تم يــبــنـزاع حــايل أو مســتقبلي، تــنفذ هيــئة التحكــيم أو احملكمــة مفعــول ذلــك الــتعهد إىل أن   

ــثال  ــه،االمت ــا     إال ألحكام ــراه أحــد الطــرفني الزم ــذي ي ــالقدر ال ــه ب ــرب . لصــون حقوق وال ُيعت
 .اء إلجراءات التوفيقاعن اتفاق التوفيق أو ختليا  ذاته استهالل تلك اإلجراءات يف حد
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 )٤(اتفاق التسويةوجوب إنفاذ  -١٤املادة 
 …ن ذلـك االتفـاق ملزما وواجب النفاذ   اإذا أبـرم الطـرفان اتفاقـا يسـوي الـنـزاع، كـ            

 لطريقة اليت تنفذ مبوجبها اتفاقات التسوية، أو تشري       وصـفا ل  جيـوز للدولـة املشـّرعة أن تـدرج          [
 ]. اإلنفاذذلكتنظم إىل األحكام اليت 

 

__________ 
كان   جيوز للدولة املشرِّعة، عند تنفيذ اإلجراء املتعلق بإنفاذ اتفاقات التسوية، أن تنظر يف إم (4) 

 .جعل هذا اإلجراء إلزاميا
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  اجلزء الثاين
 دليل اشتراع واستعمال قانون األونسيترال

    )٢٠٠٢(النموذجي للتوفيق التجاري الدويل 
  غرض هذا الدليل

عـند اعـداد األحكـام التشـريعية النموذجـية بشأن التوفيق التجاري الدويل واعتمادها،                -١
يف اعتبارها  ") اللجنة"األونسيترال أو   (ة للقـانون الـتجاري الدويل       وضـعت جلـنة األمـم املـتحد       

أن مـن شـأن تلـك األحكـام أن تكـون أداة أجنـع للـدول الـيت تقـوم بتحديـث تشريعاهتا اذا ما                       
كمــا كانــت اللجــنة مدركــة أن األحكــام النموذجــية  . ُشــفعت مبعلومــات خلفــية وتوضــيحية 

لديهـا معـرفة حمـدودة بالتوفيق كأسلوب لتسوية    ُيـرجح أن ُتسـتخدم يف عـدد مـن الـدول الـيت        
واملعلومات الواردة يف هذا الدليل، نظرا لكوا موجهة يف املقام األول إىل الفروع      . النـزاعات

التنفـيذية مـن احلكومـات واىل املشـرعني العـاكفني عـلى اعـداد التنقـيحات التشريعية الالزمة،            
ــيدا لســائر     ــر أيضــا استبصــارا مف ــبغي أن توف ــيهم األطــراف     ين ــنص، مبــن ف ــذا ال  مســتعملي ه

 .التجاريون واألخصائيون املمارسون واألكادمييون والقضاة
ــيل مســـتمد مـــن    -٢ ــذا الدلـ ــانون " األعمـــال التحضـــريية"إن اجلانـــب األكـــرب مـــن هـ لقـ

ــدويل    ــتجاري ال ــيق ال ــنموذجي للتوف ــيل دواعــي إدراج أحكــام   . األونســيترال ال ــح الدل ويوض
مات أساســية جوهــرية ألداة قانونــية مصــممة بقصــد حتقــيق أهــداف  القــانون الــنموذجي كســ
وعـند اعداد األحكام النموذجية، افترضت اللجنة أن نص القانون          . ذلـك القـانون الـنموذجي     

فعلى سبيل املثال، مثة مسائل مل حتسم     . الـنموذجي سـيكون مشـفوعا مبعلومـات توضـيحية لـه          
لدلـيل الـذي يقصـد مـنه أن يوفر مصدر إهلام            يف القـانون الـنموذجي ولكـن جـرى تـناوهلا يف ا            
كمـا إنه قد يساعد الدول على معرفة ما قد         . اضـافيا للـدول الـيت تشـترع القـانون الـنموذجي           

يـتعني حتويـره مـن أحكـام القـانون الـنموذجي لكـي تناسـب ظـروفا وطنـية معينة، إن وجدت                   
 .أحكام من هذا القبيل

وهـو جيسد  . مـال بطلـب مـن األونسـيترال      وقـد أعـدت األمانـة دلـيل االشـتراع هـذا ع             -٣
كما جيسد آراء   . مـداوالت اللجـنة وقـراراهتا أثـناء الـدورة الـيت اعتمد فيها القانون النموذجي               

الذي قام بالعمل التحضريي لذلك ) املعين بالتحكيم والتوفيق(فـريق األونسيترال العامل الثاين   
 .القانون
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ــة بوضــع الدلــ   -٤ يل يف صــيغته النهائــية، اســتنادا إىل املشــروع  وعهــدت اللجــنة إىل األمان
ــه األمانـــة   ــثالثني  (A/CN.9/514)الـــذي أعدتـ ــا اخلامســـة والـ  وإىل مـــداوالت اللجـــنة يف دورهتـ

، مـع مـراعاة التعلـيقات واالقـتراحات اليت     )٢٠٠٢يونـيه  / حزيـران ٢٨ إىل  ١٧املعقـودة مـن     (
 األخــرى بالطــريقة وإىل املــدى أبديــت يف ســياق املناقشــات الــيت أجــرهتا اللجــنة واالقــتراحات

ودعيـت األمانـة إىل نشـر الدليل بصيغته النهائية مع    . اللذيـن تقـررمها األمانـة حسـب تقديـرها        
 )٥(.القانون النموذجي

  
    مدخل إىل القانون النموذجي-أوال

  نون النموذجيامفهوم التوفيق وغرض الق  ‐ألف
جي كمفهوم عريض يشري إىل اإلجراءات يف القـانون النموذ   " التوفـيق "ُيسـتخدم تعـبري      -٥

الـيت يقـوم فـيها شـخص مـا أو فـريق مـن األشخاص مبساعدة الطرفني يف سعيهما للتوصل إىل         
ومثـة فـوارق بالغـة األمهـية بني عمليات حل النـزاعات يف     . تسـوية وديـة للـنـزاع القـائم بيـنهما         

فان عادة إىل حل نـزاعهما     فعـندما ينشـأ نـزاع ما، يسعى الطر       . الـتفاوض والتوفـيق والتحكـيم     
ــنـزاع     ــتفاوض دون اشــراك أحــد خــارج نطــاق ال ــا أخفقــت املفاوضــات يف حــل   . بال وإذا م

 .النـزاع، توفرت طائفة من اآلليات حلل النـزاعات، منها التحكيم والتوفيق
ويتمـيز التوفـيق بسـمة أساسـية هـي أنـه يقـوم عـلى طلـب موجـه من طريف النـزاع إىل                       -٦

يف التحكـيم، فـيعهد الطـرفان مبهمـة تسـوية الـنـزاع إىل هيـئة التحكـيم اليت               أمـا   . طـرف ثالـث   
وخيـتلف التوفـيق عن التفاوض بني الطرفني يف أنه ينطوي       . تفـرض قـرارا ملـزما عـلى الطـرفني         

وهو خيتلف . عـلى االستعانة بشخص ثالث ألجل تسوية النـزاع بطريقة مستقلة وغري منحازة           
 يف عملية التوفيق حيتفظان بالتحكم التام يف العملية ونتيجتها        أيضـا عـن التحكـيم ألن الطرفني       

فاملوفِّق، يف عملية التوفيق، يساعد     . وهـذه العملية اإلجرائية تتم دون صدور حكم من حمكمة         
الطـرفني عـلى الـتفاوض على تسوية يقصد هبا أن تفي باحتياجات ومصاحل الطرفني املتنازعني        

ذلــك أن عملــية التوفــيق هــي عملــية  ). A/CN.9/WG.II/WP.108 مــن الوثــيقة ١١انظــر الفقــرة (
توافقـية كلـيا، حيـدد فـيها طـرفا الـنـزاع كـيف جيدر هبما تسوية النـزاع، مبساعدة طرف ثالث         

 .وليس للطرف الثالث احملايد أي سلطة لفرض حل للنـزاع على الطرفني. حمايد
عني فيها الطرفان بشخص ثالث     ويف املمارسـة العملـية، يشـار إىل االجـراءات اليت يست            -٧

لتسـوية نـزاعهما بـتعابري مـثل التوفـيق أو الوسـاطة أو التقييم احملايد أو احملاكمة الصغرى أو ما               
وُتسـتعمل أسـاليب خمتلفة واجراءات مكيفة من أجل حل النـزاعات        . شـابه ذلـك مـن الـتعابري       

__________ 
، (A/57/17) ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  (5) 

 .١٤٤الفقرة 
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. هو األسلوب التقليدي األشيعبطـرائق توفيقية ميكن اعتبارها بدائل حلل النـزاع قضائيا الذي        
ــبري     ــنموذجي تع ــانون ال ــيق"ويســتعمل الق ــك االجــراءات   " التوف ــيز . لكــي يشــمل كــل تل ومي

األخصـائيون املمارسـون بـني هذه التعابري من حيث األساليب اليت يستعملها الشخص الثالث              
ولكــن، ال توجــد حاجــة، مــن وجهــة نظــر   . أو مــدى مشــاركة الشــخص الثالــث يف العملــية 

ففــي . شــرع، إىل التميــيز بــني خمــتلف األســاليب االجرائــية الــيت يســتعملها الشــخص الثالــثامل
بعـض احلـاالت، تـبدو الـتعابري املخـتلفة مسـألة تـتعلق باالسـتخدام اللغـوي أكثر مما هي جتسد                

ومهمــا كــان األمــر، فــان كــل هــذه   . الســمة الــيت يــنفرد هبــا اســتعمال كــل أســلوب اجــرائي  
 مشتركة وهي أن دور الشخص الثالث مقصور على مساعدة الطرفني    العملـيات تتقاسـم مسـة     

وطاملا متيزت اجراءات . عـلى تسـوية الـنـزاع وال يشـمل سـلطة فرض قرار ملزم على الطرفني             
بالسـمات املذكـورة يف هذه الفقرة، فهي مشمولة بالقانون النموذجي        " احلـل الـبديل للـنـزاع     "
لكـن القانون النموذجي ال يشري إىل       ). A/CN.9/WG.II/WP.108 مـن الوثـيقة      ١٤انظـر الفقـرة     (

مفهـوم احلـل الـبديل للـنـزاع ألن ذلـك املفهوم غري واضح وميكن أن ُيفهم على أنه فئة واسعة          
، وهي بدائل عادة )منها التحكيم مثال(تشـمل أنواعـا أخـرى مـن الـبدائل حلـل النـزاع قضائيا        

نون الــنموذجي مقصــورا عـلى أنــواع حــل  وطاملــا كـان نطــاق القـا  . مـا تفضــي إىل قـرار ملــزم  
الـنـزاع غري امللزمة، فان القانون النموذجي ال يتناول إال جزء من االجراءات املشمول مبفهوم               

 .احلل البديل للنـزاع
وجيـري اآلن اسـتعمال التوفـيق بشكل متزايد يف املمارسة املتعلقة بتسوية النـزاعات يف           -٨

ناطق اليت مل يكن استعماله فيها شائعا قبل عقد أو عقدين من خمـتلف أحنـاء العـامل، مبـا فـيها امل        
واضـافة إىل ذلـك، فـان اسـتخدام التوفـيق أخـذ يصبح خيارا لتسوية النـزاعات تفضله               . الـزمن 

. وتشـجع علـيه احملـاكم واألجهزة احلكومية، فضال عن رواجه يف اجملاالت اجملتمعية والتجارية              
اء عـدد مـن اهليـئات مـن كال القطاعني العام واخلاص اليت     وهـذا االجتـاه جمسـد، مـثال، يف انشـ         

ومسايرة هلذا  . تعـرض عـلى األطـراف املهتمة خدمات تستهدف تيسري تسوية النـزاعات وديا            
الـــنهج، ُســـعي بنشـــاط يف مـــناطق شـــىت مـــن العـــامل إىل تـــرويج التوفـــيق كأســـلوب لتســـوية   

بلـدان خمتلفة مناقشات تدعو إىل      الـنـزاعات، وأثـار وضـع تشـريعات وطنـية بشـأن التوفـيق يف                
  مــن الوثــيقة١٥انظــر الفقــرة (املواءمــة الدولــية لــلحلـول القانونــية الرامــية إىل تيســري التوفــيق   

A/CN.9/WG.II/WP.108 .(               وهـذا التركـيز املـتزايد عـلى هـذه األساليب لتسوية النـزاعات هلا ما
األساليب؛ فقد كانت نسبة يـربرها، خاصـة بسـبب ارتفـاع نسـبة الـنجاح الـيت حققـتها هـذه                   

 .النجاح هذه عالية بشكل مدهش حقا يف بعض البلدان والقطاعات الصناعية
ونظـرا لكـون دور املوفِّـق مقصـورا عـلى تيسـري احلـوار بـني الطرفني وعدم اختاذ قرار،           -٩

فانـه ال توجـد حاجـة إىل ضـمانات اجرائـية من النوع املوجود يف التحكيم، ومنها مثال حظر                 
ع املوفِّــق بــأحد الطــرفني والواجــب غــري املشــروط مــن جانــب املوفِّــق أن يفشــي ألحــد  اجــتما

لذلك، فان مرونة اجراءات التوفيق . الطـرفني كـل املعلومـات الـيت تلقاهـا مـن الطـرف اآلخـر         
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والقـدرة عـلى تكيـيف هـذه العملـية مع ظروف كل حالة ومع رغبات الطرفني تعتربان بالغيت            
 .األمهية
هـذه املـرونة إىل رأي واسـع االنتشـار مفـاده أن مـن غري الضروري اللجوء                 وقـد أدت     -١٠

فقــد ســاد اعــتقاد حقــا بــأن القواعــد   . إىل تشــريع لتــناول عملــية تــتوقف عــلى ارادة الطــرفني  
ــا      ــيق واإلضــرار هب ــية التوف ــيد عمل ــزوم يف تقي ــربت القواعــد  . التشــريعية ستتســبب دون ل واعت

وقــد أُعــدت قواعــد . اســبا لــتوفري الــيقني وقابلــية التنــبؤالــتعاقدية عــلى نطــاق واســع أســلوبا من
، لكي تعرض على الطرفني جمموعة من     ١٩٨٠ اليت اعُتمدت يف عام      )٦(األونسـيترال للتوفـيق،   

وقد اسُتعملت تلك   . القواعـد املتناسـقة دولـيا الـيت تكـون مالئمـة للـنـزاعات الـتجارية الدولية                
ة كانت تصوغ قواعدها اخلاصة هبا لعرض القواعـد أيضـا كـنموذج مـن قـبل مؤسسات عديد      

 .خدمات التوفيق أو الوساطة
وهي تقوم بذلك من . ومـع ذلـك، فقد دأبت الدول على اعتماد قوانني بشأن التوفيق        -١١

أجـل االسـتجابة لشـواغل األخصـائيني املمارسـني الـيت مـثارها أن احللـول التعاقدية وحدها ال               
 ظلـت يف الوقت ذاته مدركة احلاجة إىل احلفاظ على   تفـي متامـا باحتـياجات الطـرفني، لكـنها         

ويتمثل الشاغل األهم لدى الطرفني يف عملية التوفيق يف ضمان عدم استعمال    . مـرونة التوفيق  
بعـض التصـرحيات أو اإلقـرارات الصـادرة عـن أحـد الطـرفني يف اجـراءات التوفـيق ضـد ذلك              

وبغية . ري مالئم لتحقيق ذلك اهلدف    الطرف يف اجراءات أخرى، وارُتئي أن احلل التعاقدي غ        
ومنها مثال دور املوفِّق يف االجراءات القضائية أو التحكيمية  (تـناول هـذه وغريهـا من املسائل         

الالحقـة، وعملـية تعـيني املوفِّقـني، واملـبادئ الواسـعة املنطـبقة عـلى اجـراءات التوفيق، وقابلية                     
انون منوذجي حول هذا املوضوع من أجل       ، قررت األونسيترال اعداد ق    )انفـاذ اتفـاق التسوية    

ولوحظ أنه، بينما توجد مسائل معينة، مثل جواز قبول أدلة         . دعـم االستعمال املتزايد للتوفيق    
معيـنة يف االجـراءات القضـائية أو التحكيمـية الالحقـة أو دور املوفِّـق يف االجـراءات الالحقة،          

اعد كقواعد األونسيترال للتوفيق، فان   ميكـن يف العـادة حـلها باالشـارة إىل جمموعات من القو            
لذلـك، ميكن أن  . هـنالك حـاالت عديـدة ال توجـد فـيها قواعـد مـن هـذا القبـيل مـتفق علـيها            

تسـتفيد عملـية التوفـيق مـن انشـاء أحكام تشريعية غري الزامية تنطبق عندما يرغب الطرفان يف          
وعالوة على ذلك، ميكن أن  . التوفـيق دون أن يكونا قد اتفقا على جمموعة من قواعد التوفيق           

توفـر التشـريعات املوحـدة توضـيحات مفـيدة يف البلدان اليت ليس من املؤكد فيها ما ميكن أن         
وأشري اضافة إىل  . يترتـب مـن أثـر عـلى االتفاقـات بشـأن جـواز قـبول أنـواع معيـنة من األدلة                     

ة عن التوفيق، إىل أن  ذلـك، فـيما يـتعلق مبسائل معينة، منها تيسري انفاذ اتفاقات التسوية الناجت             

__________ 
 .A.81.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (6) 
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درجـــة قابلـــية التنـــبؤ والـــيقني الالزمـــة لتيســـري التوفـــيق ال ميكـــن أن تـــتحقق إال مـــن خـــالل   
 )٧(.التشريع

وقـد تتـباين إجـراءات التوفـيق يف تفاصـيلها اإلجرائـية تـبعا ملـا يعترب األسلوب األفضل                     -١٢
ي الـــيت تـــنظم تلـــك وأحكـــام القـــانون الـــنموذج. لتيســـري التوصـــل إىل تســـوية بـــني الطـــرفني

اإلجـراءات مصـوغة حبيث تستوعب تلك التباينات وتترك للطرفني وللموفِّقني احلرية يف تنفيذ     
ويف األساس، تسعى تلك األحكام إىل إقامة توازن بني        . عملـية التوفـيق حسـبما يـرونه مناسبا        

وص سرية محايـة سالمة عملية التوفيق، باحلرص مثال على ضمان حتقيق توقّعات الطرفني خبص  
إجـراءات التوفـيق، واحلـرص يف الوقـت ذاتـه عـلى توفـري أقصـى قدر من املرونة باحلفاظ على                     

 .استقالل الطرفني
  
    القانون النموذجي كأداة ملناَسقة التشريعات‐باء

. إن أي قـانون منوذجـي هـو نـص تشـريعي توصـى الـدول بتجسـيده يف قانوا الوطين               -١٣
 ال يتطلــب القــانون الــنموذجي مــن الــدول الــيت تشــترعه أن تــبلّغ  وخالفــا ألي اتفاقــية دولــية،

غري أن الدول ُتشجَّع بقوة . األمـم املتحدة أو الدول األخرى اليت رمبا تكون قد اشترعته أيضا       
أو أي قانون منوذجي    (عـلى ابـالغ أمانـة األونسـيترال بأي اشتراع للقانون النموذجي اجلديد              

 ).الآخر ينبثق من أعمال األونسيتر
وميكـن ألدي دولة، عند جتسيد نص التشريع النموذجي يف نظامها القانوين، أن تعدل              -١٤

أمـا يف حالـة االتفاقـية، فـإن امكانية قيام الدول األطراف بادخال        . أو تسـتبعد بعـض أحكامـه      
تكـون مقـيدة بدرجة أكرب      ") حتفظـات "يشـار الـيها عـادة بأـا         (تغـيريات عـلى الـنص املوحـد         

ا إن اتفاقـيات القـانون الـتجاري عـلى وجـه اخلصـوص عـادة مـا حتظر التحفظات             بكـثري؛ كمـ   
واملرونة املتأصلة يف التشريع النموذجي   . كلـيا أو تسمح بتحفظات قليلة جدا وحمددة فحسب        

ــبة يف إجــراء           ــيها الدولــة راغ ــرجح أن تكــون ف مستحســنة بوجــه خــاص يف احلــاالت الــيت ُي
. أن تصــبح عــلى اســتعداد الشــتراعه كقــانون وطــين تعديــالت شــىت عــلى الــنص املوحــد قــبل  

وميكـن توقّـع بعـض الـتعديالت بصـفة خاصـة عـندما يكـون النص املوحد وثيق الصلة بالنظام                    
غـري أن هـذا يعـين أيضـا أن درجة التناسق املتحقق من     . الوطـين اخلـاص باحملـاكم واإلجـراءات       

. ونا أدىن منهما يف حالة االتفاقية خالل التشريع النموذجي ويقينية ذلك التناسق يرجح أن تك        
كمــا انــه بفضــل املــرونة املتأصــلة يف القــانون الــنموذجي، يــرجح أن يكــون عــدد الــدول الــيت   

وبغـية التوصـل إىل درجـة مرضـية مــن     . تشـترعه أكـرب مـن عـدد الـدول الـيت تنضــم إىل اتفاقـية       
__________ 

، (A/54/17) ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامــة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم  (7) 
 .٣٤٢الفقرة 
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كان لدى ادماج القانون التناسـق والـيقني، ينـبغي للـدول أن تنظر يف تقليل التغيريات قدر االم          
الـنموذجي اجلديـد يف نظمهـا القانونـية، ويف حال ادخال تغيريات، ينبغي أن تظل ضمن اطار             

ومثـة داع هـام للتقـيد، إىل أقصـى مدى ممكن، بالنص             . املـبادئ األساسـية للقـانون الـنموذجي       
ــدر االمكــان لألطــراف واملستشــا       ــا ق ــانون الوطــين شــفافا ومألوف رين املوحــد وهــو جعــل الق

