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قرار اتَّخذته الجمعية العامة
يف  10كانون األول/ديسمرب 2014
[بنا ًء عىل تقرير اللجنة السادسة (])A/69/496

 -116/69اتفاقية األمم املتحدة بشأن الشفافية
يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول
إ َّن الجمعية العامة،
إذ تشري إىل قرارها ( 2205د )21-املؤ َّرخ  17كانون األول/ديسمرب
 1966الذي أنشأت مبوجبه لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
وكلَّفتها بأن تش ِّج َع التنسيق والتوحيد التدريجيني للقانون التجاري الدويل
وبأن تراعي يف هذا الصدد مصالح جميع الشعوب ،وخاصة شعوب
البلدان النامية ،يف إمناء التجارة الدولية إمنا ًء كبريا ً،
وإذ تشري أيضاً إىل قرارها  109/68املؤ َّرخ  16كانون األول/ديسمرب
 2013الذي أوصت فيه باستخدام قواعد لجنة األمم املتحدة للقانون
التجاري الدويل بشأن الشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين
والدول((( وقواعد التحكيم (بصيغتها املنقَّحة يف عام  ،2010مع الفقرة 4
(((
الجديدة يف املادة  1بصيغتها املعت َمدة يف عام ،)2013
وإذ تُسلِّم بالحاجة إىل أحكام بشأن الشفافية يف تسوية املنازعات
التعاهدية بني املستثمرين والدول ليك تراعي املصلحة العامة التي تنطوي
عليها عمليات التحكيم تلك،
وإذ تعتقد أ َّن قواعد الشفافية تساهم مساهم ًة كبري ًة يف إنشاء إطار
التوصل إىل تسوية منصفة وف َّعالة للمنازعات املتعلقة
منسق يتيح ُّ
قانوين َّ
باالستثامر الدويل ويف زيادة الشفافية واملساءلة وتعزيز الحوكمة الرشيدة،
وإذ تشري إىل أ َّن اللجنة قد أوصت ،يف دورتها السادسة واألربعني
املعقودة يف عام  ،2013بأن ت ُط َّبق قواعد الشفافية من خالل آليات مناسبة
((( الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،الدورة الثامنة والستون ،امللحق
رقم  17والتصويب ( A/68/17و ،)Corr.1الفصل الثالث واملرفق األول.
((( املرجع نفسه ،الفصل الثالث واملرفق الثاين.
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ستهل عمالً مبعاهدات
عىل التحكيم بني املستثمرين والدول ،الذي يُ ُّ
استثامرية أُبرمت قبل تاريخ بدء نفاذ قواعد الشفافية طاملا كان ذلك
التطبيق متَّسقاً مع املعاهدات االستثامرية تلك ،وأ َّن اللجنة ق َّررت إعداد
اتفاقية تهدف إىل تزويد الدول الراغبة يف جعل قواعد الشفافية منطبقة
عىل معاهداتها االستثامرية القامئة املربمة قبل  1نيسان/أبريل  2014بآلية
ناجعة للقيام بذلك ،دون أن يرتت َّب عىل ذلك أي توقُّع بأ َّن الدول األخرى
(((
سوف تستخدم اآللية التي توفِّرها االتفاقية،
وإذ تق ّرُ بإمكانية جعل قواعد الشفافية واجبة التطبيق عىل
التحكيم بني املستثمرين والدول املستهل عمالً مبعاهدات استثامرية
مربمة قبل  1نيسان/أبريل  ،2014وهو تاريخ بدء نفاذ قواعد الشفافية،
بوسائل أخرى غري االتفاقية،
وإذ تدرك أ َّن جميع الدول واملنظامت الدولية املهتمة قد ُدعيت
إىل املشاركة يف إعداد مرشوع االتفاقية ،إ َّما بصفة أعضاء أو مراقبني،
خالل دورة اللجنة السابعة واألربعني ،وأتيحت لها فرصة كاملة للتحدث
وتقديم االقرتاحات،
وإذ تالحظ أ َّن إعداد مرشوع االتفاقية قد خضع للمداوالت
الواجبة يف اللجنة مع االستفادة من املشاورات مع الحكومات واملنظامت
الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية الدولية املهتمة باألمر،
نص مرشوع االتفاقية قد ُع ِّمم عىل
وإذ تالحظ مع االرتياح أ َّن َّ
جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وعىل املنظامت الحكومية الدولية
التي ُدعيت إىل حضور اجتامعات اللجنة بصفة مراقبني ليك تبدي
تعليقاتها عليه ،وأ َّن التعليقات الواردة ُعرضت عىل اللجنة يف دورتها
(((
السابعة واألربعني،
وإذ تحيط علامً مع االرتياح باملق َّرر الذي اتَّخذته اللجنة يف
دورتها السابعة واألربعني بعرض مرشوع االتفاقية عىل الجمعية العامة
(((
للنظر فيه،
وإذ تحيط علامً مبرشوع االتفاقية الذي وافقت عليه اللجنة،

