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ا�ستهاللية اأوال- مالحظة 

بعد  فيما  اإليها  )امل�شار  للب�شائع  الدويل  البيع  التقادم يف  مّدة  اتفاقية  1- اأُبرمت 

بروتوكول  واعتُمد   .1974 حزيران/يونيه   14 يف  بنيويورك،   )1974 عام  باتفاقية 

ني�شان/  11 بفيينا يف   )1980 عام  بربوتوكول  بعد  فيما  اإليه  )م�شار  التفاقية  لهذه 

اأبريل 1980.

 1988 اآب/اأغ�شط�ض   1 يف  النفاذ  حيِّز  والربوتوكول  التفاقية  من  كلٌّ  2- ودخل 

من  التا�شعة  املادة  من   )1( والفقرة  التفاقية  من   44 املادة  من   1 للفقرة  وفقاً 

الربوتوكول.

3- ووفقاً للفقرة 2 من املادة الرابعة ع�رشة من بروتوكول عام 1980 اأعدَّ الأمني 

لة بربوتوكول عام 1980 الوارد اأدناه. العام ن�ضَّ التفاقية املعدَّ

ن هذا الن�ضُّ التعديلت ذات ال�شلة على مواد اتفاقية عام 1974 كما  4- ويت�شمَّ

ن�ضَّ عليها بروتوكول عام 1980. واأُدرج ن�ضُّ الأحكام الأ�شلية لتفاقية عام 1974 

واأُ�شيفت حوا�شي  اإليها.  للرجوع  تي�شرياً  احلوا�شي  1980 يف  عام  بربوتوكول  لة  املعدَّ

يف  اأُدرجت  كذلك  بالإيداع.  الإخطاراُت  نها  تت�شمَّ التي  للت�شويبات  مراعاًة  اأخرى 

هذا الن�ضِّ اأحكاُم بروتوكول عام 1980 اجلوهرية املطلوبة )الأحكام اخلتامية(، مبا 

 1980 عام  بروتوكول  ملواد  اأُ�شندت  للو�شوح  ياً  وتوخِّ ال�شياغية.  الإ�شافات  ذلك  يف 

رة  مكرَّ اأرقام  لة،  املعدَّ  1974 عام  لتفاقية  الن�ضِّ  اأُدرجت يف هذا  التي  ال�شلة  ذات 

وُذكر بني قو�شني الرقم املقابل لها يف بروتوكول عام 1980.
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الدويل  البيع  التقادم يف  ة   ثانيا- اتفاقية مدَّ

لة  املعدَّ ب�سيغتها  للب�سائع 

التفاقية  ل  املعدِّ بالربوتوكول 

ة التقادم يف البيع  مدَّ

للب�سائع الدويل 

ديباجة

اإنَّ الدوَل الأطراف يف هذه التفاقية،

ية بني الدول، اإذ ترى اأنَّ التجارة الدولية عامل هام يف تعزيز العلقات الودِّ

ة التقادم يف البيع الدويل للب�شائع  م مدَّ دة تنظِّ واإذ تعتقد اأنَّ اإقرار قواعد موحَّ

العاملية، التجارة  تنمية  ل  ي�شهِّ اأن  �شاأنه  من 

قد اتَّفقت على ما يلي:

مو�سوعية االأول- اأحكام  اجلزء 

التطبيق جمال 

املادة 1

انتهاء  ب�شبب  فيها،  ممكناً  يعود  ل  التي  احلــالت  التفاقيُة  هذه  د  1- حتدِّ

م اأيٌّ من امل�شرتي اأو البائع مطالباٍت �شدَّ الآخر نا�شئة عن  ة زمنية معيَّنة، اأن يقدِّ مدَّ

اأو �شحته. ويُ�شار  اإنهائه  اأو  اأو مت�شلة بخرق هذا العقد  عقد للبيع الدويل للب�شائع 

ة التقادم". ة الزمنية املعنية هذه بعبارة "مدَّ هنا اإىل املدَّ

اأحد  يقوم  اأن  فيه  يُ�شرتط  الــذي  الزمني  احلــدَّ  التفاقية  هذه  مت�ضُّ  2- ل 

الطرفني، ك�رشط لكت�شاب اأو ملمار�شة احلق يف املطالبة، بتقدمي اإخطار اإىل الطرف 

الآخر اأو بتنفيذ اأيِّ عمل غري البدء يف اإجراءات قانونية.



للب�ضائع البيع الدويل  التقادم يف  ة  اتفاقية مدَّ  4

3- يف هذه التفاقية:

ي�ضرتون  الذين  الأ�ضخا�َض  والطرف"،  و"البائع"  "امل�ضرتي"  األفاُظ  )اأ( تعني 

اأو يبيعون اأو يوافقون على بيع اأو �رساء الب�ضائع، وخلََفهم يف حقوقهم اأو التزاماتهم 

واملتناَزل لهم عن هذه احلقوق اأو اللتزامات مبوجب عقد البيع؛

ك مبطالبة، �ضواء كانت ُمطالََبًة مببلغ  الطرَف الذي يتم�ضَّ )ب(  يعني "الدائُن" 

من املال اأم ل؛

ه؛ ك الدائُن مبطالبة �ضدَّ الطرَف الذي يتم�ضَّ )ج(  يعني "املديُن" 

عدَم قيام طرف ما باأداء العقد اأو قيامه باأيِّ اأداء  )د(  يعني "خرُق العقد" 

العقد؛ ى مع  يتم�ضَّ ل 

والتحكيميَة  الق�ضائيَة  الإجـــــراءاِت  القانونية"  "الإجراءاُت  )هـ( ت�ضمل 

والإداريَة؛

اأو  الرابطة  اأو  امل�ضاركة  اأو  ال�رسكة  اأو  املوؤ�ض�ضَة  "ال�ضخ�ض"  لفظُة  )و( ت�ضمل 

ي اأو اأن يُقا�َضى؛ ن ميكنه اأن يُقا�ضِ الكيان، �ضواء من القطاع اخلا�ض اأو العام، ممَّ

والتلك�ض؛ الربقيَة  "الكتابُة"  )ز( ت�ضمل 

الغريغوري. التقومي  �ضنًة مبوجب  "ال�ضنُة"  )ح( تعني 

املادة 2

التفاقية: لأغرا�ض هذه 

)اأ( يُعترب عقُد بيع الب�ضائع دولياً اإذا كان مكانا عمل امل�ضرتي والبائع، وقَت 

اإبرام العقد، يف دولتني خمتلفتني؛

)ب(  ل يُلتََفُت اإىل وقوع مكايَن عمل الطرفني يف دولتني خمتلفتني اإذا مل يتَّ�ضح 

اأو من معلومات ك�َضَفا عنها  اأيَّة معاملت بني الطرفني  اأو من  ذلك �ضواء من العقد 

يف اأيِّ وقت قبل اإبرام العقد اأو عند اإبرامه؛

اأكرث من  اأماكُن عمل يف  الب�ضائع  لبيع  الطرفني يف عقد  لأحد  كان  اإذا  )ج(  

مراعاة  مع  وباأدائه،  بالعقد  �ضلًة  الأوثق  املكاَن  هو  عمله  مكاُن  يكون  واحدة،  دولة 

اإبرام العقد؛ عها الطرفان وقت  اأو التي يتوقَّ الظروف املعلومة للطرفني 

)د(  اإذا مل يكن لأحد الطرفني مكاُن عمل، يُ�ضار اإىل مكان اإقامته املعتاد؛

)هـ( ل تَدُخل يف العتبار جن�ضيُة الطرفني ول الطابُع املدين اأو التجاري لهما 

للعقد. اأو 



5 للب�ضائع  البيع الدويل  التقادم يف  ة  اتفاقية مدَّ

املادة 3*

1- ل تَنطبق هذه التفاقيُة اإلَّ يف احلالتني الآتيتني:

اإبرامه، يف  البيع الدويل للب�ضائع، وقت  )اأ( اإذا كان مكانا عمل طريَفْ عقد 

دول متعاقدة؛ اأو

دولة  قــانــوِن  تطبيق  اإىل  اخلا�ض  الــدويل  القانون  قــواعــُد  ي  تــوؤدِّ عندما  )ب(  

البيع. متعاقدة على عقد 

ا�ضتَبعد الطرفان انطباقها �رساحًة. اإذا  تَنطبق هذه التفاقية  2- ل 

املادة 4**

ل تَنطبق هذه املادة على مبيعات:

)اأ( الب�ضائِع التي تُ�ضرَتى لل�ضتعمال ال�ضخ�ضي اأو العائلي اأو املنـزيل، اإلَّ اإذا 

فرَتَ�ُض فيه اأن 
ُ
كان البائُع ل يعلم، يف اأيِّ وقت قبل اإبرام العقد اأو لدى اإبرامه، ول ي

اأيِّ َوجه من الوجوه املذكورة؛ اأنَّ الب�ضائَع ا�ضرُتيت ل�ضتعمالها يف  يَعلَم، 

)ب(  الب�ضائع املباعة باملزاد؛

اأو غري ذلك مبوجب �ضلطة القانون؛ )ج(  الب�ضائع املباعة تنفيذاً حلكم 

اأو  اأو ال�ضكوك القابلة للتداول  اأو �ضندات ال�ضتثمار  اأو الأ�ضهم  )د( ال�ضندات 

النقود؛

امات اأو الطائرات؛ )هـ( ال�ضفن اأو املراكب اأو احلوَّ

)و( الكهرباء.

اإعلناً  تُ�ضدر  التي  الدول  وتلتزم   .1980 بروتوكول  من  الأوىل  للمادة  وفقاً  لة  املعدَّ بال�ضيغة  *الن�ضُّ 
يف  اأ�ضًل  ة  املعتمدَّ ب�ضيغتها   3 باملادة   )1980 بروتوكول  من  ع�رسة  الثانية  )املادة  را  مكرَّ  36 املادة  مبقت�ضى 

ا ن�ضُّ املادة 3 ب�ضيغته املعتمَدة اأ�ضًل فهو كما يلي: اأمَّ اتفاقية التقادم لعام 1974. 