 .واملوفِّقني األجانب الذين يشاركون يف عمليات توفيق يف الدولة املشترعة
  

    معلومات خلفية وعرض تارخيي‐جيم
شـهد التـبادل الـتجاري والـتجارة العامة على الصعيد الدويل منوا سريعا، بازدياد عدد                 -١٥

. الصغرية واملتوسطة الكـيانات الـيت تـربم صـفقات عـرب احلـدود الوطنية، مبا يف ذلك الكيانات                  
ومـع ازديـاد استخدام التجارة االلكترونية، حيث كثريا ما ُتدار األعمال التجارية عرب احلدود                

وقد صاغت  . الوطنية، أصبحت احلاجة إىل نظم فعالة وكفؤة حلل النـزاعات أمرا فائق األمهية           
لــنـزاعات األونســيترال القــانون الــنموذجي ملســاعدة الــدول عــلى تصــميم إجــراءات حلــل ا        

تسـتهدف تقلـيل تكالـيف تسـوية الـنـزاعات وتيسـري احلفـاظ عـلى أجـواء تعاونـية بني أطراف               
. التـبادل الـتجاري، واحلـيلولة دون نشـوء مزيد من النـزاعات، وبث اليقني يف التجارة الدولية        

وباعـتماد القـانون الـنموذجي، وبتوعـية األطـراف املـنخرطة يف الـتجارة الدولية بأغراض تلك                  
لـتجارة، سـوف تتشـجع األطراف اللتماس طرائق غري قضائية لتسوية النـزاعات، مما يزيد يف                ا

 .فعالية التكلفة يف األسواق
مـن مث، فـإن األهـداف املنشـودة مـن القـانون الـنموذجي، الـيت تتضـمن التشـجيع على               -١٦

مــور أساســية اسـتخدام التوفــيق وتوفـري مــزيد مـن امكانــية التنــبؤ والـيقني يف اســتخدامه، هـي أ     
 .لتعزيز االقتصاد يف التكاليف والكفاءة يف التجارة الدولية

وقـد جـرت صـياغة القـانون الـنموذجي يف سـياق التسـليم بازديـاد اللجوء إىل التوفيق                     -١٧
وُصــمم القــانون الــنموذجي أيضــا ألجــل توفــري قواعــد  . كطــريقة لتســوية الــنـزاعات الــتجارية

ــية التوفــيق  ــية ذات الصــلة    ففــي. موحــدة بشــأن عمل ــرد القواعــد القانون ــبلدان، ت  كــثري مــن ال
بالتوفـيق موزعـة يف أجـزاء شـىت من التشريعات، وتتبع وجا خمتلفة بشأن مسائل مثل السرية                

عـلما بأن حتقيق التوحيد يف مثل   . واالمتـيازات واالسـتثناءات االسـتداللية يف ذلـك اخلصـوص          
. قـدر أكـرب مـن الـنـزاهة واليقني يف عملية التوفيق          هـذه املواضـيع الرئيسـية يسـاعد عـلى توفـري             

كمـا إن مـنافع التوحـيد تتعاظم يف احلاالت اليت تشتمل على اللجوء إىل التوفيق عرب االنترنت               
 .حيث إن القانون الواجب تطبيقه قد ال يكون بينا بذاته

ــنـة، أثـــناء دورتـهـــا الثانـــية والـــثالثني، الـــيت عقـــ    -١٨ ــا علــــى اللجـ دت يف وكـــان معروضـ
" األعمـــال املقبلة املمكنــة يف جمال التحكيم التجاري الدويل "، مذكـرة عـنواـــا      ١٩٩٩ عــام 

)A/CN.9/460 .(           ويف معـرض ترحيـب اللجـنة بالفرصة املتاحة ملناقشة مرغوبية وامكانية املضي
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 قدمـا يف تطويـر قـانون التحكـيم الـتجاري الـدويل، ارتـأت عمومـا أن الوقـت قد حان لتقدير                      
الـتجربة الواسـعة واملؤاتية يف حاالت اشتراع قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري           

 عـلى الصـعيــد الوطين، وكذلك استخـدام قواعــد األونسيترال للتحكيــم           )٨()١٩٨٥(الـدويل   
  وقواعـد األونسـيترال للتوفـيق، وللقـيام يف إطار اللجنة بصفتها حمفال عامليا بتقييم        )٩()١٩٧٦(

ــترحات اخلاصــة بتحســني قوانــني التحكــيم وقواعــده وأســاليب       ــبول األفكــار واملق ــية ق إمكان
وقـد عهـدت اللجـنة هبـذا العمـل إىل واحـد مـن أفرقـتها العاملة، أمسته الفريق العامل          . ممارسـته 
، وقررت أن ")الفريق العامل"ويشـار إلـيه فيما يلي باسم        ) (املعـين بالتحكـيم والتوفـيق     (الـثاين   

وجرت صياغة مشروع القانون    . البـنود ذات األولوية على القيام بعمل بشأن التوفيق        تشـتمل   
ــية      ــدورات التال ــامل، هــي ال ــريق الع ــع دورات عقدهــا الف ــنموذجي عــلى مــدى أرب ــية : ال الثان

ُنشــرت تقاريــر تلــك  (والــثالثون والثالــثة والــثالثون والــرابعة والــثالثون واخلامســة والــثالثون   
ــائق   ــدورات يف الوثــــ ــلى A/CN.9/506 و A/CN.9/487 و A/CN.9/485 و A/CN.9/468الــــ ، عــــ

 ).التوايل
وقـد أجنـز الفريق العامل، يف دورته اخلامسة والثالثني، متحيص األحكام، كما نظر يف          -١٩

ــيل االشــتراع   ــانون      . مشــروع دل ــيل اشــتراع الق ــيح نــص مشــروع دل ــة تنق وطُلــب إىل األمان
وقد ُعمم  . داوالت الـيت جـرت يف إطـار الفـريق العامل          الـنموذجي واسـتعماله، اسـتنادا إىل املـ        

مشــروع القــانون الــنموذجي، مــع مشــروع دلــيل اشــتراعه واســتعماله، عــلى الــدول األعضــاء  
ــا اخلامســة          ــتماده يف دورهت ــلى اللجــنة الستعراضــه واع ــرض ع ــيه، مث ُع ــيق عل ــبني للتعل واملراق

 ١٣انظر الفقرة  (٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨ إىل ١٧والـثالثني، الـيت ُعقـدت يف نـيويورك مـن        
ــيقة  ). A/CN.9/506مـــن الوثـــيقة  ــيقات الـــيت وردت يف الوثـ  A/CN.9/513وقـــد ُجمعـــت التعلـ
 ٢٤واعـتمدت األونسـيترال القـانون النموذجي بتوافق اآلراء يف     . Add.2 و Add.1واالضـافتني   

ــران ــيه /حزي ــك املوضــوع، انظــر تق      (٢٠٠٢يون ــداوالت اللجــنة حــول ذل ــتعلق مب ــيما ي ــر ف ري
ــثالثني    ــنموذجي،   )١٠(.األونســيترال عــن أعمــال دورهتــا اخلامســة وال ــناء اعــداد القــانون ال  وأث

ــة   ــارك يف املناقشـ ــة و٩٠شـ ــية  ١٢ دولـ ــنظمة حكومـ ــية و– مـ ــري  ٢٢ دولـ ــية غـ ــنظمة دولـ  مـ
وبعـد ذلـك، اعـتمدت اجلمعية العامة القرار املستنسخ يف بداية هذا املنشور والذي               . حكومـية 

ايالء االعتـبار الواجـب الشتراع القانون النموذجي، نظرا للرغبة يف        أوصـت فـه كـل الـدول بـ         
ــية ذات     ــياجات احملــددة يف املمارســة الدول ــنـزاعات ولالحت توحــيد قــانون اجــراءات تســوية ال

وقد نشرت النصوص التحضريية للقانون النموذجي بلغـــات األمم . الصـلة بالتوفـيق الـتجاري    
__________ 

 .A.99.V.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (8) 
 .A.77.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (9) 
، (A/57/17) ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  (10) 
 .١٧٧-١٣الفقرات 
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ــتحـــدة الرمســية الســت    ــية والفرنســية   االســبا(امل ــيزية والروســية والصــينية والعرب ). نية واالنكل
؛ حتــت (www.uncitral.org وتوجــد هــذه الوثــائق مــتاحة عــلى موقــع األونســيتـــرال الشــبكـــي   

وتوجــد هــذه الوثــائق أيضــا جممعــة يف حولــية األونســيترال   . ”Travaux préparatoires“)البــنـــد 
UNCITRAL Yearbook).( 

  
  قالنطا  ‐دال

عـند قـيام اللجنة باعداد مشروع القانون النموذجي وتناول موضوع املسألة املطروحة       -٢٠
" الوساطة"علـيها، كـان لديهـا تصـور عـريض ملفهوم التوفيق، ميكن أن يشار اليه أيضا بتعابري              

وكـان ما تقصده  .  ومـا شـابه ذلـك مـن الـتعابري      "التقيـيم احملـايد   "و  " احلـل الـبديل للـنـزاع     "و  "
. نة هـو أن ُيطـبق القـانون الـنموذجي املعـتمد عـلى أوسـع جمموعة من النـزاعات التجارية          اللجـ 

. وقــد اتفقــت اللجــنة عــلى أن يشــري عــنوان القــانون الــنموذجي إىل التوفــيق الــتجاري الــدويل  
يف " الدويل"و  " التجاري"، يرد تعريفا تعبريي     ١يف املادة   " التوفيق"وبيـنما يـرد تعـريف لتعبري        

ومع أن القانون النموذجي . ، على التوايل١ من املادة  ٤ ويف الفقـرة     ١لحقة باملـادة    حاشـية مـ   
يقتصــر عــلى تــناول الــنـزاعات الدولــية والــتجارية، فــيمكن للدولــة الــيت تشــترعه أن تــنظر يف    

ــتجارية      ــنـزاعات غــري ال ــية وبعــض ال ــنـزاعات الــتجارية الداخل انظــر (توســيع نطاقــه ليشــمل ال
 ).١ للمادة ١احلاشية 

هـذا، وينـبغي أن ُيـنظر إىل القـانون الـنموذجي عـلى أنـه جمموعـة أحكـام متوازنة            -٢١
ومتمـيزة، وميكـن اشـتراعه كقـانون تشـريعي مـنفرد أو كجـزء مـن قـانون بشـأن تسوية                      

 .النـزاعات
  

 هيكل القانون النموذجي  ‐هاء
 

ملسائل ذات  يتضـمن القـانون الـنموذجي تعـاريف وإجراءات ومبادئ توجيهية بشأن ا             -٢٢
 .الصلة تستند إىل أمهية حتكّم الطرفني يف العملية ونتائجها

 حتـدد نطـاق القانون النموذجي، وتعرف التوفيق بأحكام عامة وتبين تطبيقه        ١فاملـادة    -٢٣
وهـذه األحكــام هـي مــن الــنوع الـذي يوجــد عــادة يف    . عـلى الصــعيد الـدويل بأحكــام حمــددة  

 تقدم ٢واملادة . سـائل اليت ُيراد أن يشملها القانون النموذجي التشـريعات بغـية تقريـر جمـال امل        
 تنص صراحة على أن مجيع أحكام القانون   ٣واملادة  . ارشـادا بشأن تفسري القانون النموذجي     

 .٦ من املادة ٣ والفقرة ٢النموذجي قد ُتغير باتفاق الطرفني، باستثناء ما خيص املادة 
وهذه األحكام ُتطبق . اجلوانـب االجرائية من التوفيق    ، فهـي تتـناول      ١١-٤أمـا املـواد      -٢٤

بصـفة خاصـة عـلى الظـروف الـيت ال يكون فيها الطرفان قد اعتمدا قواعد تسري على عملية                
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كما يقصد هبا أن تساعد الطرفني    . التوفـيق؛ ويـراد بالـتايل أن يكـون هلا طابع أحكام القصور            
تفاقهمـا عملـيات حلـل النـزاع، وهي يف هذا    املتـنازعني اللذيـن ميكـن أن يكونـا قـد حـددا يف ا             

وقـد انصـب التركـيز، لـدى حتديـد بنـية القانون النموذجي،              . السـياق مبـثابة تكملـة التفاقهمـا       
ــيق إىل االجــراءات         ــات مــن اجــراءات التوف ــيها املعلوم ــيت تتســرب ف ــب احلــاالت ال عــلى جتن

 .التحكيمية أو القضائية
تتـناول مسـائل مـا بعد       هـي   ف) ١٤-١٢املـواد   ( يالـنموذج القـانون   أحكـام    بقـية    أمـا و -٢٥

تلك تسري على    قانونيةعدم وجود أحكام    اجتـنابا ملـا قـد ينشـأ مـن ريـبة من جراء               التوفـيق،   
 .املسائل

  
   من أمانة األونسيترالاملقدمة املساعدة  ‐واو

ــيترالمانــةميكــن أل -٢٦ ــيه يف أنشــطتها اخلاصــة بالتدريــب      ، األونس ــا درجــت عل  وفقــا مل
 استشــارات تقنــية لــلحكومات الــيت تعــد تشــريعات تســتند إىل القــانون   تقــدمملســاعدة، أن وا

 األونسيترال استشارات تقنية للحكومات اليت تنظر يف سن تشريعات        تقـدم كمـا   . الـنموذجي 
 األونسيترال النموذجية، أو اليت تنظر يف االنضمام إىل احدى اتفاقيات  قواننيتسـتند إىل سائر     

 . الدويل اليت أعدهتا األونسيترالريالتجاالقانون 
 على مزيد من املعلومات عن القانون النموذجي، وكذلك عن الدليل        احلصول وميكـن  -٢٧

 النموذجـية واالتفاقـيات الـيت وضـعتها األونسـيترال، مـن األمانـة على العنوان               القوانـني وسـائر   
 أيب والدليل، وكذلك القانون النموذجي عـلى   وترحـب األمانـة بـأي تعلـيقات         .  أدنـاه  الـوارد 

 . تشريعات تستند إىل القانون النموذجيسنعن معلومات 
  

UNCITRAL Secretariat 
Vienna International Centre 
P.O. Box 500 
A-1400, Vienna, Austria 

Telephone:  +(43) (1) 26060-4060 or 4061 
Telefax:  +(43) (1) 26060-5813 
Electronic mail:   uncitral@uncitral.org 
Internet Home Page:  http://www.uncitral.org 
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 مالحظات على املواد مادة فمادة  -ثانيا
 والتعاريف   نطاق التطبيق‐١املادة 

 
 ١نص املادة 

 
 )٢(.ويل الد)١(التجاري ُيطبَّق هذا القانون على التوفيق  -١  
موفِّقــان  موفِّــق واحــد أو "املوفِّــق"ألغــراض هــذا القــانون، ُيقصــد مبصــطلح   -٢  

 .أو أكثر، حسبما تكون احلالاثنان 
 أي عملــية، ســواء أشــري "التوفــيق"ألغــراض هــذا القــانون، يقصــد مبصــطلح   -٣  

إلــيها بتعــبري التوفــيق أو الوســاطة أو بتعــبري آخــر ذي مدلــول ممــاثل، يطلــب فــيها الطــرفان إىل  
ا يف ســعيهما إىل التوصـــل إىل  ، مســـاعدهتم)"املوفِّــق "(آخـــرين ، أو أشــخاص  آخـــرشــخص  

تسـوية وديـة لـنـزاعهما الناشـئ عـن عالقـة تعاقديـة أو عالقـة قانونـية أخـرى أو املتصـل بتلك                   
 .وال يكون للموفِّق الصالحية لفرض حل للنـزاع على الطرفني. العالقة

 :يكون التوفيق دوليا -٤  
االتفاق، واقعني إذا كـان مقـرا عمـل طـريف اتفـاق التوفـيق، وقت إبرام ذلك                 )أ(  

 يف دولتني خمتلفتني؛ أو
 :إذا كانت الدولة اليت يقع فيها مقرا عمل الطرفني خمتلفة عن )ب(  
الدولـة الـيت يـنفذ فـيها جزء جوهري من التزامات العالقة التجارية؛               ‘١‘   

 أو
 .الدولة اليت يكون ملوضوع النـزاع أوثق صلة هبا ‘٢‘   
 :ألغراض هذه املادة -٥  
الذي املقر  العمل هو   كان مقر   عمل واحد،   مقر  إذا كـان للطـرف أكـثر من          )أ(  
 ه أوثق صلة باتفاق التوفيق؛ـل
 .مرجعيا مبحل إقامته املعتادأُخذ عمل، مقر إذا مل يكن للطرف  )ب(  
ُيطـبق هـذا القـانون أيضـا على التوفيق التجاري عندما يتفق الطرفان على أن           -٦  

 .هذا القانونقابلية انطباق يتفقان على التوفيق دويل أو عندما 
 . هذا القانونقابلية انطباقللطرفني احلرية يف االتفاق على استبعاد  -٧  
 من هذه املادة، ُيطبَّق هذا القانون بصرف النظر عن       ٩رهـنا بأحكـام الفقـرة        -٨  

وصل إليه قبل  األسـاس الـذي ُيجـرى التوفـيق بناء عليه، مبا يف ذلك اتفاق الطرفني سواء مت الت                 
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نشـوء الـنـزاع أو بعـده، أو الـتزام مقـرر مبوجـب القـانون، أو توجـيه أو اقـتراح من حمكمة أو                       
 .هيئة حتكيم أو كيان حكومي خمتص

 :ال ُيطبق هذا القانون على -٩  
احلـاالت الـيت يسعى فيها قاض أو حمكّم، أثناء إجراءات قضائية أو حتكيمية،     )أ(  

  تسوية؛إىل تيسري التوصل إىل
 [...]. )ب(  
 __________ 
تفسـريا واسـعا حبيث يشمل املسائل الناشئة       " الـتجاري "صـطلح   املينـبغي أن ُيعطـى       (1)   

وتشـمل العالقات  . عـن مجـيع العالقـات ذات الطـابع الـتجاري، سـواء أكانـت تعاقديـة أم مل تكـن                    
أي معاملــة جتاريــة لــتوريد : يةاحلصــر، املعــامالت التالــ ذات الطـابع الــتجاري، عــلى ســبيل املــثال ال 

؛ اتفـاق التوزيع؛ التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية؛ العوملة؛ البيع   أو تـبادهلا السـلع أو اخلدمـات   
االجيـاري؛ تشـييد املنشـآت؛ اخلدمـات االستشـارية؛ األعمـال اهلندسـية؛ مـنح الرخص؛ االستثمار؛                  

تـياز االسـتغالل؛ املشـاريع املشـتركة وغريهـا من      الـتمويل؛ األعمـال املصـرفية؛ الـتأمني؛ اتفـاق أو ام           
أشـكال الـتعاون الصـناعي أو التجاري؛ نقل البضائع أو الركاب جوا أو حبرا أو بالسكك احلديدية      

 .أو برا
 اشـتراع هـذا القانون النموذجي لتطبيقه على التوفيق احمللي    يفلعـلّ الـدول الراغـبة        (2)   

 :ن تنظر يف ادخال التغيريات التالية على النصأتود وكذلك على التوفيق الدويل، 
 ؛١ من املادة ١يف الفقرة " الدويل"حذف كلمة  )أ(   
 .١ من املادة ٦ و ٥ و ٤حذف الفقرات  )ب(   

   
 ١تعليقات على املادة   

 
 ١الغرض من املادة          

 
 هـو حتديـد نطـاق تطبـيق القـانون الـنموذجي، حبصره صراحة يف       ١الغـرض مـن املـادة       -٢٨

، وتقدم الوسائل "الدويل"و" التوفـيق " مصـطلحي  ١وتعـرف املـادة    . التوفـيق الـتجاري الـدويل     
لـتحديد مكـان عمـل طـرف مـا عـندما يوجد أكثر من مكان عمل واحد أو ال يكون لطرف         

 .ما مكان عمل
  

 "التوفيق التجاري         " 
 
ــنموذجي، اُتفــق عــلى أن ينحصــر تطبــيق القواعــد امل     -٢٩ وحــدة يف عــند إعــداد القــانون ال

 مــن الوثــيقة ١١٦-١١٣؛ والفقــرات A/CN.9/468 مــن الوثـيقة  ٢١الفقــرة (املسـائل الــتجارية  
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A/CN.9/485    مـن الوثـيقة      ٨٩؛ والفقـرة A/CN.9/487 .(    وتقـدم احلاشية)١امللحقة بالفقرة   ) ١ 
 قائمـة إيضـاحية وغـري حصـرية للعالقـات الـيت ميكن أن توصف بأا ذات طبيعة               ١مـن املـادة     

شامال وعريضا  " التجاري"والغـرض مـن هـذه احلاشـية هـو أن يكـون تفسـري تعـبري                  ". يـة جتار"
وأن يذلـل مـا قـد ينشـأ يف القـانون الوطـين من صعوبات تقنية بشأن ماهية املعامالت اليت هي         

ــة ــادة     . جتاري ــوارد يف حاشــية امل ــتعريف ال ــانون األونســيترال   ١وهــي مســتوحاة مــن ال ــن ق  م
يف القانون " التجاري"يـرد تعـريف صـارم للتعـبري       ومل. ي الـدويل  الـنموذجي للتحكـيم الـتجار     

الـنموذجي لكي يتسىن تفسريه تفسريا عريضا حبيث يشمل املسائل الناشئة عن مجيع العالقات    
سعة التفسري  ) ١(وتربز احلاشية   . القانونـية ذات الطـابع الـتجاري، سواء أكانت تعاقدية أم ال           

وهذا ميكن أن ". جتاريا"قـوم عـلى مـا قـد يعتـربه القانون الوطين      املقـترح وتبـين أن املعـيار ال ي        
يفـيد بوجـه خـاص الـبلدان الـيت ال توجـد لديهـا جمموعـة قوانني جتارية قائمة بذاهتا، وأما فيما            
بـني الـبلدان الـيت توجـد لديها قوانني قائمة بذاهتا، فإن احلاشية قد تؤدي دورا تنسيقيا يف هذا                