(((

((( املرجع نفسه ،الفقرة .127
((( انظر الوثيقة  A/CN.9/813و.Add.1
((( الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،امللحق
رقم  ،)A/69/17( 17الفقرة .106
((( املرجع نفسه ،املرفق األول.
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وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة موريشيوس لعرضها استضافة
حفل توقيع االتفاقية يف بورت لويس،
 -1تثني عىل لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
إلعدادها مرشوع اتفاقية بشأن الشفافية يف التحكيم التعاهدي بني
()6
املستثمرين والدول؛
 -٢تعتمد اتفاقية األمم املتحدة بشأن الشفافية يف التحكيم
التعاهدي بني املستثمرين والدول ،الواردة يف مرفق هذا القرار؛
 -٣تأذن بتنظيم حفل فتح باب التوقيع عىل االتفاقية يُعقد يف
بورت لويس ،يف  17آذار/مارس  ،2015وتويص بأن ت ُع َرف االتفاقية باسم
«اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية»؛
ِ
ِ
ومنظامت التكامل االقتصادي اإلقليمية
الحكومات
 -٤تدعو
الراغبة يف جعل قواعد لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل بشأن
الشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول( )1قابل ًة للتطبيق
عىل إجراءات التحكيم مبوجب معاهداتها االستثامرية القامئة إىل النظر يف
أن تصبح أطرافاً يف االتفاقية.
الجلسة العامة 68
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اتفاقية األمم املتحدة بشأن الشفافية
يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول
الديباجة
إ َّن األطراف يف هذه االتفاقية،
إذ تسلِّم بقيمة التحكيم بصفته وسيلة لتسوية املنازعات التي قد
تنشأ يف سياق العالقات الدولية ،وبأ َّن التحكيم يُستخدم عىل نطاق واسع
ومتن ِّوع يف تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول،
وإذ تسلِّم أيضاً بالحاجة إىل أن يرا َعى يف األحكام املتعلقة بالشفافية
يف تسوية املنازعات التعاهدية بني املستثمرين والدول ما لعامة الناس من
مصلحة يف دعاوى التحكيم تلك،
وإذ تعتقد أ َّن قواعد الشفافية يف التحكيم التعاهدي بني
املستثمرين والدول التي اعتمدتها لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري
الدويل يف  11متوز/يوليه «( 2013قواعد األونسيرتال بشأن الشفافية»)،
والتي بدأ نفاذها يف  1نيسان/أبريل  ،2014ستسهم إسهاماً كبريا ً يف
إرساء إطار قانوين متناسق يتيح تسوية املنازعات االستثامرية الدولية
بإنصاف وكفاءة،
تنص عىل
وإذ تالحظ ضخامة عدد املعاهدات النافذة بالفعل التي ُّ
حامية االستثامرات أو املستثمرين ،وما لتشجيع تطبيق قواعد األونسيرتال
بشأن الشفافية عىل التحكيم الذي يُجرى مبقتىض تلك املعاهدات
االستثامرية املربمة بالفعل من أهمية عملية،
وإذ تالحظ أيضاً الفقرتني  2و  9من املادة  1من قواعد األونسيرتال
بشأن الشفافية،
قد اتَّفقت عىل ما ييل:

املادة  -1نطاق االنطباق
 -1تنطبق هذه االتفاقية عىل التحكيم بني املستثمرين والدول
أو منظامت التكامل االقتصادي اإلقليمية الذي يُج َرى استنادا ً إىل
معاهدة استثامرية م َربمة قبل  1نيسان/أبريل «( 2014التحكيم بني
املستثمرين والدول»).
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أي معاهدة ثنائية أو متع ِّددة
 -2يُقصد بتعبري «معاهدة استثامرية» ُّ
ً
أي معاهدة يشار إليها عموما باتفاق تجارة ح َّرة
األطراف ،مبا يف ذلك ُّ
أو اتفاق تكامل اقتصادي أو اتفاق إطاري أو تعاوين يف مجال التجارة
واالستثامر أو معاهدة استثامرية ثنائية ،تتض َّمن أحكاماً بشأن حامية
حق اللجوء إىل التحكيم
استثامرات أو مستثمرين وتعطي املستثمرين َّ
ضد األطراف املتعاقدة يف تلك املعاهدة االستثامرية.

