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في شأن
انضما دولة اإلمارات العسربية املتحدة إلتفاقية نيميمرك
لالعتراف بقسرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلماراتالعسربية املتحدة،
بعد اإلطالع على الدوتمر،
وعلى القانمن اإلتحادي رقم ( )1لسنة  ،1972بشأن اختصاصات المزارات وصالحيات المزراء
والقمانين املعدلةله،
وبناء على ما عسرضه وزيسر الخارجية ،وممافقة مجلس المزراء ،وتصديق املجلس األعلى لإلتحاد،
رومنا بما هم آت:
املادةاألولى
ووفق على انضما دولة اإلمارات العسربيةاملتحدة التفاقية نيميمرك لالعتراف بقسرارات التحكيم
األجنبية وتنفيذها ،واملسرفق نصها.
املادةالثانية
على وزيسر الخارجية تنفيذ هذا املسروم  ،وينشسرفي الجسريدة السرومية.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولةاالمارات العربية املتحدة
صدر بتاريخ  17جمادي األولى  1427هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

اتفاقية نيويورك لالعتراف بأحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها*
املادة األولى
 .1تنطبق ه ــذت االتف ــاقي ــة على االعتراف بقسرارات التحكيم وتنفي ــذه ــا م ص ـ ـ ـ ـ ــدرت ه ــذت
القسرارات في أراض ـ ـ ـ ــلد دولـة خالف الـدولـة ال د يطلـق االعتراف فهـذت القسرارات وتنفيـذهــا
فيها ،وم كان ناش ـ ـ ة عن خالفات بين أطـ ــخاأ طبيعيين أو اعتباريين .وتنطبق أيضـ ــا
على قسرارات التحكيم ال د ال تعتبر قسرارات محلي ــة في ال ــدول ــة ال د يطل ــق فيه ــا االعتراف
فهذت القسرارات وتنفيذها .
 .2ال يقتصــسر مصــطقر رقسرارات التحكيم "على القسرارات ال د يصــدرها محكمين معينين ل
قضــية ،ب مشــم أيضــا القسرارات ال د تصــدرها هي ات تحكيم دائمة ت من األطسراف قد
أحالت األمسر إليها .
 .3يجمز ألية دولة عند التمقيع على هذت االتفاقية أو التصديق عليها أو االنضما إليها أو
عند اإلخطار بمدة نطاق العم فها وفقا ملادتها العاش ــسرة أن تعلن ،على أو ــا املعاملة
باملث  ،أنه لن تطبق االتفاقية إال بالنســبة لالعتراف بالقسرارات الصــادرة في أراضــلد دولة
متعـ ــاقـ ــدة أخسر ولتنفيـ ــذ هـ ــذت القسرارات .ويجمز لهـ ــا أيضـ ـ ـ ـ ـ ــا أن تعلن أنهـ ــا لن تطبق
االتفاقية إال بالنسبة لقخالفات الناش ة عن عالقات قانمنية ،تعاقدية أو غير تعاقدية،
وتعتبر عالقات تجارية بممجق القانمن المطند للدولة ال د تصدر هذا اإلعالن .

املادة الثانية
 .1تعترف ك دول متعاقدة بأي اتفاق مكتمب يتعهد فيه الطسرفان بأن يحيلما إلى التحكيم
جميع الخالفات أو أية خالفات نش ـ ـ ـ ــأت أو قد تنش ـ ـ ـ ــأ بي هما بالنس ـ ـ ـ ــبة لعالقة قانمنية
محددة تعاقدية أو غير تعاقدية .تتص بممضمع يمكن تسميته عن طسريق التحكيم .
 .2مشــم مصــطقر راتفاق مكتمبر أي شــسر تحكيم يسرد في عقد أو أي اتفاق تحكيم وقع
عليه الطسرفين أو وارد في روائ أو بسرقيات متبادلة
 .3على املحكمة في أي دولة متعاقدة ،عندما معسرض عليها نزاع في مس ـ ـ ـ ــالة أبسر الطسرفان
ً
بشأنهما اتفاقا باملعن املستخد في هذت املادة ،أن تحي الطسرفين إلى التحكيم بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
على طلــق أمهمــا ،مــا لم يتبين لهــا أن هــذا االتفــاق الل وبــاطـ أو غير منفــذ أو غير قــابـ
للتنفيذ .