ن، قـد ال يعترب استخدام احلواشي يف نص قانوين ممارسة تشريعية  ويف بعـض الـبلدا    . اخلصـوص 
ومـن مث، فقـد جيـدر بالسـلطات الوطنـية الـيت تشـترع القـانون الـنموذجي أن تنظر يف              . مقـبولة 

وليس احلصر يف املسائل التجارية    . إمكانية إدراج نص احلاشية يف صلب القانون املشترع ذاته        
وطة باألونسيترال واملتمثلة يف إعداد نصوص بشأن املسائل        سـوى جتسـيد لـلمهمة التقليدية املن       

الـتجارية، لكـن ذلـك نـاتج أيضـا عـن إدراك أن التوفـيق يف املسـائل غري التجارية ميس مسائل               
ومع ذلك، إذا رغب أحد البلدان يف سن  . سياسـاتية غـري قابلـة لالتسـاق عـلى الصعيد العاملي           

 كان القانون النموذجي مبثابة منوذج مفيد يف هذا         تشـريعات تـتعلق بالـنـزاعات غـري التجارية،        
وبالـرغم مـن كـون القـانون الـنموذجي مقصـور صـراحة عـلى التوفـيق الـتجاري،           . اخلصـوص 

ــانون          ــن توســيع نطــاق الق ــة املشــترعة م ــنع الدول ــا مي ــنموذجي م ــانون ال ــنالك يف الق ــيس ه فل
الحظة أنه ميكن أن تنشأ    واجلدير بامل . الـنموذجي لكـي يشـمل التوفـيق خـارج اجملال التجاري           

يف بعــض الواليــات القضــائية، وخاصــة يف الــدول االحتاديــة، صــعوبات كــبرية يف التميــيز بــني   
 ).A/CN.9/506 من الوثيقة ١٧الفقرة (التجارة الدولية والتجارة احمللية 

  
 مكان التوفيق       

 
الرئيسية اليت إن مكـان التوفيق، حبسب الصيغة األصلية للمادة، هو واحد من العناصر             -٣٠

بـيد أن اللجـنة اتفقت، عند صوغ القانون         . تسـتوجب الـلجوء إىل تطبـيق القـانون الـنموذجي          
وألن الطرفني . الـنموذجي، عـلى أن هـذا الـنهج قـد ال يكون متسقا مع املمارسة املتبعة حاليا                 

دث يف كـثريا مـا ال يعمـدان رمسـيا إىل تعـيني مكـان للتوفـيق، وألن التوفـيق ميكن عمليا أن حي                      
عـدة أمكـنة، فقـد أُعـرب عـن االعـتقاد بـأن اسـتخدام الفكـرة املصـطنعة إىل حـد ما يف اعتبار             
مكـان التوفـيق األسـاس األويل السـتهالل الـلجوء إىل تطبـيق القـانون الـنموذجي مـن شأنه أن             

وهلـذه األسـباب، ال يقـدم القـانون الـنموذجي قـاعدة موضوعية لتعيني               . يـؤدي إىل إشـكاالت    
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لذلك، ُتركت املسألة التفاق الطرفني، ). A/CN.9/506 من الوثيقة   ٢١الفقـرة   (فـيق   مكـان التو  
 .ويف حال عدم اتفاقهما، ُتركت لقواعد القانون الدويل اخلاص

  
 نّية الطرفني يف التوفيق           

 
ومن مث، يأخذ التعريف .  العناصر الالزمة لتعريف التوفيق  ١ مـن املـادة      ٣تبـين الفقـرة      -٣١

ر وجـود نــزاع، وعزم الطرفني على التوصل إىل تسوية ودية، ومشاركة شخص              بعـني االعتـبا   
ثالـث حمـايد ومسـتقل، أو أشـخاص كذلـك، يسـاعد الطـرفني يف سـعيهما للتوصل إىل تسوية                  

والقصـد مـن ذلـك هو متييز التوفيق عن التحكيم امللزم، من جهة، وعن جمرد التفاوض                 . وديـة 
وال يكون للموفِّق الصالحية لفرض "أمـا العبارة  . رىبـني الطـرفني أو ممثلـيهما، مـن جهـة أخـ       

، فيقصـد هبـا زيـادة توضـيح وتأكـيد التميـيز الرئيسـي بني التوفيق           "حـل للـنـزاع عـلى الطـرفني       
 يف الوثــيقة ٨ واملالحظــة A/CN.9/487 مــن الوثــيقة ١٠١انظــر الفقــرة (وعملــية مــثل التحكــيم 
A/CN.9/WG.II/WP.115 .(      ١ من املادة    ٣ت العناصر احملددة يف الفقرة      ويف الـتحقق ممـا إذا كان 

لـتعريف التوفـيق قـد استوفيت يف حالة وقائعية معينة، تدعى احلكومات إىل النظر يف أي دليل       
ومتفامهان على  (يتضـح مــن سلــوك الطرفني يبين أمــا مدركان الخنراطهما يف عملية توفيق             

ا الطرفان املتنازعان إىل التماس تدخل      وميكـن أن تكـون هـناك حـاالت يسعى فيه           )١١().ذلـك 
شـخص ثالـث يف إطـار ظـريف خاص دون تسمية ذلك التدخل توفيقا أو وساطة أو غري ذلك                   

ويف تلك احلالة، يثار السؤال عما  . ودون أن يدركـا أما يتصرفان يف ظل القانون النموذجي         
لـة وبواجب احلفاظ على  إذا كـان الطـرفان ملـزمني باألحكـام املـتعلقة جبـواز قـبول بعـض األد          

ــادتني    ــيها يف امل ــاعدة صــارمة   . ١٠ و٩الســرية املنصــوص عل ــنموذجي ق ــانون ال وال يقــدم الق
بـل انـه يـترك ملفسـر القـانون أن يقرر، على أساس ظروف كل             . وصـرحية بشـأن هـذه املسـألة       

إذا كان حالـة، مـا يـتوقعه الطـرفان ومـا يفهمانـه فـيما يـتعلق بالعملـية الـيت اخنـرطا فـيها، ومـا                    
 .القانون النموذجي منطبقا على ذلك األساس

  
 املفهوم العريض للتوفيق          

 
سـواء أُشـري إلـيها بتعبري التوفيق أو الوساطة أو بتعبري آخر      "املقصـود مـن إدراج عـبارة         -٣٢

 هو تبيان أن القانون النموذجي ُيطبق بصرف النظر عن االسم        ٣يف الفقرة   " ذي مدلول مماثل  
ويبـين الطـابع الواسـع الـذي يتسـم بـه الـتعريف أنه ليس مثة من قصد للتمييز             . يةاملعطـى للعملـ   

وما تقصده اللجنة هو أن تعبر . فـيما بـني األسـاليب أو الـنهوج االجرائـية املتبعة إزاء الوساطة         
__________ 

، (A/57/17) ١٧مة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العا (11) 
 .١٥١الفقرة 
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عـن مفهـوم عـريض لعملـية طوعـية يسـيطر علـيها الطـرفان، وجترى مبساعدة           " التوفـيق "كـلمة   
وقد تستخدم يف املمارسة العملية أساليب      . و أشـخاص مـن هـذا القبيل       شـخص ثالـث حمـايد أ      

وطـرائق إجرائـية متبايـنة للتوصل إىل تسوية لنـزاع ما، كما قد تستخدم تعابري خمتلفة لإلشارة                 
ولــدى صـياغة القـانون الــنموذجي، قصـدت اللجـنة أن يكــون     . إىل تلـك األسـاليب والطـرائق   

وقـد كانت   . ١يت ميكـن أن تـندرج ضـمن نطـاق املـادة             شـامال جلمـيع األسـاليب والطـرائق الـ         
احلكومـات املتفاوضـة حـول القـانون الـنموذجي تقصـد تضمني النظام اجلديد الذي استحدثه                 
القـانون الـنموذجي كـل طـرائق تسـوية الـنـزاعات الـيت يطلـب فـيها طـرفا الـنـزاع من شخص                  

 هــذه الطــرائق مــن حيــث وميكــن أن ختــتلف. ثالــث حمــايد أن يســاعدمها عــلى تســوية الــنـزاع 
مثال، ما إذا كانت    (األسـلوب ودرجـة مشـاركة الشـخص الثالـث يف العملية ونوع املشاركة               

مشـاركته مقصورة على تيسري احلوار بني الطرفني أو تتمثل أيضا يف تقدمي اقتراحات جوهرية          
ــدة يف ا    ). بشــأن التســوية املمكــنة   ــبغي أن تنطــبق السياســة التشــريعية اجملس ــانون ولكــن، ين لق

فعلى سبيل املثال، ميكن    . الـنموذجي انطـباقا متسـاويا عـلى كـل طرائق تسوية النـزاعات تلك             
، الــيت "املؤسســية"وكذلــك " الظرفــية"أن ينطــبق القــانون الــنموذجي عــلى إجــراءات التوفــيق  

 .تسري فيها عادة قواعد مؤسسة حمددة على عملية التوفيق
  

 التوفيق الدويل        
 
فمن حيث .  يف سريان قواعد القانون الدويل اخلاص١ن تتدخل املادة    لـيس املقصود أ    -٣٣

 من ٤املـبدأ، ال ُيطـبق القـانون الـنموذجي إال عـلى التوفـيق الـدويل، حبسـب تعريفه يف الفقرة                      
وُيستوىف .  ترسـي معـيارا للتميـيز بـني احلاالت الدولية واحلاالت الداخلية    ٤فالفقـرة   . ١املـادة   

 إذا مـا كان مكان عمل كل من الطرفني يف اتفاق التوفيق موجودا يف        اشـتراط الطـابع الـدويل     
دولـتني خمتلفـتني يف وقت إبرام ذلك االتفاق، أو عندما تكون الدولة اليت ُينفّذ فيها جزء كبري          
مـن الـتزامات العالقـة الـتجارية أو يكون هلا مبوضوع النـزاع أوثق صلة ختتلف عن الدولة اليت       

 معيارا لتعيني مكان عمل أي من ٥كما تقدم الفقرة   . ل من الطرفني  يقـع فـيها مكان عمل ك      
. الطـرفني عـندما يكـون للطـرف أكثر من مكان عمل واحد أو ال يكون له مكان عمل معني     
. ففـي احلالـة األوىل، يكـون مكان العمل هو املكان الذي لـه أوثق صلة باالتفاق على التوفيق                 

مـل لــه أوثق صلة باالتفاق على التوفيق قد تشمل كون       والعوامـل الـيت قـد تبـين أن مكـان الع           
جـزء كـبري من التزامات العالقة التجارية اليت هي موضع النـزاع يؤدى يف مكان العمل ذلك،          

وعندما ال يكون للطرف . أو كـون موضـوع الـنـزاع لــه أوثـق صـلة مبكـان العمـل املشار إليه                
 .دةمكان عمل، ُيرَجع إىل مكان إقامة الطرف املعتا
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 إمكانية مشل التوفيق احمللي             
 
ال ينـبغي تفسري القانون النموذجي بأنه يشجع الدول املشترعة على حصر جواز تطبيقه             -٣٤

وقــد اتفقــت اللجــنة، عــند اعــتماد القــانون الــنموذجي، عــلى أن مقبولــية   . يف احلــاالت الدولــية
تـؤدي إىل تداخله مع التوفيق  القـانون الـنموذجي ميكـن أن ُتعـزز إذا أمكـن اجتـناب أي حماولـة                

وقـــد رأى صـــائغو القـــانون ). A/CN.9/487 مـــن الوثـــيقة ١٠٦الفقـــرة . (عـــلى الصـــعيد احملـــلي
حسب التعريف الوارد يف (الـنموذجي أن مـن األحصـف جعلـه مقصـورا عـلى احلاالت الدولية                

وكــان الســبب يف ذلــك عــدم عــرقلة املفاوضــات الــيت كانــت دائــرة بــني          ). ٥ و٤الفقــرتني 
غري . حلكومات حول النص بسياسات قد تتباين وقد تصعب املواءمة بينها على الصعيد العاملي           ا

حيـتوي عـلى أي حكـم لـن يكون مالئما، من حيث املبدأ، للحاالت                أن القـانون الـنموذجي ال     
ــيــة  ــرة  (احملل ــر الفق ــيقة  ١٦انظ ــن الوث ــرة A/CN.9/506 م ــيقة  ٣٦ والفق ــن الوث ). A/CN.9/116 م

شترعة جيوز هلا، يف التشريع التنفيذي هلذا القانون النموذجي، أن توسع جواز تطبيقه        فالدولـة امل  
ليشـمل التوفـيق احملـلي والـدويل معا، مع إدخال تعديالت طفيفة على النص، مثلما هو مبين يف                

وإذا اعُتــرب مــن الضــروري إدراج   ). A/CN.9/506 مــن الوثــيقة  ١٧الفقــرة  (١حاشــية الفقــرة  
قيام بتغيريات لتجسيد السياسات احمللية يف هذا اجملال، وجب على الدولة املشترعة إضافات أو ال

أن حتـرص عـلى تقيـيم مـا إذا كانـت تلـك االضـافات مالئمـة للحاالت الدولية، وإال فعليها أن            
 تتيح للطرفني االتفاق على ٦كذلك، فإن الفقرة . جتعلها قابلة للتطبيق على احلاالت احمللية فقط

على التوفيق التجاري حىت ) أي اختيار اللجوء إىل القانون النموذجي(لقانون النموذجي تطبيق ا
وجيوز للطرفني اختيار اللجوء إىل . إن مل يكن التوفيق دوليا حبسب تعريفه يف القانون النموذجي

حىت إذا كانت ظروف تلك    (القـانون الـنموذجي باالتفـاق عـلى أن عملية التوفيق بينهما دولية              
أو ) لـة ال تبـين طابعهـا الـدويل أو إذا مل يكـن مـن الواضـح مـا إذا كانـت تلـك احلالة دولية                          احلا

 .باالتفاق صراحة على جواز تطبيق القانون الذي اشترع مبوجبه القانون النموذجي
  

 اختيار استبعاد القانون النموذجي                
 
ومــن اجلائــز أن . ي اجملــال للطــرفني ليســتبعدا تطبــيق القــانون الــنموذج ٧تتــيح الفقــرة  -٣٥

، عــلى ســبيل املــثال، يف األحــوال الــيت يــتفق فــيها طــرفان يف توفــيق حمــلي، ٧ُتســتخدم الفقــرة 
 ".دوليا"لدواعي اليسر واملالءمة، على مكان توفيق يف اخلارج دون أن يقصدا جعل التوفيق 

  
 احلالة اليت يكون فيها الطرفان ملزمني بالتوفيق                         

 
ي يف احلسـبان أنـه، بيـنما ُيباَشـر التوفـيق يف كـثري من األحيان                يـأخذ القـانون الـنموذج      -٣٦

باالتفـاق بـني الطـرفني بعـد نشـوء نــزاع، فقـد تكـون هـناك دواع شىت جتعل الطرفني ملزمني                   



قانون األونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدويل مع دليل اشتراعه واستعماله 24 
 

 

وقد يتمثل أحد تلك الدواعي يف . بالقـيام مبحاولـة حسـنة النية حللّ خالفاهتما بواسطة التوفيق      
 قـبل نشـوء النـزاع، وقد تتمثل الدواعي األخرى يف القواعد   الـتزامهما الـتعاقدي الـذي أبـرماه       

القانونـية الــيت اعـتمدهتا بعــض الـبلدان وقضــت فــيها بـأن يــلجأ الطـرفان يف حــاالت معيــنة إىل      
التوفـيق أو أن يسـمحا لقـاض أو موظـف قضـائي بـأن يقـترح، بـل وحـىت بأن يوعز، أن يلجأ                 

ال يتناول القانون النموذجي هذه االلتزامات أو       و. الطرفان إىل التوفيق قبل املضي يف التقاضي      
فاألحكام اخلاصة هبذه املسائل تتوقف على      . اجلـزاءات الـيت قـد تترتـب عـلى عدم االمتثال هلا            

فالقانون النموذجي يقوم . السياسـات الوطنـية اليت ليس من السهل مواءمتها على نطاق عاملي    
جراءات التوفيق واحلاجة إىل التدابري احلمائية  على املبدأ الذي مفاده أن اخلصائص االجرائية إل       

مـثال، فـيما يتعلق بعدم جواز قبول أدلة معينة، مثلما هو منصوص عليه   (الـيت يرسـيها القـانون      
ال تـتوقف عـلى مـا إذا كـان الطـرفان يلجآن إىل التوفيق عمال باتفاق سابق أو         ) ١٠يف املـادة    

 أي شكوك حول تطبيق القانون النموذجي يف كل         وبغية تبديد . بالتزام قانوين أو بأمر قضائي    
 عـلى أن القـانون النموذجي ُيطبق بصرف النظر عما إذا كان     ٨هـذه احلـاالت، تـنص الفقـرة         

التوفـيق جاريـا مبوجـب اتفاق بني الطرفني أو عمال بالتزام قانوين أو طلب من حمكمة أو هيئة            
 .حتكيم أو كيان حكومي خمتص

 مـن القـانون املشـترع للقانون النموذجي    ١ مـن املـادة   ٨رة واقـترح عـدم حـذف الفقـ        -٣٧
ففــي تلــك . حـىت إذا كــان التوفــيق، يف الدولــة املشــترعة، مــتروكا متامــا لالتفــاق بــني الطــرفني 

احلـاالت، سـيكون هـذا احلكم مفيدا لتوضيح الفكرة اليت مفادها أن القانون النموذجي يطبق          
ي علـيها قـانون تلـك الدولة لكنها جارية عمال           عـندما يشـرع الطـرفان يف عملـية توفـيق يسـر            

 .بالتزام قانوين ناشئ من قانون أجنيب أو من طلب صادر عن حمكمة أجنبية
  

 االستثناءات املمكنة من نطاق قانون االشتراع                       
 
 للـدول املشـترعة باسـتبعاد حـاالت معيـنة مـن نطاق تطبيق القانون           ٩وتسـمح الفقـرة      -٣٨

، أن القانون النموذجي ال يستبعد      ٩ن يالحظ، عند تفسري الفقرة      ولكن، ينبغي أ  . الـنموذجي 
 على وجوب ٦ إذا اتفـق الطـرفان مبوجـب الفقـرة     ٩تطبـيقه يف أي حالـة مذكـورة يف الفقـرة           

صــراحة مــن نطــاق تطبــيق القــانون  ) أ(وتســتبعد الفقــرة الفرعــية . تطبــيق القــانون الــنموذجي
.  يف سياق الفصل يف نـزاع ما، بعملية توفيق        الـنموذجي أي حالـة يقـوم فـيها قـاض أو حمكّم،            

ــنـزاع أو يف اطــار ممارســة القاضــي       وجيــوز القــيام هبــذه العملــية إمــا بــناء عــلى طلــب طــريف ال
ــتقديرية  ) أ(وُرئــي أن االســتبعاد املعــبر عــنه الفقــرة الفقــرة الفرعــية    . صــالحياته أو ســلطاته ال

ولكن، ينبغي أن . االجرائي املوجودضـروري الجتـناب أي تداخـل ال داعـي لــه مـع القانون                
يالحـظ أن القـانون الـنموذجي ال يقصـد بـه االشارة إىل ما إذا كان جيوز أو ال جيوز للقاضي             

ففي بعض النظم   . أو احملكّـم إجـراء عملـية توفـيق يف سياق االجراءات القضائية أو التحكيمية              
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ح موفِّقـا وأن يدير إجراءات      القانونـية، ميكـن لـلمحكّم، عمـال باتفـاق بـني الطـرفني، أن يصـب                
 ويف بعض حاالت ما    )١٢(.توفيقـية، مـع أن ذلـك ال ميثل ممارسة مقبولة يف نظم قانونية أخرى              

أثناء "يسـمى توفـيقا مـلحقا باحملكمـة، قـد ال يكـون واضـحا مـا إذا كـان ذلك التوفيق جاريا                        
تود أن توضح يف وجتنـبا للريـبة يف هـذا اخلصـوص، لعـل الدولـة املشـترعة        ". إجـراءات قضـائية   

القــانون املشــترع للقــانون الــنموذجي مــا إذا كــان ذلــك القــانون املشــترع يســري عــلى تلــك   
أن تـنظر الدولـة املشـترعة يف جماالت    ) ب(وتقـترح الفقـرة الفرعـية    . العملـيات التوفيقـية أم ال     

موذجي فمـثال، ميكـن للدولة املشترعة أن تنظر يف استبعاد تطبيق القانون الن   . مسـتبعدة أخـرى   
عـــلى عملـــيات التوفـــيق ذات الصـــلة بعالقـــات الـــتفاوض اجلمـــاعي بـــني أربـــاب العمـــل          
واملســتخَدمني، نظــرا ألنــه قــد يكــون هــناك عــدد مــن الــبلدان أنشــأ نظــم توفــيق ضــمن نظــام    
ــتفاوض اجلمــاعي قــد تكــون خاضــعة العتــبارات سياســاتية معيــنة ميكــن أن ختــتلف عــن           ال

ومثة استبعاد ممكن آخر يتعلق بعملية التوفيق . ون النموذجياالعتـبارات اليت يرتكز عليها القان     
 /A/CN.9/WG.II، و٥، احلاشية A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1(الـيت يقـوم هبـا موظـف قضـائي      

WP.115    ومبا أن آليات التوفيق املضطلع به قضائيا ُتنظّم يف اطار قواعد خاصة            ). ٧، املالحظـة
يقصـد منه أن يتناول االختصاص القضائي للمحاكم يف       باحملـاكم، وأن القـانون الـنموذجي ال         

أي دولــة، فقـــد يكــون مـــن املناســب أن ُتســـتبعد هـــذه اآللــيات أيضـــا مــن نطـــاق القـــانون      
 .النموذجي

  
 اللجوء إىل التوفيق يف األوضاع املتعددة األطراف                            

 
ون تفــيد الــتجربة املكتســبة يف بعــض الواليــات القضــائية أن القــانون الــنموذجي ســيك   -٣٩

مفـيدا أيضـا لـتعزيز التسـوية غـري القضـائية للنـزاعات يف األوضاع املتعددة األطراف، وخاصة                  
. عــندما تكــون املصــاحل والقضــايا معقــدة ومــتعددة األطــراف بــدال مــن أن تكــون بــني طــرفني 

والحظــت اللجــنة أن التوفــيق جيـــري الــلجوء إلــيه بـــنجاح يف الــنـزاعات املعقــدة واملـــتعددة        
األمــثلة الــبارزة عــلى ذلــك الــنـزاعات الــيت تنشــأ أثــناء إجــراءات االعســار أو ومــن . األطـراف 

وتشمل تلك النـزاعات . الـنـزاعات الـيت مـن األساسـي حـلها لتجنـب بـدء إجـراءات االعسار                
املسـائل الناشـئة بـني الدائـنني أو فئات من الدائنني واملدين أو فيما بني الدائنني أنفسهم، وهي             

. م بسـبب الـنـزاعات مـع املديـنني أو األطراف املتعاقدة مع املدين املعسر         حالـة كـثريا مـا تـتفاق       
فهـذه املسـألة ميكـن أن تنشـأ مـثال فـيما يتصـل مبحـتوى خطـة إلعادة تنظيم الشركة املعسرة؛                      
ودعـاوى إبطـال املعـامالت الناجتة عن ادعاءات بأن الدائن أو الدائنني حظوا مبعاملة تفضيلية؛         

__________ 
 .١٥٢ و٢٦املرجع نفسه، الفقرتان  (12) 
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ني مديـر االعسـار والطـرف املـتعاقد مع املدين بشأن تنفيذ أو إاء عقد       واملسـائل الـيت تنشـأ بـ       
 )١٣(.ومسألة التعويض يف تلك احلاالت

  
 ١اإلحاالت إىل وثائق األونسيترال فيما يتعلق باملادة           

 
، (A/57/17) ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  

 ؛١٧٧-١٧٣ و١٥٣-١٥١ و١٤٠-١٣٥ و١١٠-١٠٦ و٢٧-١٥الفقرات 
 A/CN.9/514 ؛٣٥-٢٦، الفقرات 
 A/CN.9/506 ؛٣٦-١٥، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛١٣-١، املالحظات 
  A/CN.9/WG.II/WP.116 ؛٣٦ و٣٥-٣٣ و٣٢-٢٣، الفقرات 
 A/CN.9/487 ؛١٠٩-١٠٠ و٩٩-٨٨، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛٧-٣احلواشي  و٤-٢، الفقرات 
 A/CN.9/485 ؛١٢٤-١٢٣ و١٢٠-١١١ و١٠٩-١٠٨، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛٩٠-٨٧ و٨٥-٨٣، الفقرات 
 A/CN.9/468 ؛١٩ و١٨، الفقرتان 
  A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛١١، الفقرة 
 A/CN.9/460 ١٠-٨، الفقرات. 