املادة  -2انطباق قواعد األونسيرتال بشأن الشفافية
االنطباق الثنايئ أو املتع ِّدد األطراف
أي تحكيم بني
 -1تنطبق قواعد األونسيرتال بشأن الشفافية عىل ِّ
املستثمر والدولة يكون فيه امل َّد َعى عليه طرفاً مل يُ ِبد تحفُّظاً بهذا الشأن
مبقتىض الفقرة الفرعية ( 1أ) أو الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  3ويكون
فيه امل َّدعي من دولة طرف مل ت ُِبد تحفُّظاً بهذا الشأن مبقتىض الفقرة 1
(أ) من املادة  ،3سواء أُقيمت دعوى التحكيم مبقتىض قواعد األونسيرتال
للتحكيم أم ال.
عرض التطبيق املق َّدم من جانب واحد
 -2يف حال عدم انطباق قواعد األونسيرتال بشأن الشفافية مبقتىض
الفقرة  ،1تنطبق قواعد األونسيرتال بشأن الشفافية عىل التحكيم بني
املستثمر والدولة الذي يكون فيه امل َّد َعى عليه طرفاً مل يُ ِبد تحفُّظاً بشأن
ذلك التحكيم مبقتىض الفقرة  1من املادة  3ويوافق فيه امل َّدعي عىل
تطبيق قواعد األونسيرتال بشأن الشفافية ،سواء أُقيمت دعوى التحكيم
تلك مبقتىض قواعد األونسيرتال للتحكيم أم ال.
الصيغة املنطبقة من قواعد األونسيرتال بشأن الشفافية
 -3يف حال انطباق قواعد األونسيرتال بشأن الشفافية مبقتىض الفقرة
 1أو  ،2تنطبق أحدث صيغة من تلك القواعد ال يكون امل َّد َعى عليه قد
أبدى تحفُّظاً عليها مبقتىض الفقرة  2من املادة .3
الفقرة  7من املادة  1من قواعد األونسيرتال بشأن الشفافية
 -4ال تنطبق الجملة األخرية من الفقرة  7من املادة  1من قواعد
األونسيرتال بشأن الشفافية عىل دعاوى التحكيم بني املستثمرين والدول
التي تقام مبقتىض الفقرة .1
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ُحكم الدولة األَ ْوىل بالرعاية الوارد يف معاهدة استثامرية
 -5تتَّفق األطراف يف هذه االتفاقية عىل أنه ال يجوز للم َّدعي أن
يستظهر بحكم الدولة األَ ْوىل بالرعاية التامساً لتطبيق قواعد األونسيرتال
بشأن الشفافية أو تج ُّنباً لتطبيقها مبقتىض هذه االتفاقية.

املادة  -3التحفُّظات
-1

يجوز لطرف أن يعلن:

(أ) أنَّه لن يط ِّبق هذه االتفاقية عىل التحكيم بني املستثمر
والدولة مبقتىض معاهدة استثامرية معيَّنة ،تح َّدد بعنوانها وبأسامء
األطراف املتعاقدة فيها؛
(ب) أ َّن الفقرتني  1و  2من املادة  2ال تنطبقان عىل التحكيم بني
املستثمر والدولة الذي تُستخدم فيه مجموعة معيَّنة من قواعد أو إجراءات
التحكيم غري قواعد األونسيرتال للتحكيم ،ويكون فيه هو امل َّد َعى عليه؛
(ج) أ َّن الفقرة  2من املادة  2ال تنطبق يف التحكيم بني املستثمر
والدولة الذي يكون فيه هو امل َّد َعى عليه.
 -2يف حال تنقيح قواعد األونسيرتال بشأن الشفافية ،يجوز للطرف أن
يعلن ،يف غضون ستة أشهر من تاريخ اعتامد ذلك التنقيح ،أنه لن يط ِّبق
تلك الصيغة املنقَّحة من القواعد.
صك واحد .ويف ٍّ
 -3يجوز لألطراف إبداء تحفُّظات متع ِّددة يف ٍّ
صك من
كل إعالن يصدر:
هذا القبيل ،يكون ُّ
(أ)