"املادة 3
)1( ل تنطبق هذه التفاقية اإلَّ اإذا كان مكانا عمل طريف عقد البيع الدويل للب�ضائع، وقت  

اإبرام العقد، يف دول متعاقدة.

القانون   القانون الذي كان �ضينطبق بحكم قواعد  )2( تنطبق هذه التفاقية بغ�ضِّ النظر عن 

الدويل اخلا�ض، ما مل تن�ضَّ التفاقيُة ذاتها على خلف ذلك.

ا�ضتبَعد الطرفان انطباقها �رساحًة." اإذا  )3( ل تنطبق هذه التفاقية 

ن�ضُّ  ــا  اأمَّ  .1980 بروتوكول  من  الثانية  للمادة  وفقاً  لة  املعدَّ بال�ضيغة  و)هـــ(  )اأ(  الفقرتني  **ن�ضُّ 
الفقرتني )اأ( و)هـ( من املادة 4 ب�ضيغته املعتمَدة اأ�ضًل يف اتفاقية التقادم لعام 1974، قبل تعديلها بربوتوكول 

1980، فهو كما يلي:

املنـزيل؛ اأو  العائلي  اأو  ال�ضخ�ضي  تُ�ضرَتى لل�ضتعمال  التي  الب�ضائع  ")اأ(  
)هـ(  ال�ضفن اأو املراكب اأو الطائرات؛".



املادة 5

اأ�ضا�ض ما يلي: ل تَنطبق هذه التفاقيُة على املطالبات القائمة على 

ال�ضخ�ضية؛ اإ�ضابته  اأو  اأيِّ �ضخ�ض  )اأ( وفاِة 

)ب(  اأذى نووي ناجم عن الب�ضائع املبيعة؛

لها  تخ�ضع  التي  ال�ضمان  حقوق  من  ذلك  غري  اأو  عقاري  اأو  مايل  رهٍن  )ج(  

املمتلكات؛

)د(  حكم ي�ضدر اأو قرار يُتَّخذ يف اإجراءات قانونية؛

لقانون  وفقاً  عليها  مبا�رس  تنفيذ  اأو  اإنفاذ  على  احل�ضول  ميكن  )هـ( وثيقٍة 

اأو التنفيذ؛ املكان الذي يُطلب فيه الإنفاذ 

)و( �َضْفتََجٍة اأو �ضيك اأو �َضنٍَد اإذين.

املادة 6

من  الــغــالــُب  اجلـــزءُ  يــقــوم  الــتــي  العقود  على  التــفــاقــيــُة  هــذه  تَنطبق  1- ل 

اأو خدمات اأخرى. التزامات البائع فيها على توريد اليد العاملة 

اإلَّ  بيوع،  عقوَد  اإنتاجها  اأو  �ضنعها  �ضيجري  ب�ضائع  توريد  عقوُد  2- تُعترَب 

هذه  ل�ُضنع  اللزمة  املواد  من  هام  جزء  بتوريد  للب�ضائع  الطالُب  الطرُف  د  تعهَّ اإذا 

اإنتاجها. اأو  الب�ضائع 

املادة 7

و�رسورةُ  الدويلُّ  طابُعها  تطبيقها  ويف  التفاقية  هذه  اأحكام  تف�ضري  يف  يُراَعى 

التوحيد. تعزيز 

ة التقادم وبدوؤها طول مدَّ

املادة 8

اأربُع �ضنوات. ةُ التقادم  مدَّ

املادة 9

نُ�ضوء  تاريخ  يف  التقادم  ةُ  مــدَّ تـَـبــداأ  و12،  و11   10 املــواد  باأحكام  1- رهناً 

املطالبة.
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ِة التقادم: 2- ل يُرِجُئ بدَء ُمدَّ

 على النحو الوارد يف الفقرة 2 من 
ِّ
)اأ( ا�ضرتاُط تقدمي اإخطار للطرف املعني

املادة 1؛ اأو

قراُر  يَ�ضُدَر  حتى  حقٍّ  نُ�ضوء  بعدم  يُفيد  للتحكيم  اتفاق  يف  ن�ضٍّ  وجــوُد  )ب(  

التحكيم.

املادة 10

1- تَن�ضاأُ املطالبُة املرتتِّبة على خرٍق للعقد يف تاريخ وقوع ذلك اخلرق.

يف  املطابقة  َعدم  اأ�ضكال  من  غريه  اأو  َعيْب  على  املرتتِّبة  املطالبُة  2- تَن�ضاأُ 

ت�ضليمها. لعر�ض  تاريخ رف�ضه  اأو يف  للم�ضرتي  الب�ضائع فعًل  ت�ضليم  تاريخ 

اإبرامه  اأو وقت  اإبرام العقد  3- تَن�ضاأ املطالبُة امل�ضتندةُ اإىل غ�ضٍّ ارتُكب قبل 

ب�ضورة  املمكن  من  كان  الذي  التاريخ  اأو يف  الغ�ضِّ  اكت�ضاف  تاريخ  اأدائه يف  اأثناء  اأو 

فيه. اكت�ضاُفه  معقولة 

املادة 11

لفرتة  �رَسيانه  على  ويَنُ�ضُّ  بالب�ضائع  يتَّ�ضل  �رسيحاً  داً  تعهُّ البائُع  اأَعطى  اإذا 

اأو بغري ذلك، فاإنَّ  معيَّنة من الزمن، �ضواء متَّ التعبري عنه مع حتديد الفرتة الزمنية 

امل�ضرتي  اإخطار  تاريخ  يف  تبداأ  التعهُّد  عن  نا�ضئة  ُمطالبة  باأيِّ  املتعلقة  التقاُدم  ةَ  مدَّ

األَّ يتجاوز ذلك تاريَخ انق�ضاء فرتة  اإليها املطالبة، على  البائَع بالواقعة التي ت�ضتند 

التعهُّد.

املادة 12

حقَّ  اإذا  العقد،  على  املنطبق  القانون  يف  عليها  يُنَ�ضُّ  التي  الأحــوال  1- يف 

، فاإنَّ  لأحد الطرفني اأن يُعلن اإنهاَء العقد قبل حلول َموعد الأداء ومار�َض هذا احلقَّ

اإبلغ  تاريخ  تَبداأ يف  الأحوال  اأيٍّ من هذه  اإىل  تَ�ضتند  املتعلقَة مبطالبة  التقادم  ةَ  مدَّ

ا اإذا مل يُعلن اإنهاء العقد قبل حلول موعد الأداء، فاإنَّ  الإعلن اإىل الطرف الآخر. اأمَّ

ة التقادم تبداأ بتاريخ حلول موعد الأداء. مدَّ

لعقد  الطرفني  اأحد  خرق  عن  تن�ضاأ  مبطالبة  املتعلقة  التقادم  ة  مدَّ 2- تبداأ 

لتوريد ب�ضائَع اأو لدفع ثمنها بالتق�ضيط، فيما يتَّ�ضل بكلِّ ق�ضط على حدة، يف تاريخ 

ح�ضول ذلك اخلرق. واإذا حقَّ لأحد الطرفني، مبوجب القانون املنطبق على العقد، 
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ةُ التقادم املتعلقة  ، تبداأ مدَّ اأن يُعلن اإنهاَء العقد ب�ضبب هذا اخلرق ومار�ض هذا احلقَّ

بجميع الأق�ضاط ذات ال�ضلة يف تاريخ اإبلغ الإعلن اإىل الطرف الآخر.

ة التقادم ومتديدها �رَسَيَاِن مدَّ ُف  توقُّ

املادة 13

قانون  مبوجب  يُعترب،  عمل  بــاأيِّ  الــدائــُن  قــام  اإذا  التقادم  ة  مــدَّ �رسياُن  ف  يتوقَّ

اأو  املدين  �ضدَّ  الق�ضائيَة  الإجــراءاِت  يبداأ  اأنه  الإجــراءاُت،  فيها  تُقام  التي  املحكمة 

بغر�ض  املدين،  �ضدَّ  بالفعل  اأُقيمت  ق�ضائية  اإجــراءات  يف  الدائن  ُمطالََبَة  م  يقدِّ اأنه 

تنفيذها. اأو  احل�ضول على اعرتاف مبطالبته 

املادة 14

ة التقادم اإذا  ف �رسياُن مدَّ 1- اإذا اتَّفق الطرفان على اخل�ضوع للتحكيم، يتوقَّ

التحكيم  اتفاق  عليها يف  املن�ضو�ض  بال�ضورة  التحكيم  باإجراءاِت  الطرفني  اأحُد  بداأ 

اأو بالقانون املنطبق على هذه الإجراءات.

2- يف حال عدم وجود ن�ضٍّ بذلك، يُعترب اأنَّ اإجراءات التحكيم قد بداأت يف 

لإقامة  املعتاد  املكان  للتحكيم، يف  ب�ضاأنها  املتناَزع  املطالبة  اإحالة  طلب  تَ�ضليم  تاريخ 

اآخر  للعمل ففي  اأو  اإذا مل يكن له مكاٌن معتاٌد للإقامة  ا  اأمَّ اأو لعمله،  الطرف الآخر 

اأو عمله. مكان معروف لإقامته 

املادة 15

يف اأيَّة اإجراءات قانونية خلف تلك املذكورة يف املادتني 13 و14، مبا يف ذلك 

ب�ضبب: تبداأ  التي  القانونية  الإجراءات 

)اأ( وفاة املدين اأو عجزه،

ي�ضيب ممتلكاته  الإع�ضار  اأحوال  من  لأيِّ حال  �ضه  تعرُّ اأو  املدين  اإفل�ض  )ب( 

اأو كلَّها، 

اإذا كانت  اأو كيان  اأو رابطة  اأو م�ضاركة  اأو �رسكة  اأو ت�ضفية موؤ�ض�ضة  )ج(  حلِّ 

هي املدين،
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الإجـــراءات  هــذه  يف  مطالبًة  الــدائــُن  م  يــقــدِّ عندما  التقادم  ة  مــدَّ �ــرسيــاُن  ف  يتوقَّ

لهذه  الناظم  بالقانون  رهناً  تنفيذها  اأو  مبطالبته  اعرتاف  على  احل�ضول  بغر�ض 

الإجراءات.

