األونسيرتال جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

نبذة األونسيرتال عن السوابق القضائية

النبذة هي تجمي ٌع لسوابق قضائية من واليات قضائية مختلفة
معي .وتساعد نبذات
يحلِّل االتجاهات يف تفسري نص قانوين َّ
األونسيرتال عىل فهم النص فهامً وافياً ،وتش ِّجع عىل تفسريه
تفسريا ً مو َّحدا ً.
نبذة األونسيرتال عن السوابق القضائية املستندة إىل اتفاقية
األمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع (اتفاقية البيع)

حقائق عن
ملزيد من املعلومات
لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (األونسيرتال)

مركز فيينا الدويل

United Nations Commission on International Trade Law
)(UNCITRAL

نرشت األونسيرتال نبذة عن السوابق القضائية املستندة إىل اتفاقية
البيع ،تستعرض تفسري االتفاقية عىل نطاق العامل استعراضاً واضحاً
ومقتضباً وموضوعياً .ويُقصد من النبذة أن ت ُِّبي تط ّور السوابق
القضائية املستندة إىل اتفاقية البيع؛ ولذا سوف ت َص ُد ُر تحديثاتٌ
ُشت أحدث نسخة من النبذة يف عام  .2012وتشري
دوري ٌة لها .وقد ن ِ َ
النبذة إىل السوابق القضائية املبلَّغ عنها يف نظام «كالوت» وكذلك
إىل مصادر أخرى للسوابق القضائية .وهي متاحة مجاناً ،وبلغات
األمم املتحدة الست عىل الرابط التايل:

الفاكس+(43) (1) 26060-5813 :

www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/digests.html

تفضَّ لوا بزيارة

نبذة األونسيرتال عن السوابق القضائية املستندة إىل قانون
األونسيرتال النموذجي بشأن التحكيم التجاري الدويل
نرشت األونسيرتال أيضاً يف عام  ،2012نبذة عن السوابق القضائية
املستندة إىل قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التحكيم التجاري
الدويل .وت ُحيل النبذة إىل النصوص الكاملة للقرارات املذكورة يف
خالصات «كالوت» كام تشري أيضاً إىل استشهادات أخرى .وتتض َّمن
إشار ٍ
ات إىل أكرث من  700قضية من  37دولةً .وهي متاحة مجاناً
عىل الرابط التايل:

Vienna International Centre
P.O. Box 500
A 1400 Vienna, AUSTRIA

كالوت

السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيرتال
قاعدة بيانات قانونية لقرارات املحاكم وهيئات
التحكيم الصادرة يف مختلف أنحاء العامل
استناد ًا إىل نصوص األونسيرتال
لقد أصبحت نصوص األونسيرتال عنرص ًا جوهري ًا
يف القانون التجاري الدويل

الهاتف+(43) (1) 26060-4060 :

الربيد اإللكرتوينuncitral@uncitral.org :

موقع األونسيرتال عىل شبكة اإلنرتنت

www.uncitral.org

وقاعدة بيانات «كالوت» عىل الرابط التايل:

http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.
do?&lng=ar

وملزيد من املعلومات عن نظام «كالوت» وعن كيفية تقديم
املساهامت الطوعية ،يرجى االتصال بنا عىل العنوان التايل:

clout@uncitral.org

www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/digests.html
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األمم املتحدة

السوابق القضائية املستندة
إىل نصوص األونسيرتال

إنَّ وجود «نظام تجاري مفتوح ومق َّنن وميكن التن ّبؤ به وال
ويصح
متييز فيه» هو عنرص جوهري لضامن تنمية البلدان.
ُّ
هذا خصوصا عند مناسقة املعايري القانونية الوطنية واإلقليمية،
حتى يتمكّن التجار عىل الصعيد الدويل من الرجوع إىل قانون
يفهمونه جميعا ،ويتَّسم بالحياد (أي ال يفرض معاملة تختلف
باختالف الوالية القضائية) ،ويع ِّزز إمكانية التن ّبؤ .وقد ُعهد
إىل األونسيرتال ،وهي الهيئة القانونية املحورية ملنظومة األمم
منسقة
املتحدة يف مجال قانون التجارة الدويل ،بوضع صكوك ّ
من هذا القبيل للقانون التجاري.
والتفسري املو َّحد لهذه الصكوك رضوري لتنفيذها تنفيذا ف َّعاالً
عىل نطاق العامل .وهو يتطلَّب أن تتاح للمحاكم وهيئات
التحكيم الوطنية ،وكذلك لرجال القانون ،أدوات مناسبة
لتفسري النصوص بالرجوع إىل قواعد دولية ،بدالً من مفاهيم
وتقاليد قانونية داخلية رصفة .ومن ث َّم ،فإنَّ إمكانية الوصول
إىل املعلومات عن كيفية تطبيق النصوص يف مختلف الواليات
القضائية يف العامل تكتيس أهمية بالغة .غري أنَّ إمكانية الوصول
هذه ليست ميسورة املنال عىل الدوام.
وقد ُص ِّمم نظام «كالوت» يف عام  1988ملعالجة هذه املشكلة
وتيسري تفسري نصوص األونسيرتال وتطبيقها بصورة مو َّحدة،
من خالل جمع املعلومات عن القرارات القضائية والتحكيمية
وييس نظام
ذات الصلة يف البلدان التي تطبِّق تلك النصوصِّ .
«كالوت» توزيع تلك املعلومات عىل نطاق واسع ،مام ميكِّن
املستعملني من أخذ قرارات القضاة واملحكَّمني الصادرة يف بلدان
غري بلدانهم بعني االعتبار ،ويش ِّجعهم عىل ذلك ،ويع ّزز بالتايل
الوعي الدويل بتلك النصوص.
لكل من:
ونظام «كالوت» هو مورد مفيد ٍّ
• األخصائيني املامرسني
• األكادمييني
• األوساط التجارية
• الطالب