بشأن معاهدة استثامرية مح َّددة مبقتىض الفقرة ( 1أ)؛ أو

(ب) بشأن مجموعة مح َّددة من قواعد أو إجراءات التحكيم
مبقتىض الفقرة ( 1ب)؛ أو
(ج) مبقتىض الفقرة ( 1ج)؛ أو
(د) مبقتىض الفقرة 2؛
مبثابة تحفُّظ مستقل قابل للسحب عىل نحو مستقل مبقتىض الفقرة 6
من املادة .4
 -4ال يجوز إبداء تحفُّظات فيام عدا التحفُّظات املأذون بها رصاح ًة يف
هذه املادة.
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املادة  -4صوغ التحفُّظات
أي وقت ،باستثناء التحفُّظ
 -1يجوز لطرف ما أ ْن يبدي تحفُّظات يف ِّ
تنص عليه الفقرة  2من املادة .3
الذي ُّ
 -2تكون التحفُّظات التي تُب َدى وقت التوقيع خاضع ًة للتأكيد عند
التصديق أو القبول أو اإلقرار .ويبدأ رسيان تلك التحفُّظات بالتزامن مع
يخص الطرف املعني.
بدء نفاذ هذه االتفاقية فيام ُّ
 -3التحفُّظات التي تُب َدى وقت التصديق عىل هذه االتفاقية أو قبولها
أو إقرارها أو االنضامم إليها يبدأ رسيانها بالتزامن مع بدء نفاذ االتفاقية
يخص الطرف املعني.
فيام ُّ
يخص الطرف
 -4التحفُّظ الذي يُو َد ُع بعد بدء نفاذ االتفاقية فيام ُّ
الذي أبدى ذلك التحفُّظ يبدأ رسيانه بعد اثني عرش شهرا ً من تاريخ
إيداعه ،باستثناء التحفُّظ الذي يبديه طرف مبقتىض الفقرة  2من املادة ،3
الذي يبدأ رسيانه حال إيداعه.
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ت ُو َدع التحفُّظات وتأكيداتها لدى الوديع.

ألي ٍ
طرف يبدي تحفُّظاً مبقتىض هذه االتفاقية أ ْن يسحب
 -6يجوز ِّ
أي وقت .ويودع ذلك السحب لدى الوديع ويبدأ رسيانه
تحفُّظه يف ِّ
حال إيداعه.

املادة  -5االنطباق عىل دعاوى التحكيم بني املستثمرين والدول
أي سحب لذلك التحفُّظ
أي تحفُّظ عليها أو ُّ
ال تنطبق هذه االتفاقية وال ُّ
إالَّ عىل دعاوى التحكيم بني املستثمرين والدول التي تقام بعد تاريخ بدء
النفاذ أو رسيان املفعول فيام يتعلق باالتفاقية أو بالتحفُّظ أو بسحب
كل ٍ
طرف معني.
ذلك التحفُّظ ،بخصوص ِّ

املادة  -6الوديع
عي األم ُني العام لألمم املتحدة وديعاً لهذه االتفاقية.
يُ َّ

املادة  -7التوقيع ،التصديق ،القبول ،اإلقرار ،االنضامم
 -1يُفتَ ُح باب التوقيع عىل هذه االتفاقية يف بورت لويس مبوريشيوس،
يف  17آذار/مارس  ،2015ث َّم يف مق ِّر األمم املتحدة بنيويورك بعد ذلك ،أمام
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أي (أ) دولة؛ أو (ب) منظمة تكامل اقتصادي إقليمية مك َّونة من دول
ِّ
وتكون طرفاً متعاقدا ً يف معاهدة استثامرية.
 -2تخضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار من جانب
املوقِّعني عليها.
كل الدول أو منظامت
باب االنضامم إىل هذه االتفاقية أمام ِّ
 -3يُفتَ ُح ُ
التكامل االقتصادي اإلقليمية املشار إليها يف الفقرة  1التي مل توقِّع عليها،
وذلك ابتدا ًء من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.
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ُ
صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضامم لدى الوديع.
ت ُو َد ُع