املادة 16

ى على �ضبيل املطالبة امل�ضادة يُعترب  لأغرا�ض املواد 13 و14 و15، اأيُّ عمل يُوؤَدَّ

املطالبة  ن�ضاأت  التي  باملطالبة  املتعلُق  العمل  فيه   
َ
ي دِّ

اأُ الذي  التاريخ  بنف�ض  َي  دِّ
اأُ قد 

بنف�ض  مت�ضلتني  امل�ضادة  واملطالبُة  املطالبُة  تكون  اأن  �رسيطة  مواجهتها،  امل�ضادة يف 

اإبَّان معاملة واحدة. اأُبرمت  ة عقود  العقد اأو بعدَّ

املادة 17

وفقاً  التقادم  ة  مدَّ خلل  قانونية  اإجــراءات  يف  ُمطالبة  تقدمي  حالة  1- يف 

ُملِزم  قرار  دون  القانونية  الإجــراءات  هذه  وانتهاء   16 اأو   15 اأو   14 اأو   13 للمادة 

م�ضتمراً. التقادم  ة  مدَّ �رسياُن  يُعترب  املطالبة،  ب�ضاأن �ضلحية 

ةُ التقادم، وقَت انتهاء هذه الإجراءات القانونية، قد انق�ضت  2- اإذا كانت مدَّ

�ضنة واحدة من تاريخ انتهاء  اأقلُّ من �ضنة على انق�ضائها، يحقُّ للدائن فرتةُ  اأو بقي 

القانونية. الإجراءات 

املادة 18

ة التقادم  ف �رسياُن مدَّ 1- يف حال البدء باإجراءات قانونية �ضدَّ مدين، يتوقَّ

املدين  مــع  م�ضوؤول  اآخــر  طــرف  لأيِّ  بالن�ضبة  التفاقية  هــذه  يف  عليها  املن�ضو�ض 

اأبلغ هذا الطرَف كتابًة خلل تلك  اأن يكون الدائُن قد  بالتكافل والت�ضامن، �رسيطة 

ة ببدء الإجراءات. املدَّ

ف  يتوقَّ امل�ضرتي،  �ضدَّ  قانونية  لإجراءات  الباطن  من  ُم�ضرٍتٍ  بدء  2- يف حال 

ة التقادم املن�ضو�ض عليها يف هذه التفاقية بالن�ضبة ملطالبة امل�ضرتي �ضدَّ  �رسياُن مدَّ

البائع، اإذا اأبلَغ امل�ضرتي البائَع كتابًة خلل تلك الفرتة ببدء الإجراءات.

و2 من هذه   1 الفقرتني  اإليها يف  امل�ضاُر  القانونية  الإجراءاُت  كانت  3- اإذا 

امل�ضرتي  اأو  الدائن  املتعلقة مبطالبة  التقادم،  ة  مدَّ �رسيان  اأنَّ  يُعترب  انتهت،  قد  املادة 

�ضدَّ الطرف امل�ضوؤول بالتكافل والت�ضامن اأو �ضدَّ البائع، مل يتوقَّف مبوجب الفقرتني 
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تاريخ  اعتباراً من  اإ�ضافية  �ضنٌة  امل�ضرتي  اأو  للدائن  املادة، ولكن يحقُّ  1 و2 من هذه 

اأو  انق�ضت  قد  الوقت  ذلك  التقادم يف  ةُ  مدَّ كانت  اإذا  القانونية،  الإجــراءات  انتهاء 

انق�ضائها. اأقل من �ضنة على  بقي 

املادة 19

ة  اإذا قام الدائُن، يف الدولة التي يُوَجُد فيها مكاُن عمل املدين وقبل انق�ضاء مدَّ

و16،  و15  و14   13 املواد  عليها يف  املن�ضو�ض  الأعمال  عمل، خلف  باأيِّ  التقادم، 

جديدة  تقادم  ة  مدَّ تبداأ  التقادم،  ة  مدَّ بدءُ  الدولة  تلك  قانون  مبوجب  عليه  يرتتَّب 

ده القانون. اأربع �ضنوات اعتباراً من التاريخ الذي يحدِّ متتدُّ 

املادة 20

ة التقادم بالتزامه للدائن، يبداأ  1- اإذا اعرتف املديُن كتابًة قبل انق�ضاء مدَّ

ة تقادم جديدة متتدُّ اأربع �ضنوات اعتباراً من تاريخ هذا العرتاف. �رسياُن مدَّ

نف�ُض  ما  للتزام  اجلزئي  بــالأداء  اأو  الفائدة  بدفع  املدين  لقيام  2- يكون 

اأمكن ب�ضورة معقولة  اإذا  اأثر العرتاف املن�ضو�ض عليه يف الفقرة 1 من هذه املادة 

ال�ضتدلُل من دفع الفائدة اأو الأداء اجلزئي على اعرتاف املدين بذلك اللتزام.

املادة 21

اأو التغلُّب عليها  اأو تفاديها  م فيها  ت ظروٌف ل قدرةَ للدائن على التحكُّ اأدَّ اإذا 

قبل  تنق�ضي  ل  بحيث  التقادم  ة  مدَّ ُد  ــدَّ مُتَ التقادم،  ة  مدَّ �رسيان  وقف  من  منعه  اإىل 

انق�ضاء �ضنة واحدة من تاريخ انتهاء تلك الظروف.

التقادم ة  بتعديل مدَّ الطرفني  قيام 

املادة 22

ة التقادم اأو امل�ضا�ض بها باإعلن اأو اتفاق بني الطرفني  1- ل ميكن تعديُل مدَّ

اإلَّ يف احلالت املن�ضو�ض عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة.
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دها باإعلن كتابي  ة التقادم، اأن ميدِّ 2- للمدين، يف اأيِّ وقت اأثناء �رسيان مدَّ

مه اإىل الدائن. وميكن جتديُد هذا الإعلن. يقدِّ

3- ل مت�ضُّ اأحكاُم هذه املادة �ضلحيَة حكم يرد يف عقد البيع وين�ضُّ على 

دة يف هذه  املحدَّ ة  املدَّ اأق�رس من  تقادم  ة  التحكيم خلل مدَّ باإجراءات  البدء  ُوُجوب 

على عقد  املنطبق  القانون  �ضاحلاً مبوجب  احلكُم  ذلك  يكون  اأن  �رسيطة  التفاقية، 

البيع.

ة التقادم احلدُّ العام ملدَّ

املادة 23

ة التقادم يف كل الأحوال يف  على الرغم من اأحكام هذه التفاقية، تنق�ضي مدَّ

موعد ل يتجاوز ع�رس �ضنوات من تاريخ بدء �رسيانها مبوجب املواد 9 و10 و11 و12 

من هذه التفاقية.

التقادم ة  انق�ضاء مدَّ اآثاُر 

املادة 24

اأحُد  ع بها  اإذا تذرَّ اإلَّ  اإجراءات قانونية  اأيَّة  ة التقادم يف  يُوؤَْخُذ بانق�ضاء مدَّ ل 

طريَفْ هذه الإجراءات.

املادة 25

1- رهناً باأحكام الفقرة 2 من هذه املادة وباأحكام املادة 24، ل يُعرَتَُف باأيِّ 

ة التقادم. اأيَّة اإجراءات قانونية تبداأ بعد انق�ضاء مدَّ ذ يف  ُمطالبة ول تُنفَّ

ة التقادم، يجوز لأحد الطرفني اأن ي�ضتند اإىل  2- على الرغم من انق�ضاء مدَّ

مة من الطرف الآخر، �رسيطة  ُمطالبته على �ضبيل الدفاع اأو املقا�ضة مع ُمطالبة مقدَّ

األَّ يجري ذلك، يف احلالة الأخرية، اإلَّ:

اإبَّان  اأُبرمت  عقود  ة  بعدَّ اأو  العقد  بنف�ض  املطالبتني  من  كل  اتَّ�ضلت  )اأ( اإذا 

اأو املعاملة؛  نف�ض 

)ب( اإذا كان من املمكن اأن يتمَّ التقا�ضُّ بني املطالبتني يف اأيِّ وقت قبل انق�ضاء 

التقادم. ة  مدَّ
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املادة 26

ة التقادم، ل يحقُّ له على هذا الأ�ضا�ض  ى املديُن التزامه بعد انق�ضاء مدَّ اإذا اأدَّ

اأدائــه  وقــت  عــارفــاً  يكن  مل  ولــو  حتى  بالتعوي�ض  يُطاِلب  اأن  الأحـــوال  من  حــال  ــاأيِّ  ب

ة التقادم قد انق�ضت. للتزامه باأنَّ مدَّ

املادة 27

يْن نف�ُض الأثر على اللتزام  ة التقادم املنطبقة على اأ�ضل الدَّ يكون لنق�ضاء مدَّ

يْن. بدفع الفائدة على ذلك الدَّ

ة املدَّ ح�ضاُب 

املادة 28

بدء  لتاريخ  املقابل  اليوم  بنهاية  تنق�ضي  بحيث  التقاُدم  ةُ  ُمــدَّ 1- حُت�َضب 

ة التقاُدم بنهاية اليوم الأخري  �رسيانها. ويف حال عدم وجود تاريخ مقابل، تنق�ضي مدَّ

ال�ضهر الأخري فيها. من 

بدء  مكان  يف  بــه  املعمول  التاريخ  اإىل  بال�ضتناد  التقادم  ةُ  ُمـــدَّ 2- حُت�َضب 

القانونية. الإجراءات 

املادة 29

متنع  ق�ضائيًة  عطلًة  اأو  ر�ضميًة  عطلًة  التقادم  ة  ُمدَّ من  الأخريُ  اليوُم  وافق  اإذا 

الدائُن  يبداأ  حيث  الق�ضائية  الولية  مكان  يف  املنا�ضبة  القانونية  الإجــراءات  اتخاذ 

م املطالبَة على النحو املن�ضو�ض عليه يف املواد 13 و14  الإجراءاِت القانونيَة اأو يقدِّ

للعطلة  التايل  الأول  اليوم  انتهاء  بعد  اإلَّ  تنق�ضي  التقادم بحيث ل  ةُ  مدَّ د  مُتدَّ و15، 

تقدمُي  اأو  الإجـــراءات  بهذه  البدءُ  فيه  ميكن  الــذي  الق�ضائية  العطلة  اأو  الر�ضمية 

املطالبة يف اإطار هذه الولية.