 
    التفسري‐٢املادة 

  ٢نص املادة 
ــبار يف تفســ   -١   ــوىل االعت ــدويل ولضــرورة تشــجيع     ي ــانون ملصــدره ال ــذا الق ري ه

 .التوحيد يف تطبيقه واحلرص على حسن النية

ــانون وال يســويها صــراحة         -٢   ــذا الق ــا ه ــيت حيكمه ــاألمور ال ــتعلقة ب املســائل امل
 .ُتسوى وفقا للمبادئ العامة اليت يستند إليها هذا القانون

__________ 
 .١٧٧-١٧٣املرجع نفسه، الفقرات  (13) 



27  مشروع دليل الشتراع واستعمال قانون األونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدويل ‐اين اجلزء الث
 

 

   ٢تعليقات على املادة   
 جي  تفسري القانون النموذ          

 
 توجــيها ُيسترشــد بــه يف تفســري القــانون الــنموذجي مــن جانــب احملــاكم   ٢تقــدم املــادة  -٤٠

وقد استوحيت هذه   . وغريهـا مـن السـلطات الوطنـية أو احمللية مع إيالء االعتبار ملصَدره الدويل              
 )١٤(،)١٩٨٠( مـن اتفاقـية األمـم املـتحدة بشـأن عقـود البيع الدويل للبضائع       ٧املـادة مـن املـادة      

 ٨ واملادة )١٥(،)١٩٩٦( مـن قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونية       ٣واملـادة   
 من قانون ٤ واملادة )١٦(،)١٩٩٧(من قانون األونسيترال النموذجي بشان اإلعسار عرب احلدود 

ــية    ــيعات االلكترون ــنموذجي بشــأن التوق ــيقة  ٤٩الفقــرة  ()١٧()٢٠٠١(األونســيترال ال  مــن الوث
A/CN.9/506 .(         هو تقييد املدى الذي يتسىن املضي إليه يف تفسري          ٢واملفعـول املـتوقع مـن املـادة 

نـص موحـد، بعـد جتسـيده يف التشـريعات احمللـية، وذلـك باالقتصـار عـلى اإلشـارة املرجعية إىل                     
 هو استرعاء انتباه احملاكم وغريها من السلطات   ١والغـرض مـن الفقرة      . مفاهـيم القـانون احملـلي     

، عند )أو أحكام الصكوك املنفّذة للقانون النموذجي(ية إىل أن أحكام القانون النموذجي   الوطنـ 
اشـتراعها لـتكون جـزءا مـن التشـريعات احمللـية ومـن مث تصـبح حملـية يف طابعها، ينبغي تفسريها                
باإلشـارة املرجعــية إىل مصـدرها الــدويل بغـية ضــمان التوحـيد يف تفســري القـانون الــنموذجي يف      

ولــذا فــإن إدراج قــرارات احملــاكم الــيت ُيفســر مبقتضــاها القــانون الــنموذجي يف  . لــبلدانخمــتلف ا
 .سوف يساعد على هذا التطور) كلوت(السوابق القضائية لنصوص األونسيترال 

  
 املبادئ العامة اليت يستند إليها القانون النموذجي                          

 
قــانون الــنموذجي، جيــوز   أنــه يف حــال عــدم تســوية مســألة مبقتضــى ال  ٢تبــين الفقــرة  -٤١

أما بشأن املبادئ العامة اليت يستند إليها القانون . اإلشـارة إىل املـبادئ العامـة الـيت يسـتند إليها        
 :النموذجي، فمن اجلائز النظر يف القائمة التالية غري احلصرية

التشـجيع عـلى الـلجوء إىل التوفيق باعتباره طريقة من طرائق تسوية النـزاعات               )أ( 
ل توفـري حلـول قانونـية مـتوافقة دولـيا ألجـل تيسـري التوفـيق الـذي ُتحـترم فيه نـزاهة                       مـن خـال   

 العملية، والترويج إلشراك الطرفني فيها بنشاط وكذلك احترام استقالل الطرفني؛

__________ 
 .A.95.V.12منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (14) 
 .A.99.V.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (15) 
 .A.99.V.3ملتحدة، رقم املبيع منشورات األمم ا (16) 
 .A.02.V.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (17) 
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 الترويج لتوحيد القانون؛ )ب( 
الـترويج إلجـراء مناقشات صرحية ومنفتحة من جانب الطرفني وذلك بضمان             )ج( 
ــيق يف إطــار       ســرية ا ــثار يف التوف ــنة ُت ــائع معي ــيد إفشــاء معلومــات ووق ــية، وتقي ــية اإلجرائ لعمل

إجـراءات دعـاوى الحقـة أخـرى، عـلى أن يكـون ذلـك رهـنا بضـرورة اإلفشاء اليت يقتضيها                      
 القانون أو ألغراض التنفيذ أو اإلنفاذ فحسب؛

ورات تكنولوجية  دعم التطورات والتغريات يف عملية التوفيق اليت تنشأ عن تط          )د( 
 .مثل التجارة االلكترونية

  
 ٢اإلحاالت إىل وثائق األونسيترال فيما يتعلق باملادة           

 
 ١٧الوثـــائق الرمســـية للجمعـــية العامـــة، الـــدورة الســـابعة واخلمســـون، املـــلحق رقـــم    

(A/57/17) ؛١٥٤ و٢٩ و٢٨، الفقرات 
 A/CN.9/514 ؛٣٧ و٣٦، الفقرتان 
 A/CN.9/506 ٤٩، الفقرة. 

  
   التغيري باالتفاق‐٣ملادة ا

 
 ٣نص املادة   

 
جيوز للطرفني أن يتفقا على استبعاد أي من أحكام هذا القانون أو تغيريه، باستثناء                                              

 .٦ من املادة       ٣ والفقرة       ٢أحكام املادة       
  

 ٣تعليقات على املادة      
 
ل الطرفني،  بغـية التشـديد عـلى الدور البارز الذي يعطيه القانون النموذجي ملبدأ استقال              -٤٢

وجيســد إدراج هــذا احلكــم املــبدأ الــذي مفــاده أن مفهــوم . أُدرج هــذا احلكــم يف مــادة منفصــلة
ويقصد هبذا النوع من الصياغة أيضا جعل القانون        . التوفـيق بكاملـه يـتوقف على إرادة الطرفني        

م املتحدة   من اتفاقية األم   ٦مثل املادة   (الـنموذجي أكثر توافقا مع صكوك األونسيترال األخرى         
 من قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة       ٤بشـأن عقـود البـيع الـدويل للبضـائع، واملـادة             

ومن ).  مـن قـانون األونسـيترال الـنموذجي بشأن التوقيعات االلكترونية           ٥االلكترونـية، واملـادة     
غبة يف تكرار شأن التعبري عن مبدأ استقالل الطرفني يف مادة منفصلة أن حيد بدرجة أكرب من الر

 يف الوثيقة ١٤املالحظة (ذلـك املـبدأ فـــي سـيــاق عـــدد مــن أحكام القانون النموذجي احملددة              
A/CN.9/WG.II/WP.115 .(        ال يعين أن " مـا مل يـتفق على خالف ذلك      "بـيد أن اسـتعمال العـبارة



29  مشروع دليل الشتراع واستعمال قانون األونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدويل ‐اين اجلزء الث
 

 

وتعزز .  النموذجي ال تنطبق عندما ال تظهر تلك العبارة يف مادة معينة من مواد القانون ٣املادة  
 اسـتقالل الطـرفني بإتاحـة اخلـيار هلمـا يف معاجلة مجيع األمور تقريبا اليت ميكن تسويتها                ٣املـادة   

، املــتعلقة ٦ مـن املـادة   ٣، املـتعلقة بتفسـري القــانون الـنموذجي والفقـرة     ٢وأمـا املـادة   . باالتفـاق 
 .ستقالل الطرفني الذايتمبعاملة الطرفني بانصاف، فهما من األمور غري اخلاضعة ملبدأ ا

  
 ٣اإلحاالت إىل وثائق األونسيترال فيما يتعلق باملادة           

 
 ١٧الوثـــائق الرمســـية للجمعـــية العامـــة، الـــدورة الســـابعة واخلمســـون، املـــلحق رقـــم    

(A/57/17) ؛١٥٥ و١٣٤-١٢٧ و٣١ و٣٠، الفقرات 
 A/CN.9/514 ؛٣٨، الفقرة 
 A/CN.9/506 ؛١٤٤-١٤٠ و٥١، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.116 ؛٣٧، الفقرة 
  A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛١٤، املالحظة 
  A/CN.9/WG.II/WP.110 ٨٧، الفقرة. 

  
 )٣(  بدء إجراءات التوفيق‐٤املادة 

 
 ٤نص املادة   

 
تبدأ إجراءات التوفيق، املتعلقة بنـزاع كان قد نشأ، يف اليوم الذي يتفق فيه                                      -١  

 . إجراءات توفيق       طرفا ذلك النـزاع على املشاركة يف                 

إذا مل يــتلق الطــرف الــذي دعــا طــرفا آخــر إىل التوفــيق قــبوال للدعــوة يف          -٢  
غضـون ثالثـني يومـا مــن الـيوم الذي أرسلت فيه الدعوة، أو يف غضون مدة أخرى حمددة يف       

 .الدعوة، جاز للطرف أن يعترب ذلك رفضا للدعوة إىل التوفيق

 __________ 
 على الدول اليت قد ترغب يف اعتماد حكم بشأن تعليق سريان  ُيقـترح النص التايل    (3)  

 :فترة التقادم
  تعليق سريان فترة التقادم–املادة سني   
عـندما تـبدأ إجـراءات التوفـيق، ُيعلّـق سـريان فـترة الـتقادم فيما يتعلق باملطالبة اليت                     -١  

 .هي موضوع التوفيق
 تسـوية، ُيسـتأنف سـريان فترة التقادم    يف حـال اـاء إجـراءات التوفـيق دون اتفـاق          -٢  

  .اعتبارا من وقت انتهاء التوفيق دون اتفاق تسوية
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   ٤تعليقات على املادة   
 ٤مفعول املادة       

 
.  مسألة الوقت الذي ميكن أن ُيفهم فيه أن إجراءات التوفيق قد بدأت     ٤تتناول املادة  -٤٣

 من هذه املادة    ١رة جعل الفقرة  وعند اعتماد القانون النموذجي، اتفقت اللجنة على ضرو      
وكان الغرض من ذلك استيعاب احلالة اليت قد جيري فيها  . ١ من املادة ٨متسقة مع الفقرة 

التوفيق نتيجة إليعاز أو لطلب من جانب هيئة معنية بتسوية النـزاعات، مثل حمكمة أو هيئة                    
ى أن التوفيق يبدأ عندما        عل ٤وينص احلكم الوارد يف املادة    . حتكيم أو هيئة حكومية خمتصة      

ومفعول هذا احلكم هو أنه حىت        . يتفق طرفا النـزاع على املشاركة يف إجراء من هذا القبيل     
يف حال وجود حكم يف عقد يشترط على الطرفني اللجوء إىل التوفيق، أو حىت إذا أوعزت             

ات لن تبدأ    حمكمة أو هيئة حتكيم للطرفني باملشاركة يف إجراءات توفيق، فإن هذه اإلجراء       
وال يتناول القانون     . إال عندما يتفق الطرفان على املشاركة يف إجراء من هذا القبيل        

النموذجي أيا من االلتزامات أو التبعات على الطرفني وال عدم تصرف أي من الطرفني وفقا      
 .ملا هو مطلوب 

  
 ق الطرائق اليت ميكن ا للطرفني االتفاق على املشاركة يف إجراءات توفي                                     

 
اليوم الذي يتفق فيه طرفا النـزاع على املشاركة يف إجراءات         "االشارة العامة إىل   -٤٤
يقصد منها أن تشمل خمتلف الطرائق اليت ميكن هبا للطرفني أن يتفقا على الشروع يف       " توفيق

وميكن أن تشمل تلك الطرائق، مثال، قبول أحد الطرفني دعوة إىل التوفيق     . إجراءات التوفيق
ة من الطرف اآلخر، أو قبول كال الطرفني ايعازا أو اقتراحا بالتوفيق صادرا عن حمكمة   موجه

 .أو هيئة حتكيم أو هيئة حكومية خمتصة      
،   "على املشاركة يف إجراءات توفيق    " إىل االتفاق   ٤ من املادة  ١وباإلشارة يف الفقرة   -٤٥

ه هذا االتفاق لقوانني أخرى يترك القانون النموذجي أمر تقرير الوقت الدقيق الذي يربم في
ويف اية املطاف، تعترب مسألة معرفة مىت يتم توصل الطرفني إىل     . غري القانون النموذجي

 ).A/CN.9/506 من الوثيقة   ٩٧الفقرة (اتفاق مسألة دليل اثبات  
  

 الفترة الزمنية الالزمة لقبول دعوة إىل إجراءات التوفيق                            
 

الذي دعا طرفا آخر إىل املشاركة يف التوفيق جيوز له         على أن الطرف   ٢تنص الفقرة  -٤٦
أن يعترب هذه الدعوة مرفوضة إذا ما ختلف الطرف اآلخر عن قبول تلك الدعوة يف غضون                  

. ثالثني يوما من يوم إرسال الدعوة أو بعد انقضاء أي مهلة زمنية أخرى حمددة يف الدعوة  
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توفيق بثالثني يوما حسبما هو منصوص عليه         وقد ُحددت الفترة الزمنية للرد على دعوة إىل ال     
غري أن الفترة الزمنية ميكن أن ُيتَّفق على خالفها من أجل        . يف قواعد األونسيترال للتوفيق    

اتاحة أقصى قدر من املرونة واحترام مبدأ استقالل الطرفني أكثر من التقيد باإلجراء املراد     
 سؤاال يتعلق بأثرها يف احلالة اليت        ٢فقرة وميكن أن تثري ال  . اتباعه يف بدء إجراءات توفيق    

يكون فيها الطرفان قد اتفقا على اللجوء إىل التوفيق يف النـزاعات اليت تنشأ يف املستقبل،          
والسؤال هو ما إذا كانت    . ولكن مل يعد أحد الطرفني راغبا يف التوفيق بعد نشوء النـزاع      

 مبجرد عدم الرد على دعوة إىل التوفيق         تتيح للطرف فرصة جتاهل التزامه التعاقدي    ٢الفقرة 
وقد اُتفق، عند إعداد القانون النموذجي، على أن النص ال ينبغي أن      .  يوما٣٠يف غضون 

يتناول تبعات عدم امتثال أحد الطرفني التفاق على التوفيق، حيث إن تلك املسألة ُتركت         
ومن مث، ليس الغرض   . جيلقانون االلتزامات العام الذي هو ليس مشموال بالقانون النموذ   

 السماح بتجاهل التزام تعاقدي بالتوفيق وامنا الغرض منها هو توفري اليقني يف   ٢من الفقرة 
بتحديد     (احلالة اليت ال يكون من الواضح فيها ما إذا كان أحد الطرفني راغبا يف التوفيق   

كان ذلك الفشل أم ، بصرف النظر عما إذا  )الوقت الذي ُتعترب فيه حماولة التوفيق قد فشلت 
 )١٨(.مل يكن انتهاكا التفاق على التوفيق مبوجب قانون االلتزامات العام    

  
 سحب دعوة إىل التوفيق             

 
ومع    .  احلالة اليت جيري فيها سحب الدعوة إىل التوفيق بعد توجيهها                   ٤ال تتناول املادة      -٤٧

ديدا على أن الطرف           أنه قدم مقترح، أثناء إعداد القانون النموذجي، بإدراج حكم ينص حت                            
الذي يبادر إىل مباشرة التوفيق يكون حرا يف سحب الدعوة إىل التوفيق إىل حني يتم قبول                                      
تلك الدعوة، فقد تقرر أن ذلك احلكم سيكون حشوا ال لزوم له بالنظر إىل اإلمكانية املتاحة                              

. ١١من املادة     ) د(لكال الطرفني إلاء إجراءات التوفيق يف أي وقت مبقتضى الفقرة الفرعية                         
كما إن إدراج حكم خبصوص سحب دعوة إىل التوفيق ميكن أن يتداخل بال داع مع قانون                                    

مبوجبها سحـب عـرض إلـى             تشكيل العقود بإقحام قواعد جديدة بشأن الشروط اليت جيوز                       
 ).A/CN.9/WG.II/WP.115 يف الوثيقة    ١٧املالحظة      (التوفيـق أو سحـب قبـول بــه         

  
 شأن تعليق سريان فترة التقادم              حكم ممكن ب       

 
نصا بشأن اخليار املتاح للدول اليت      ) ٣أي احلاشية   (٤تتضمن حاشية عنوان املادة    -٤٨

وقد دارت، عند إعداد القانون النموذجي، مناقشة حول  . تشترعه يف استخدامه إذا شاءت  
__________ 

، (A/57/17) ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  (18) 
 .٣٦الفقرة 
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لنموذجي تنص     مسألة معرفة ما إذا كان من املرغوب فيه إدراج قاعدة موحدة يف القانون ا       
على أن استهالل إجراءات التوفيق من شأنه أن يعطّل سريان فترات التقادم ومرور الوقت      

واعُترض بشدة على استبقاء هذه املادة يف النص         . خبصوص املطالبات املشمولة بالتوفيق  
الرئيسي، وذلك أساسا بناء على أن مسألة فترة التقادم تثري مسائل تقنية معقدة، وأنه     

 من الصعب دجمها يف صلب النظم اإلجرائية الوطنية اليت تتبع وجا خمتلفة يف تناول         سيكون
عالوة على ذلك، أُشري إىل أن هذا احلكم غري ضروري ألن هناك سبال أخرى              . هذه املسألة 

على سبيل املثال، باالتفاق على متديد فترة التقادم أو   (متاحة للطرفني ألجل محاية حقوقهما 
  ٤٤الفقرة ) ( إجراءات حتكيمية أو قضائية لغرض تعطيل سريان فترة التقادم      من خالل بدء  

وارتئي أنه ينبغي، قبل اعتماد حكم على غرار مشروع املادة سني          ). A/CN.9/514من الوثيقة  
. ، تنبيه الدول إىل املخاطر الكامنة يف حكم من هذا القبيل     )٤الوارد يف حاشية عنوان املادة  (

قاعدة مفادها أن بدء إجراءات التوفيق ينبغي أن يفضي إىل تعليق فترة      وأفيد بأن ارساء  
ولوحظ أن اقتضاء تلك  . التقادم سيتطلب قدرا كبريا من الدقة بشأن ما يشكل ذلك البدء   

وأشري إىل أن       . الدرجة من الدقة قد يغفل طبيعة التوفيق اليت هي أساسا مرنة وغري رمسية            
قد تتضرر إذا ما هو تداخل مع القواعد االجرائية املوجودة       امكانية قبول القانون النموذجي   

وعالوة على ذلك، فإن السمعة اجليدة اليت يتمتع هبا        . بشأن تعليق فترات التقادم أو تعطيلها 
التوفيق بصفته أسلوبا لتسوية النـزاعات ميكن أن تتضرر إذا ما نشأت توقعات بشأن ما قد             