املادة  -8مشاركة منظامت التكامل االقتصادي اإلقليمية
 -1عند إيداع صك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضامم ،تبلِّغ
بأي معاهدة استثامرية تكون
منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية الوديع ِّ
طرفاً متعاقدا ً فيها ،وتح َّدد بعنوانها وأسامء األطراف املتعاقدة فيها.
 -2عندما يكون لعدد األطراف شأ ٌن يف هذه االتفاقية ،ال تع ُّد منظمة
التكامل االقتصادي اإلقليمية طرفاً يضاف إىل دولها األعضاء التي هي
أطراف يف االتفاقية.

املادة  -9بدء النفاذ
 -1يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع الصك
الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضامم.
 -2عندما تص ِّدق دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية عىل هذه
االتفاقية أو تقبلها أو تق ُّرها أو تنض ُّم إليها بعد إيداع الصك الثالث من
صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضامم ،يبدأ نفاذ هذه االتفاقية
يخص تلك الدولة أو املنظمة بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع صك
فيام ُّ
تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضاممها.

املادة  -10التعديل
ألي طرف أن يقرتح تعديالً لهذه االتفاقية بتقدميه إىل األمني
 -1يجوز ِّ
العام لألمم املتحدة .ويقوم األمني العام عندئذ بإرسال التعديل املقرتح
تبي ما إذا كانت تحبِّذ عقد
إىل األطراف يف هذه االتفاقية ،طالباً إليها أن ِّ
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مؤمتر لألطراف يك ينظر يف االقرتاح ويص ِّوت عليه .فإذا أبدى ثلث األطراف
عىل األقل ،يف غضون أربعة أشهر من تاريخ إرسال ذلك التعديل ،تحبيذه
عقد مؤمتر من هذا القبيلَ ،عقَد األمني العام ذلك املؤمتر تحت رعاية
األمم املتحدة.
 -2يبذل مؤمتر األطراف قصارى جهده للتوصل إىل توافق يف اآلراء
بشأن كل تعديل .وإذا ما استُنفدت كل الجهود الرامية إىل تحقيق توافق
اآلراء دون التوصل إىل ذلك التوافق ،فيلزم ،كمالذ أخري العتامد التعديل،
توافر أغلبية ثلثي األطراف الحارضة واملص ِّوتة يف املؤمتر.
 -3يعرض األمني العام لألمم املتحدة التعديل املعت َمد عىل جميع
األطراف ليك تص ِّدق عليه أو تقبَله أو تق َّره.
 -4يبدأ نفاذ التعديل املعت َمد بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع الصك
الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار .ويصبح التعديل ،عند
بدء نفاذه ،ملزماً لألطراف التي أبدت موافقتها عىل االلتزام به.
 -5عندما تص ِّدق دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية عىل تعديل
سبق أ ْن دخل ح ِّيز النفاذ أو تقبله أو تق ُّره ،يبدأ نفاذ ذلك التعديل
يخص تلك الدولة أو املنظمة بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ِّ
صك
فيام ُّ
تصديقها أو قبولها أو إقرارها.
أي دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصبح طرفاً يف هذه
-6
ُّ
االتفاقية بعد بدء نفاذ التعديل ت ُعترب طرفاً يف االتفاقية بصيغتها املع َّدلة.

املادة  -11االنسحاب من هذه االتفاقية
أي وقت بتوجيه
ألي طرف أ ْن ينسحب من هذه االتفاقية يف ِّ
 -1يجوز ِّ
إشعار رسمي إىل الوديع .ويبدأ رسيان االنسحاب بعد اثني عرش شهرا ً من
تلقِّي الوديع ذلك اإلشعار.
 -2يستم ُّر انطباق هذه االتفاقية عىل دعاوى التحكيم بني املستثمرين
والدول التي تقام قبل بدء رسيان االنسحاب.
ُح ِّررت هذه االتفاقية يف أصل واحد تتساوى نصوصه اإلسبانية
واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف الح ِّجية.
وإثباتاً ملا تَقدَّ م ،قام املف َّوضون املوقِّعون أدناه ،املخ َّولون حسب
األصول من ِقبل حكوماتهم ،بالتوقيع عىل هذه االتفاقية.
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