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"اتفاقية ابسم  عرف أيضا  التسوية الدولية املنبثقة من الوساطة، اليت ت   اتفاقية األمم املتحدة بشأن اتفاقاتتنطبق  
على اتفاقات التسوية الدولية املنبثقة من الوساطة، اليت تربمها  ،("تفاقية"االأو  "سنغافورة"اتفاقية ) "وساطةال بشأنسنغافورة 

من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية املنبثقة من  إطارا  م وحَّدا  وفعَّاال   وتوفر االتفاقية األطراف لتسوية منازعة جتارية.
اتفاقية االعرتاف  ابإلطار الذي توفره هٌ وهو إطاٌر شبي ؛طراف من االحتجاج بتلك االتفاقاتمن أجل متكني األو الوساطة، 

 قرارات التحكيم. بشأن( "اتفاقية نيويورك"( )١٩٥٨بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها )نيويورك، 
يف الرتويج للوساطة ابعتبارها و سنغافورة لكي تصبح أداة أساسية يف تيسري التجارة الدولية صيغت اتفاقية قد و  

مة وواجبة ل إليها األطراف ملز  التسوية اليت يتوصَّ أن تصبح االتفاقية وتكفل  طريقة بديلة وفعالة لتسوية املنازعات التجارية.
 الوصول إىل العدالة وسيادة القانون.س بل يف تعزيز  فتسهم من مث ،ٍط وموحَّدإلجراٍء مبسَّ ا  اإلنفاذ وفق
تنشئ  حيث ،ابملرونة تتميَّزفهي  عدة مزااي.ب ،حتسن الكفاءة يف تسوية املنازعاتهنا أبعروفة امل ،لوساطةاتتسم و  

وغري القانونية أيضا ،  وميكنها مناقشة املسائل القانونية ،اتفاقها معا  وتعمل بناء على  اإلجرائية اخلاصة هبا،األطراف عمليتها 
، فإنه قد هاوشواغل م ليناسب احتياجات األطرافاإلجراء مصمَّ  وألنَّ  .فيما بينها ميكنها إجياد احلل األنسب للمنازعةكما 

 .التقاضيللوقت واملوارد من  يكون أقل استهالكا  
لإلنفاذ عرب احلدود التفاقات التسوية املنبثقة  وجود إطار فعَّال ومتناسقعدم  كانسنغافورة،  اتفاقية وحىت اعتماد  

عمدت األمم املتحدة هلذه احلاجة  وتلبية  الوساطة.  سبيل اللجوء إىل يعرتض هو التحدي الشائع الذكر الذي من الوساطة
 ويتَّسم قواعدالنظام جتاري عاملي قائم على  تطويرتفاقية يف تساهم االويف هذا السياق،  سنغافورة. ىل وضع واعتماد اتفاقيةإ

 .(١٦اهلدف  وبصفة رئيسية منها)تنفيذ أهداف التنمية املستدامة،  ابلنضج
  

  
الدول أو منظمات اليت جيب على معلومات عن االتفاقية وكذلك عن اإلجراءات  النشرة اإلعالمية هذهم قد   تو  

أو التصديق عليها أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو  على االتفاقية من أجل التوقيع هاالتكامل االقتصادي اإلقليمي أن تتبع
 ؛ اإلقرار وأالقبول  وأالتصديق  ‘2‘ ؛التام التفويض ‘1‘وتتضمن املرفقات مناذج صكوك ملا يلي:  .يهااالنضمام إل

 سحب التحفُّظ، وميكن إيداع هذه الصكوك لدى األمني العام لألمم املتحدة.  ‘5‘التحفُّظ؛  ‘4‘االنضمام؛  ‘3‘

 الوساطةاتفاقية سنغافورة بشأن 
 إطار ُموحَّد وفعَّال التفاقات التسوية الدولية

 املنبثقة من الوساطة

 تيسري التجارة الدوليةيف  من االتفاقية األساسيةتتمثل األهداف 
 تسوية املنازعاتيف  الوساطةوالرتويج للجوء إىل 

 التجارية عرب احلدود.
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هبدف تزويد الدول ومنظمات التكامل  ٢٠١٨يف كانون األول/ديسمرب  العامة االتفاقية   اجلمعية  اعتمدت  