سن حتقيق تلك التوقعات بسهولة، نظرا للظروف اليت        ينطوي عليه من آثار اجرائية ومل يت   
وأفيد أيضا بأنه ينبغي ابالغ الدول اليت تنظر يف اعتماد مشروع        . حصل فيها التوفيق عموما

املادة سني باالمكانيات املتاحة للطرفني للحفاظ على حقوقهما عندما ال ُيعتمد مشروع    
.  قضائيا أو حتكيميا وطنيا حلماية مصاحله  املادة سني، وهي أن بإمكان الطرف أن يبدأ إجراء

 بل تناولـه حصرا يف الدليل، مع      ٤واقترح عدم ادراج مشروع املادة سني كحاشية للمادة     
إيراد توضيحات مناسبة بشأن خمتلف احلجج اليت جرى تبادهلا فيما يتعلق بذلك احلكم أثناء             

إدراج النص على أساس أن       وقُدم رأي شديد كذلك لصاحل        )١٩(.إعداد القانون النموذجي 
وقيل إن أي    . احلفاظ على حقوق الطرفني أثناء التوفيق من شأنه أن يزيد من جاذبية التوفيق       

متديد لفترة التقادم متفق عليه ليس ممكنا يف بعض النظم القانونية وإن توفري وسيلة مباشرة            
جراءات حتكيمية أو    وفعالة حلماية حقوق الطرفني مفضَّل على ترك اخليار للطرفني لبدء إ

وتأييدا للحفاظ على حكم على غرار مشروع      ). A/CN.9/514 من الوثيقة   ٤٤الفقرة (قضائية 
املادة سني يف نص القانون النموذجي، قيل إنه يف حال عدم وجود حكم من ذلك القبيل،   

فترة  ستلجأ بعض النظم القانونية إىل معاملة بدء إجراءات التوفيق على أنه يؤدي إىل تعطيل                  
التقادم، وسيتعني أن تباشر تلك الفترة سرياا جمددا، يف اية مسعى غري ناجح إىل التوفيق،              

__________ 
 .٣٣املرجع نفسه، الفقرة  (19) 
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وارتئي أن من الضروري، اجتنابا حلدوث نتيجة من ذلك القبيل، ادراج    . منذ اليوم األول
 ويف    )٢٠(.حكم حمدد يقضي بأن بدء إجراءات التوفيق لن يفضي إال إىل تعليق لفترة التقادم         

        لكي تلجأ الدول اختياريا     ٤اية املطاف، اتفق على ادراج احلكم على شكل حاشية للمادة 
  )٢١().A/CN.9/506 من الوثيقة   ٩٤ و٩٣الفقرتان (إىل استعماله إذا ما رغبت يف اشتراعه       

وإذا ما اعتمدت دولة مشترعة مشروع املادة سني، فلعل تلك الدولة تود أن تشترط أن          
ا، ويف تلك احلالة لعلها تود أن تشترط أيضا أن يكون االعالن عن بدء          يكون االاء كتابي 

 وعالوة على ذلك، لعل الدول اليت تعتمد     )٢٢(). أدناه٧٧انظر الفقرة (التوفيق كتابيا أيضا 
حكما بشأن تعليق فترة التقادم على شكل مشروع املادة سني تود أن تنظر يف ادراج أحكام           

وقد تكون هناك حاجة إىل ذلك ألنه اتفق        ". التوفيق"ما يشكل  ُيحدد فيها مبزيد من الدقة   
تعريفا واسعا لتجسيد املفهوم الذي  " التوفيق"يف القانون النموذجي على تعريف املصطلح 

مفاده أن التوفيق عملية مرنة وأنه يتخذ يف املمارسة أشكاال عديدة بعضها ميكن أن يكون                 
وقيل إن أحكاما من ذلك القبيل   . ون اتفاق كتايبغري رمسي إىل حد ما وأنه ميكن إجراؤه د   

ميكن أن تكون مفيدة يف سياق تطبيق أحكام بشأن تعليق فترات التقادم، وهي فترات جيب        
أن تكون، حبكم طبيعتها ذاهتا، حمددة جدا نظرا للعواقب القانونية اجلسيمة اليت ميكن أن         

. ك احلالة حتديد الوقت الذي بدأ فيه       تترتب على حتديد ما إذا كان التوفيق قد حصل، ويف تل          
وعند اختاذ قرار بشأن اشتراع أو عدم اشتراع حكم على شكل مشروع املادة سني، ينبغي    

 من القانون النموذجي اليت تنص على أن أي طرف هو حر يف       ١٣أن حياط علما باملادة  
 يكون ضروريا اختاذ إجراء من جانبه فقط لبدء إجراءات حتكيمية أو قضائية بالقدر الذي 

ونظرا ألن ذلك االجراء ال ينبغي أن ُيعترب يف حد ذاته ختليا عن االتفاق               . للحفاظ على حقه 
 .على التوفيق، فإنه ميكن بالتايل للطرف أن يتخذ إجراء من جانبه فقط لتمديد فترة التقادم       

  
 ٤اإلحاالت إىل وثائق األونسيترال فيما يتعلق باملادة           

 
 ١٧لجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم      الوثائق الرمسية ل  

(A/57/17) ؛ ١٥٦ و ٩٦ و ٣٧-٣٢، الفقرات 
 A/CN.9/514 ؛٤٤-٣٩، الفقرات 
 A/CN.9/506 ؛ ١١٠-٩٣ و ٥٦-٥٣، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.115  ؛ ٢٨ و ١٧-١٥، املالحظات 

__________ 
 .املرجع نفسه (20) 
 .املرجع نفسه (21) 
 .٩٦ه، الفقرة املرجع نفس (22) 
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 A/CN.9/487 ؛ ١١٥-١١٠، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1،  ؛ ٢٤ و  ١٢ و  ١١ احلواشي 
 A/CN.9/485 ؛ ١٣٢-١٢٧، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛ ٩٦ و٩٥، الفقرتان 
 .٢، املادة   )A.81.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع                    (قواعد األونسيترال للتوفيق          

  
 عدد املوفِّقني وتعيينهم  ‐٥املادة 

 
 ٥نص املادة   

 
ا مل يتفق الطرفان على أن يكون هناك موفِّقان                 يكون هناك موفِّق واحد، م       -١  

 .أو أكثر   

، ما مل يكن       أكثر   على الطرفني أن يسعيا للتوصل إىل اتفاق على موفِّق أو                                -٢  
 .قد اتفق على إجراء خمتلف لتعيينهم                 

جيوز للطرفني أن يلتمسا املساعدة من مؤسسة أو من شخص فيما يتعلق                                -٣  
 :خلصوص  وعلى وجه ا    . بتعيني املوفِّقني       

جيوز ألي طرف أن يطلب من تلك املؤسسة أو ذلك الشخص تزكية                             )أ(  
 أشخاص مالئمني للعمل كموفِّقني؛ أو                

جيوز للطرفني أن يتفقا على أن تقوم تلك املؤسسة أو ذلك الشخص بتعيني                                             )ب(  
 .موفِّق واحد أو أكثر مباشرة           

  على املؤسسة أو      عند تزكية أفراد أو تعيينهم للعمل كموفِّقني، يتعني                            -٤  
عند   و  ،االعتبارات اليت ُيرجح أن تكفل تعيني موفِّق مستقل وحمايد                           مراعاة    الشخص     
 .استصواب تعيني موفِّق ختتلف جنسيته عن جنسييت الطرفني                           مراعاة    االقتضاء     

عند مفاحتة شخص بشأن احتمال تعيينه موفِّقا، عليه أن يكشف عن أي                             -٥  
وعلى املوفِّق،        .  ما يسوغها بشأن حياده أو استقالليته                  ظروف ُيحتمل أن تثري شكوكا هلا             

منذ تعيينه وطوال إجراءات التوفيق، أن يكشف للطرفني، دون إبطاء، عن أي ظروف من                                           
 .هذا القبيل، ما مل يكن قد سبق له أن أبلغهما بذلك                    
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 ٥تعليقات على املادة      
 

 قاعدة القصور         
 

ري الدويل، حيث يكون عدد احملكّمني يف معظم   خالفا ملا هو متبع يف التحكيم التجا   -٤٩
 من قانون األونسيترال النموذجي    ١٠انظر املادة (األحيان ثالثة حبسب قاعدة القصور    

، يتبين من املمارسة      )من قواعد األونسيترال للتحكيم    ٥للتحكيم التجاري الدويل واملادة    
ولذلك،   . معاجلة النـزاع موفِّق واحد املتبعة يف التوفيق أن الطرفني يرغبان عادة يف أن يتوىل    

 من الوثيقة   ٤٥الفقرة ( تتعلق بوجود موفِّق واحد ٥فان قاعدة القصور الواردة يف املادة 
A/CN.9/514.( 

  
 اتفاق الطرفني على اختيار موفِّق                

 
أما املزية يف   .  هو تشجيع الطرفني على االتفاق على اختيار موفِّق     ٥القصد من املادة  -٥٠
ة الطرفني أوال إىل السعي لالتفاق معا على موفِّق، فتتمثل يف أن اتباع هذا النهج حيترم    مبادر

الطابع التوافقي يف إجراءات التوفيق، ويتيح للطرفني أيضا قدرا أكرب من التحكم يف األمور،      
أن   ومع أنه قُدم أثناء إعداد القانون النموذجي اقتراح ب    . ومن مث يعزز الثقة يف عملية التوفيق   

يتفق الطرفان، يف حال وجود أكثر من موفِّق واحد، على تعيني كل موفِّق اجتنابا للظن           
باالحنياز، فقد ذهب الرأي السائد إىل أن احلل الذي يتيح لكل طرف أن يعين موفِّقا هو          

فهو يتيح التعجيل ببدء عملية التوفيق وميكن أن يساعد على التوصل         . النهج األفضل عمليا
، ألن املوفِّقني املعيَّنني من الطرفني معا، وان عمال على حنو مستقل وحمايد، يكونان          إىل تسوية  

أما يف حال . أقدر على توضيح مواقف الطرفني، وبالتايل تعزيز احتمال التوصل إىل تسوية 
غي، من   تعيني ثالثة موفِّقني أو أكثر فإن املوفِّق اآلخر غري املوفِّقَين املعيَّنني من الطرفني معا ينب         

فهــذا مــن شأنــه أن يعــزز الثقــة فــي عمليــة التوفيــق            . حيث املبدأ، أن ُيعين باتفاق الطرفني   
 فيما يتعلق بالتوفيق بني  ٥كما تنطبق أحكام املادة   ). A/CN.9/514 من الوثيقة  ٤٦الفقرة (

 .ن تغيرياتطرفني على التوفيق بني أطراف عديدة أيضا، بعد إجراء ما يقتضيه احلال م     
  

 عدم التوصل إىل اتفاق بني الطرفني على اختيار موفِّق                           
 

عندما يتعذر التوصل إىل اتفاق على موفِّق، ميكن الرجوع إىل مؤسسة أو شخص         -٥١
 تنصان على أنه جيوز لتلك املؤسسة أو         ٣من الفقرة ) ب(و  ) أ(والفقرتان الفرعيتان . ثالث

ء موفِّقني حيظون بالتزكية، أو القيام، مبوافقة الطرفني،       ذلك الشخص االقتصار على تقدمي أمسا   
 بضعة مبادئ توجيهية يتبعها ذلك الشخص أو تلك    ٤وتقدم الفقرة . بتعيني املوفِّقني مباشرة
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وتستهدف هذه املبادئ التوجيهية تعزيز     . املؤسسة يف تقدمي تزكياهتما أو إجراء تعييناهتما     
 ).A/CN.9/514 من الوثيقة   ٤٧ة الفقر(استقاللية املوفِّق وحياده  

  
 الكشف عن الظروف اليت ميكن أن تثري شكوكا يف حياد املوفِّق                                 

 
 الشخص الذي جرت مفاحتته ليقوم بدور موفِّق بكشف أي ظروف      ٥تلزم الفقرة  -٥٢

ويبني النص أن هذا االلتزام ال        . ُيحتمل أن تثري شكوكا هلا ما يسوغها يف حياده أو استقالله           
. اعتبارا من وقت مفاحتة ذلك الشخص فحسب، بل يطبق أيضا طوال عملية التوفيق     ُيطبق 

وقد قُدم اقتراح، أثناء إعداد القانون النموذجي، بأن يتناول احلكم العواقب اليت قد تنشأ من          
التخلف عن القيام بكشف تلك املعلومات، وذلك على سبيل املثال بأن يبني صراحة أن           

بيد أن الرأي السائد      . ملعلومات ال يؤدي إىل إبطال عملية التوفيق        التخلف عن كشف تلك ا    
ذهب إىل أن عواقب التخلف عن التصريح بتلك املعلومات ينبغي أن ُيترك البت فيها   

 من الوثيقة    ٦٥الفقرة (ألحكام القانون يف الدولة املشترعة ال الشتراع القانون النموذجي         
A/CN.9/506 .(  إفشاء وقائع ميكن أن تثري شكوكا هلا ما  ويذكر بوجه خاص أن عدم 

 ال يشكل يف حد ذاته سببا للتخلي عن اتفاق تسوية        ٥يسوغها باملعىن املقصود يف الفقرة 
 )٢٣(.يضاف إىل األسباب املتاحة من قبل مبوجب قانون العقود الواجب التطبيق   

  
 ٥اإلحاالت إىل وثائق األونسيترال فيما يتعلق باملادة           

 
 ١٧لرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم       الوثائق ا 

(A/57/17) ؛ ١٥٧ و ٥٣-٣٨، الفقرات 
 A/CN.9/514 ؛٤٨-٤٥، الفقرات 
 A/CN.9/506 ؛٦٦-٥٧، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.116 ؛ ٤٣-٤١، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.115  ؛ ١٩ و١٨، املالحظتان 
 A/CN.9/487 ؛ ١١٩-١١٦، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1  ؛ ١٤ و  ١٣، احلاشيتان 
، املادتان   )A.81.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع     (قواعد األونسيترال للتوفيق    
 .٤ و ٣

  

__________ 
 .١٥٧ و٥٠املرجع نفسه، الفقرتان  (23) 
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   تسيري إجراءات التوفيق‐٦املادة 
 

 ٦نص املادة   
 

أخرى،     للطرفني احلرية يف أن يتفقا، بالرجوع إىل جمموعة قواعد أو بطريقة                             -١  
 .على الطريقة اليت ُيجرى هبا التوفيق                

يف حال عدم االتفاق على الطريقة اليت ُيجرى هبا التوفيق، جيوز للموفِّق                                    -٢  
تسيري إجراءات التوفيق بالطريقة اليت يراها املوفِّق مناسبة، مع مراعاة ظروف القضية وأي                                            

 .رغبات قد يبديها الطرفان واحلاجة إىل تسوية سريعة للنـزاع                         
على أية حال، يسعى املوفِّق، يف تسيري اإلجراءات، إىل معاملة الطرفني                             -٣  

 .بإنصاف، وعليه لدى القيام بذلك أن يراعي الظروف احمليطة بالقضية                               
جيوز للموفِّق أن يقدم، يف أي مرحلة من مراحل إجراءات التوفيق،                                  -٤  

 .اقتراحات لتسوية النـزاع           
  

 ٦تعليقات على املادة      
 

 اق الطرفني      اتف 
 

 من قانون األونسيترال النموذجي    ١٩، اليت هي مستمدة من املادة    ١تشدد الفقرة  -٥٣
للتحكيم التجاري الدويل، على أن للطرفني احلرية يف االتفاق على الطريقة اليت ُيجرى هبا         

توفيق   اليت ميكن للطرفني االتفاق عليها لتنظيم تسيري ال       " جمموعة القواعد   "ومن أمثلة   . التوفيق
أو قواعد أحد مراكز التوفيق أو الوساطة اليت تعرض     ) ١٩٨٠(قواعد األونسيترال للتوفيق   

 .ادارة هذه األنواع من عمليات تسوية النـزاعات    
  

 دور املوفِّق      
 

 من قواعد األونسيترال   ٧ من املادة ٣، اليت هي مستمدة من الفقرة   ٢تقر الفقرة  -٥٤
جيوز له أن يسير العملية حسبما يراه مناسبا، مع مراعاة مشيئة          للتوفيق، بدور املوفِّق، الذي     

 .الطرفني
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 معاملة الطرفني معاملة منصفة ومتساوية                
 

 تنص  )٢٤(على سبيل اإلرشاد فيما يتعلق مبعيار السلوك الذي ُيراد أن يطبقه املوفِّق    -٥٥
 الطرفني معاملة منصفة  على أن على املوفِّق أو هيئة املوفِّقني احلرص على معاملة    ٣الفقرة 

 التزاما أساسيا ومعيارا أدىن ٣وينبغي اعتبار الفقرة . بالرجوع إىل الظروف احمليطة بالقضية 
 إىل احلفاظ على معاملة  ٣ واملقصود باالشارة يف الفقرة  )٢٥(.جيب على املوفِّق التقيد هبما  

  )٢٦(.ت اتفاق التسوية الطرفني بإنصاف هو التحكم يف تسيري عملية التوفيق وليس يف حمتويا       
فيجب أن ُتفهم على أا متثل أيضا املفهوم الذي مفاده أنه     " املعاملة املنصفة"أما االشارة إىل 

. ينبغي للموفِّقني أن يسعوا إىل احلفاظ على املساواة يف املعاملة عند التعامل مع أطراف خمتلفة  
رورة تكريس وقت متساو  غري أن هذه املساواة يف املعاملة ال تعين أنه ينبغي بالض  

وجيوز للموفِّق أن يوضح للطرفني مسبقا أنه قد            . لالجتماعات بكل من الطرفني على حدة    
تكون هناك تباينات يف الزمن احلقيقي أو املتخيل وأن تلك التباينات ال ينبغي تأويلها سوى               

 وإمكانيات بأن املوفِّق يستهلك ما حيتاج اليه من وقت الستكشاف كل املسائل واملصاحل 
 )٢٧().A/CN.9/514 من الوثيقة   ٥٥الفقرة (التسوية  

  
 مقترح بشأن التسوية          

 
 أنه جيوز للموفِّق، يف أي مرحلة من اإلجراءات، أن يقدم مقترحا       ٤توضح الفقرة  -٥٦

وأما فيما يتعلق مبا إذا كان جيوز للموفِّق أن يقدم مقترحا من هذا القبيل وإىل   . بشأن التسوية 
ومىت جيوز له ذلك، فهي مسائل تتوقف على عوامل كثرية، منها رغبات الطرفني        أي مدى 

 .واألساليب اليت يرى املوفِّق أا األنسب للتوصل إىل تسوية       
  

 ٦اإلحاالت إىل وثائق األونسيترال فيما يتعلق باملادة           
 

 ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم        
(A/57/17) ؛ ١٦٠-١٥٨ و ٦٠-٥٤، الفقرات 

 A/CN.9/514 ؛ ٥٥ و٥٣-٤٩، الفقرات 
 A/CN.9/506 ؛٧٤-٦٧، الفقرات 

__________ 
 .١٥٨املرجع نفسه، الفقرة  (24) 
 .٥٧املرجع نفسه، الفقرة  (25) 
 .٥٨املرجع نفسه، الفقرة  (26) 
 .١٦٠املرجع نفسه، الفقرة  (27) 
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  A/CN.9/WG.II/WP.115  ؛ ٢٣-٢٠، املالحظات 
 A/CN.9/487 ؛ ١٢٧-١٢٠، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1  ؛ ١٨-١٥، احلواشي 
 A/CN.9/485 ؛ ١٢٥، الفقرة 
  A/CN.9/WG.II/WP.110 ، ؛ ٩٢ و٩١الفقرتان 
 A/CN.9/468 ؛٥٩-٥٦، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ ٦٢ و  ٦١، الفقرتان 
 .٧، املادة   )A.81.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع                   (قواعد األونسيترال للتوفيق           

  
   االتصاالت بني املوفِّق والطرفني‐٧املادة 

 
 ٧نص املادة   

 
 .االتصال بالطرفني معا، أو بكل منهما على حدة                    جيوز للموفِّق االجتماع أو            

  
 ٧تعليق على املادة    

 
 حرية االتصال      

 
إن قيام املوفِّق بعقد اجتماعات مع كل من الطرفني على حدة هو أمر معتاد يف          -٥٧

املمارسة العملية إىل درجة يفترض معها أن املوفِّق حر يف اتباع هذا األسلوب، لكن مع       
وقد أدرجت بعض الدول هذا املبدأ       . يح يتفق عليه الطرفان هبذا الشأن    مراعاة أي تقييد صر

يف قوانينها الوطنية بشأن التوفيق وذلك بالنص على أن املوفِّق مسموح له االتصال بالطرفني      
والغرض من هذا احلكم هو وضع هذه املسألة فوق أي شك     . معا أو بكل منهما على حدة

 ).A/CN.9/514 من الوثيقة  ٥٤الفقرة (
  

 ٧اإلحاالت إىل وثائق األونسيترال فيما يتعلق باملادة           
 ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم        

(A/57/17) ؛ ١٦٠ و ٦٣-٦١، الفقرات 
 A/CN.9/514 ؛٥٥ و٥٤، الفقرتان 
 A/CN.9/506 ؛٧٦ و٧٥، الفقرتان 
  A/CN.9/WG.II/WP.115  ؛ ٢٤، املالحظة 
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 A/CN.9/487 ؛ ١٢٩ و ١٢٨، الفقرتان 
  A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛ ٩٣، الفقرة 
  A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1   ؛ ١٩، احلاشية 
  A/CN.9/468 ؛٥٥ و٥٤، الفقرتان 
   A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ ٥٧ و٥٦، الفقرتان 
 .٩ادة   ، امل)A.81.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع                   (قواعد األونسيترال للتوفيق           

