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التنظيم القانوني لعمل جلنت األمم املتحدة
لقانون التجارة الدوليت

نغم حنا رؤوف
جامعة الموصل  /كلية القانون
املقدمت

تبذل ىيئة االمم المتحدة نشاطاً واسع النطعاف عج م عال توحيعد عانون الت عارة الدوليعة

وذلععم منععذ انشععا ل نععة التععانون الت ععارا الععدولج التاب ععة ل مععم المتحععدة والتععج مترىععا مدينععة
يينا .و د انشئت الم نة لغرض تنسيف وتوحيد التواعد المتضعاربة عج الت عارة الدوليعة حيعث

طرحت حكومة الم ر ج ال م ية ال امة التاب عة لييئعة االمعم المتحعدة عج دورتيعا ال شعرين
ا تراحاً بضرورة تو يعو يعود االمعم المتحعدة نحعو توحيعد احكعام عانون الت عارة الدوليعة وب عد
منا شتيا من بل ال م ية ال امة احيل الموضوع الى االمانة ال امعة الععداد تتريعر عج ىعذا

الشان وتم تتديم التترير المطموب الى ال م ية ال امة عج دورتيعا الحاديعة وال شعرين وب عد
منا شة الموضوع من بميعا اتذعذت التعرار ر عم  )0025بانشعا ل نعة االمعم المتحعدة لتعانون

الت ارة الدولج.

و د اولت الم نة اىتماميا الى الموضوعات التالية-:
 .1البي الت ارا الدولج.
 .0التحكيم الت ارا الدولج.
 .3طرف الو ا بالديون ج الم ام ت الدولية.
 .4النتل البحرا لمبضائ .

وبالتالج تد امت الم نة ب د نشأتيا بوض اتفا يات ىامة مثعل اتفا يعة ىعامبورج لمنتعل

البحرا واعد ىامبورج) سنة  1978واتفا ية يينا  1982لمبي الدولج لمبضعائ  .اتفا يعة

يينععا مععث ً ت ععد عم ع ً انوني عاً رائ عاً ولععو ائدتععو يمععا و ار عتععد البي ع بععدليل ان مبععاد م يععد

روما د ردت نصوصيا ج عدة مواض .
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امععا ععج م ععال التحكععيم الت ععارا الععدولج ععان التواعععد النموذ يععة لمتحكععيم التععج وضع تيا
الم نة تد ال ت بوالً من الناحية التطبيتية ج مذتمف دول ال الم.

امععا ععج م ععال طععرف الو ععا بالععديون تععد اعععدت الم نععة مشععروعاً التفا يععة دوليععة تشععمل

عمعى عانون موحعد لمكمبيالععة الدوليعة والسعند تحعت االذن الععدولج اال ان ىعذا التعانون لعم يععر

النور حتى االن .وال دير بالذكر ان طرح ىذا التانون العى حيعز الو عود سعوف يكعون عمع ً
مفيداً حتيتة لمت ارة الدولية.

وتيععدف الد ارسععة الععى بيععان تنظععيم عمععل ل نععة االمععم المتحععدة مععن ذ ع ل توضععي كععل

موضوع من المواضي المذكورة اع ه التج تناولتيا الم نة.
واستناداً لما تتدم سوف نتسم البحث الى مبحثين-:

االول :نتنعاول يعو انشعا ل نعة االمعم المتحعدة لتعانون الت عارة الدوليعة ثعم ن عرض عج الثععانج:
التنظيم التانونج ل مل ل نة االمم المتحدة لتانون الت ارة الدولية .لذا ذطة البحث كاالتج:

المقدمة
المبحث االول :انشاء لجنة االمم المتحدة لقانون التجارة الدولية
المطمب االول :تترير االمين ال ام
المطمب الثاني :قرار الجمعية العامة بانشاء لجنة قانون التجارة الدولية
المبحث الثاني -:التنظيم التانونج ل مل ل نة االمم المتحدة لتانون الت ارة الدولية
المطمب االول :تنظيم عمل ل نة االمم المتحدة لتانون الت ارة الدولية
المطمب الثاني :تقييم عمل لجنة االمم المتحدة لقانون التجارة الدولية
الخاتمة
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العدد ()1