الأثر الدويل

املادة 30

تقع يف  والتي   19 اإىل   13 املواد من  اإليها يف  امل�ضار  والظروف  للأعمال  يكون 

اأخــرى،  متعاقدة  دولــة  التفاقية، يف  هــذه  اأثــرهــا، يف حكم  املتعاقدة  الــدول  اإحــدى 
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املدين  اإبــلغ  ل�ضمان  املعقولة  اخلطوات  جميع  اتخذ  قد  الدائن  يكون  اأن  �رسيطة 

بالعمل اأو الظرف ذي ال�ضلة باأ�رسع ما ميكن.

الثاين- التنفيذ اجلزء 

املادة 31

اأكرث تنطبُق فيها مبوجب  اأو  اإقليميتان  1- اإذا كان للدولة املتعاقدة وحدتان 

التفاقية،  هذه  تتناولها  التي  بامل�ضائل  يتعلق  فيما  خمتلفة  قانونية  نظٌم  د�ضتورها 

التفاقيَة  هذه  اأنَّ  تُعلن  اأن  الن�ضمام،  اأو  الت�ضديق  اأو  التوقيع  وقت  للدولة،  يحقُّ 

ل  تعدِّ اأن  ولها  فقط،  اأكرث  اأو  واحدة  على  اأو  الإقليمية  وحداتها  جميع  على  تَنطبُق 

اإعلنها هذا بتقدمي اإعلن اآخر يف اأيِّ وقت.

اأن  يجب  التي  الإعلنات  بهذه  املتحدة  لــلأمم  العام  الأمــني  اإ�ضعاُر  2- يَتمُّ 

التفاقيُة. تَنطبُق عليها  التي  الإقليمية  الوحدات  تَنُ�ضَّ �رساحًة على 

دولة  عن  اإعــلٌن  الن�ضمام  اأو  الت�ضديق  اأو  التوقيع  وقَت  يَ�ضُدر  مل  3- اإذا 

التفاقيُة  ت�رسي  املادة،  1 من هذه  الفقرة  الوارد يف  الو�ضُف  ينطبُق عليها  متعاقدة 

الدولة. لتلك  الإقليمية  الوحدات  على جميع 

متعاقدة،  دولة  يف  اأكرث  اأو  اإقليمية  وحدة  يف  التفاقيُة  هذه  ُطبِّقت  4-* اإذا 

الإقليمية،  وحداتها  جميع  يف  لي�ض  ولكن  املــادة،  لهذه  وفقاً  �ضادر  اإعــلن  مبوجب 

وكان مكاُن عمل اأحد طريف العقد كائناً يف تلك الدولة، ل يُعترب مكاُن العمل هذا، 

يف ُحكم هذه التفاقية، كائناً يف دولة متعاقدة ما مل يكن موجوداً يف وحدة اإقليمية 

التفاقية. فيها هذه  تُطبَّق 

املادة 32

حينما يُ�ضار يف هذه التفاقية اإىل قانون الدولة التي تَنطبق فيها نظٌم قانونية 

القانوين املعني. النظام  باأنها تعني قانوَن  الإ�ضارةُ  تُف�رسَّ هذه  خمتلفة، 

املادة 33

تُطبِّق كلُّ دولة متعاقدة اأحكاَم هذه التفاقيِة على العقود املربمة يف تاريخ بدء 

نفاذ هذه التفاقية اأو املربمة بعد ذلك التاريخ.
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*اأُ�ضيفت الفقرة 4 اجلديدة مبوجب املادة الثالثة من بروتوكول 1980.



ظات والتحفُّ الثالث- االإعالناُت  اجلزء 

املادة 34*

مها  تُنظِّ التي  املوا�ضيع  على  تُطبِّق  اأكرث  اأو  متعاقدتني  دولتني  لأيِّ  1- يجوُز 

اأن  وثيقاً،  ات�ضالً  مت�ضلة  قانونيًة  قواعَد  اأو  القانونية  القواعد  نف�َض  التفاقيُة  هذه 

اإذا كانت  اأنَّ التفاقية ل تَنطبق على عقود البيع الدويل للب�ضائع  تُعلن يف اأيِّ وقت 

الإعــلنــاُت  تلك  تَ�ضُدَر  اأن  ويجوز  الــدول.  تلك  مــوجــودًة يف  الأطــراف  اأمــاكــُن عمل 

انفرادية متبادلة. باإعلنات  اأو  ب�ضورة م�ضرتكة 

هذه  مها  تُنظِّ التي  املوا�ضيع  على  تُطبِّق  التي  املتعاقدة  للدولة  2- يجوُز 

اأو اأكرث اأو قواعَد  التفاقية نف�َض القواعد القانونية التي تُطبِّقها دولٌة غري متعاقدة 

قانونيًة مت�ضلة ات�ضالً وثيقاً اأن تُعلن يف اأيِّ وقت اأنَّ التفاقية ل تَنطبق على عقود 

البيع الدويل للب�ضائع اإذا كانت اأماكُن عمل الأطراف موجودًة يف تلك الدول.

الفقرة  مبوجب  �ضادر  اإعــلن  مو�ضوَع  تكون  دولــة  اأيُّ  اأ�ضبحت  اإذا   -3

اأَثـَـَر  يُْحِدُث  عنها  ال�ضادر  الإعــلَن  فــاإنَّ  بعُد،  فيما  متعاقدًة  دولــًة  املــادة  من هذه   2

الإعلن ال�ضادر مبوجب الفقرة 1 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه التفاقية فيما يتعلق 

هذا  اإىل  اجلديدة  املتعاقدة  الدولُة  تن�ضمَّ  اأن  ب�رسط  اجلديدة،  املتعاقدة  بالدولة 

الإعلن اأو اأن تُ�ضدر اإعلناً انفرادياً متبادلً.

املادة 35

لن  اأنها  ان�ضمامها،  اأو  ت�ضديقها  وثيقة  اإيداع  وقَت  تُعلن،  اأن  املتعاقدة  للدولة 

العقد. املت�ضلة ببُطلن  اأحكاَم هذه التفاقية على الإجراءات  تُطبَِّق 

املادة 36

لأيِّ دولة اأن تُعلن، وقَت اإيداع وثيقة ت�ضديقها اأو ان�ضمامها، اأنها غريُ جمرَبَة   

على تطبيق اأحكام املادة 24 من هذه التفاقية.
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ا ن�ضُّ املادة 34 ب�ضيغته املعتمَدة  لة وفقاً للمادة الرابعة من بروتوكول 1980. اأمَّ *الن�ضُّ بال�ضيغة املعدَّ
اأ�ضًل يف اتفاقية التقادم لعام 1974، قبل تعديلها بربوتوكول 1980، فهو كما يلي:

"املادة 34
يجوز لأيِّ دولتني متعاقدتني اأو اأكرث اأن تعلن يف اأيِّ وقت اأنَّ عقود البيع املربمة بني بائع له مكاُن عمل 

تُطبِّق  الدوَل  لأنَّ هذه  التفاقية  لهذه  تخ�ضع  اأخرى ل  دولة  مكاُن عمل يف  له  وم�ضرٍت  الدول  اإحدى هذه  يف 

وثيقا". ات�ضالً  اأو قواعد قانونية مت�ضلة  القانونية  القواعد  نف�ض  التفاقية  مها هذه  تُنظِّ التي  امل�ضائل  على 



راً )املادة الثانية ع�رسة من الربوتوكول( املادة 36 مكرَّ

اإخطارها مبقت�ضى  اإيداع  اأو  ان�ضمامها  وثيقة  اإيداع  وقت  تُعلن،  اأن  دولة  لأيِّ 

لة* ويجب اأن يكون  راً، اأنها لن تَلتزم باأحكام املادة 3 من التفاقية املعدَّ املادة 44 مكرَّ

الإعلُن ال�ضادر مبقت�ضى هذه املادة كتابًة ويُخَطر به الوديع ر�ضمياً.

املادة 37**

يتمُّ  اأو  َقبُْل  من  فيه  الدخول  متَّ  دويل  اتفاق  اأيَّ  التفاقيُة  هــذه  حتجب  ل   

مها هذه التفاقيُة،  اأحكاماً ب�ضاأن املوا�ضيع التي تنظِّ ُن  الدخول فيه م�ضتقبًل ويت�ضمَّ

ب�رسط اأن يكون مكانَا عمل البائع وامل�ضرتي يف ُدَوٍل اأطراف يف مثل هذا التفاق.

املادة 38

1- للدولة املتعاقدة التي تكون طرفاً يف اتفاقيٍة قائمة تت�ضل بالبيع الدويل 

هذه  �ضتُطبِّق  اأنها  ان�ضمامها،  اأو  ت�ضديقها  وثيقة  اإيــداع  وقت  تُعلن،  اأن  للب�ضائع 

تلك  يف  د  املحدَّ النحو  على  للب�ضائع  الــدويل  البيع  عقود  على  ح�رساً،  التفاقية، 

القائمة. التفاقية 

لنق�ضاء  التايل  ال�ضهر  من  الأول  اليوم  يف  الإعــلن  هذا  �رسياُن  ف  2- يتوقَّ

برعاية  مربمة  للب�ضائع،  الدويل  للبيع  جديدة  اتفاقيٍة  دخول  على  �ضهراً  ع�رس  اثني 

الأمم املتحدة، حيِّز النفاذ.