  
   إفشاء املعلومات‐٨املادة 

 
 ٨نص املادة   

 
عندما يتلقى املوفِّق من أحد الطرفني معلومات متعلقة بالنـزاع، جيوز للموفِّق إفشاء                                         

غري أنه عندما يعطي أحد           . مضمون تلك املعلومات ألي طرف آخر يف إجراءات التوفيق                        
جيوز إفشاء تلك املعلومات              ؤها سرية، ال   الطرفني املوفِّق أي معلومات ُيشترط بالتحديد إبقا                       

 .ألي طرف آخر يف إجراءات التوفيق                
  

 ٨تعليقات على املادة      
 

 ضرورة إجراء اتصاالت علنية بني الطرفني واملوفِّق                        
 

لكي ينجح التوفيق، جيب على الطرفني واملوفِّق أن يكونوا قادرين على أن      -٥٨
ثارة بني الطرفني واخللفية والظروف اليت ترتبت     يستكشفوا ويفهموا قدر االمكان املسائل امل 

،   )مبا يف ذلك األسباب اليت حالت دون توصل الطرفني إىل اتفاق    (عليها تلك املسائل  
ويف سياق التوفيق،      . واالمكانيات املتاحة للطرفني للتغلب على املسائل الراهنة وتسوية النـزاع     

اوز تلك اليت كانت موضع خالف عند بدء        ميكن بالتايل أن يشمل نطاق املناقشة مسائل تتج  
التوفيق وميكن أن يشمل على سبيل املثال إمكانيات إعادة هيكلة العالقة بني الطرفني يف             

ولكي ُيكتب النجاح لتلك    . املستقبل أو تقدمي اقتراحات بشأن تنازالت من اجلانبني 
ظر فيها عادة يف سياق     املناقشات، ينبغي للطرفني أن يكونا مستعدين للغوص يف مسائل ال ين       

االجراءات التحكيمية أو القضائية، مبا يف ذلك املسائل اليت يعتربها الطرفان حساسة أو             
وإذا كان هنالك احتمال أن ُيفشى بعض تلك املعلومات إىل شخص ثالث أو ُيجَهر            . سرية

ت أو هبا علناً، أو أن يستعمل أحد الطرفني، يف حال فشل التوفيق، ما أفشي من معلوما   
صدر من تصرحيات من الطرف اآلخر كدليل يف االجراءات التحكيمية أو القضائية، أصبح            

لذلك، فإن من اهلام  . الطرفان نافرين أثناء التوفيق وتضاءلت احتماالت توصلهما إىل تسوية     
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جدا أن يضع النظام القانوين الذي يسري على إجراءات التوفيق ضمانات توفر القدر املنشود          
وهذه الضمانات    . اية القانونية من إفشاء بعض احلقائق واملعلومات غري املرغوب فيه      من احلم

هي حمور نظام التوفيق كما إا متثل سببا هاما بوجه خاص يربر احلاجة إىل تشريع بشأن                 
 .التوفيق

  
 إفشاء املعلومات          

 
أي طرف إىل املوفِّق،     املبدأ القائل بأنه أيا كانت املعلومات اليت يقدمها       ٨تبين املادة  -٥٩

فمن اجلائز إفشاء تلك املعلومات إىل الطرف اآلخر، ما مل يطلب الطرف الذي يديل   
 اتباع ج يتسق واملمارسة املستقرة يف كثري     ٨وتتيح املادة . باملعلومات حتديدا خالفا لذلك

من ذلك هو  والقصد .  من قواعد األونسيترال للتوفيق   ١٠من البلدان حسبما يتبدى يف املادة  
احلرص على اتباع أسلوب منفتح وصريح يف االتصال وتبادل املعلومات بني كل واحد من           

. الطرفني واملوفِّق، واحلرص يف الوقت نفسه على حقوق الطرفني يف احلفاظ على السرية 
فهذا   . علما بأن دور املوفِّق هو العناية بتوخي الصدق يف تبادل املعلومات خبصوص النـزاع          

غري أن مبدأ اإلفشاء ليس مطلقا، حيث إن          . شاء يعزز ثقة الطرفني يف عملية التوفيق     اإلف
وال    . للموفِّق احلرية يف إفشاء تلك املعلومات للطرف اآلخر، لكن ذلك ال يعترب واجبا عليه          

شك يف أن من واجب املوفِّق أالّ يفشي معلومة معينة إذا كان الطرف الذي قدم تلك 
وهلذا النهج ما يسوغه، إذ إن املوفِّق   . ق اشترط حتديدا ابقاءها طي الكتمان  املعلومة إىل املوفِّ

وكان قد أُبدي اقتراح، عند إعداد القانون النموذجي،       . ال يفرض على الطرفني قرارا ملزما 
مفاده أن الطرف الذي يقدم املعلومات إىل املوفِّق عليه أن يبدي موافقته على ذلك قبل أن          

غري أن ذلك االقتراح مل     .  اتصال لتقدمي تلك املعلومات إىل الطرف اآلخر  يتسىن إجراء أي
يعتمد يف اية املطاف، بالرغم من االعتراف بأن تلك هي ممارسة شائعة أمثرت نتائج طيبة              

ولكن، حرصا على أن    . يف عدد من البلدان وأا متأصلة يف قواعد الوساطة يف بعض البلدان           
 اعتباره توقعا طبيعيا ومشروعا من الطرفني بأن تعامل املعلومات     يؤخذ يف احلسبان ما ميكن  

املقدمة إىل املوفِّقني على أا معلومات سرية، فمن املوصى به أن يبلّغ املوفِّقون الطرفني بأن            
 )٢٨(.املعلومات اليت تقدم إىل املوفِّق قد ُتفشى ما مل يتلقى املوفِّق تعليمات خالفا لذلك  

  
 "مات   املعلو  "مفهوم     

 
 استخدام مفهوم عريض  ٨يفضل يف سياق القاعدة القانونية اليت ترسيها املادة   -٦٠

ويقصد به أن يشمل مجيع ما يرسله الطرف إىل املوفِّق من معلومات    ". املعلومات"ملصطلح 
__________ 

 .١٦١املرجع نفسه، الفقرة  (28) 
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املستخدم يف هذه املادة ينبغي أن يفهم على أنه ال يشمل      " املعلومات"ومفهوم . ذات صلة
 جتري أثناء التوفيق فحسب، بل كذلك االتصاالت اليت جرت قبل البدء             االتصاالت اليت 

 هي على غرار    ٨املستعملة يف املادة   " مضمون تلك املعلومات "وعبارة  . الفعلي لعملية التوفيق
وهذه العبارة مفضلة على العبارة    .  من قواعد األونسيترال للتوفيق    ١٠العبارة الواردة يف املادة 

ألا جتسد احلقيقة اليت مفادها أن املوفِّقني ال يبلّغون دائما مضمون أي      " تلك املعلومات"
  )٢٩(.معلومات يتلقوا من الطرفني حرفيا

  
 ٨اإلحاالت إىل وثائق األونسيترال فيما يتعلق باملادة           

 
 ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم        

(A/57/17) ؛ ١٦٣-١٦١ و ٧٣-٦٤، الفقرات 
 A/CN.9/514 ؛٦٠-٥٨، الفقرات 
 A/CN.9/506 ؛٨٢-٧٧، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.115  ؛ ٢٥، املالحظة 
 A/CN.9/487 ؛ ١٣٤-١٣٠، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛ ٩٤، الفقرة 
 A/CN.9/468 ؛٥٥ و٥٤، الفقرتان 
  A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ ٦٠-٥٨، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1  ؛ ٢١ و  ٢٠، احلاشيتان 
 .١٠، املادة )A.81.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (قواعد األونسيترال للتوفيق  

  
   السّرية‐٩املادة 

 
 ٩نص املادة   

 
مجيع املعلومات املتعلقة بإجراءات التوفيق،                        احلفاظ على سرية         ُيحرص على        

مبقتضى القانون أو           إفشاؤها الزما      مل يكن   ما يتفق الطرفان على خالف ذلك، و              مل  ما 
 . أو إنفاذه      ألغراض تنفيذ اتفاق تسوية           

 

__________ 
 .١٦٢املرجع نفسه، الفقرة  (29) 
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 ٩تعليقات على املادة      
 

 قاعدة عامة بشأن السّرية              
 

 من قواعد األونسيترال للتوفيق، أُعرب عن تأييد، عند إعداد               ١٤متاشيا مع املادة  -٦١
ة بشأن السرية ُتطبق على كل         القانون النموذجي، ملقترح يدعو إىل إدراج قاعدة عام       

 ذلك أن وجود     )٣٠().A/CN.9/506 من الوثيقة    ٨٦الفقرة (املشاركني يف إجراءات التوفيق    
حكم بشأن السرية عنصر هام ألن التوفيق يكون أكثر جاذبية إذا كان مبستطاع الطرفني أن   

د نص قانوين     يشعرا بالثقة يف احلفاظ على املعلومات ذات الصلة طي الكتمان، بسبب وجو   
مجيع املعلومات   "وقد وضع هذا احلكم يف صيغة عريضة باإلشارة إىل        . يؤكد ذلك الواجب 

حبيث ال يشمل ذلك املعلومات اليت ُتفشى أثناء إجراءات التوفيق           " املتعلقة بإجراءات التوفيق
فحسب، بل يشمل أيضا مضمون تلك اإلجراءات ونتيجتها وكذلك الشؤون ذات الصلة         

وفيق حتدث قبل التوصل إىل االتفاق على التوفيق، مبا يف ذلك، على سبيل املثال،                   بعملية ت  
املناقشات بشأن مدى الرغبة يف اللجوء إىل التوفيق وشروط االتفاق على التوفيق واختيار              

وقد حظيت بالتأييد العبارة      . املوفِّقني والدعوة إىل التوفيق وقبول تلك الدعوة أو رفضها         
ألا جتسد صيغة جمربة ومثبتة وردت يف املادة         "  املتعلقة بإجراءات التوفيقمجيع املعلومات "

 ).A/CN.9/514 من الوثيقة   ٥٨الفقرة ( من قواعد األونسيترال للتوفيق     ١٤
  

 استقالل الطرفني        
 

 صراحة ملبدأ استقالل الطرفني بغية االستجابة لدواعي القلق املعرب                            ٩ختضع املادة       -٦٢
ا أنه قد ال يكون من املناسب أن ُتفرض على الطرفني قاعدة ال تكون                                 عنها واليت مثاره      

وهذا يعزز اهلدف          . خاضعة الستقالل الطرفني، وميكن أن يكون من الصعب جدا إنفاذها                             
الرئيسي للقانون النموذجي وهو احترام استقالل الطرفني وكذلك تقدمي قاعدة واضحة                                  

 ).A/CN.9/514 من الوثيقة     ٥٩الفقرة   (خمالف   يسترشد هبا الطرفان يف حال عدم وجود اتفاق                     
  

 االستثناءات من القاعدة            
 

إن هذه القاعدة مرهونة أيضا باستثناءات صرحية، وال سيما حني يكون إفشاء          -٦٣
املعلومات الزما مبوجب القانون، كااللتزام بإفشاء أدلة تثبت جرما جنائيا، أو حني يكون  

ومع أن الفريق العامل الذي أعد القانون . فاذ اتفاق تسويةاإلفشاء الزما ألغراض تنفيذ أو إن

__________ 
 .٨١املرجع نفسه، الفقرة  (30) 
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النموذجي نظر بادئ ذي بدء يف إدراج قائمة بعدد من االستثناءات احملددة، فقد أًُعرب بقوة        
عن االعتقاد بأن تعداد االستثناءات يف قائمة يف نص القانون النموذجي قد يثري مسائل صعبة                   

وقد اتفق الفريق . ان ينبغي اعتبار القائمة حصرية أم اليف التفسري، خصوصا بشأن ما إذا ك 
العامل على أنه سيكون من األنسب أن ُتدرج يف دليل االشتراع قائمة إرشادية وغري حصرية                    

وتشمل األمثلة على القوانني من      . بعدد من االستثناءات املمكنة من القاعدة العامة عن السرية    
 املوفِّق أو الطرفني كشف املعلومات إذا ما كان مثة خطر        هذا القبيل القوانني اليت تقتضي من   

يف احتمال تعرض شخص ما للوفاة أو ألذى جسدي جسيم إن مل يتم إفشاء تلك                  
املعلومات، أو القوانني اليت تقتضي إفشاء املعلومات إذا ما كان ذلك خيدم املصلحة العامة،   

 خماطــرة صحيــة أو بيئيــة أو هتدد السالمــة            وذلك، علــى سبيـل املثــال، لتنبيــه اجلمهــور إىل          
وما يقصد إليه احملررون هو أنه يف حال قيام حمكمة         ). A/CN.9/514 من الوثيقة   ٦٠الفقرة (

، ينبغي هلا أن تشمل     ٩أو هيئة أخرى بالنظر يف ادعاء بأن شخصا ما مل ميتثل ألحكام املادة      
ا إذا كان أم مل يكن لديهما تفهم لوجود     يف نظرها أي دليل بشأن مسلك الطرفني يبني م  
ولعل أي دولة تشترع القانون النموذجي   . عملية التوفيق، وبالتايل توقع للحرص على السرية      

 )٣١(. على حنو جيسد ذلك التفسري    ٩ترغب يف توضيح املادة   
  

 ٩اإلحاالت إىل وثائق األونسيترال فيما يتعلق باملادة           
 

 ١٧عامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم     الوثائق الرمسية للجمعية ال   
(A/57/17) ؛ ١٦٤ و ٨١-٧٤، الفقرات 

 A/CN.9/514 ؛٦٠-٥٨، الفقرات 
 A/CN.9/506 ؛٨٦-٨٣، الفقرات 
 A/CN.9/487 ؛ ١٣٤-١٣٠، الفقرات 
،   )A.81.V.6منشــورات األمم املتحـدة، رقـم املبيع       (قواعــد األونسيترال للتوفيق     

 .١٤املــادة 
  

__________ 
 .٧٦املرجع نفسه، الفقرة  (31) 
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   مقبولية األدلة يف إجراءات أخرى‐١٠املادة 
 

 ١٠نص املادة   
 

 ١٠تعليقات على املادة      
 

حظر عام على استعمال املعلومات املتحصل عليها يف التوفيق ألغراض                                 
 إجراءات أخرى        

 
يف إجراءات التوفيق، جيوز للطرفني عادة أن يبديا اقتراحات وآراء بشأن تسوية ممكنة      -٦٤

واذا مل يسفر التوفيق عن . يقدما إقرارات، أو أن يبديا رغبتهما يف التسوية   للنـزاع، أو أن  
تسوية، رغم تلك اجلهود، واستهلّ أحد الطرفني إجراءات قضائية أو حتكيمية، أمكن           
استخدام تلك اآلراء أو االقتراحات أو اإلقرارات أو عبارات ابداء الرغبة يف التسوية مبا يضر  

املعلومات ميكن أن يثين     " طفوح "وهذا االحتمال املتمثل يف       . هامبصاحل الطرف الذي أبدا
الطرفني عن السعي اجلاد إىل بلوغ تسوية أثناء إجراءات التوفيق، مما قد يقلل من جدوى     

  ١٠ومن مث، تستهدف املادة  ). A/CN.9/WG.II/WP.108 من الوثيقة ١٨الفقرة (التوفيق 
يف عملية التوفيق حبظر استخدام املعلومات       التشجيع على إجراء مناقشات صرحية وخملصة    

). A/CN.9/514 من الوثيقة  ٦١الفقرة ( يف أي إجراءات الحقة   ١املذكورة يف الفقرة  
 ُتلزم أيضا األشخاص    ١لتوضيـح أن الفقــرة   " وال ألي شخص آخر   "وتستخدم عبارة   

  )٣٢(.راءات التوفيق الذين شاركوا يف إج    ) مثل الشهود أو اخلرباء   (اآلخرين غري الطرف املعين    
أن تشمل ال االجراءات االدارية فحسب بل وكذلك         " إجراءات مماثلة "وُيقصد بالعبارة 
يف البلدان اليت ُتستعمل فيها تلك األساليب         " الشهادات"و " الكشف"إجراءات مثل 

االجراءات " وال تكون فيها تلك األساليب مشمولة باملفهوم    )٣٣(للحصول على األدلة 
 ".القضائية

  
  من قواعد األونسيترال للتوفيق٢٠العالقة باملادة 

 
هذا احلكم ضروري خصوصا إذا مل يكن الطرفان قد اتفقا على حكم كالذي هو        -٦٥

 من قواعد األونسيترال للتوفيق، والذي ينص على أنه جيب على الطرفني          ٢٠وارد يف املادة 
 )٣٤([....]:يمية أو قضائية،     عدم االعتماد على ما يلي أو استخدامه يف أي إجراءات حتك     

__________ 
 .٨٣املرجع نفسه، الفقرة  (32) 
 .١٦٦املرجع نفسه، الفقرة  (33) 
 .A.81.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (34) 
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اآلراء اليت أعلن عنها الطرف اآلخر أو املقترحات اليت قدمها بشأن تسوية              )أ( 
 ممكنة للنـزاع؛  

 إقرارات الطرف اآلخر أثناء إجراءات التوفيق؛  )ب( 
 االقتراحات اليت قدمها املوفِّق؛ )ج( 
 .وية قدمه املوفِّق  كون الطرف اآلخر قد أبدى استعداده لقبول اقتراح للتس    )د( 

غري أنه حىت إذا كان الطرفان قد اتفقا على قاعدة من ذلك النوع، يظل هذا احلكم               -٦٦
التشريعي مفيدا ألن احملكمة، يف بعض النظم القانونية على األقل، قد ال تسمح باالنفاذ التام       

 من   ٦٣ و٦٢رتان الفق. (ملفعول االتفاقات املتعلقة مبقبولية األدلة يف اإلجراءات القضائية 
 ).A/CN.9/514الوثيقة  

  
 ١٠مفعول املادة       

 
:  نتيجتني فيما يتعلق مبقبولية األدلة يف إجراءات أخرى، ومها       ١٠تتوخى املادة  -٦٧

، والتزام ١٠االلتزام الذي يقع على الطرفني بعدم االعتماد على أنواع األدلة احملددة يف املادة     
 ويستهدف القانون النموذجي منع استخدام       )٣٥(.مقبولةاحملاكم باعتبار تلك األدلة غري     

معلومات معينة يف إجراءات قضائية أو حتكيمية الحقة بصرف النظر عما إذا كان الطرفان          
وحيثما ال    .  من قواعد األونسيترال للتوفيق    ٢٠قد اتفقا على قاعدة كتلك الواردة يف املادة   

 القانون النموذجي ينص على أن على    يكون الطرفان قد اتفقا على قاعدة مناقضة، فإن
الطرفني أال يستندا، يف أي إجراءات حتكيمية أو قضائية الحقة، إىل أدلة من النوع احملدد يف                   

وبذلك تكون األدلة احملددة غري مقبولة وال ميكن بالتايل هليئة التحكيم          . األحكام النموذجية
 ).A/CN.9/514ة   من الوثيق٦٥الفقرة . (أو للمحكمة أن تأمر بإفشائها   

  
 شكل املعلومات أو األدلة             

 
 مقصود منه أن ُيطبق عموما على       ١٠ على أن احلظر الوارد يف املادة    ٢تنص الفقرة  -٦٨

، بصرف النظر عما إذا كانت أم مل تكن      ١طائفة املعلومات أو األدلة املذكورة يف الفقرة     
.  بيان شفوي أو رسالة الكترونية   تلك املعلومات أو األدلة واردة على شكل مستند كتايب أو  

وميكن أن تشمل املستندات املعدة ألغراض إجراءات التوفيق فحسب ال بيانات الطرفني            
 .فقط وإمنا أيضا بيانات الشهود وآراء اخلرباء، على سبيل املثال   

__________ 
، (A/57/17) ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  (35) 

 .١٦٦الفقرة 
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 حظر إفشاء األدلة أو املعلومات ذات الصلة بالتوفيق                            
 

لطرفني املشاركني يف التوفيق، جيب أن يكون       بغية تشجيع الصراحة اخلالصة بني ا   -٦٩
. الطرفان قادرين على الدخول يف عملية التوفيق ومها على علم بنطاق القاعدة وبأا سُتطبق        

 ذلك، حيث إا حتظر على أي من األطراف املشاركة يف عملية التوفيق،     ١وحتقق الفقرة 
ت الصلة بالتوفيق يف سياق إجراءات    مبن فيها املوفِّق وأي طرف ثالث، أن يستعمل املواد ذا   

 حقوق احملاكم    ٣، تقيد الفقرة   ١وبغية توضيح وتعزيز القاعدة املعبر عنها يف الفقرة      . أخرى
، ١أو هيئــات التحكيم أو اهليئات احلكومية يف األمر بإفشاء املعلومات املشار إليها يف الفقرة   

ية أو القضائية يسمح أو يقضي بإفشاء       ما مل يكن القانون الذي حيكم االجراءات التحكيم     
تلك املعلومات وتقتضي من تلك اهليئات أن تعترب أي معلومات من ذلك القبيل أدلة غري   

 .ومبطالبة تلك اهليئات مبعاملة تلك املعلومات املقدمة كأدلة باعتبارها غري مقبولة      . مقبولة
  

 ات  احلالة اليت يسمح أو يقضي فيها القانون بإفشاء املعلوم                              
 

ال يقتصر، يف بعض النظم،        " القانون"عند إعداد القانون النموذجي، ُسلّم بأن التعبري          -٧٠
وعند وضع نص القانون       . على مشل نصوص التشريعات، بل انه يشمل قرارات احملاكم أيضا      

تفسريا  " القانون"النموذجي يف صيغته النهائية، اتفقت اللجنة على ضرورة تفسري التعبري         
أنه يشري إىل التشريعات وليس إىل األوامر الصادرة عن هيئات حتكيمية أو قضائية      ضيقا على 

واليت تأمر فيها تلك اهليئات أحد الطرفني يف عملية التوفيق، بناء على طلب الطرف اآلخر،      
ومن مث، إذا طلب أحد الطرفني إفشاء األدلة لدعم            . ١بإفشاء املعلومات املذكورة يف الفقرة   