المبحث االول
إنشاء لجنة االمم المتحدة لقانون التجارة الدولية
ان ععج ظععل التطععورات اال تصععادية المت حتععة ععج النصععف الثععانج مععن ىععذا التععرن ظيععر

رع ديد ينظم الم ام ت الت ارية الدولية وىو ما يسمى بتانون الت عارة العدولج  .)1ويمكعن
ت ريف ععو بان ععو :م موع ععة التواع ععد الت ععج تس ععرا عم ععى ال

ععات الت اري ععة المتص ععمة بالت ععانون

الذاص والتج ت را بين عدد من الدول أا بين دولتين او أكثر) .)0

وان كععان تتريععر االمععين ال ععام ل مععم المتحععدة السععالف ذك عره ععد ا ص ع مععن انب عو عععن
امثمععة لممسععائل التععج يضععمنيا ىععذا التععانون وىععج البيععوع مععن وانععب مت ععددة وادوات التععداول
واالعتم ععادات المص ععر ية والتع عوانين الت ععج تحك ععم النش ععاط الت ععارا لمت ععارة الدولي ععة والت ععامين

والنت ع ععل بانواع ع ععو وحت ع ععوف الممكي ع ععة الص ع ععناعية وح ع ععف الم ل ع ععف والتحك ع ععيم الت ع ععارا وعت ع ععود

االسععتثمارات ونتععل التكنمو يععا والشععركات الدوليععة .وان كععان االسععتاذ الفرنسععج

ولععدن يععر

عن ععدما ي ععتكمم ع ععن ععانون الت ععارة الدولي ععة ويفض ععل تس ععميتو ب ع ع" "Lemercatariaعم ععى ان
موضععوعو يت مععف تععط بم ععام ت الت ععارة الدوليععة وانععو ينبثععف مععن اتفا يععات دوليععة او واعععد

تشري ية من العدول دولعة م ينعة) كمعا انعو ينشعأ تمتائيعاً معن م موععة ال عادات المينيعة التعج
امكن تتنيتيا كما انو يراه عمى انو يتضمن بالضبط م موعة معن المبعاد والعنظم والتواععد

التععج تسععتتى مععن تمععم المصععادر والتععج تشععكل بصععورة تدري يععة ىيكععل نشععاط المت ععاممين ععج
الت ارة الدوليعة لم معوع عمميعاتيم عج ىعذا النشعاط وبعذلم يعذىب ىعذا االت عاه العى اب عد معن

ذلم تدذل اعمال وعتود االنتاج الدولج ضمن انون الت ارة الدولية .)3

غيععر اننععا ن يععد ال عراا الععذا يععذىب الععى تفضععيل اتبععاع الت ريععف الععذا اذععذت بععو ل نععة

عانون الت ععارة الدوليعة نظع اًر لمصعورة ال امععة والشععاممة لنشعاط ىععذه الم نعة  .)4ويععذىب الععدكتور

محسن شفيف

)5

الى االذذ بعالمفيوم العوارد عج ت ريعف عانون الت عارة العدولج العذا عا

عج

تتريعر االمععم المتحعدة و ععج نفعس الو ععت لرغبتعو ععج تحميعل وتفضععيل مضعمونو يتععرر ان ىععذا

التععانون لععيس اسععموباً لمبحععث ال ممععج حسععب بععل انععو ععانون موضععوعج يشععتمل عمععى واعععد

تسرا عمى ع ات انونية م ينة ىج ال

ات الت ارية الدوليعة وىعذا معا يميعز بينعو وبعين

التانون المتارن.
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و ععد ععا ىععذا الت ريععف ععج تتريععر اعدتععو االمانععة ال امععة لييئععة االمععم المتحععدة لت ععرض
عمععى ال م ي ععة ال ام ععة سععنة  1965بمناس ععبة البح ععث ععج انش ععا ل ن ععة توحيععد احك ععام ععانون

الت ارة الدولية.