املادة 39

و36  و36  و35   34 للمواد  وفقاً  مة  املقدَّ تلك  بــاأيِّ حتفُّظات خلف  يُ�ضَمح  ل 

راً و38. مكرَّ
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لع على ن�ضِّ تلك املادة  لة. وللطِّ *عندئذ تكون هذه الدولة ملتزمة باملادة 3 من التفاقية غري املعدَّ
انظر حا�ضية املادة 3.

ب�ضيغته   37 املــادة  ن�ضُّ  ــا  اأمَّ  .1980 بروتوكول  من  اخلام�ضة  للمادة  وفقاً  لة  املعدَّ ب�ضيغته  **الن�ضُّ 
اأ�ضًل يف اتفاقية التقادم لعام 1974، قبل تعديلها مبقت�ضى بروتوكول 1980، فهو كما يلي: املعتمَدة 

"املادة 37
اأحكام  على  والتي حتتوي  تُعَقُد،  قد  التي  اأو  املعقودة  التفاقيات  على  الغلبُة  التفاقية  لهذه  تكون  ل 

اأطراف يف  البائع وامل�ضرتي يف دول  اأن يكون مكاُن عمل  ت�ضملها هذه التفاقية، �رسيطة  التي  بامل�ضائل  تتعلق 

التفاقيات." تلك 



املادة 40

ه الإعلناُت ال�ضادرة مبوجب هذه التفاقية اإىل الأمني العام للأمم  1- تُوجَّ

املعنية،  للدولة  بالن�ضبة  التفاقية  هذه  نفاذ  بدء  مع  واحــد  اآن  يف  وت�رسي  املتحدة 

ال�ضهر  من  الأول  اليوم  يف  ت�رسي  فهي  بعد،  فيما  ال�ضادرة  الإعلنات  حال  يف  اإلَّ 

ا  اأمَّ لها.  املتحدة  للأمم  العام  الأمني  ا�ضتلم  تاريخ  على  اأ�ضهر  �ضتة  لنق�ضاء  التايل 

الأول  اليوم  يف  فتَ�رسي   34 املادة  مبوجب  ال�ضادرة  املتباَدلَُة  النفرادية  الإعلناُت 

من ال�ضهر التايل لنق�ضاء �ضتة �ضهور على ا�ضتلم الأمني العام للأمم املتحدة لآخر 

اإعلن.*

اإعلنها يف  تَ�ضَحَب  اأن  اإعلناً مبوجب هذه التفاقية  اأ�ضدرت  2- لأيِّ دولة 

يف  ال�ضحُب  هذا  وي�رسي  املتحدة.  للأمم  العام  الأمني  اإىل  ُهُه  تُوجِّ باإخطاٍر  وقت  اأيِّ 

للأمم  العام  الأمني  ا�ضتلم  على  �ضهور  �ضتة  لنق�ضاء  التايل  ال�ضهر  من  الأول  اليوم 

ا بالن�ضبة للإعلن ال�ضادر مبوجب املادة 34 من هذه التفاقية  املتحدة للإخطار. اأمَّ

فاإنَّ هذا ال�ضحب يُبِْطُل، اعتباراً من تاريخ �رسيانه، اأيَّ اإعلن متباَدٍل اأ�ضدرته دولٌة 

اأخرى مبوجب املادة املذكورة.

اأحكام ختامية اجلزء الرابع - 

املادة 41

كانون   31 حتى  الــدول  جميع  اأمــام  التفاقية**  هذه  على  التوقيع  بــاُب  يُفتَُح 

الأول/ دي�ضمرب 1975 يف مقر الأمم املتحدة.

املادة 42

العام  الأمني  لدى  الت�ضديق  وثائُق  وتُوَدع  للت�ضديق.  التفاقية**  هذه  تخ�ضُع 

املتحدة. للأمم 
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*اأُ�ضيفت العبارةُ الأخرية من الفقرة 1 من املادة 40 )بني جنمتني( وفقاً للمادة ال�ضاد�ضة من بروتوكول 
.1980

**ت�ضري اإىل اتفاقية التقادم لعام 1974.



املادة 43

وثائُق  ـــوَدُع  وتُ ــة.  دول لأيِّ  مفتوحاً  التفاقية*  هــذه  اإىل  الن�ضمام  بــاُب  يبقى 

الن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.

را )املادة العا�رسة من الربوتوكول( املادة 43 مكرَّ

ت اإليها بعَد بدء نفاذ  قت دولٌة على اتفاقيِة التقاُدم لعام 1974 اأو ان�ضمَّ اإذا �ضدَّ

التفاقية  على  ت�ضديقاً  اأي�ضاً  يُعترب  الن�ضمام  اأو  الت�ضديَق  فاإنَّ   ،1980 بروتوكول 

اإذا قامت هذه الدولُة باإخطار  اإليها  اأو ان�ضماماً  لة بربوتوكول 1980  ب�ضيغتها املعدَّ

بذلك. الوديع 

املادة 43 ثالثا )املادة الثامنة )2( من الربوتوكول(

طرفاً  لي�ضت  دولــة  ــة  اأيَّ ِقــَبــِل  من   1980 بروتوكول  اإىل  الن�ضمام  على  يــرتتَّــُب 

ب�ضيغتها  التفاقية  تلك  اإىل  ان�ضماُمها   1974 لعام  التقادم  اتفاقية  يف  متعاقداً 

راً. لة بهذا الربوتوكول، رهناً باأحكام املادة 44 مكرَّ املعدَّ

املادة 44

�ضتة  التايل لنق�ضاء  ال�ضهر  اليوم الأول من  1- يَبداأُ نفاُذ هذه التفاقية يف 

العا�رسة. اأو الن�ضمام  الت�ضديق  اإيداع وثيقة  اأ�ضهر على تاريخ 

ُق عليها اأو تَن�َضمُّ اإليها،  2- يَبداأُ نفاُذ هذه التفاقية بالن�ضبة لكلِّ دولة تُ�ضدِّ

التايل  ال�ضهر  من  الأول  اليوم  العا�رسة، يف  الن�ضمام  اأو  الت�ضديق  وثيقة  اإيداع  بعَد 

اأو ان�ضمام تلك الدولة. اإيداع وثيقة ت�ضديق  اأ�ضهر على تاريخ  لنق�ضاء �ضتة 

راً )املادة احلادية ع�رسة من الربوتوكول( املادة 44 مكرَّ

لة  كلُّ دولة تُ�ضبُح طرفاً متعاقداً يف اتفاقية التقاُدم لعام 1974 ب�ضيغتها املعدَّ

اأي�ضاً يف  ُمتعاقداً  طرفاً  ذلك،  بخلف  الوديَع  تُْخِطر  مل  ما  تُعترَب،   1980 بربوتوكول 
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*ت�ضري اإىل اتفاقية التقادم لعام 1974.



بعُد  ي�ضبح  مل  التفاقية  ُمتعاقد يف  اأيِّ طرف  اإزاَء  لة،  املعدَّ غري  ب�ضيغتها  التفاقية، 

طرفاً متعاقداً يف بروتوكول 1980.

املادة 45 

الأمني  باإخطار  التفاقية  هذه  من  تن�ضحَب  اأن  متعاقدة  دولة  لأيِّ  1- يجوز 

العام للأمم املتحدة بذلك.

ل من ال�ضهر التايل لنق�ضاء اثني ع�رس  2- يَبداأُ نفاُذ الن�ضحاب يف اليوم الأوَّ

�ضهراً على ا�ضتلم الأمني العام للأمم املتحدة للإخطار.

راً )املادة الثالثة ع�رسة )3( من الربوتوكول( املادة 45 مكرَّ

ف بالن�ضبة اإليها نفاُذ بروتوكول 1980 بتطبيق الفقرتني  اأيُّ دولٍة متعاقدة يتوقَّ

يف  متعاقداً  َطــَرفــاً  تظلُّ   1980 بروتوكول  من  ع�رسة  الثالثة  املــادة  من  و)2(*   )1(

التفاقية غري  تَن�ضحب من  مل  ما  لة،  املعدَّ ب�ضيغتها غري   ،1974 لعام  التقادم  اتفاقية 

لَة وفقاً لأحكام املادة 45 من تلك التفاقية. املعدَّ

املادة 46

والإنكليزية  الإ�ضبانية  ن�ضو�ُضه  تت�ضاوى  الــذي  التفاقية،  هــذه  اأَ�ــضــُل  يُـــوَدُع 

**
العام للأمم املتحدة. ية، لدى الأمني  والرو�ضية وال�ضينية والفرن�ضية يف احلجِّ
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*فيما يلي ن�ضُّ الفقرتني )1( و)2( من املادة الثالثة ع�رسة من الربوتوكول:

")1( يجوز للدولة املتعاقدة اأن تن�ضحب من هذا الربوتوكول باإخطار الوديع مبا يفيد ذلك.
ا�ضتلم  على  �ضهراً  ع�رس  اثني  لنق�ضاء  التايل  ال�ضهر  من  ل  الأوَّ اليوم  يف  الن�ضحاب  نفاذ  يبداأ   )2(  

للإخطار". الوديع 

الرمز  الذي يحمل  بالإيداع  الإخطار  يرد يف  كما   1992 ذو احلّجية يف عام  العربي  الن�ض  **اعتُمد 
C.N.470.1992.TREATIES-5 واملوؤّرخ 2 حزيران/يونيه 1993.