يف  األطراف والسماح ألي   طرف مننفاذ اتفاقات التسوية املنبثقة من الوساطة إلعابر للحدود طار إباالقتصادي اإلقليمي 
 ابالحتجاج ابتفاق التسوية.االتفاقية 
تطبيق على إىل االتفاقية، ، لدى انضمامها ("الطرف") يميتوافق الدولة أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقلو  

 .(من االتفاقية ١املادة االتفاقية على اتفاقات التسوية الدولية املنبثقة من الوساطة )
حق  على التفاقية، وكذلكاب املشمولةاملتعلقة إبنفاذ اتفاقات التسوية  التزامات األطرافوتنص االتفاقية على  

دد اآلليات اإلجرائية اليت ميكن اتباعها إذا كانت حيجيوز لكل طرف أن و  يف االحتجاج ابتفاق التسوية. املنازعةالطرف يف 
 .(من االتفاقية ٣املادة نص على أي شرط )تاالتفاقية ال 

بق على اتفاقات التسوية نطتال  ا(، ألهنمن االتفاقية ١املادة ) االستثناءات من نطاق االتفاقيةوجتدر اإلشارة إىل  
بقانون  تتعلقأو  ،ك ألغراض شخصية أو عائلية أو منزليةفيها املستهل   يرتبط غرض تسوية منازعة انشئة من معامالٍت لاملربمة 

 حكما   اابعتبارهاتفاقات التسوية اليت تكون واجبة اإلنفاذ  وت ستثىن من نطاق االتفاقية أيضا   األسرة أو املرياث أو العمل.
، املربمة حاليا  أو مستقبال  ب التداخل احملتمل مع االتفاقيات جتنُّ هواألخري  االستثناءالغرض من هذا و  أو قرار حتكيم. اقضائي  

 ابألحكام( واملشروع األويل لالتفاقية املعنية ٢٠٠٥االتفاقية املتعلقة ابتفاقات اختيار احملكمة )و وهي اتفاقية نيويورك، 
 مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص. لدىقيد اإلعداد  ،قضائيةال

األطراف املتنازعة إىل إذ تقدم  إىل اتفاق تسوية مبوجب االتفاقية بسيطة. االستناد بشأن الشكلية جراءاتواإل 
جيوز للسلطة و  من الوساطة. منبثقاألدلة اليت تثبت أن اتفاق التسوية و األطراف  بتواقيع السلطة املختصة اتفاق التسوية ممهورا  

 ٤املادة ) املختصة أن تطلب أيَّ مستند الزم من أجل التحقُّق من أنَّ املقتضيات اليت تنص عليها االتفاقية قد است وفيت
 .(من االتفاقية

أن ترفض  للمحكمة جتيزاليت  ألسبابابقائمة شاملة االتفاقية  توفراتفاقية نيويورك،  النهج املتبع يف وعلى غرار 
 .(من االتفاقية ٥املادة منح تدابري انتصافية )

فيما  ‘2‘ ؛عدم قدرهتاألطراف، اب يتعلقفيما  ‘1‘ثالث فئات رئيسية، على النحو التايل:  يف األسباب تلك وميكن تصنيف
ذت، أو ف   التزامات قد ن    كونه يتضمنأو  ، ل الحقا  د   أو ع   ،غري ملزمأو ا، ليس هنائي   كونهيتعلق ابتفاق التسوية، بطالنه، أو  

يتعلق فيما  ‘3‘ لشروط اتفاق التسوية؛ خمالفا   من شأنه أن يكونليست واضحة ومفهومة، أو أن منح سبل االنتصاف 
 .الوسيط وحيادهستقالل ابأو  املتَّخذ ابإلجراءإبجراءات الوساطة، مسائل اإلجراءات القانونية الواجبة املتعلقة 

د  د  انتعلق هذيو  ، من تلقاء نفسها، منح االنتصاف.أْن ترفض استنادا  إليهما جيوز للمحكمة إضافيني سببنياالتفاقية  وحت 
 العام. للنظام ا  املنازعة غري قابل للتسوية ابلوساطة أو خمالف موضوع بكون السببان

الغرض ويتحقق هذا  .القضاايمن ممكن أكرب عدد يف  هامنح االنتصاف مبوجبعلى تشجيع الوتسعى االتفاقية إىل  
أكثر  وفر نظاما  ت اليتعاهدات املأو  القواننيتطبيق  ،اتفاق التسوية االستناد إىل فيه ي راد الذي ،البلدستمر يف ين أبابلسماح 