ومعن ىععذا الت ريعف ن ععد ان عانون الت ععارة الدوليعة يحتععوا عمعى واعععد موضعوعية لحكععم
ال

ات الت ارية الدولية وال ي د م رد توحيد لتواععد االسعناد الوطنيعة بحيعث ي عين بتاععدة

موحدة التانون الوطنج الوا ب التطبيف كتانون دولة محعل ابعرام ال تعد معث ً او عانون دولعة

تنفيعذ ال تعد .وكعذلم ن عد ان ىعذا الفععرع ال ييعتم اال ب
عععن صععفة اط عراف ال

عات التعانون الذعاص وبغعض النظععر

ععة اذ تطبععف احكامععو س عوا كانععت ال

عام ععة او ب ععين اش ععذاص ذاص ععة او ك ععان اح ععد طر ععج ال

اشذاص التانون الذاص .)6

ععة الت اريععة بععين اشععذاص

ععة شذصع عاً عامع عاً واالذ ععر م ععن

و ععد امععت ال م يععة ال امععة ل م عم المتحععدة عععام  1966بانشععا ل نععة اليونسععترال وىععج

ل نععة ذاصععة بتععانون الت ععارة الدوليععة ميمتيععا تنسععيف التواعععد المتضععاربة الراىنععة ععج الت ععارة
الدوليععة اسععتناداً لمععا تتععدم سععوف نتسععم ىععذا المبحععث الععى مطمبععين نتنععاول ععج االول تتريععر
االمععين ال ععام امععا المطمععب الثععانج نوض ع

يععو عرار ال م يععة ال امععة بانشععا ل نععة التععانون

الت ارا الدولج.
المطمب االول
تقرير األمين العام

ا ت ععرح الممث ععل ال ععدائم لحكوم ععة الم ععر الشع ع بية ل ععد االم ععم المتح ععدة ع ععام  1964عم ععى
االمين ال ام ل مم المتحدة ان يدرج ج دول االعمال الم ت لدور االن تاد التاسع عشعر
لم م يع ععة ال امع ععة موضع ععوعاً عنوانع ععو بحع ععث التع ععدابير الوا ع ععب اتذاذىع ععا لتحتيع ععف التطع ععوير

التععدري ج لمتععانون الععدولج الذععاص وبصععفة ذاصععة بيععدف تش ع ي الت ععارة الدوليععة  .ونظ ع اًر
النو لم يتيسر م ال ة الموضوع ج حينو تد اعيد طرح الموضعوع ثانيعة عج دور االن تعاد

الت ععالج ال شع عرين) لم م ي ععة ال ام ععة و ع ع ً ععررت ال م ي ععة ال ام ععة اد ار ععو ض ععمن ععدول
اعماليا.
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و ععد اوضع ممثععل الم ععر ضععمن بحععث ىععام اعععده بيععذا الذصععوص ان المتصععود ب بععارة
تط ععوير الت ععانون ال ععدولج الذ ععاص

)7

الع عوارد ععج ا ت ارح ععو ل ععيس م ععرد اتفا ي ععة دولي ععة بص ععدد

التواععد الوا ععب تطبيتيعا بواسععطة المحعاكم او ىيئععات التحكعيم لتنظععيم مسعائل تنععازع التعوانين

بععل االىععم ىععو توحيععد التععانون الذععاص وذاصععة ععج ميععدان الت ععارة الدوليععة كتوحيععد ععانون

البي الدولج او واعد ابرام ال تود مث .)8

و د طمب من االمين ال ام ل مم المتحدة اعداد دراسة وا ية حول ىعذا الموضعوع و عام

االمين ال ام بنا ً عمى الص حيات التج كمف بيا بمتتضى الفترة االولى معن عرار ال م يعة
ال امععة ب ععداد الد ارسععة المطموبععة مسععت يناً ب ععدد مععن كبععار تيععا التععانون مععن مذتمععف ب ع د

ال الم.

و ععد اسععت انت ىيئععة االمععم المتحععدة ععج تكععوين ل نععة االنسععترال با سععتاذ سععميتوف سععنة

1965

)9

ععج وض ع تتريععر ععج م ععال توحيععد الت ععارة الدوليععة و ععج السععنة التاليععة ععدم ىععذا

التترير م تمداً عمى الدراسة ال ميتعة التعج اععدىا االسعتاذ المعذكور و عد عا التتريعر شعام ً
ومحيطعاً بكععل عناصععر االمععور التععج استوضععحتيا ال م يععة ال امععة ععج رارىععا السععابف والععذا
ي ععد وثيتععة ىامععة ومفيععدة ععج ىععذا الموضععوع ععج الو ععت الحاضععر .و ععد ابععرز التتريععر انععو ال
تو ععد ىيئععة مععن الييئععات الميتمععة بتوحيععد التععانون تتمت ع بتبععول دولععج وتمثععل مصععال