�أمانة �إي�ضاحية من  ثالثا-  مذّكرة 

جلنة �لأمم �ملتحدة للقانون �لتجاري �لدويل

ة �لتقادم يف �لبيع �لدويل  ب�ضاأن مدَّ

لتفاقية  ل  �ملعدِّ و�لربوتوكول  للب�ضائع 

�لدويل للب�ضائع �لبيع  �لتقادم يف  ة  مدَّ

رة بغر�ض الإعالم؛  ت اأمانُة جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل هذه املذكِّ اأعدَّ

تعليٌق   A/CONF.63/17 الوثيقة  ويرد يف  التفاقية.  ر�سميا على  تعليقا  لي�ست  وهي 

اأُعدَّ بناًء على طلب موؤمتر الأمم املتحدة املعني بالتقادم  لة  على التفاقية غري املعدَّ

التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم  )ُم�ستن�َسٌخ يف حولية جلنة  للب�سائع  الدويل  البيع  يف 

 ،)E.81.V.2 املبيع  رقم  املتحدة،  الأمم  )من�سورات   1979 العا�رش:  املجلد  ال��دويل، 

اجلزء الثالث، الف�سل الأول(.

األف-  مقدّم�ة

ة التقادم يف البيع الدويل للب�سائع )نيويورك، 1974( قواعَد  1- تَ�سع اتفاقيُة مدَّ

ة الزمنية التي يجب على الطرف امللتزم بعقد للبيع  م املُدَّ دة تنظِّ قانونيًة دولية موحَّ

ُمطالباً  الآخر  الطرف  �سدَّ  القانونيَة  الإج��راءاِت  اأثناءها  يبداأ  اأن  للب�سائع  الدويل 

ة  بحق نا�سئ عن عقد اأو متعلق بالإخالل به اأو اإنهائه اأو بطالنه. ويُ�سار اإىل هذه املُدَّ

احليلولُة  هي  التقادم  ة  ملدَّ الرئي�سية  والأه��داُف  التقادم".  ة  "مدَّ با�سم  التفاقية  يف 

ا يحتمل معه اأن ت�سبح  دون بدء الإجراءات القانونية يف موعد يبلغ من التاأخري حدًّ

والظلم  اليقني  عدم  ولتجّنب  مفقودًة،  اأو  عليها  ل  معوَّ غري  بالدعوى  املتعلقة  الأدّلُة 

ة طويلة من الزمن ملطالبات  اللذين ميكن اأن يقعا اإذا ظلَّ اأحُد الأطراف ُعر�سًة ملُدَّ

بحقوق غري ُمطالَب بها.

التجاري  للقانون  اأعمال جلنة الأمم املتحدة  التقادم عن  اتفاقيُة  انبثقت  2- وقد 

�ست  والتي متخَّ وتوحيده،  الدويل  البيع  قانون  تن�سيق  بغر�ض  )الأون�سيرتال(  الدويل 

 )1980 )فيينا،  للب�سائع  الدويل  البيع  عقود  ب�ساأن  املتحدة  الأمم  اتفاقية  عن  اأي�ساً 

تلك  اأثناء  لوحظ  وقد  للبيع"(.  املتحدة  الأمم  "اتفاقية  با�سم  يلي  فيما  اإليها  )يُ�سار 
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ة  مدَّ انق�ساء  بعد  مطالبات  تقدمي  من  حت��دُّ  القانونية  النظم  معظَم  اأنَّ  الأع��م��ال 

القانونية  النظم  بني  عديدًة  اختالفاٍت  هناك  اأنَّ  اإلَّ  متنعه،  اأو  الزمن،  من  دة  حمدَّ

فيما يتعلق بالأ�سا�ض املفاهيمي لذلك، وهي اختالفاٌت ترتَّبت عليها فوارق يف طول 

تلك  خلقت  وق��د  ة.  املُ���دَّ تلك  بعد  املطالبات  ت��ق��ادَم  حتكم  التي  القواعد  ويف  ة  امل��دَّ

ثمَّ  ومن  الدويل،  البيع  معامالت  عن  النا�سئة  املطالبات  اإنفاذ  يف  �سعوبات  الفوارق 

الدولية. التجارة  عاقت 

دة  دولية موحَّ قانونية  اإعداد قواعد  الأون�سيرتال  رت  امل�ساكل، قرَّ لتلك  3- ونظراً 

عقدته  دبلوما�سي  موؤمتٌر  واعتََمَد  للب�سائع.  ال��دويل  البيع  يف  التقادم  ة  م��دَّ ب�ساأن 

على   ،1974 حزيران/يونيه   14 يف  التقادم  اتفاقية  نيويورك  يف  العامة  اجلمعيُة 

الأون�سيرتال. تها  اأعدَّ اتفاقية  م�رشوع  اأ�سا�ض 

لت اتفاقيُة التقادم بربوتوكول اعتمده يف عام 1980 املوؤمتُر الدبلوما�سي  4- وُعدِّ

التقادم  اتفاقية  ب��ني  امل��واءم��ة  ب��ه��دف  للبيع  املتحدة  الأمم  اتفاقيَة  اع��تَ��َم��د  ال��ذي 

املقبولة.  والإع��الن��ات  التطبيق  بنطاق  يتعلق  ما  يف  �سيما  ول  الأخ��رية،  والتفاقية 

لة مطابق لنطاق تطبيق اتفاقية الأمم  لذلك فاإنَّ نطاق تطبيق اتفاقية التقادم املعدَّ

للبيع. املتحدة 

ت�رشين   1 ويف   .1988 اآب/اأغ�سط�ض   1 النفاذ يف  حيِّز  التقادم  اتفاقية  5- ودخلت 

لة 29 دولة، منها  الأول/اأكتوبر 2011، بلغ عدد الدول الأطراف يف التفاقية غري املعدَّ

لة. وترد اأحدث املعلومات عن حالة التفاقية يف موقع  21 دولًة طرفاً يف التفاقية املعدَّ

التفاقية،  حالة  عن  موثوقة  معلومات  على  الّطالع  وميكن   
)1(

ال�سبكي. الأون�سيرتال 

الإقليمي  بالتطبيق  املتعلقة  الإعالنات  فيها  مبا  ال�سلة،  ذات  الإعالنات  عن  ف�ساًل 

)2(
وخالفة الدول، بالرجوع اإىل جمموعة معاهدات الأمم املتحدة على الإنرتنت.

باء-  نطاق التطبيق

يف  عملهما  مكانا  يقع  طرفني  بني  الب�سائع  بيع  عقود  على  التفاقية  6- تنطبق 

بروتوكول  ومبوجب  متعاقدتني.  دولتني  الدولتان  تلكما  كانت  اإذا  خمتلفتني  دولتني 

الدويل اخلا�ض جتعل  القانون  قواعد  كانت  اإذا  اأي�ساً  التفاقية  تنطبق   ،1980 عام 

قانون دولة متعاقدة ينطبق على العقد. غري اأنه يجوز للدولة اأن تعلن، عندما ت�سبح 

اأن  اأنها لن تلتزم بذلك احلكم. ويجب على كل دولة متعاقدة  طرفا يف الربوتوكول، 

تطّبق التفاقية على العقود التي تربم وقت بدء نفاذ التفاقية اأو بعده.
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اإذا  التفاقيُة  تنطبق  ل  اأولً،  معيَّنة.  اأح��وال  يف  التفاقية  تطبيُق  7- ويُ�ستبَعُد 

مو�سع  احلكم  هذا  وي�سع  تطبيقها.  ا�ستبعاد  على  �رشاحة  البيع  عقد  طرفا  ن�ضَّ 

ل  ثانياً،  للب�سائع.  ال��دويل  البيع  يف  التعاقد  بحّرية  القائل  الأ�سا�سي  املبداأ  النفاذ 

تتناولها  التي  امل�سائل  اأخرى  اتفاقيات  م فيها  تنظِّ التفاقية يف حالت معيَّنة  تنطبق 

التفاقية  تطبيق  تَ�ستبعد  اإعالنات  تُودع  اأن  املتعاقدة  للدول  يُ�سَمح  ثالثاً،  التفاقية. 

تطبيق  ت�ستبعد  اأن  املتعاقدة  ال��دول  من  اأك��ر  اأو  لثنتني  يجوز  التالية:  الأح��وال  يف 

الدول،  تلك  عملها يف  اأماكن  تقع  التي  الأطراف  بني  املربمة  العقود  على  التفاقية 

على  ال�سلة  وثيقة  قانونية  قواعد  اأو  القانونية  القواعد  نف�َض  الدول  تطّبق  عندما 

ذلك،  وف�ساًل عن  الآن.  الإعالن حتى  واحدة هذا  دولٌة  اأ�سدرت  وقد  العقود.  تلك 

اأيُّ  تُ�سدر  ومل  العقد.  اإبطال  دعاوى  على  التفاقية  تطبيَق  ت�ستبعد  اأن  للدولة  يجوز 

دولة حتى الآن اإعالناً من هذا النوع.

ح  تو�سِّ فاإنها  الدويل،  البيع  بعقود  يتعلق  فيما  اإلَّ  تنطبق  التفاقية ل  اأنَّ  8- ومبا 

توريد  عقُد  ويُعترَب  معيَّنة.  خدمات  على  ت�ستمل  التي  العقود  ي  تغطِّ كانت  اإذا  ما 

د الطرف الذي يطلب الب�سائع  ب�سائع يتعنيَّ �سنعها اأو اإنتاجها عقَد بيع، ما مل يتعهَّ

بتوريد جزء كبري من املواد الالزمة ل�سنعها اأو اإنتاجها. وعالوة على ذلك، ل تنطبق 

الب�سائع  د  ي��ورِّ ال��ذي  الطرف  التزامات  من  الأك��رب  اجل��زء  يكون  عندما  التفاقية 

متمثِّاًل يف توريد العمل اأو غريه من اخلدمات.