املادة الثالث ــة
على ك ـ دولــة متعــاقــدة أن تعترف بقسرارات التحكيم كقسرارات ملزمــة وأن تقم بتنفيــذهــا وفقــا
للقماعد اإلجسرائية املتبعة في اإلقليم الذي يحتج فيه بالقسرار ،طبقا للش ـ ـ ـ ــسرو الماردة في املماد
الت ــالي ــة .وال تفسرض على االعتراف بقسرارات التحكيم ال د تنطبق عليه ــا ه ــذت االتف ــاقي ــة أو على
تنفيــذهــا ش ـ ـ ـ ــسرو أك ر تشـ ـ ـ ـ ــددا بكثير أو رو ـ ـ ـ ــم أو أعبــاء أعلى بكثير ممــا يفسرض على االعتراف
بقسرارات التحكيم املحلية أو تنفيذها .

املادة الرابعــة
 .1لقحص ـ ـ ـ ــمل على االعتراف والتنفيــذ املــذكمرين في املماد السـ ـ ـ ـ ــابقــة ،يقم الطسرف الــذي
يطلق االعتراف والتنفيذ ،وقت تقديم الطلق ،بتقديم ما يلي:
أ -القسرار األص ــلي مص ــدقا عليه حس ــق األص ــمل املتبعة أو نس ــخة منه معتمدة حس ــق
األصمل.
ب -االتفاق األصلي املشار إليه في املادة الثانية أو صمرة منه معتمدة حسق األصمل .
 .2م كان الحكم املذكمر أو االتفاق املذكمر بلغة خالف اللغة السرومية للبلد الذي يحتج
فيـه بـالقسرار ،يجـق على الطسرف الـذي يطلـق االعتراف بـالقسرار وتنفيـذت أن يقـد تسرجمـة
لهــاتين المثيقتين فهــذت اللغــة ،ويجــق أن ت من الترجمــة معتمــدة من مم رو ـ ـ ـ ـ د أو
مترجم محل أو ممث دبلمماسلد أو قنصلي .

املادة الخامسة
 .1ال يجمز رفض االعتراف بــالقسرار و تنفيــذت ،بنــاء على طلــق الطسرف املحتج ضـ ـ ـ ـ ــدت فهــذا
القسرار ،إال إذا قــد ذلــط الطسرف إلى الس ـ ـ ـ ــلطــة املختصـ ـ ـ ـ ــة ال د يطلــق إليهــا االعتراف و
التنفيذ ما يثبت:-
أ .أن طسرفي االتفاق املشار إليه في املادة الثانية كان بمقتضل القانمن املنطبق عليهما،
في حالة من حاالت انعدا األهلية ،أو كان االتفاق املذكمر غير ص ـ ـ ــحي بمقتض ـ ـ ــل
القانمن الذي أخض ـ ـ ــع له الطسرفان االتفاق أو إذا لم يكن هناك ما مش ـ ـ ــير إلى ذلط،
بمقتضل قانمن البلد الذي صدر فيه القسرار ،أو

ب .أن الطسرف الذي يحتج ض ــدت بالقسرار لم يخطسر على المجه الص ــحي بتعيين املحكم
أو بإجسراءات التحكيم أو كان ألي وبق آخسر غير قادر على عسرض قضيته ،أو
ج .أن القسرار يتنــاول خالفــا لم تتمقعــه أو تتض ـ ـ ـ ــمنــه ش ـ ـ ـ ــسرو اإلحــالــة إلى التحكيم ،و
يتض ــمن قسرارات بش ــأن مس ــائ تتجاوز نطاق اإلحالة إلى التحكيم ،على أن يسراعي في
الحاالت ال د يمكن فيها فص القسرارات املتعلقة باملسائ ال د تخضع للتحكيم عن
املس ـ ـ ـ ــائ ال د ال تخض ـ ـ ـ ــع و أنه يجمز االعتراف بجزء القسرار الذي يتض ـ ـ ـ ــمن قسرارات
تتعلق بمسائ تخضع للتحكيم و تنفيذ هذا الجزء ،أو
د .أن تشكي هي ة التحكيم أو أن إجسراءات التحكيم لم تكن وفقا التفاق الطسرفين أو
لم تكن ،في حالة عد وجمد مث هذا االتفاق ،وفقا لقانمن البلد الذي جسر فيه
التحكيم ،أو
ه .أن القسرار لم يص ـ ـ ـ ــب بع ــد ملزم ــا للطسرفين أو أن ــه نقض أو أوق تنفي ــذت من قب ـ
ولطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بممجق قانمن هذا البلد.
 .2يجمز كذلط رفض االعتراف بقسرار التحكيم ورفض تنفيذت إذا تبين للس ـ ــلطة املختص ـ ــة
في البلد الذي يطلق فيه االعتراف بالقسرار و تنفيذت:
أ .أنه ال يمكن تسمية ممضمع النزاع بالتحكيم طبقا لقانمن ذلط البلد ،أو
ب .أن االعتراف بالقسرار و تنفيذت يتعارض مع السياوة العامة لذلط البلد.