مي ع

الدول عمى اذت ف نظميا السياسية واال تصادية سوا كانت من العدول المتتدمعة او العدول
النامية مما يبرر ضرورة و ود ىيئة موحدة تدعو الى التوحيد وتتمت بتبول دولج.
و د ذمصت ىعذه الد ارسعة العى انعو كعج تكعون ثمعة رصعة امعام العدول الناميعة لممسعاىمة
ععج التطععوير والتوحيععد التععدري ج لتععانون الت ععارة الدوليععة وكععج يتسععنى ت ميع او تنسععيف كععل
ال يود المتباعدة الم نية بيذا الموضوع

)12

عان االمعم المتحعدة ىعج المكعان المناسعب ليعذه

الميمة ومن ثم ا ترحت االمانة ال امة ج ذتام التترير انشعا ل نعة االمعم المتحعدة لمتعانون

الت ارا الدولج .)11
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المطمب الثاني
ق ار ار الجمعية العامة بانشاء لجنة القانون التجاري الدولي

ععرض تتريعر االمعين ال عام عمعى الم نعة السادسعة التاب عة لم م يعة ال امعة عج مسعاتيا التععج
عتدت من  1966/10/5حتى .1966/10/14
وتحععدث ييععا عععدد وا ععر مععن الععدول االعضععا

ععج االمععم المتحععدة مععن دول ناميععة ودول

متتدمة ودول اشتراكية ودول من ال الم الحر وكميا تتنج عمى اصعل ا تعراح ىعذا الموضعوع
والذا تتدم بعو المنعدوب الم عرا وتبعدا اع ابعو بعالتترير العوا ج والشعامل معن االمعين ال عام

وت ي ععد ال نت ععائل الت ععج ذم ععص اليي ععا مم ععا تك ععون ل ععو ائ ععدة ذاص ععة لم ععدول النامي ععة ث ععم وا ت ععت
باال مععاع ععج مسععتيا بتععاري  1966/10/14عمععى انشععا ل نععة االمععم المتحععدة ووظائفيععا
وكيفي ععة تكويني ععا وعممي ععا و ععج  1966/10/17ع ععرض مش ععروع التع عرار ال ععذا اعدت ععو الم ن ععة

السادسة عمى ال م ية ال امة حيث ا رتو االذيرة بدون ت ديل ج نصو واصدرت بو رارىعا
ر ععم 0025

)10

وال ععذا يتض ععج بانش ععا ل ن ععة ذاص ععة دائم ععة اس ععمتيا ل ن ععة االم ععم المتح ععدة

لتع ع ععانون الت ع ع ععارة الدوليع ع ععة وت ع ع ععرف الم نع ع ععة دولي ع ع عاً بع ع ععالحروف االولع ع ععى مع ع ععن ىع ع ععذه التسع ع ععمية
االنسترال .)13

واكععدت ععج ديبا ععة التعرار الم سععس لم نععة ر ععم  0025عمععى اىميعة الت ععاون بععين الععدول

ععج م ععال الت ععارة بوصععفو مععن عوامععل توطيععد ال

ععات الوديععة ونشععر الس ع م بينيمععا .و ععد

اشارت الى ان تباين التشري ات الت ارية الوطنية يتف حا ً ج سبيل تحتيعف الت عاون بعين
الععدول ععج م ععال الت ععارة بوصععفو مععن عوامععل توطيععد ال

ععات ونشععر الس ع م االمععر الععذا

يتتضع ععج عمع ععل ع عوانين موحع ععدة لمت ع ععارة الدوليع ععة وتنسع ععيف اعمع ععال المنظمع ععات الم نيع ععة بيع ععذا
االمععر

)14

وح ععدد التع عرار الغ ععرض مععن انش ععا ى ععذه الم ن ععة عمععى ان ععو بتص ععد تشع ع ي التنس ععيف

والتوحيد التدري ج الحكام انون الت ارة الدولية .)15

و د اىتمت ل نة االمم المتحدة لتانون الت ارة الدوليعة االنسعترال) منعذ انشعا ىا بتوحيعد