 .(من االتفاقية ٧املادة االتفاقية ) النظام الذي توفره من مالءمة

 ت عامة عن االتفاقيةمعلوما -أوالا 
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هذه  وبذلك يستبعد من نطاق تطبيق، يبدي حتفظا  أن على املرونة حبيث جتيز ألي طرف فيها االتفاقية تنطوي و  
عن  ابلنيابةشخص يتصرف  من أجهزته احلكومية أو أيُّ  ي  فيها، أو اليت يكون أ ا  طرف يكوناالتفاقية اتفاقات التسوية اليت 

د يف اإلعالن.احمل إىل املدىتلك األجهزة طرفا  فيها،  أيٍ  من  هذه االتفاقية أنأيضا  وجيوز ألي   طرٍف يف االتفاقية أن يعلن  دَّ
وتوفر االتفاقية القدر الالزم من املرونة من خالل  تتفق عليه أطراف اتفاق التسوية بشأن تطبيقها. يف حدود ما إال ال تنطبق

، الحقا   أيُّ حتفُّظ عليها قية والال تنطبق هذه االتفا. و (من االتفاقية ٨املادة )وسحبها  التحفُّظات حتديد مدة زمنية إلبداء
 .من االتفاقية( 9)املادة  االتفاقية يفاملعين خيص الطرف فيما  بعد اتريخ بدء نفاذ االتفاقيةعلى اتفاقات التسوية املربمة  إال
  

   

  
 التوقيع -فأل

 
 املتحدة يف نيويورك، وبعد ذلك يف مقر األمم 2019آب/أغسطس  ٧ ي فتح ابب التوقيع على هذه االتفاقية يف سنغافورة يف

 .(من االتفاقية (1) 11 املادة)
 توقيعالوظائفهم، صالحيات حبكم ، ، حيق لرؤساء الدول أو رؤساء احلكومات أو وزراء اخلارجيةاملستقرَّةللممارسة الدولية  وفقا  و 

أما املمثلون اآلخرون  هلذا الغرض. اتم دون احلاجة إىل تقدمي صك تفويض ابلنيابة عن دوهلم مناملعاهدات املتعددة األطراف  على
عن إحدى  ا  كون صادر يوجيب أن  ،ناسبامل التام تفويضالصك فيجب أن يكون لديهم التوقيع على االتفاقية يعتزمون  نالذي

أو منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي لدول وينبغي لة. التفاقيا على توقيعال بعينه ملمثلٍ  هذه السلطات، اليت جتيز صراحة  
م، الراغبة يف التوقيع على االتفاقية،  إىل قسم املعاهدات  املطلوب مسبقا   التام من صك التفويض ا  حسب االقتضاء، نسخأن تقد  

 Treaty Section, Office of Legal )العنوان:يف الوالايت املتحدة األمريكية التابع ملكتب الشؤون القانونية، يف مقر األمم املتحدة 

Affairs, at United Nations Headquarters, 2 UN Plaza – 323 E 44th street, Room DC2-0520, New York, NY 10017, 

United States of America .  :الفاكس رقم ،+1-212-963-5047رقم اهلاتف: 
 .(hamdyd@un.org، guevarah@un.org :الربيد اإللكرتوين، +3693-963-212-1

 فوائد االتفاقية
 ، مثل:مجَّةاستخدام الوساطة بفوائد يعود 

 ؛تقليل احلاالت اليت تفضي فيها املنازعة إىل إهناء العالقة التجارية -
 األطراف التجارية؛ جانبتيسري إدارة املعامالت الدولية من  -

 حتقيق وفورات يف إقامة العدالة من جانب الدول. -

 يتيح التوصل إىل تسوية منصفة وفعالة ملنازعات االستثمار الدولية. متناسقتفاقية يف إنشاء إطار قانوين وتسهم اال
ليقني واالستقرار يف هذا اإلطار، مما ل لزما ، ضماان  إضافي ام   دولي ا صك اكوهنا بتضيف هذه االتفاقية، وف وس

 يسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
 

 إجراءات االنضمام إىل االتفاقية -اثنياا 

mailto:hamdyd@un.org
mailto:hamdyd@un.org
mailto:guevarah@un.org
mailto:guevarah@un.org
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فيها يف  اعتزامها أن تصبح طرفا  عن  ، لدى توقيعها على االتفاقية،اإلقليميالدولة أو منظمة التكامل االقتصادي تعرب و 
متتنع عن التصرُّف أن  أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقليميالتوقيع على االتفاقية، جيب على الدولة  وحاملا يتم املستقبل.