قاعدة بيانات نظام «كالوت»

تتيح قاعدة بيانات «كالوت» طريقة سهلة االستعامل للبحث
عم يزيد عىل  1 300خالصة من  44بلدا ً .وعادة ما تضاف إليها
َّ
خالصات جديدة كل شهر.
ويُتاح للمستعملني وصول رسيع وسهل إىل:
• معلومات عن قرارات ات ُّخذت يف واليات قضائية مختلفة
•
أي ملخَّصات وجيزة ،تسلِّط الضو ّء عىل مسائل
	خالصاتْ ،
رئيسية يف تطبيق نصوص األونسيرتال ذات الصلة وتفسريها
• نصوص كاملة للقرارات بلغتها األصلية
ميكن الوصول إىل قاعدة البيانات ،املتاحة بلغات األمم املتحدة
الرسمية الست (اإلسبانية واإلنكليزية والصينية والعربية
والفرنسية والروسية) ،مجاناً ودون قيود عىل الرابط التايل:
.www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do?lng=ar
وتتض َّمن قاعدة البيانات سوابق قضائية تتعلق بالصكوك التالية:
•
	اتفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها (نيويورك،
«( )1958اتفاقية نيويورك»)
•
	اتفاقية فرتة التقادم يف البيع الدويل للبضائع (نيويورك،)1974 ،
وبصيغتها املعدلة (فيينا«( ،)1980 ،اتفاقية التقادم»)
•
	اتفاقية األمم املتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ،
«( )1978قواعد هامبورغ»)
•
	اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع (فيينا،
«( )1980اتفاقية البيع»)
•
	قانون األونسيرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل ()1985
• قانون األونسيرتال النموذجي للتحويالت الدائنة الدولية ()1992
•
	اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت املستقلة وخطابات
االعتامد الضامنة (نيويورك)1995 ،
•
	قانون األونسيرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية ()1996
•
	قانون األونسيرتال النموذجي بشأن اإلعسار عرب الحدود ()1997
•
	اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باستخدام الخطابات اإللكرتونية
يف العقود الدولية (نيويورك)2005 ،

املساهمون يف نظام «كالوت»

املراسلون الوطنيون
يشكِّل املراسلون الوطنيون شبكة دولية من خرباء تع ِّينهم الدول
األطراف يف اتفاقيات األونسيرتال أو التي س َّنت ترشيعات تستند
إىل قوانني األونسيرتال النموذجية .وهم العمود الفقري لنظام
«كالوت» .إذ يجرون بحوثاً بشأن السوابق القضائية الوطنية
ويع ّدون الخالصات التي تنرش يف نظام «كالوت».
املساهامت الطوعية
وتتول
ّ
املساهامت الطوعية بخالصات هي أيضاً موضع ترحيب.
أمانة األونسيرتال استعراض هذه املساهامت وتَبُ ُّت يف أمر نرشها
باالتفاق مع املراسلني الوطنيني .وتو ُّد األمانة أن تش ِّجع املؤسسات
األكادميية والجامعات وأساتذة القانون واألخصائيني املامرسني
عىل توفري الدعم املبارش لنظام «كالوت» بتقديم معلومات عن
السوابق القضائية ذات الصلة.
كيف ميكنكم أن تسهموا؟
أرسلوا إلينا خالصات موجزة ،بإحدى لغات األمم املتحدة
الرسمية الست ،لقرارات صادرة عن محاكم أو هيئات تحكيم
تتول
تفس ما اعتمده بلدكم من نصوص األونسيرتال .وسوف ّ
ِّ
ستتول نرشها يف
ّ
األمانة تنقيح الخالصات وفهرستها ،كام
سلسلة «كالوت» .وسوف يُد َرج يف الخالصة إقرار رسمي بأنها
مساهمة منكم.
وللحصول عىل مزيد من املعلومات ،يرجى زيارتنا عىل الرابط
التايل.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law.html :