احكععام البي ع الععدولج لمبضععائ

حيععث تبععذل ىيئععة االمععم المتحععدة نشععاطاً واس ع النطععاف ععج

م ال توحيد انون الت ارة الدوليعة فعج ععام  1966شعكمت ال م يعة ال امعة ل معم المتحعدة
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عج دورتيعا الحاديعة وال شعرين عرار بانشعا ل نعة ذاصعة دائمععة اسعمتيا ل نعة االمعم المتحععدة

لتانون الت ارة الدولج  )16وت رف اذتصا اًر االنسترال .UNCITRAL
The United Nations Commission of International Trade Law
وت رف الم نة دولياً بالحروف االولى السم الم نة بالمغة االن ميزية.
وكانععت الم نععة عنععد انشععائيا تتععالف مععن تس ع وعش عرين دولععة تنت يععا ال م يععة ال امععة

بشرط مراعاة التوزي ال غ ار ج وكاالتج :)17

 .1سب ة متاعد لمدول اال ريتية ومن بينيا مصر.
 .0ذمسة متاعد لمدول االسيوية.

 .3ارب ة متاعد لدول اوربا الشر ية.
 .4ثمانية متاعد لدول اوربا الغربية والدول االذر .
 .5ذمسة متاعد لدول امريكا ال تينية.

عم ععى ان ت ارع ععج ال م يع عة ال ام ععة ايضع عاً ض ععرورة تمثي ععل ال ععنظم اال تص ععادية والتانوني ععة

المذتمف ععة ععج ال ععالم وتمثي ععل ال ععب د المتتدم ععة وال ععب د النامي ععة تمث ععي ً متوازنع عاً ث ععم زي ععد ع ععدد
اعضا الم نة واصب عددىم االن  36دولة.

المبحث الثاني
التنظيم القانوني لعمل لجنة القانون التجاري الدولي
اعععدت االمانععة ال امععة ل مععم المتحععدة تتري ع اًر عععرض عمععى بسععاط البحععث امععام ال م يععة

ال امععة عععام  1965حععول ضععرورة انشععا ل نععة لتوحيععد احكععام ععانون الت ععارة والتنسععيف بععين

انشععطة المنظمععات الدوليععة المشععتغمة بععو .ونظع اًر الىميععة الت ععارة الدوليععة صععدر عرار ال م يععة
ال ام ععة ل م ععم المتح ععدة ر ععم  )0025بت ععاري  1966/10/17بانش ععا ل ن ععة االم ععم المتح ععدة
لتانون الت ارة الدولج لتنسيف التانون الت ارا الدولج وتوحيده التعج يتع مترىعا بمدينعة يينعا
بالنمسعا حيعث اولععت اىتماميعا الععى موضعوعات ارب عة ىععج :البيع الت ععارا العدولج والتحكععيم

الت ارا الدولج وطرف الو ا بالديون ج الم ام ت الدولية والنتل البحرا لمبضائ .
واستناداً لما تتدم سوف نتسم ىذا المبحث الى مطمبين وكاالتج:

المطمب االول :التنظيم القانوني لعمل لجنة القانون التجاري الدولي
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المطمب الثاني :تقييم عمل لجنة القانون التجاري الدولي
المطمب االول
التنظيم القانوني لعمل لجنة االمم المتحدة لقانون التجارة الدولية

اولع ععت ل نع ععة االمع ععم المتحع ععدة لتع ععانون الت ع ععارة الع ععدولج  UNCITRALاىتماميع ععا الع ععى

موضوعات ث ثة ررت ج اولى دوراتيا عام  1968اذتيارىا لتتوم بدراستيا وىج :)18

البي الت ارا الدولج والتحكيم الت ارا الدولج وطعرف الو عا بالعديون عج الم عام ت
الدولية.