دون أن تكون هناك مصاحل موجودة ذات صلة        (ض أو يف إجراءات مشاهبة     موقفه يف تقا 
، ُمنعت احملكمة من إصدار أمر  )بالسياسة العمومية تكون هلا الغلبة، كتلك املشار إليها أدناه   

ومنها مثال األوامر القاضية بإفشاء معلومات واملشفوعة  (غري أن أوامر احملكمة  . باإلفشاء
ا فيها العقوبات اجلنائية، واملوجهة إىل أحد الطرفني أو إىل        بالتهديد بفرض عقوبات مب  

تستند يف العادة إىل     ) ١شخص آخر ممن يستطيعون تقدمي األدلة املشار إليها يف الفقرة      
وخاصة إذا كانت تستند إىل قانون       (تشريعات، وميكن اعتبار بعض أنواع تلك األوامر   

استثناءات    ) مي السالمة العمومية أو النـزاهة املهنية     االجراءات اجلنائية أو إىل القوانني اليت حت    
 )٣٦(.١من القاعدة املنصوص عليها يف الفقرة   

وقد تكون هناك حاالت ال ميكن فيها قبول األدلة اخلاصة بوقائع معينة مبقتضى املادة    -٧١
، ولكن يتعني أن ترجح على تلك الالمقبولية احلاجة املاسة إىل التالؤم مع الدواعي      ١٠

ومن أمثلة ذلك ضرورة إفشاء ما يصدر عن أحد      . اإلضطرارية املرتبطة بالسياسة العمومية  
__________ 

 .١٦٧لفقرة املرجع نفسه، ا (36) 
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املشاركني من هتديدات بإحلاق أذى جسدي أو خسارة أو ضرر على حنو غري قانوين؛ أو        
حيثما حياول أحد املشاركني استغالل التوفيق يف التخطيط جلرمية أو يف ارتكاهبا؛ أو حيثما      

إىل أدلة إلثبات أو دحض زعم باخلروج على آداب املهنة، استنادا إىل      تكون هناك حاجة 
التصرف احلادث أثناء عملية التوفيق؛ أو حيثما تكون هناك حاجة إىل األدلة يف إجراءات             
يكون فيها االحتيال أو اإلرغام هو جوهر املسألة فيما يتعلق بصحة اتفاق توصل إليه    

ا تظهر البيانات اليت أديل هبا أثناء التوفيق أن هناك خطرا    الطرفان أو بوجوب إنفاذه؛ أو حيثم
تعبر عن مثل هذه     ) ٣(واجلملة األخرية من الفقرة    . شديدا يهدد صحة أو سالمتهم       

االستثناءات يف صيغة عامة وبعبارة مشاهبة لعبارة االستثناء املعبر عنه بشأن واجب احلفاظ             
 ).A/CN.9/514 من الوثيقة  ٦٧ الفقرة (٩على السرية والوارد يف املادة  

  
 العالقة بني إجراءات التوفيق واالجراءات الالحقة هلا                          

 
 لكي ال تطبق على االجراءات الالحقة  ٣-١ نطاق تطبيق الفقرات ٤توسع الفقرة   -٧٢

ذات الصلة بالتوفيق فحسب، بل ولكي تطبق أيضا على االجراءات الالحقة اليت ليست هلا           
 بتقدمي أدلة يف االجراءات   ٩م يقضي على امكانية جتنب تطبيق املادة    وهذا احلك . صلة به 

 .عندما تكون القضية الرئيسية خمتلفة عن القضية اليت ُينظر فيها يف التوفيق      
وعند التأكد من أن معلومات معينة ليست مستعملة يف إجراءات الحقة، ال بد من        -٧٣

ان عمليا يف إجراءات التوفيق معلومات أو أدلة  أن يظل يف االعتبار أن الطرفني كثريا ما يقدم 
كانت موجودة أو استحدثت ألغراض غري التوفيق وأن الطرف، بتقدميه تلك املعلومات أو       
األدلة يف إجراءات التوفيق مل مينع استعماهلا يف إجراءات الحقة أو مل جيعلها غري مقبولة                 

 أن كل    ٥توضح الفقرة  ومن أجل النص على ذلك دون جمال للشك،        . بطرائق أخرى
املعلومات اليت كان ميكن أن تقبل يف حاالت أخرى كأدلة يف إجراءات قضائية أو حتكيمية      
الحقة ال تصبح غري مقبولة لسبب وحيد وهو أا كانت قد قدمت يف إجراء سابق من             

  مثال، يكون سند شحن، يف نـزاع يتعلق بعقد لنقل البضائع حبرا، مقبوال         (إجراءات التوفيق 
أو اآلراء أو    (والبيانات  ). إلثبات اسم الشاحن، بالرغم من استعماله سابقا يف التوفيق      

،   ١اليت تصدر يف إجراءات التوفيق، وهي تلك الوارد ذكرها يف الفقرة      ) االقتراحات، اخل
هي وحدها اليت ليست مقبولة، لكن عدم املقبولية ال يشمل أيا من األدلة األساسية اليت قد               

 ).A/CN.9/514 من الوثيقة   ٦٧الفقرة (وراء اصدار تلك البيانات   تكون من 
ويف العديد من النظم القانونية، ال جيوز اجبار أي طرف على أن يربز يف االجراءات               -٧٤

غري أن احلصانة ميكن     .  مثل اتصال كتايب بني حمام وموكّله    –" حبصانة "القضائية وثيقة تتمتع    
ية ساقطة اذا استند طرف ما إىل الوثيقة املتمتعة باحلصانة يف          أن تعترب، يف بعض النظم القانون    

والوثائق املتمتعة باحلصانة ميكن أن تعرض يف إجراءات توفيق بغية تيسري           . إجراءات ما
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وسعيا إىل عدم الثين عن استخدام الوثائق املتمتعة باحلصانة يف عملية التوفيق، رمبا           . التسوية
يف إعداد حكم ينص على أن استخدام وثيقة متمتعة باحلصانة              تود الدولة املشترعة أن تنظر      

 ).A/CN.9514 من الوثيقة  ٦٨الفقرة (يف إجراءات التوفيق ال ميثل اسقاطا للحصانة    
  

 ١٠اإلحاالت إىل وثائق األونسيترال فيما يتعلق باملادة           
 

 ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم        
(A/57/17) ؛ ١٦٧-١٦٥ و ٩١-٨٢، الفقرات 

 A/CN.9/514 ؛٦٨-٦١، الفقرات 
 A/CN.9/506 ؛ ١١٥-١٠١، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.115  ؛ ٣٥-٢٩، املالحظات 
 A/CN.9/487 ؛ ١٤١-١٣٩، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1  ؛ ٣٢-٢٥، احلواشي 
 A/CN.9/485 ؛ ١٤٦-١٣٩، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛ ١٠٠-٩٨، الفقرات 
 A/CN.9/468 ؛٣٠-٢٢، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ ٢٨-١٨ و١٦، الفقرات 
 A/CN.9/460 ؛١٣-١١، الفقرات 
 .٢٠، املادة )A.81.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (قواعد األونسيترال للتوفيق  

  
   إاء التوفيق‐١١املادة 

 
 ١١نص املادة   

 
 :جراءات التوفيق       ُتنهى إ     
 بإبرام الطرفني اتفاق تسوية، يف تاريخ إبرام االتفاق؛ أو                            )أ(  
بإصدار املوفِّق، بعد التشاور مع الطرفني، إعالنا يبني أنه ال يوجد ما                                )ب(  

 يسوغ القيام مبزيد من جهود التوفيق، يف تاريخ صدور اإلعالن؛ أو                              
ق يفيد بإاء إجراءات التوفيق، يف                  بإصدار الطرفني إعالنا موجها إىل املوفِّ                    )ج(  

 تاريخ صدور اإلعالن؛ أو          
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األخرى     بإصدار أحد الطرفني إعالنا موجها إىل الطرف اآلخر أو األطراف                                 )د(  
 .وإىل املوفِّق، يف حال تعيينه، يفيد بإاء إجراءات التوفيق، يف تاريخ صدور اإلعالن                                 

  
 ١١تعليقات على املادة   

 
 فيها إاء التوفيق         الظروف اليت ميكن            

 
ففي الفقرة . يعدد احلكم خمتلف الظروف اليت جيوز فيها إاء إجراءات التوفيق    -٧٥

لكي جيسد بصيغة أفضل   " توقيع  "بدال من التعبري   " إبرام"يستخدم احلكم التعبري   ) أ(الفرعية 
صاالت   إمكانية الدخول يف تسوية يف شكل غري املستند املوقّع، وذلك مثال بتبادل االت    

أما الظرف األول   ). A/CN.9/506 من الوثيقة    ٨٨انظر الفقرة  (اإللكترونية أو حىت شفويا     
، فهو عندما ينتهي التوفيق بنجاح، أي عندما يتم التوصل إىل           )أ(املذكور يف الفقرة الفرعية  

و هليئة   فيتيح اجملال للموفِّق أ  ) ب(وأما الظرف الثاين املبني يف الفقرة الفرعية . اتفاق تسوية
 من الوثيقة   ٦٩الفقرة . (املوفِّقني إلاء إجراءات التوفيق، بعد التشاور مع الطرفني  

A/CN.9/514 .(   وقد اُتفق عند إعداد القانون النموذجي على أن تغطي الفقرة الفرعية أيضا
احلاالت اليت جيري فيها التخلي عن إجراءات التوفيق بعد بدئها عندما ُيفهم ذلك التخلي      

ا من سلوك الطرفني، كأن يكون ذلك السلوك، مثال، تعبريا عن رأي سليب من أحد                  ضمن
  )٣٧(.الطرفني يف آفاق التسوية أو رفض أحد الطرفني التشاور مع املوفِّق أو مقابلته عند دعوته           

بأا تشمل احلاالت اليت يكون املوفِّق قد   " بعد التشاور مع الطرفني"وينبغي تفسري العبارة 
على   ) ج(وتنص الفقرة الفرعية   .  بالطرفني يف حماولة للتشاور ومل جيد أي استجابة      اتصل فيها

ألحد  ) د(أن كال الطرفني جيوز هلما أن يعلنا إاء إجراءات التوفيق، وجتيز الفقرة الفرعية          
 .الطرفني أن يقدم هذا االشعار باإلاء إىل الطرف اآلخر واملوفِّق أو هيئة املوفِّقني     

، ميكن أن يكون الطرفان ملتزمني ببدء     ٤وحظ أعاله يف سياق املادة     وكما ل  -٧٦
وميكن أن ينشأ هذا االلتزام مثال من اتفاق أبرمه        . إجراءات التوفيق واملشاركة فيها حبسن نية    

. الطرفان قبل نشوء النـزاع أو بعده، أو من حكم قانوين أو من إيعاز أو طلب من احملكمة              
كما إن    . م من بلد إىل آخر، وال يتناوهلا القانون النموذجي      وختتلف مصادر هذا االلتزا 

القانون النموذجي ال يتناول النتائج املترتبة على عدم امتثال أحد الطرفني لذلك االلتزام    
 ). أعاله ٤٦ و ٣٨انظر الفقرتني (
  

__________ 
 .١٦٩املرجع نفسه، الفقرة  (37) 
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 شكل اإلاء       
 

 املشترعة اليت     أن يكون االاء كتابيا، رمبا ترغب الدولة   ١١بينما ال تشترط املادة   -٧٧
 يف أن تنظر فيما إذا كان ينبغي اشتراط      ٤تعتمد مشروع املادة سني الوارد يف حاشية املادة     

اإلاء كتابيا، ذلك أنه قد يكون من الضروري توخي الدقة يف حتديد الوقت الذي ينتهي فيه        
ان   التوفيق لكي يتسىن للمحاكم أن حتدد على حنو صحيح الوقت الذي يستأنف فيه سري              

 )٣٨(). أعاله ٤٨انظر الفقرة (فترة التقادم 
  

 ١١اإلحاالت إىل وثائق األونسيترال فيما يتعلق باملادة    
 

 ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم        
(A/57/17) ؛ ١٦٩ و ١٦٨ و ٩٨-٩٢، الفقرات 

 A/CN.9/514 ؛ ٦٩، الفقرة 
 A/CN.9/506 ؛٩١-٨٧، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.115  ؛ ٢٧ و٢٦، املالحظتان 
 A/CN.9/487 ؛ ١٣٦ و ١٣٥، الفقرتان 
  A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1  ؛ ٢٣ و  ٢٢، احلاشيتان 
  A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛ ٩٦ و  ٩٥، الفقرتان 
 A/CN.9/468 ؛٥٣-٥٠، الفقرات 
 .١٥، املادة )A.81.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع         (قواعد األونسيترال للتوفيق       

  
   قيام املوفِّق بدور حمكّم‐١٢املادة 

 
 ١٢نص املادة 

 
، موضوع إجراءات          يشكّل  ، أو  شكّل ال جيوز للموفِّق أن يقوم بدور حمكّم يف نزاع                  

أو عن أي      ذاهتا   قانونية    ال  عالقة    ال التوفيق أو يف نزاع آخر كان قد نشأ عن العقد ذاته أو عن                               
 .الطرفان على خالف ذلك           يتفق   نية ذات صلة به، ما مل           عقد أو عالقة قانو      

  

__________ 
 .١٦٨ و٩٦املرجع نفسه، الفقرتان  (38) 
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 ١٢تعليقات على املادة   
 

 قاعدة قصور، رهنا باستقالل الطرفني                      
 

بينما يسمح للموفِّقني، يف بعض النظم القانونية، أن يعملوا كمحكّمني إذا وافق       -٧٨
لى شكل   الطرفان على ذلك، وبينما يكون ذلك يف نظم قانونية أخرى خاضعا لقواعد ع           

مدونة لقواعد السلوك، فإن القانون النموذجي حمايد أساسا يف تلك النقطة، إذ هو يوفر                 
ويف كل األحوال، فإن التفاق الطرفني واملوفِّق امكانية  . قاعدة قصور رهنا باستقالل الطرفني

جتاوز أي تقييد حول تلك النقطة، حىت عندما تكون تلك املسألة خاضعة لقواعد من نوع                   
، إذ حتد من إمكانية قيام     ١٠ مفعول املادة ١٢ وتعزز املادة  )٣٩(.ات قواعد السلوك  مدون

املوفِّق بدور حمكّم بشأن نزاع كان، أو يكون، موضوع إجراءات التوفيق، أو بشأن نزاع          
  ١٢والغرض من املادة  . آخر كان قد نشأ عن العقد نفسه أو عن أي عقد آخر ذي صلة به              

. يف املوفِّق ويف التوفيق باعتباره طريقة من طرائق تسوية النـزاعات  هو توفري مزيد من الثقة 
وقد يكون أحد الطرفني راغبا عن السعي جديا إىل الوصول إىل تسوية يف إجراءات توفيق     
إذا ما كان عليه أن يضع يف احلسبان اإلمكانية املتمثلة يف أنه إذا مل ُيكلَّل التوفيق بالنجاح،                   

 من   ٧٠الفقرة (ن ِقبـِل الطرف اآلخر حمكّما يف إجراءات حتكيم الحقة       جاز تعيني املوفِّق م
 ).A/CN.9/514الوثيقة  

ويف بعض احلاالت، ميكن أن يعترب الطرفان توفر معرفة سابقة لدى احملكّم أمرا مفيدا،        -٧٩
ويف   . وخباصة إذا رأى الطرفان أن هذه املعرفة تتيح للمحكّم أن يسير القضية بصورة أكفأ          

 احلاالت، قد يفضل الطرفان يف الواقع تعيني املوفِّق، وليس أي شخص آخر، حمكّما يف           هذه
وهذا احلكم ال يضع عائقا أمام تعيني املوفِّق السابق شريطة أن     . إجراءات التحكيم الالحقة

 بأن يقوما معا، على سبيل املثال، بتعيني املوفِّق         –يتفق الطرفان على عدم اتباع تلك القاعدة       
واالعتبارات اليت حتكم قيام املوفِّق    ). A/CN.9/514 من الوثيقة   ٧١الفقرة (قوم مبهمة حمكّم  لي

وال    . بدور حمكَّم قد تكون وثيقة الصلة أيضا باحلاالت اليت يقوم فيها املوفِّق بدور قاض    
يتناول القانون النموذجي تلك احلالة، ألا أندر وألن تنظيمها قد يتداخل مع القواعد      

ولعل الدول املشترعة ترغب يف أن تنظر فيما إذا كانت        . نية اليت حتكم السلطة القضائية   الوط
هناك حاجة إىل أي قاعدة خاصة يف ذلك الشأن يف سياق قواعدها الوطنية اليت تنظّم السلطة       

 )٤٠(.القضائية
  

__________ 
 .١٧٠املرجع نفسه، الفقرة  (39) 
 .املرجع نفسه (40) 



53  مشروع دليل الشتراع واستعمال قانون األونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدويل ‐اين اجلزء الث
 

 

 ١٢نطاق املادة       
 

" إجراءات التوفيقنـزاع شكَّل، أو يشكِّل، موضوع       "ال ُيطبَّق هذا احلكم على       -٨٠
نـزاع آخر كان قد نشأ عن العقد ذاته أو عن العالقة القانونية      "فحسب، بل وكذلك على    

ويوسع الشق األول نطاق تطبيق هذا        ". ذاهتا أو عن أي عقد أو عالقة قانونية ذات صلة به       
دة أما الشق الثاين فيوسع نطاق املا . احلكم لكي يشمل عمليات التوفيق املاضية واجلارية 

ليشمل النـزاعات الناشئة عن عقود متميزة لكنها وثيقة الصلة جتاريا وماليا مبوضوع التوفيق            
ويف حني أن الصياغة واسعة جدا، فإن تقرير ما إذا كان نزاع ما يثري مسائل تتعلق      . نفسه

بالعقد الرئيسي أو العالقة القانونية الرئيسية سيقتضي متحيص الوقائع يف كل حالة بذاهتا      
وقد اتفق، عند إعداد القانون النموذجي، على أن   ). A/CN.9/514 من الوثيقة ٧٢الفقرة (

 ميكن أن تشمل أطرافا غري الطرفني يف إجراءات   ١٢يف املادة " نـزاع آخر "االشارة إىل 
 )٤١(.التوفيق

  
 قيام احملكّم بدور موفِّق             

 
ع الذي يقوم فيه حمكّم      يف صيغة سابقة من القانون النموذجي ورد حكم يعاجل الوض        -٨١

وقد لوحظ أن ذلك احلكم من    . موفِّق، وهي ممارسة مسموح هبا يف بعض النظم القانونية     
شأنه أن يتعلق بوظائف احملكّم وكفاءته، وكذلك مبمارسات التحكيم اليت ختتلف من بلد إىل                    

تقرة بشأن   وال توجد ممارسة مس   . بلد وتكون خاضعة لتأثري التقاليد القانونية واالجتماعية     
مسألة احملكّم الذي يقوم بدور املوفِّق، وبعض املالحظات عن املمارسات املتبعة تفيد بأنه              
ينبغي للمحكّم أن يتوخى احلذر قبل أن يقدم اقتراحا أو يشارك بدور يف إجراءات توفيق       

سات   وقد ارُتئي أن من غري املناسب السعي إىل توحيد هذه املمار      )٤٢(.تتعلق بالنـزاع املعين
ومع أن ذلك احلكم قد ُحذف عند إعداد القانون النموذجي، فقد      . من خالل تشريع موحد 

اتفقت اللجنة على أن القانون النموذجي ال ُيقصد منه أن يبني ما إذا كان مبستطاع احملكّم     
أن يقوم بدور أو يشارك يف إجراءات توفيق فيما يتعلق بالنـزاع، وأن هذه املسألة متروكة           

 األطراف واحملكّمني الذين يتصرفون ضمن سياق ما هو واجب تطبيقه مـن قوانني     لتقدير
 )٤٣().A/CN.9/514 من الوثيقة   ٧٣، والفقرة A/CN.9/506 من الوثيقة   ١٣٢الفقرة (وقواعد 

__________ 
 .١٠٢املرجع نفسه، الفقرة  (41) 
فيينا، األمم املتحدة،  (ملحوظات األونسيترال على تنظيم إجراءات التحكيمانظــر مثال  (42) 
 .٤٧، الفقرة )١٩٩٦

، (A/57/17) ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  (43) 
 .١٧٠الفقرة 



قانون األونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدويل مع دليل اشتراعه واستعماله 54 
 

 

 املوفِّق يقوم بدور ممثل أو مستشار ألحد الطرفني                        
 

نع املوفِّق من القيام مبهمة    تضمنت صيغة سابقة من القانون النموذجي أيضا تقييدا مي     -٨٢
وقد أُشري إىل أنه      . ممثل أو مستشار ألي من الطرفني رهنا باتفاق الطرفني على خالف ذلك

يف بعض الواليات القضائية، حىت إذا اتفق الطرفان على قيام املوفِّق بدور ممثل أو مستشار        
دات التوجيهية  ألي من الطرفني، فإن ذلك االتفاق من شأنه أن يكون منافيا لإلرشا 

األخالقية اليت ينبغي للموفِّقني اتباعها، وميكن أن يعترب أيضا خمال بسالمة التوفيق كطريقة من           
وقد ُرفض مقترح لتعديل هذا احلكم وذلك لعدم ترك هذه املسألة          . طرائق تسوية النـزاعات 

 بأن املوفِّق يكون     الستقالل الطرفني، بناء على أنه خيل مببدأ استقالل الطرفني وأنه ال يسلّم            
دائما حرا يف رفض التصرف هبذه الصفة يف بعض الواليات القضائية اليت تقتضي فيها         

وبناء على ذلك، اتفق على     . القواعد األخالقية من املوفِّق عدم القيام بدور ممثل أو مستشار    
و ممثل  أن ال يتناول احلكم مسألة ما إذا كان مبستطاع املوفِّق أن يتصرف بصفة مستشار أ   