اتفاقية فيينا من  18)انظر املادة  النفاذقبل دخوهلا حي  ز  ل موضوع االتفاقية أو الغرض منهاعط   على أي حنو من شأنه أْن ي
 .(١٩٦٩لقانون املعاهدات، 

القيام ابلرتتيبات وينبغي  على االتفاقية يف أي وقت. توق  عأن  اإلقليمي دولة أو منظمة للتكامل االقتصادي ي   جيوز ألو 
ويف حني أن . أعاله(الواردة علومات االتصال م)انظر  القانونيةملكتب الشؤون قسم املعاهدات التابع للتوقيع مع  الالزمة

 مسمى. إىل أجل غري هذه االتفاقية مفتوحٌ مفتوحة، إال أن ابب التوقيع على توقيع البعض املعاهدات ال ترتك فرتة 
  

 (االنضمام وأ اإلقرار وأالقبول  وأالتصديق االلتزام ) املوافقة على -ابء

 

 

 

 

هتيئ االتفاقية للدول إمكانية التعبري عن موافقتها على االلتزام ابالتفاقية ابلتوقيع رهنا  ابلتصديق أو          
القبول أو اإلقرار. والنص على التوقيع رهنا  ابلتصديق يتيح للدول الوقت الالزم اللتماس املوافقة على االتفاقية 

أي   تشريعات الزمة لتنفيذ االتفاقية حمليا  قبل االضطالع على الصعيد الدويل على الصعيد احمللي، وسن   
 .اباللتزامات القانونية اليت تقضي هبا االتفاقية

وال ينبغي اخللط بني التصديق على الصعيد الدويل، الذي يبني للمجتمع الدويل التزام دولة ما أبداء           
يق على الصعيد الوطين الذي قد يكون مطلواب  من الدولة االلتزامات اليت تقضي هبا معاهدة ما، والتصد

االضطالع به وفقا  ألحكامها الدستورية اخلاصة قبل إبداء املوافقة على االلتزام دوليا . وجيب أن يكون 
التصديق على الصعيد الوطين، حيثما كان مطلواب ، وفقا  لدستور الدولة، وأن يكون التصديق على الصعيد 

 (.٢يق إيداع صك التصديق أو القبول أو اإلقرار )انظر أدانه واملرفق الدويل عن طر 
 يُّ الدولة، أو وزير اخلارجية )أو أ االنضمام رئيس   وأ اإلقرار وأالقبول  وأصكوك التصديق  علىيوق  ع جيب أن  

أو شخص يتمتع بتفويض كامل هلذا الغرض، أصدرته إحدى السلطات  حاليا   هذا املنصب يتصرف مبوجبشخص آخر 
الدولة أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي  تودعهاإال عندما  انفذة املفعولهذه الصكوك  تصبحوال املذكورة أعاله(. 

 ويضطلع. ( من االتفاقية(٤) ١١و ١٠ املاداتنتفاقية )وديعا  هلذه االبصفته  عنيَّ األمني العام لألمم املتحدة، الذي ي   لدى
. اليت يتوالها األمني العام مبهام الوديع أعاله( الواردة قسم املعاهدات يف مكتب الشؤون القانونية )انظر معلومات االتصال

، ابللغتني عملي احينما يكون ذلك ممكنا  على سبيل اجملاملة ترمجات،  قليمياإل االقتصادي لتكاملاالدولة أو منظمة  وتوفر
وجه  على جتهيز الصك يضمنمن شأن ذلك أن ف بلغات أخرى. للصكوك الصادرة، يهماتأو كل اإلنكليزية أو الفرنسية

 السرعة.
  

 بدء النفاذ -جيم

 (٢) ١١وفقاً للمادة 

"تخضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار من جانب الموق ِّعين 

 .عليها"
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أو  اإلقرار وأالقبول  وأيبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد ستة أشهر من إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق  
 (. ( من االتفاقية1) 14املادة ) االنضمام

 تقرُّهاأو  تقبلها على هذه االتفاقية أو اليت تصد  ق التكامل االقتصادي اإلقليمي أما بشأن مجيع الدول األخرى أو منظمات
من جانب  صكالنفاذ هذه االتفاقية بعد ستة أشهر من اتريخ إيداع  فسوف يبدأإليها بعد إيداع الصك الثالث،  تنضم أو