ث ععم اض ععا ت الم ن ععة ععج دور االن ت ععاد الث ععانج ع ععام  1969موض ععوعاً راب ع عاً ى ععو النت ععل

البحرا لمبضائ بنا ً عمى توصية من م تمر الت ارة والتنمية.
فععج م ععال عتععود البي ع الععدولج لمبضععائ تععد كععان وض ع واعععد عامععة موحععدة لمتععانون
العدولج لمبضععائ مععن اىععم االعمعال التععج ان زتيععا ل نععة االمعم المتحععدة لتععانون الت ععارة الععدولج
وكان انون البيوع الدولية لمبضائ عمى دول اعماليا حيث بزر ىذا الموضعوع عمعى انعو
اول موض ععوع ي ععب ان تتض ععمنو ابح ععاث الم ن ععة حي ععث اعطتي ععا الم ن ععة اولوي ععة ذاص ععة ععج

عمميا .)19

واليععدف مععن وض ع

واعععد ذاصععة بععالبيوع الدوليععة ىععو توحيععد احكاميععا ووض ع ض عوابط

م ينة لمت ريف بينيا وبين البيوع الداذمية وذلم لغرض تامين الت ارة الدولية معن مشعك ت
تنازع التوانين وعتود البي الدولية لمبضائ ت نعج عج حتيتتيعا بيع أا شعج محسعوس بعثمن
محدد عمى النطعاف العدولج وينعتل ععن ىعذا ال تعد الكثيعر معن المشعك ت التعج عد تنشعا ععن

الت ا د وتنفيذ ىذا النوع من ال تود .)02

و عد امعت الم نعة باعععداد مشعروع التفا يعة دوليععة تتضعمن انونعاً موحععداً لمتتعادم عج ىععذه

البيوع ا ره م تمر دبموماسج ان تد ج نيويورم عام 1974

)01

اتفا ية التتعادم نيويعورم))

وظيععور ىععذه االتفا يععة الععى حيععز الو ععود ىععو اول ثم عرة عمميععة ل يععود ل نععة ععانون الت ععارة

الدولية كما اعتبتعو بمشعروع اذعر التفا يعة دوليعة اذعر لتنظعيم عتعود البيع العدولج لمبضعائ

الععذا تععم ا ع ارره ععج الم ع تمر الععدولج الععذا عتععد ععج مدينععة يينععا ععج  12اذار سععنة 1982
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حي ععث ت ععم تو يع ع االتفا ي ععة ال ععذا ت ععم ذ ل ععو ايضع عاً الموا ت ععة عم ععى بروتوك ععول لت ععديل اتفا ي ععة

نيويورم  1974لمتتادم لمتنسيف بينيا وبين اتفا ية االمم المتحدة .1982
ونظ ع اًر لمععا تتمت ع بععو االتفا يععة االذي عرة مععن مععد عععالمج متس ع

ععج التطبيععف يععزداد م ع

الزمن ىج ع مة مضيئة عمى نشاط الم نة وذير شاىد عمى س مة عمميا.
ويمكن التول ان ىعذه االتفا يعة يمكعن و ار ىعا م يعود عممعج ضعذم عج اتفعا يتج الىعاا

سنة  1964وما بذل ج اعدادىما من بل من يد عممج ميل من لدن عممعا كبعار معن
دول مت ددة.

امع ععا ع ععج م ع ععال التحكع ععيم الت ع ععارا الع ععدولج ع ععان االىتمع ععام بع ععالتحكيم الت ع ععارا الع ععدولج

وتضععا ر ال يععود نحععو تدعيمععو واعععداد الوثععائف الدوليععة المنظمععة لععو وذاصععة ععج م ععام ت
الت ارة الدولية ي د من االمور اليامة وال اريعة لحعل منازععات المت عاممين عج ىعذا الصعدد

وىو امر سابف عمى يام ل نة التانون الت ارا الدولج .والوثيتتان العدوليتان اليامتعان بشعانو
ج الو ت الحاضر ىما:
 .1اتفا ي ع ععة نيوي ع ععورم س ع ععنة  1958الذاص ع ععة ب ع ععاالعتراف بتع ع ع اررات التحك ع ععيم اال نبي ع ععة
وتنفيذىا.

 .0واالتفا يععة االوربيععة لمتحكععيم الت ععارا الععدولج
صن ا يزة االمم المتحدة.