ب�سبب  ا  اإمَّ التفاقية،  من  امل�ستبَعَدة  البيوع  باأنواع  قائمة  على  التفاقيُة  9- وحتتوي 

املن�زيل  اأو  العائلي  اأو  ال�سخ�سي  لال�ستعمال  ت�سرتى  التي  )الب�سائع  البيع  من  الغر�ض 

كان من غري  اإذا  الب�سائع  تلك  مبيعات  التفاقيُة  ت�سمل   ،1980 بروتوكول عام  )مبوجب 

باملزاد  )البيع  البيع  طبيعة  اأو  ال�ستعمال((،  لهذا  ا�سرُتيت  اأنها  البائُع  يعلم  اأن  املمكن 

)الأوراق  الب�سائع  طبيعة  اأو  ق�سائي(،  باأمر  تتّم  التي  البيوع  �سائر  اأو  احلجز  لتنفيذ  اأو 

اأو  النقود،  اأو  للتداول،  القابلة  ال�سكوك  اأو  ال�ستثمار،  �سندات  اأو  الأ�سهم،  اأو  املالية، 

امات((. ال�سفن، اأو املراكب، اأو الطائرات، اأو الكهرباء )ي�سيف بروتوكول عام 1980 احلوَّ

املطالبات  من  املعتاد  النوع  على  اإلَّ  تنطبق  ل  اأنها  بجالء  التفاقية  ح  10- وتو�سِّ

اإىل  امل�ستندة  املطالبات  دة  حمدَّ ب�سفة  ت�ستبعد  وهي  التعاقد،  اإىل  امل�ستندة  التجارية 

وفاة اأو اإ�سابة �سخ�سية؛ اأو �رشر نووي؛ اأو حق امتياز اأو رهن اأو غريه من احلقوق 

اأو  اإنفاذ  على  احل�سول  ميكن  وثيقة  اأو  حتكيمي؛  اأو  ق�سائي  ق��رار  اأو  ال�سمانية؛ 

وب�سفة  اإذين.  �سند  اأو  �سيك  اأو  )كمبيالة(  �سفتجة  اأو  اإليها؛  ا�ستناداً  مبا�رش  تنفيذ 

التقادم فيما يتعلق بتلك املطالبات لقواعد معيَّنة، ول يكون من  ة  عامة، تخ�سع مدَّ

على  تنطبق  التي  القواعد  املطالبات  بتلك  يتعلق  فيما  تطبَّق  اأن  بال�رشورة  املالئم 

العادية. التعاقدية  التجارية  املطالبات 
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ة التقادم وبدوؤها جيم-  طول مدَّ

ة التقادم مبوجب التفاقية هو اأربُع �سنوات. ول ميكن تعديلها باتفاق  11- طوُل مدَّ

ة.  املُ��دَّ هذه  اأثناء  املدين  من  خّطي  باإعالن  متديدها  ميكن  اأن��ه  غري  الطرفني،  بني 

التحكيمية،  الإج���راءات  لبدء  اأق�رش  ة  ُم��دَّ على  البيع  عقد  ين�ضَّ  اأن  اأي�ساً  ويجوز 

قواعد  وهناك  العقد.  على  املنطبق  القانون  مبوجب  �سحيحا  الن�ّض  هذا  كان  اإذا 

التقادم. ة  ُمدَّ احت�ساب  ب�ساأن طريقة  عليها  من�سو�ض 

متَّ�سعاً  ذلك،  مع  وتتيح،  التقادم  ة  ُمدَّ باأغرا�ض  تفي  �سنوات  اأربع  اأنَّ  ُرئي  12- وقد 

الآخر.  الطرف  بيع دويل من تقدمي مطالبة �سد  لتمكني طرف يف عقد  الوقت  من 

ة التقادم اأو  وتتناول اأحكام خا�سة يف التفاقية الظروف التي يكون فيها متديد ُمدَّ

راً. بدوؤها من جديد اأمراً مربَّ

التقادم  ة  ُم��دَّ �رشيان  فيه  يبداأ  الذي  بالوقت  يتعلق  فيما  الأ�سا�سية  13- والقاعدة 

املت�سلة  املطالبات  تن�ساأ  متى  التفاقية  د  وحتدِّ املطالبة.  ن�سوء  وقت  تبداأ  اأنها  هي 

املطابقة،  ع��دم  ح��الت  م��ن  ذل��ك  غ��ري  اأو  الب�سائع  يف  والعيوب  بالعقد،  ب��الإخ��الل 

ة التقادم يف حالتني معيَّنتني،  والتدلي�ض. وتن�ضُّ التفاقيُة على قواعد خا�سة لبدء ُمدَّ

اأو �سمانة مثال(  تعّهداً �رشيحاً )كفالة  امل�سرتَي  اأعطى  البائُع قد  هما: عندما يكون 

يُنهي  وعندما  الزمن،  من  معيَّنة  ة  ملدَّ نافذا  يكون  اأنه  على  وين�ضُّ  بالب�سائع  يتعلق 

اأي�ساً على قواعد فيما يتعلق  طرٌف العقَد قبل حلول وقت الأداء. وتن�ضُّ التفاقيُة 

باملطالبات النا�سئة عن الإخالل بعقد بيع بالأق�ساط واملطالبات امل�ستندة اإىل ظروف 

اإنهاء عقد البيع بالأق�ساط. اإىل  ية  موؤدِّ

ة التقادم ومتديدها دال-  توّقف �رشيان مدَّ

ة التقادم وطولها، َو�َسعت قواعد تتعلق  دت التفاقيُة وقَت بدء ُمدَّ 14- بعد اأن حدَّ

اأو  اإجراءات ق�سائية  املطالبة  يبداأ �ساحب  �رشيانها عندما  وينتهي  �رشيانها.  بتوّقف 

اأنَّ  اإجراءات قائمة. ويعترب  اإطار  م مطالبته يف  يقدِّ اأو عندما  املدين،  حتكيمية �سد 

مت  ُقدِّ التي  الإجراءات  فيه  بداأت  الذي  املوعد  ذات  مت يف  ُقدِّ قد  ة  مطالبة م�سادَّ

ها  ُرفعت �سدَّ التي  واملطالبُة  امل�ساّدة  املطالبُة  كانت  اإذا  امل�سادة  املطالبة  فيها هذه 

نف�ض  اأثناء  اأُب��رم  العقود  من  بعدد  اأو  العقد  بنف�ض  تتعلقان  امل�ساّدة  املطالبُة  هذه 

املعاملة.

املطالبة  �ساحب  فيها  ي�رشع  التي  التحكيمية  اأو  الق�سائية  لالإجراءات  15- وميكن 

ة التقادم اأن تنتهي دون قرار ملزم ب�ساأن جوهر املطالبة، وذلك ب�سبب عدم  اأثناء ُمدَّ
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الإج��راءات  يف  عيب  ب�سبب  اأو  التحكيم  هيئة  اأو  للمحكمة  الق�سائي  الخت�سا�ض 

وبناًء  اإجراءات جديدة.  بال�رشوع يف  مطالبته  موا�سلة  عادة  الدائن  وي�ستطيع  مثاًل. 

قرار  اتخاذ  دون  الأ�سلية  الإجراءات  انتهت  اإذا  اأنه  على  التفاقية  تن�ضُّ  ذلك  على 

ة  ُمدَّ اأنَّ  غري  م�ستمراً.  يعترب  التقادم  ة  ُم��دَّ �رشيان  ف��اإنَّ  املطالبة  جوهر  ب�ساأن  ملزم 

املطالبة  يبقى ل�ساحب  اأو قد ل  الأ�سلية،  الإجراءات  انتهاء  تنتهي قبل  التقادم قد 

وقت كاف لبدء اإجراءات جديدة. وحلماية �ساحب املطالبة يف هذه احلالت، متنحه 

اإ�سافية قدرها �سنة واحدة لبدء اإجراءات جديدة. ة  التفاقية ُمدَّ

التقادم  ة  ُمدَّ ب�رشيان  املتعلقة  امل�سائل  لت�سوية  قواعد  على  التفاقية  16- وحتتوي 

بدء  ح��ال  يف  اأن��ه  على  التفاقية  تن�ضُّ  اأولً،  معيَّنتني.  حالتني  يف  دة  موحَّ بطريقة 

التقادم  ة  ُمدَّ �رشيان  يتوّقف  بيع،  عقد  الأط��راف يف  اأحد  �سد  القانونية  الإج��راءات 

�ساحب  ق��ام  اإذا  وم�سرتكة  منفردة  م�سوؤولية  معه  امل�سوؤول  بال�سخ�ض  يتعلق  فيما 

بداأت.  الإجراءات قد  باأنَّ  التقادم  ة  ُمدَّ اأثناء  ال�سخ�ض خّطيا  ذلك  باإخطار  املطالبة 

اأنه يف حال بدء الإجراءات �سد م�سرت من جانب طرف  ثانياً، تن�ضُّ التفاقية على 

�سد  امل�سرتي  يتعلق مبطالبة  فيما  التقادم  ة  ُمدَّ �رشيان  يتوّقف  الب�سائع،  منه  ا�سرتى 

قد  الإجراءات  باأنَّ  التقادم  ة  ُمدَّ اأثناء  خّطيا  البائع  باإخطار  امل�سرتي  قام  اإذا  البائع 

بداأت �سد امل�سرتي. ويف حال انتهاء الإجراءات يف اأيٍّ من تلكما احلالتني، يعترب اأنَّ 

منفردة  م�سوؤوليًة  امل�سوؤول  ال�سخ�ض  �سد  باملطالبة  يتعلق  فيما  التقادم  ة  ُمدَّ �رشيان 

لبدء  اإ�سافية  �سنة  تتاح  ولكن  انقطاع،  دون  ا�ستمر  ق��د  البائع  �سد  اأو  وم�سرتكة 

ة  ُمدَّ بقي من  اأو  الوقت  انتهت يف ذلك  التقادم قد  ة  ُمدَّ كانت  اإذا  اإج��راءات جديدة 

اأقّل من �سنة واحدة. �رشيانها 

متكينه  بامل�سرتي  يتعلق  ما  يف  اأع��اله  املذكور  احلكم  على  املرتتِّبة  الآث��ار  17- ومن 

وهذا  البائع.  �سّد  اإج��راءات  مبا�رشة  قبل  �سّده  مة  املقدَّ املطالبة  نتيجة  انتظار  من 

ة وتكلفة ال�رشوع يف اإجراءات �سد البائع وقطع  يجعل بو�سع امل�سرتي اأن يتفادى م�سقَّ

اإيجابية. نتيجة  امل�سرتي عن  املطالبة �سد  ت�سفر  مل  اإذا  الطيبة  التجارية  عالقاتهما 

قام  اإذا  هما  حالتني،  يف  جديد  من  التقادم  ة  ُم��دَّ تبداأ  التفاقية،  18- ومبوجب 

ة  ُم��دَّ ب��دء  ال��دول��ة،  تلك  قانون  مبوجب  عليه،  يرتتَّب  بعمل  املدين  دول��ة  يف  ال��دائ��ن 

ى  التقادم من جديد، اأو اإذا اعرتف املدين خّطيا بالتزامه للدائن اأو دفع فائدة اأو اأدَّ

جزئياً هذا اللتزام بحيث ميكن ا�ستنتاج اعرتافه به.