 .الدولة املعنية أو منظمة التكامل االقتصادي املعنية
  

 التحفُّظات -دال
 تلكظات فيما عدا حتفُّ . وال ي سمح إببداء ( )أ( و)ب(١) ٨مبوجب املادة ظات التحفُّ بعض إبداء االتفاقية  جتيز 

 . (( من االتفاقية٢) ٨ املادة) ( )أ( و )ب(١) ٨يف املادة  املأذون هبا صراحة  
 

 التحفُّظات إيداع
شخص آخر  ي   أمن رئيس الدولة، أو رئيس احلكومة، أو وزير الشؤون اخلارجية )أو  موقَّعا  عليهاجيب أن تكون التحفُّظات 

 ، بوصفه الوديعاألمني العام رمسي ا(. وي بلَّغ اتم ، أو شخص لديه تفويضابلتصرُّف يف ذلك املنصب يف ذلك الوقتحيل حمله 
 وميكن أن تودع، هبذه التحفُّظات. يتوالها( يتال)الذي يضطلع قسم املعاهدات التابع ملكتب الشؤون القانونية ابملهام 

 .(( من االتفاقية٣) ٨املادة يف أي وقت ) التحفُّظات
 

 األثر -قبول التحفُّظات واالعرتاض عليها 
بدأ وي، هاإقرار  وأ اقبوهل وأ على االتفاقية التصديق لدى ،التوقيع على االتفاقية وقتيف ى بد  اليت ت   ،التحفُّظاتينبغي أتكيد 

 .(( من االتفاقية٣) ٨املادة خيص الطرف املعين )فيما  ابلتزامن مع بدء نفاذ االتفاقية اتظالتحفُّ  تلكسراين 
 سرايهناأو االنضمام إليها، فيبدأ  إقرارهاوقت التصديق على هذه االتفاقية أو عند قبوهلا أو  اليت ت بدى يف التحفُّظات أما

 .(( من االتفاقية٣) ٨املادة ) ابلتزامن مع بدء نفاذ االتفاقية الطرف املعين خيصُّ فيما 
 

 سحب التحفُّظات
ويبدأ  األمني العام، بوصفه الوديع،جيوز ألي   طرف أن يسحب حتفُّظه يف أي   وقت. وي ود ع سحب  ذلك التحفُّظ لدى 

 .(االتفاقية( من ٥) ٨املادة ) سراينه بعد ستة أشهر من إيداعه
كل إعالن   دي عصك، هذا الويف  متعددة يف صك واحد.ات حتفُّظ( من االتفاقية، جيوز لألطراف إبداء ٣) ٨للمادة  ووفقا  
 للسحب على حنو مستقل. قابال   مستقال   ا  حتفُّظ

، اتتحفُّظوال ،املوافقة على االلتزام، وبدء النفاذو  ،ابملتطلبات القانونية للتوقيع يتعلقفيما  ملزيد من املعلوماتالطالع على ال
قسم املعاهدات يف مكتب الشؤون القانونية ابألمم املتحدة، املتاح على  أعده ذيرجى الرجوع إىل دليل املعاهدات، الي  

 :(https://treaties.un.orgشبكة اإلنرتنت يف جمموعة معاهدات األمم املتحدة )
https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/Arabic.pdf 

  

https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
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 اتم تفويض صكمنوذج  -املرفق األول 
    

 رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية عليه )يوق ِّع
 (أو ممثل منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي

    
 صك تفويض اتم

                                   

 ]اسم ولقب رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية / ممثل منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي[، أان

بشأن اتفاقات التسوية الدولية املنبثقة من على اتفاقية األمم املتحدة  ابلتوقيع]االسم واللقب[  الصك أُفو ِّض مبوجب هذا
 ./ اسم منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي[ حكومة ]اسم الدولة ابلنيابة عنرة يف نيويورك يف ]التاريخ[ رَّ ، احملالوساطة

 [.التاريخح ر  ر يف ]املكان[ يوم ]

 ]التوقيع[
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 إقرارتصديق أو قبول أو  صكمنوذج  -املرفق الثاين 
    

 رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية عليه )يوق ِّع
 (أو ممثل منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي

    
 ]تصديق / قبول / موافقة[

                                   

 ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية املنبثقة من الوساطة قد اعت مدت يف نيويورك يف ]التاريخ[ نَّ إحيث 

