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    ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٤قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/61/453( على تقرير اللجنة السادسة بناء[
  

املــواد املنقحــة مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدويل    - ٦١/٣٣
الـــذي وضـــعته جلنـــة األمـــم املتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدويل،  

 مـن  ١ من املادة الثانية والفقرة  ٢والتوصية املتعلقة بتفسري الفقرة     
جنبيــة اتفاقيــة االعتــراف بقــرارات التحكــيم األاملــادة الــسابعة مــن 

  ١٩٥٨يونيه / حزيران١٠، املربمة يف نيويورك يف وتنفيذها
  ،إن اجلمعية العامة  
اعات الـيت تنـشب يف سـياق العالقـات          نــز بقيمة التحكـيم كوسـيلة لتـسوية ال        إذ تسلم   

  التجارية الدولية،
 املتعلـــق ١٩٨٥ديـــسمرب / كـــانون األول١١ املـــؤرخ ٤٠/٧٢ إىل قرارهـــا وإذ تـــشري  

  ،)١(بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل
 بـــضرورة أن تكــون أحكـــام القــانون النمـــوذجي املتعلقــة بـــشكل اتفـــاق    وإذ تــسلم   

 ومع وسـائل التعاقـد      التحكيم والتدابري املؤقتة متوافقة مع املمارسات احلالية يف التجارة الدولية         
  احلديثة،
 أن املــواد املنقحــة مــن القــانون النمــوذجي املتعلقــة بــشكل اتفــاق التحكــيم  وإذ تعتقــد  

والتــدابري املؤقتــة الــيت تعكــس هــذه املمارســات احلاليــة ســتعزز إىل حــد بعيــد إعمــال القــانون     
  النموذجي،

علقــة بــشكل اتفــاق   أن إعــداد املــواد املنقحــة مــن القــانون النمــوذجي املت  وإذ تالحــظ  
ــضة مــع احلكومــات       ــة كــان موضــوع مــداوالت ومــشاورات مستفي ــدابري املؤقت التحكــيم والت
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واألوســاط املهتمــة، وأنــه سيــسهم إىل حــد بعيــد يف إرســاء إطــار قــانوين متناســق يتــيح تــسوية  
  اعات التجارية الدولية بإنصاف وكفاءة،نـزال

ســـياق حتـــديث مـــواد القـــانون  أن الوقـــت قـــد أصـــبح مناســـبا متامـــا، يف   وإذ تعتقـــد  
االعتـراف بقـرارات التحكـيم األجنبيـة        النموذجي، للترويج لتفـسري وتطبيـق موحـدين التفاقيـة           

  ،)٢(١٩٥٨يونيه / حزيران١٠، املربمة يف نيويورك يف وتنفيذها
 للجنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل لقيامهـا               تعرب عـن تقـديرها      - ١  

 املنقحــة مــن قانوهنــا النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدويل الــيت تتعلــق بــصياغة واعتمــاد املــواد
بشكل اتفـاق التحكـيم والتـدابري املؤقتـة، والـيت يـرد نـصها يف املرفـق األول لتقريـر جلنـة األمـم                         

توصـي مجيـع الـدول    ، و)٣(املتحدة للقانون التجاري الدويل عن أعمال دورهتا التاسعة والثالثني        
القـانون النمـوذجي      أو بأن تنظر بشكل إجيايب يف تطبيق املـواد املنقحـة مـن القـانون النمـوذجي               

املنقح للتحكيم التجاري الدويل الـذي وضـعته جلنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل،                    
تنقحها، نظرا إىل استصواب توحيد قانون إجراءات التحكـيم ومراعـاة             أو عندما تسن قوانينها  

  تياجات اخلاصة يف جمال ممارسة التحكيم التجاري الدويل؛االح
 للجنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل   تعــرب عــن تقــديرها أيــضا   - ٢  

 مـن املـادة     ١ من املادة الثانية والفقرة      ٢لقيامها بصياغة واعتماد التوصية املتعلقة بتفسري الفقرة        
، املربمــة يف نيويــورك يف جنبيــة وتنفيــذهاكــيم األاتفاقيــة االعتــراف بقــرارات التحالــسابعة مــن 

، والــيت يــرد نــصها يف املرفــق الثــاين لتقريــر جلنــة األمــم املتحــدة    )٢(١٩٥٨يونيــه /حزيــران ١٠
  ؛)٣(للقانون التجاري الدويل عن أعمال دورهتا التاسعة والثالثني

  إىل األمني العـام أن يبـذل كـل جهـد ممكـن مـن أجـل كفالـة التعريـف                     تطلب  - ٣  
  .باملواد املنقحة من القانون النموذجي والتوصية وإتاحتها على نطاق واسع

  ٦٤اجللسة العامة 
  ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول ٤

  

_______________ 

  .٤٧٣٩لرقم ، ا٣٣٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(
  ).A/61/17 (١٧ة والستون، امللحق رقم يداالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احل  )٣(