19- وحتمي التفاقيُة الدائَن الذي حيل بينه وبني اتخاذ التدابري الالزمة لإيقاف 

اأنه عندما تكون ظروف  الق�سوى. فهي تن�ضُّ على  التقادم يف احلالت  ة  ُمدَّ �رشيان 

بو�سعه  يكن  ومل  التدابري  تلك  اتخاذ  وبني  بينه  الدائن قد حالت  �سيطرة  خارجة عن 
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من  واحدة  �سنة  بعد  تنتهي  بحيث  د  التقادم متدَّ ة  ُمدَّ فاإنَّ  عليها،  التغلّب  اأو  تفاديها 

انتفاء تلك الظروف. موعد 

ة تقادم عامة هاء-  حتديد مدَّ

بدوؤها  اأو  التقادم  ة  ُمدَّ اأعاله، متديد  اإليها  امل�سار  الظروف  اأنه ميكن، يف  20- مبا 

ة زمنية عامة قدرها 10 �سنوات، تبداأ وقت بدء  د ُمدَّ من جديد، فاإنَّ التفاقية حتدِّ

البدء يف  الظروف  اأيِّ ظرف من  بعدها يف  الأ�سلية، ول ميكن  التقادم  ة  ُمدَّ �رشيان 

اأنَّ  هي  احلكم  هذا  اإليها  ي�ستند  التي  والفكرة  بحقوق.  للمطالبة  قانونية  اإجراءات 

ال�سماح ببدء الإجراءات بعد ذلك الوقت �سيتنافى مع اأهداف التفاقية الرامية اإىل 

دة. ة تقادم حمدَّ تعيني ُمدَّ

ة التقادم واو-  نتائج انق�ساء مدَّ

مطالبة  ب��اأيِّ  الع��رتاف  ع��دم  هي  التقادم  ة  ُم��دَّ لنق�ساء  الرئي�سية  21- النتيجُة 

يف  التقادم  ة  ُم��دَّ انق�ساء  يو�سع  ول  بعدها.  تبداأ  قانونية  اإج��راءات  يف  اإنفاذها  اأو 

ولكن،  الإج��راءات.  اأطراف  اأحد  به  احتّج  اإذا  اإل  القانونية  الإج��راءات  العتبار يف 

ومفادها  التفاقية،  اعتمد  الذي  الدبلوما�سي  املوؤمتر  يف  اأُبديت  التي  لالآراء  نظراً 

اأن  املحكمة  بو�سع  يكون  اأن  الالزم  من  واأنَّ  عامة  �سيا�سة  م�ساألة  الدعاوى  تقادم  اأنَّ 

ة التقادم يف العتبار من تلقاء نف�سها، يُ�سمح للدولة املتعاقدة باأن  ت�سع انق�ساَء ُمدَّ

تُعلن اأنها لن تطبِّق ذلك احلكم. ومل ت�سدر اأية دولة حتى الآن اإعالناً من هذا النوع.

معيَّنة،  اأح��وال  يف  الطرفني،  اأحُد  ي�ستطيع  التقادم،  فرتة  انق�ساء  بعد  22- وحتى 

م مطالبته لالعرتا�ض على مطالبة الطرف الآخر اأو احل�سول على تعوي�ض. اأن يقدِّ

زاي-  الأحكام الأخرى والأحكام اخلتامية

وحدتني  من  ن  تتكوَّ التي  ال��دول  يف  التفاقية  تنفيَذ  الأخ��رى  الأحكاُم  23- تتناول 

من  جمموعة  وتتناول  خمتلفة.  قانونية  نظم  فيها  توجد  والتي  اأك��ر  اأو  اإقليميتني 

الأحكام الإعالنات والتحّفظات امل�سموح بها مبوجب التفاقية، واإجراءات اإ�سدارها 

يجوز مبوجب  ول  بها؛  امل�سموح  والتحّفظات  الإعالناُت  اأعاله  ُذكرت  وقد  و�سحبها. 

التفاقية اإ�سداُر اأيِّ اإعالنات اأو حتّفظات اأخرى.

لالأمم  العام  بالأمني  املتعلقة  املعتادة  الأحكام  الأحكاُم اخلتامية على  24- وحتتوي 

عت  وقَّ التي  ال��دول  لت�سديق  التفاقية  وتخ�سع  التفاقية.  ودي��ع  باعتباره  املتحدة 
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ذلك.  تفعل  مل  التي  ال��دول  ولن�سمام   ،1975 الأول/دي�سمرب  كانون   31 قبل  عليها 

الإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�سينية والعربية والفرن�سية لالتفاقية  والن�سو�ض 

)3(
احلّجية. مت�ساوية 

ل  املعدِّ  1980 ع��ام  بروتوكول  ودي��ُع  اأي�ساً  هو  املتحدة  ل��الأمم  العام  25- والأم���نُي 

العدَد  اأنَّ  ومبا  ال��دول.  جلميع  مفتوٌح  الربوتوكول  اإىل  الن�سمام  وب��اُب  لالتفاقية، 

الالزم من الدول قد ان�سمَّ بالفعل اإىل الربوتوكول، فقد بداأ نفاُذ التفاقية ب�سيغتها 

اآب/  1 اأي يف  لة،  املعدَّ التفاقية غري  نفاذ  بدء  تاريخ  نف�ض  بالربوتوكول يف  لة  املعدَّ

.1988 اأغ�سط�ض 

نفاذ  ب��دء  بعد  اإليها  تن�سّم  اأو  التفاقية  على  ق  ت�سدِّ التي  ال��دول��ُة  26- وتُ�سبح 

الوديَع  تُخطر  مل  ما  كذلك  لة  املعدَّ غري  التفاقية  يف  طرفاً  والربوتوكول  التفاقية 

يف  الدولة  بتلك  يتعلق  فيما  لة  املعدَّ ب�سيغتها  التفاقية  نفاُذ  و�سيبداأ  ذلك.  بخالف 

اأو  ت�سديقها  �سك  اإي��داع  على  اأ�سهر   6 م��رور  يعقب  ال��ذي  ال�سهر  من  ل  الأوَّ اليوم 

الربوتوكول  اإىل  لي�ست طرفاً متعاقداً يف التفاقية  ان�سماُم دولة  ل  ان�سمامها. وي�سكِّ

بالربوتوكول. لة  املعدَّ ب�سيغتها  التفاقية  اإىل  ان�سماماً 

التكميلية الن�سو�ض  حاء-  

الدويل  البيع  عقود  ب�ساأن  املتحدة  الأمم  باتفاقية  التقادم  اتفاقيُة  27- تُ�ستكَمل 

وت�سع   .1980 ني�سان/اأبريل   11 يف  دبلوما�سي  موؤمتر  اعتمدها  التي  للب�سائع، 

التفاقيُة الأخريةُ مدّونًة �ساملًة من القواعد القانونية التي حتكم اإن�ساَء عقود البيع 

الدويل للب�سائع، والتزامات امل�سرتي والبائع، و�سبل النت�ساف عند الإخالل بالعقد 

وجوانب اأخرى من العقد.

الإلكرتونية،  اخلطابات  ا�ستخدام  يخ�ضُّ  ما  التقادم، يف  اتفاقيُة  تُ�ستكَمل  28- كما 

الدولية  العقود  الإلكرتونية يف  با�ستخدام اخلطابات  املتعلقة  املتحدة  الأمم  باتفاقية 

الإلكرتونية  اخلطابات  ا�ستخدام  ت�سهيل  اإىل  الأخرية  التفاقيُة  وتهدف   .2005 لعام 

اخلطابات  م��ن  وغ��ريه��ا  امل��ربم��ة  العقود  ون��ف��اذ  �سحة  ب�سمان  الدولية  التجارة  يف 

ويُذَكر  التقليدية.  الورقية  واخلطابات  العقود  �ساأن  �ساأنها  املتبادلة،  الإلكرتونية 

حتديداً اأنَّ بع�ض ال�رشوط ال�سكلية الواردة يف معاهدات معتَمَدة على نطاق وا�سع يف 
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اعتُمد الن�ض العربي ذو احلّجية يف عام 1992 كما يرد يف الإخطار بالإيداع الذي يحمل الرمز 
 )3(
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اخلطابات  با�ستخدام  القانوين  العرتاَف  تُعرقل  قد  الدويل  التجاري  القانون  جمال 

تلك  اإزال���ة  م��ن  ن  متكِّ معاهدةٌ  ه��ي  الإلكرتونية  اخلطابات  واتفاقيُة  الإل��ك��رتون��ي��ة. 

والكتابي. الإلكرتوين  ال�سكلني  الوظيفي بني  للتناظر  بو�سع �رشوط  ال�سكلية  العقبات 

التالية: بالو�سائل  املعلومات  وميكن احل�سوُل على مزيد من 
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