 من الوثيقة  ٧٤ والفقرة A/CN.9/506 من الوثيقة  ١١٨ و١١٧الفقرتان (ألي من الطرفني 
A/CN.9/514.( 

  
 ١٢اإلحاالت إىل وثائق األونسيترال فيما يتعلق باملادة    

 
 ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم        

(A/57/17) ؛ ١٧٠ و ١١٠-١٠٦، الفقرات 
 A/CN.9/514 ؛٧٤-٧٠، الفقرات 
  A/CN.9.WG.II/WP.110   ؛ ٣٠، احلاشية 
  A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ ٣٣-٢٩، الفقرات 
 A/CN.9/506 ؛ ١٣٠ و  ١٢٣-١١٧، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.115  ؛ ٤١-٣٦، املالحظات 
 A/CN.9/487 ؛ ١٤٥-١٤٢، الفقرات 
 A/CN.9/485 ؛ ١٥٣-١٤٨، الفقرات 
 A/CN.9/468٣٧-٣١قرات ، الف. 
 .١٩، املادة )A.81.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع         (قواعد األونسيترال للتوفيق       
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   اللجوء إىل اإلجراءات التحكيمية أو القضائية‐١٣املادة 
 

 ١٣نص املادة 
 

حيثما يكون الطرفان قد اتفقا على التوفيق وتعهدا صراحة بأن ال يستهال، خالل                                  
ينة أو إىل حني وقوع حدث معني، إجراءات حتكيمية أو قضائية فيما يتعلق                                 فترة زمنية مع        

تم   يبنـزاع حايل أو مستقبلي، تنفذ هيئة التحكيم أو احملكمة مفعول ذلك التعهد إىل أن                                  
وال ُيعترب       . لصون حقوقه    بالقدر الذي يراه أحد الطرفني الزما                    إال   ألحكامه،  االمتثال    

 .اء إلجراءات التوفيق        اعن اتفاق التوفيق أو           ختليا  ذاته   استهالل تلك اإلجراءات يف حد              
  

 ١٣تعليقات على املادة   
 

 تقييد احلرية يف استهالل إجراءات حتكيمية أو قضائية                          
 

لوحظ، عند إعداد القانون النموذجي، أن استهالل الطرفني إجراءات حتكيمية أو        -٨٣
ولكن، مل    .  حظوظ التوصل إىل تسوية   قضائية قبل انتهاء التوفيق من شأنه أن يؤثر سلبا يف    

يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء حول صيغة قاعدة عامة حتظر على الطرفني استهالل تلك        
االجراءات التحكيمية أو القضائية أو جتعل ذلك االجراء مقصورا على اختاذ اخلطوات  

 يف استهالل إجراءات    وُخلص إىل أن تقييد حرية الطرفني      . الالزمة ملنع انقضاء فترة التقادم 
. حتكيمية أو قضائية ميكن أن يثين الطرفني، يف بعض احلاالت، عن إبرام اتفاقات على التوفيق             

وعالوة على ذلك، فإن منع امكانية الوصول إىل احملاكم قد يثري مسائل ذات صلة بالقانون             
القضائية حقاً الدستوري من حيث إن إمكانية الوصول إىل احملاكم تعترب يف بعض الواليات      

 )٤٤(.غري قابل للتصرف 
، يقتصر القانون النموذجي على معاجلة احلالة الفرضية اليت يكون فيها   ١٣ويف املادة  -٨٤

الطرفان قد اتفقا حتديدا على التنازل عن حقهما يف استهالل إجراءات حتكيمية أو قضائية         
 أو هيئة التحكيم سوف تكون        ونتيجة هذا احلكم أن احملكمة    . أثناء انتظار استكمال التوفيق  

ملزمة مبنع مباشرة التقاضي أو اللجوء إىل التحكيم إذا كان من شأن ذلك أن يكون خمال         
 ).A/CN.9/514 من الوثيقة  ٧٥انظر الفقرة (باتفاق الطرفني 

  

__________ 
 .١١٢املرجع نفسه، الفقرة  (44) 
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 "إال بالقدر الذي يراه أحد الطرفني الزما لصون حقوقه                              " 
 

زل عن حقهما يف استهالل إجراءات حتكيمية       حىت يف حالة اتفاق الطرفني على التنا  -٨٥
 إمكانية جتاهل أحد الطرفني ذلك االتفاق   ١٣أو قضائية مادام التوفيق مل ينته، تنشئ املادة  

عندما يكون استهالل االجراءات التحكيمية أو القضائية، يف رأي ذلك الطرف، ضرورية         
يقتصران حبسن نية على     ويقوم ذلك احلكم على االفتراض بأن الطرفني س    . لصون حقوقه

استهالل إجراءات حتكيمية أو قضائية يف الظروف اليت تكون فيها تلك االجراءات ضرورية          
وميكــن أن تشمــل الظروف اليت قد تستوجب تلك االجراءات          . حقا لصون حقوقهما

 من الوثيقة   ٧٦الفقرة (ضرورة التماس تدابري محاية مؤقتة أو جتنب انقضاء فترة التقادم   
A/CN.9/514،)كما ميكن ألحد الطرفني استهالل إجراءات قضائية أو حتكيمية عندما           )٤٥ 

ولكن، يستطيع الطرف، يف     . يظل أحد الطرفني غري فاعل ويعرقل بالتايل تنفيذ اتفاق التوفيق    
هذه احلالة، استهالل إجراءات قضائيــة أو حتكيميــة بعــد إــاء إجراءات التوفيق عمال               

 )٤٦(.١١باملادة 
 بوضوح أن حق الطرفني يف اللجوء إىل االجراءات التحكيمية أو               ١٣وتبين املادة   -٨٦

القضائية ميثل استثناء من واجب احملاكم أو هيئات التحكيم وقف أي إجراء يف حال تنازل     
 )٤٧(.الطرفني عن احلق يف استهالل إجراءات حتكيمية أو قضائية      

  
 ١٣ا يتعلق باملادة  اإلحاالت إىل وثائق األونسيترال فيم  

 
 ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم        

(A/57/17) ؛ ١٧١ و ١١٨-١١١، الفقرات 
 A/CN.9/514 ؛٧٦ و٧٥، الفقرتان 
 A/CN.9/506 ؛ ١٢٩-١٢٥، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.115  ؛ ٤٣ و٤٢، املالحظتان 
 A/CN.9/487 ؛ ١٥٠-١٤٦، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1  ؛ ٣٧ و  ٣٦، احلاشيتان 
 A/CN.9/485 ؛ ١٥٨-١٥٤، الفقرات 
 A/CN.9/468 ؛٤٩-٤٥، الفقرات 

__________ 
 .١١٧املرجع نفسه، الفقرة  (45) 
 .املرجع نفسه (46) 
 .١١٦املرجع نفسه، الفقرة  (47) 
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  A/CN.9/WG.II/WP.108؛ ٥٢-٤٩، الفقرات 
 .١٦، املادة )A.81.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع         (قواعد األونسيترال للتوفيق       

  
 )٤(اق التسوية  وجوب إنفاذ اتف‐١٤املادة 

 
 ١٤نص املادة 

 
 …ن ذلك االتفاق ملزما وواجب النفاذ                   اإذا أبرم الطرفان اتفاقا يسوي النـزاع، ك                   

لطريقة اليت تنفذ مبوجبها اتفاقات التسوية، أو تشري                         وصفا ل    جيوز للدولة املشّرعة أن تدرج             [
 ]. اإلنفاذ     ذلك  تنظم   إىل األحكام اليت        

 __________ 
لة املشرِّعة، عند تنفيذ اإلجراء املتعلق بإنفاذ اتفاقات التسوية، أن تنظر               جيوز للدو (4)  

    .يف إمكان جعل هذا اإلجراء إلزاميا        
 ١٤تعليقات على املادة   

 
 دواعي التعجيل باإلنفاذ            

 
طرح كثري من املمارسني رأيا مفاده أن جاذبية التوفيق ميكن أن تزداد إذا ما حظيت            -٨٧

ل إليها أثناء عملية التوفيق بنظام يقضي بالتعجيل باإلنفاذ أو عوملت،        التسوية اليت ُيتوص  
 من الوثيقة    ٧٧الفقرة (ألغراض اإلنفاذ، كما لو كانت قرارا حتكيميا أو شبيهة به           

A/CN.9/514 .( 
  

 مسألة إنفاذ اتفاق التسوية متروك للقانون الداخلي                         
 

وكانت اللجنة، عند      . لنظم القانونية جيسد نص املادة أصغر قاسم مشترك بني خمتلف ا  -٨٨
إعداد القانون النموذجي، موافقة عموما على السياسة العامة الداعية إىل ضرورة التشجيع      

ولكن، كان هناك ادراك بأن طرائق  . على إنفاذ اتفاقات التسوية على حنو سهل وسريع   
لى التفاصيل التقنية   حتقيق هذا االنفاذ املعجل ختتلف باختالف النظم القانونية وتتوقف ع   

للقانون االجرائي الداخلي، وأن هذه التفاصيل التقنية ال تستجيب بسهولة للمواءمة بواسطة                   
 للقانون الداخلي الواجب التطبيق البت يف    ١٤وهكذا، تترك املادة  . تشريعات موحدة

ن أن يلتمس      أو اهليئات األخرى اليت ميك  (مسائل اإلنفاذ والدفوع على االنفاذ وتعيني احملاكم     



قانون األونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدويل مع دليل اشتراعه واستعماله 58 
 

 

 أو هي َتترك تلك املسائل لألحكام اليت ستصاغ يف التشريع      )٤٨(،)منها إنفاذ اتفاق تسوية
وعند وضع الصيغة النهائية هلذه املادة، الحظت اللجنة       . الذي سيشترع القانون النموذجي 

أن الغرض من القانون النموذجي ليس ثين قوانني الدولة املشترعة عن فرض اشتراطات بشأن      
 ويرد  )٤٩(.لشكل كاشتراط التوقيع أو الشكل الكتايب عندما يعترب ذلك االشتراط أساسيا         ا

أدناه عرض ألمثلة خمتلفة ملعاجلة مسألة التعجيل بإنفاذ اتفاقات التسوية يف التشريعات           
الداخلية، وذلك بغية التيسري على املشرعني الذين سيشترعون القانون النموذجي النظر يف      

 .مكنةاخليارات امل
  

 الطبيعة التعاقدية التفاق التسوية يف بعض الدول                      
 

بعض الدول ال توجد لديها أحكام خاصة بشأن وجوب إنفاذ تلك التسويات، مما       -٨٩
وهذا الفهم املتمثل يف       . يترتب عليه أا تكون واجبة اإلنفاذ شأا شأن أي عقد بني الطرفني            

ت عقودا، تكرر ذكره يف بعض القوانني  وجوب إنفاذ التسويات التوفيقية كما لو كان 
 ).A/CN.9/514 من الوثيقة  ٧٨الفقرة (املتعلقة بالتوفيق 

  
 أمثلة للخصائص االضافية التفاقات التسوية يف بعض النظم القانونية                               

 
يف التشريعات الوطنية لبعض البلدان، خيول الطرفان اللذان توصال إىل تسوية للنـزاع             -٩٠

 يعينا حمكّما لكي يقوم حتديداً بإصدار قرار حتكيمي يستند إىل اتفاق    بواسطة التوفيق أن 
وقد أيف عن وجود هذه التشريعات واملمارسات، على            . التسوية الذي توصل اليه الطرفان    

 ويف الصني، حيث جيوز أن تتوىل التوفيق    )٥١(. ومجهورية كوريا )٥٠(سبيل املثال، يف هنغاريا، 

__________ 
 .١٢٤املرجع نفسه، الفقرة  (48) 
 .١٢٣، الفقرة املرجع نفسه (49) 
نوفمرب /  تشرين الثاين ٨ مـن القـانون احلـادي والسبعني املؤرخ          ٣٩يف هـنغاريا، يـنص الـباب         (50) 
 : على ما يلي١٩٩٤

إذا سـوى الطــرفان نـــزاعهما أثــناء إجــراءات احلكـيم، أــت هيــئة التحكــيم تلــك االجــراءات    )أ( 
 .بإصدار أمر قضائي

 التحكيم التسوية يف شكل قرار حتكيم بناء على شروط    إذا طلـب الطـرفان ذلك، دونت هيئة        )ب( 
 .متفق عليها، شريطة أن تعترب التسوية متوافقة مع القانون

قرار التحكيم الذي يصدر بناء على شروط متفق عليها لـه املفعول ذاته املترتب على أي قرار       )ج( 
 .حتكيم آخر تصدره هيئة التحكيم
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 أنه إذا أدى التوفيق إىل اتفاق تسوية، أصدرت هيئة التحكيم         هيئة حتكيم، ينص التشريع على    
وجيب أن يكون بيان      . بيان توفيق مكتوبا أو أصدرت قرار حتكيم وفقا التفاق التسوية    

التوفيق املكتوب وقرار التحكيم املكتوب متساويني يف احلجية القانونية واملفعول   
عتمد الوضع القانوين لالتفاق الذي ُيتوصل    ويف بعض الواليات القضائية أيضا، ي)٥٢(.القانوين

إليه عقب التوفيق على ما إذا كان التوفيق قد جرى ضمن نظام احملاكم وما إذا كانت     
فعلى سبيل املثال،     . اإلجراءات القانونية ذات العالقة بالنـزاع قيد التنفيذ أم مل يكن ذلك    

ها خالل توفيق جيري خارج إطار   يقضي التشريع األسترايل، بأن االتفاقات اليت ُيتوصل إلي 
خمططات التوفيق املقترنة باحملكمة ال ميكن تسجيلها لدى احملكمة ما مل تكن اإلجراءات             
القضائية قيد التنفيذ، بينما جيوز للمحكمة، يف إطار خمططات التوفيق املقترنة باحملكمة، أن               

نية وتكون واجبة النفاذ من  تصدر أوامر وفقا التفاق التسوية، ويكون لتلك األوامر قوة قانو 
 ).A/CN.9/514 من الوثيقة   ٧٩الفقرة (حيث هي كذلك   

وينص بعض النظم القانونية على االنفاذ بصورة مستعجلة اذا كان الطرفان وحمامومها            -٩١
قد وقّعوا على اتفاق التسوية وتضمَّن االتفاق بيانا مفاده أنه جيوز للطرفني أن يلتمسا إنفاذا   

كما ان التسويات ميكن أن تكون خاضعة لالنفاذ املعجل اذا وثِّق اتفاق    . قعاجال لالتفا
ففي برمودا، . التسوية مثال، من جانب كاتب عدل أو أُعطي شكال رمسيا من جانب قاض     

على سبيل املثال، ينص قانون تشريعي على أنه إذا توصل الطرفان يف اتفاق حتكيم ينص على                   
وية خالفاهتما ووقّعا على اتفاق يتضمن شروط التسوية،        تعيني موفِّق إىل اتفاق على تس   

وجبت معاملة اتفاق التسوية، فيما يتعلق بأغراض إنفاذه، كقرار بشأن اتفاق حتكيم، وجاز،            
بإذن من احملكمة أو من قاض يف هذا اخلصوص، إنفاذه بالطريقة ذاهتا اليت ُينفذ هبا حكم أو       

 إذن على هذا النحو، جيوز أن يورد احلكم     قرار صادر يف هذا الشأن؛ ويف حال إعطاء 
 وكذلك يف اهلند، ُيعترب اتفاق تسوية وقّع عليه الطرفان ائيا وملزما       )٥٣(.شروط االتفاق

للطرفني واألشخاص الذين خيلفوما يف احلقوق ويكون له الوضع القانوين واملفعول كما لو          
 بعني (Zivilprozeβordnung)ات املدنية    ويف أملانيا، تأخذ مدونة االجراء  )٥٤(.كان قرار حتكيم

__________ 
قانون التحكيم أحكاما بشأن التوفيق، لكن التوفيق أو يف مجهورية كوريا، ال يتضمن  (51) 

انظر قواعد التحكيم التجاري للمجلس الكوري للتحكيم التجاري، (الوساطة ممارسان على نطاق واسع 
 على أنه إذا جنح التوفيق،   ١٨ من املادة ٣وتنص الفقرة ). ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول ١٤بصيغتها املعدلة يف 

حملكَّم املعيَّن مبوجب اتفاق الطرفني واعتربت التسوية اليت مت التوصل إليها قرار حتكيم بناء على اعُترب املوفِّق ا
 .شروط متفق عليها

 . من قانون التحكيم جلمهورية الصني الشعبية٥١املادة  (52) 
 .١٩٨٦برمودا، قانون التحكيم لسنة  (53) 
 .٧٤ و٧٣، املادتان ١٩٩٦اهلند، مرسوم التحكيم والتوفيق،  (54) 
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االعتبار صراحة املمارسة املتمثلة يف التوصل يف معظم األحيان إىل تسوية ودية للنـزاع أثناء                  
إجراءات التحكيم، وذلك بالنص على أن تدون احملكمة التسوية يف شكل قرار حتكيم            

 التحكيم املذكور املفعول   بشروط متفق عليها، إذا ما طلب الطرفان ذلك، وأن يكون لقرار
 ولكن، يف بعض الواليات   )٥٥(.ذاته املترتب على أي قرار حتكيم آخر على أساس الدعوى

القضائية، ال ُيطبق وجوب إنفاذ اتفاق تسوية جرى التوصل إليه أثناء اجراءات التوفيق، إال           
ففي إقليم   . كيم إذا مت التوصل إىل اتفاق التسوية بني الطرفني يف عملية حتكيم أو اتفاق حت         

هونغ كونغ اإلداري اخلاص التابع للصني، على سبيل املثال، حني تتم إجراءات التوفيق       
سواء أكان ذلك قبل إجراءات التحكيم    (بنجاح ويصدر عن الطرفني اتفاق تسوية مكتوب  

  ، جيوز إنفاذ ذلك االتفاق من جانب احملكمة االبتدائية كما لو كان قرار حتكيم،    )أم أثناءها
 وهذا احلكم   )٥٦(.شريطة أن يكون اتفاق التسوية قد صدر عن الطرفني يف اتفاق حتكيم    

 من قواعد احملكمة العليا اليت تطبق اإلجراء اخلاص    ١٠ بشأن القاعدة   ٧٣يدعمه األمر رقم   
بإنفاذ قرارات التحكيم على إنفاذ اتفاقات التسوية وذلك لكي يتسىن تقدمي طلب عاجل إىل      

 ).A/CN.9/514 من الوثيقة   ٨٠الفقرة ( حكم يورد شروط االتفاق   احملكمة واصدار
  

 "اتفاقا    ] الطرفان    [أبرم   " 
 

ينبغي لكل دولة مشترعة مل تشترع قانون األونسيترال النموذجي للتجارة االلكترونية    -٩٢
 عند اشتراع هذا      )٥٧( من ذلك الصك ٧ و ٦أن تنظر يف ادراج حكم على غرار املادتني       

__________ 
 .١٠٥٣، اجمللد العاشر، الباب (Zivilprozeβordnung)أملانيــا، مدونة االجراءات املدنية  (55) 
الذي دخل حيز (بصيغته املعدلة ) ٣٤١الفصل (جـيم مـن مرسـوم التحكـيم         -٢يـنص الـباب      (56) 
 :على ما يلي) ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٧النفاذ يف 
يم إىل اتفاق تسوية لنـزاعهما وأبرما اتفاقا كتابيا يتضمن إذا توصل الطرفان يف اتفاق على التحك   

وجبت معاملة اتفاق التسوية، ألغراض إنفاذه، كما لو كان قرارا بشأن ") اتفاق التسوية("شروط التسوية 
اتفاق حتكيم، وجاز إنفاذه، بإذن من احملكمة أو من قاض، على النحو ذاته كما لو كان حكما قضائيا أو أمرا    

 .ذاته، وعندما يؤذن بذلك، جاز إدراج احلكم القضائي يف شروط االتفاقللغرض 
 من قانون األونسيترال النموذجي للتجارة االلكترونية يف جزء منها على أنه ٦تنص املادة  (57) 

عندما يشترط القانون أن تكون املعلومات مكتوبة، تستويف رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر االطالع على     
 من ذلك الصك على أنه    ٧وتنص املادة . انات الواردة فيها على حنو يتيح استخدامها بالرجوع إليه الحقا  البي

) أ: (عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص، يستويف ذلك الشرط بالنسبة إىل رسالة البيانات إذا
 املعلومات الواردة يف استخدمت طريقة لتعيني هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على

كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر املناسب للغرض الذي أنشئت أو    ) ب(رسالة البيانات؛ و
منشورات األمم (أبلغت من أجله رسالة البيانات، يف ضوء كل الظروف، مبا يف ذلك أي اتفاق متصل باألمر 

 ).A.99.V.4املتحدة، رقم املبيع 
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من أجل إزالة العقبات اليت تعترض     ) A/CN.9/506 من الوثيقة    ٨٨الفقرة (جي القانون النموذ
 .االستخدام املتزايد لالتصاالت االلكترونية يف التوفيق التجاري الدويل      

  
 ١٤اإلحاالت إىل وثائق األونسيترال فيما يتعلق باملادة    

 
 ١٧ق رقم  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللح      

(A/57/17) ؛ ١٧٢ و ١٢٦-١١٩، الفقرات 
 A/CN.9/514 ؛٨١-٧٧، الفقرات 
 A/CN.9/506 ؛ ١٣٩-١٣٣ و٤٨-٣٨، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.115  ؛ ٤٩-٤٥، املالحظات 
 A/CN.9/487 ؛ ١٥٩-١٥٣، الفقرات 
  A/CN.9.WG.II/WP.110 ؛ ١١٢-١٠٥، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1   ؛ ٣٩، احلاشية 
 A/CN.9/485 ؛ ١٥٩، الفقرة 
 A/CN.9/468 ؛٤٠-٣٨، الفقرات 
  A/CN.9.WG.II/WP.108 ؛ ٤٢-٣٤ و١٦، الفقرات 
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