قتصادي )اسم الدولة( / اسم منظمة التكامل اال حكومة] ابلنيابة عناالتفاقية املذكورة قد مت التوقيع عليها  نَّ إوحيث 
 اإلقليمي[ يف ]التاريخ[،

/ ممثل منظمة التكامل االقتصادي  ، أان ]اسم ولقب رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجيةعلى ذلك فإنين ءا بنا
سالفة البعد أن درست االتفاقية  ( / اسم منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي[،اسم الدولة)حكومة ][ أعلن أن اإلقليمي

 إبعمال ما نصت عليه من أحكام وتنفيذها. وتتعهد خملصة   فاقية املذكورةاالت[ هذه تقرُّ الذكر، ]تصد  ق على، تقبل، 

 يف ]املكان[ يوم ]التاريخ[. ا[ هذاإلقرار]التصديق، القبول،  على صك ، فقد وقَّعت  وإثبااتا لذلك

 
 ]التوقيع[
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 انضمام صكمنوذج  -املرفق الثالث 
    

 رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية عليه )يوق ِّع
 (أو ممثل منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي

    
 انضمام
                                  

 قد اعت مدت يف نيويورك يف ]التاريخ[، اتفاقية األمم املتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية املنبثقة من الوساطة نَّ حيث إ

/ ممثل منظمة التكامل االقتصادي  ، أان ]اسم ولقب رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجيةعلى ذلك فإنين ءا بنا
 سالفةالبعد أن درست االتفاقية  ( / اسم منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي[،اسم الدولة)حكومة ][ أعلن أن اإلقليمي
 إبعمال ما نصت عليه من أحكام وتنفيذها. وتتعهد خملصة   االتفاقية املذكورةهذه  تنضم إىلالذكر، 

 يف ]املكان[ يوم ]التاريخ[. ااالنضمام هذ على صك ، فقد وقَّعت  وإثبااتا لذلك

 
 ]التوقيع[
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 حتفُّظ صكمنوذج  -املرفق الرابع 
    

 رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية عليه )يوق ِّع
 (أو ممثل منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي

    
 )جيوز لألطراف أن تبدي حتفُّظات متعددة يف صك واحد(

    
 ]حتفُّظ[
                                  

 ]اسم ولقب رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية / ممثل منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي[، أان

 / التايل التحفُّظ تبديحكومة )اسم الدولة( / اسم منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي[ ]أن  ا الصكأعلن مبوجب هذ
اتفاقية األمم املتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية ( )ب([ من 1( )أ(/ )1) 8]املادة بشأن املادة  يةالتحفُّظات التال

 :املنبثقة من الوساطة

 

 
 ، وضعت  توقيعي وختمي أدانه.وإثبااتا لذلك

 ح ر  ر يف ]املكان[ يوم ]التاريخ[.
 ]التوقيع واللقب[
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 حتفُّظات / سحب حتفُّظ صكمنوذج  -املرفق اخلامس 
    

 رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية عليه )يوق ِّع
 (أو ممثل منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي

    
 ظاتحتفُّ  / سحب حتفُّظ

                                  

قت على،  نَّ إحيث   ، قبلت، انضمت إىل[أقرَّت]حكومة )اسم الدولة( / اسم منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي[ ]صدَّ
 يف ]التاريخ[، اتفاقية األمم املتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية املنبثقة من الوساطة

، إقرارلدى ]التصديق على،  أبدت ]حكومة )اسم الدولة( / اسم منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي[ قد نَّ إوحيث 
 من االتفاقية،]....[  حتفُّظا / حتفُّظات على املادة/ املواد قبول/ االنضمام إىل[

منظمة التكامل االقتصادي / ممثل  ، أان ]اسم ولقب رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجيةعلى ذلك فإنين ءا بنا
 الدولة( / اسم منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي[، بعد أن أعادت النظر يف التحفُّظ[، أعلن أن ]حكومة )اسم ياإلقليم

 [.]....[: التالية اتالتحفُّظ][ التحفُّظ/ تلك التحفُّظات ]ذلك الصك هذاالتحفُّظات املذكورة، تسحب مبوجب  /املذكور 

 ، وضعت  توقيعي وختمي أدانه.وإثبااتا لذلك

 ]املكان[ يوم ]التاريخ[.ح ر  ر يف 
 ]التوقيع واللقب[

 