املادة السادسة
إذا ق ــد طلــق بنقض القسرار أو وق تنفي ــذت إلى الس ـ ـ ـ ــلط ــة املختص ـ ـ ـ ـ ــة املش ـ ـ ـ ـ ــار إليهــا في املــادة
الخامسة(( )1ه ــ) ،جاز للسلطة ال د يحتج أمامها بالقسرار ،م رأت ذلط مناوبا أن تؤج اتخاذ
قسرارها بشـ ـ ــأن تنفيذ القسرار ،وجاز لها أيضـ ـ ــا ً
بناء على طلق الطسرف الذي يطالق بتنفيذ القسرار،
أن تأمسر الطسرف اآلخسر بتقديم الضمان املناوق .

املادة السابعة
 .1ال تؤثسر أح ــا هــذت االتفــاقيــة على ص ـ ـ ـ ـحــة مــا تعقــدت األطسراف املتعــاقــدة من اتفــاقــات
جديدة أو اتفاقات ثنائية تتعلق باالعتراف بقسرارات التحكيم وتنفيذها وال تحسر أيا من
األطسراف املهتمة من أي حق ي من له في االو ـ ـ ـ ــتفادة من أي قسرار تحكي د على نحم وإلى

الحد اللذين مسـ ـ ــم فهما قانمن أو معاهدات البلد الذي مسـ ـ ــىى فيه إلى االحتجاج فهذا
القسرار.
 .2ينتهد العمـ ببروتمكمل جني املتعلق بــالش ـ ـ ـ ــسرو التحكيميــة لعــا  1933وبــاتفــاقيــة
جني املتعلقة بتنفيذ قسرارات التحكيم األجنبية لعا  1937فيما بين الدول املتعاقدة
بمجسرد أن تصب هذت الدول ملتزمة فهذت االتفاقية وبقدر التزامها فها .

املادة الثامنة
 .1يفت ح  31كانمن األول  /دمسـ ــمبر  1958باب التمقيع على هذت االتفاقية ويضـ ــم أي
عضــم في األمم املتحدة وكذلط باوــم أية دولة أخسر ت من أو تصــب مســتقبال عضــما في
أية وكالة متخص ـص ـة تابعة لألمم املتحدة ،أو ت من أو تص ــب مس ــتقبال طسرفا في النظا
األو ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــلد ملحكمة العدل الدولية ،أو أية دولة أخسر وجهت إليها دعمة من الجمعية
العامة لألمم املتحدة.
 .2يتم التص ـ ـ ـ ــديق على هــذت االتفــاقيــة ويمدع ص ـ ـ ـ ــط التص ـ ـ ـ ــديق لــد األمين العــا لألمم
املتحدة .

املادة التاسعة
 .1ي من باب االنض ـ ــما إلى هذت االتفاقية مفتمحا أما جميع الدول املش ـ ــار إليها في املادة
الثامنة.
 .2يتحقق االنضما بإيداع صط انضما لد األمين العا لألمم املتحدة .

املادة العاشرة
 .1يجمز ل دولة لد التمقيع أو التصــديق أو االنضــما  ،أن تعلن أن نطاق تطبيق هذت
االتفاقية ويشم جميع أو أيا من األقاليم ال د ت من هذت الدولة مس ملة عن عالقاتها
الدولية ويصب هذا اإلعالن واريا عندما يبدأ وسريان االتفاقية بالنسبة للدولة املعنية.

 .2ي من مــد نطــاق تطبيق االتفــاقيــة على هــذا النحم في أي ممعــد الحق بــإخطــار ممجــه إلى
األمين العـا لألمم املتحـدة ،وسس ـ ـ ـ ــسري هـذا املـد اعتبـارا من اليم التس ـ ـ ـ ــعين التـالي ليم
او ـ ـ ــتال األمين العا لألمم املتحدة لهذا اإلخطار أو اعتبارا من تاريخ و ـ ـ ــسريان االتفاقية
بالنسبة للدولة املعنية أمهما يقع بعد اآلخسر.
 .3بالنس ــبة لألقاليم ال د ال يمد إليها نطاق تطبيق هذت االتفاقية عند التمقيع بالتص ــديق
أو االنضما  ،يتعين على ك دولة من الدول املعنية أن تنظسر في إم انية اتخاذ الخطمات
الالزمة ملد نطاق تطبيق هذت االتفاقية ليشـ ــم هذت األقاليم بشـ ــسر ممافقة ح ممات
هذت األقاليم م كان ذلط ضسروريا ألوباب دوتمرية .

املادة الحادية عشرة
** تنطبق األح ا التالية بالنسبة ألية دولة اتحادية أو غير ممحدة:-
أ .بالنســبة ملماد هذت االتفاقية ال د تدخ في نطاق المالية التشــسرسعية للســلطة االتحادية
ت من التزامـات الح ممـة االتحـاديـة ،إلى هـذت الحـد ،ي نفس التزامـات الـدول املتعـاقـدة
ال د ليست دوال اتحادية.
ب .بالنس ـ ــبة ملماد هذت االتفاقية ال د تدخ في نطاق المالية التش ـ ــسرسعية للدول أو األقاليم
ال د يتأل م ها االتحاد وال د ليس ـ ـ ـ ــت ملزمة طبقا للنظا الدو ـ ـ ـ ــتمري لالتحاد باتخاذ
قسرار تش ـ ــسرسىي يتعين على الح ممة االتحادية أن تقم في أقسرب وقت ممكن بعسرض هذت
املماد مع التمص ـ ـ ــية املالئمة على الس ـ ـ ــلطات املختص ـ ـ ــة في الدول أو األقاليم ال د يتأل
م ها االتحاد.
ج .تقم ك ـ دولــة اتحــاديــة طسرف هــذت االتفــاقيــة ،بنــاء على طلــق من أيــة دولــة متعــاقــدة
أخسر تتم إح ــالت ــه عن طسريق األمين الع ــا لألمم املتح ــدة ،بتق ــديم إف ــادة عن الق ــانمن
واملمارو ـ ـ ــة في االتحاد والمحدات امل منة له بالنس ـ ـ ــبة ألي حكم معين في هذت االتفاقية
تبين مد تطبيق ذلط الحكم عن طسريق اإلجسراءات التشسرسعية أو غيرها من اإلجسراءات.

املادة الثانية عشرة
 .1يبــدأ و ـ ـ ـ ــسريــان هــذت االتفــاقيــة في اليم التس ـ ـ ـ ــعين التــالي لتــاريخ إيــداع ثــالـ ص ـ ـ ـ ــط من
ص مك التصديق واالنضما .
 .2يبدأ و ــسريان هذت االتفاقية بالنس ــبة ل دولة تص ــدق عليها أو تنض ــم إليها بعد إيداع
ثال صط من ص مك التصديق واالنضما في اليم التسعين التالي إليداع هذت الدولة
صط تصديقها أو انضمامها .

املادة الثالثة عشرة
 .1يجمز أليــة دولــة متعــاقــدة أن تعلن عزمهــا على االنس ـ ـ ـ ـحــاب من هــذت االتفــاقيــة بــإخطــار
مكتمب يمجه إلى األمين العا لألمم املتحدة .ويبدأ وــسريان االنســحاب بعد وــنة واحدة
من تاريخ اوتال األمين العا لإلخطار.
 .2يجمز ألية دولة أص ــدرت إعالنا أو قدمت إخطارا بمقتض ــل املادة العاش ــسرة أن تعلن في
أي وق ــت بع ــد ذل ــط ب ــإخط ــار يمج ــه إلى األمين الع ــا لألمم املتح ــدة ،أن تطبق ه ــذت
االتفاقية على اإلقليم املعند و ــيتمق بعد و ــنة واحدة من تاريخ او ــتال األمين العا
لإلخطار.
 .3مسـ ـ ـ ــتمسر العم فهذت االتفاقية بالنسـ ـ ـ ــبة لقسرارات التحكيم ال د بدأت إجسراءات املطالبة
باالعتراف فها أو بتنفيذها قب بدء وسريان االنسحاب .

املادة الرابعة عشرة
ال يحق ألية دولة متعاقدة أن تس ـ ـ ـ ــتخد هذت االتفاقية في مماجهة أية دولة متعاقدة أخسر اال
بقدر التزامها ي بتطبيق االتفاقية .

املادة الخامسة عشرة
يقم األمين العا لألمم املتحدة بإخطار الدول املشار إليها في املادة الثامنة بما يلي :
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

ً
حاالت التمقيع والتصديق وفقا للمادة الثامنة.
ً
حاالت االنضما وفقا للمادة التاوعة.
حاالت اإلعالن واإلخطار بمقتضل املماد األولى والعاشسرة والحادية عشسرة.
ً
تاريخ بدء وسريان هذت االتفاقية وفقا للمادة الثانية عشسرة.
حاالت االنسحاب واإلخطار وفقا للمادة الثالثة عشسرة .

املادة السادسة عشرة
 .1تمدع هذت االتفاقية ال د تتســاو في الةجية نصــمصــها األوــبانية واالن ليزية والسرووــية
والصينية والفسرنسية ضمن محفم ات األمم املتحدة.
 .2يقم األمين العا لألمم املتحدة بإروـ ـ ــال نسـ ـ ــخة معتمدة من هذت االتفاقية إلى الدول
املشار إليها في املادة الثامنة .