نيععف سععنة  )1961وكمتاىمععا مععن

و ععد طمبععت ل نععة التععانون الت ععارا الععدولج مععن امانتيععا اعععداد مشععروع الئحععة لمتحكععيم
الذع ععاص بصع ععورة اذتياريع ععة ىع ععذه ال حع ععة التع ععج تمتتيع ععا الم نع ععة ع ععج دور ان تادىع ععا الثع ععامن
اذار ) 1975/وارس ععمتيا ال ععى ع ععدد م ععن منظم ععات التحك ععيم ععج بع ع د مت ععددة وع ععدد م ععن
الذب ع ار السععتط ع ارائيععم بشععانيا .ومععن ثععم و ععج ا تمععاع الم نععة التاس ع ا ععرت الم نععة ىععذه

ال ئحة نيائياً ج اذار عام .)00 1976

وتمثععل واعععد التحكععيم التععج وضع تيا الم نععة احععدث نمععوذج ال ع ار ات التحكععيم اسععتغرف

اعععداده اكثععر مععن ث ثععة اع عوام مععن ال مععل بواسععطة ر ععال التععانون المتذصصععين وبمشععاركة

اكثر من  75مرك اًز لمتحكيم بمذتمف انحا ال الم.
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حيع ععث تع ععم ا ع عرار الصع ععياغة النيائيع ععة باال مع ععاع مع ععن الم نع ععة ع ععج  08نيسع ععان 1976
واعتمععدتيا ال م يععة ال امععة ل مععم المتح عدة حيععث اصععدرت رارىععا ر ععم  98لمععدورة ر ععم )31

وذلم ج  1976/10/15بالتوصية بتطبيف ىذه ال ئحة ج منازعات الت ارة الدوليعة وان
يشار الييا عمى انيا الئحة التحكيم ج عتود الت ارة الدولية .)03

و ععد ععام االسععتاذ الععدكتور محسععن شععفيف عضععو ل نععة االعععداد والصععياغة بم نععة االمععم

المتحععدة لتععانون الت ععارة الدوليععة بالمشععاركة ععج وض ع و اعععد التحكععيم النموذ يععة  .)04وبععذلم
اصععدرت ال م يععة ال امععة رارىععا االذيععر المشععار اليععو ععج اع ع ه بالتوصععية بتطبيععف التواعععد

النموذ ية لمتحكيم ج منازعات الت ارة الدولية وان يشار الييا عمى انيا الئحعة التحكعيم عج
عتود الت ارة الدوليعة وىعذه ال ئحعة التعج وضع تيا الم نعة ال عت بعوالً معن الناحيعة التطبيتيعة
ععج مذتمفععة دول ال ععالم المتتععدم والنععامج حيععث س ع ت الم نععة التانونيععة االستشععارية االسععيو

ا ريتي ععة) وى ععج ىيئ ععة دولي ععة وبالت ععاون مع ع مرك ععز تس ععوية منازع ععات االس ععتثمار الت ععاب لمبن ععم
الدولج ل نشا والت مير ال امة مراكز ا ميمية ج التارتين اال ريتية واالسيوية تتولى تطبيعف
التواع ععد الت ععج وضع ع تيا ل ن ععة االم ععم المتح ععدة لت ععانون الت ععارة ال ععدولج .وت ععم انش ععا المرك ععز

اال ميمج لمتحكيم بكوااللمبور ماليزيا) ج عام  .1978و د امت مصعر بتو يع بروتوكعول
مع ع الم ن ععة اال ريتي ععة االس ععيوية النش ععا المرك ععز اال ميم ععج لمتحك ععيم بالت ععاىرة وال ععذا يذ ععتص

بمباشع عرة التحك ععيم ععج الم ععام ت الدولي ععة و تع عاً لتواع ععد ل ن ععة االم ععم المتح ععدة لت ععانون الت ععارة

الدوليعة .وبعذلم ت عد مصععر ثعانج دولعة ب ععد ماليزيعا يعتم اذتيعار عاصععمتيا متع اًر لمركعز تحكععيم
ا ميمج يتسم بطاب دولج يتمثل ج تب يتو لييئة دولية .)05

و يمععا ب ععد بععدأت الم نععة منععذ عععام  1980ععج اعععداد مشععروع ععانون نمععوذ ج لمتحكععيم
الت ارا الدولج تعتمكن بواسعطتو العدول معن اال تعدا بعو عج ت عديل وتحعديث واععد التحكعيم

التائمة لدييا وذلم لمتتميل من صور االذت ف والتباعد بعين نظعم العدول المذتمفعة كمعا ان
مععن شععانو ان يتمععل صععور االذععت ف بععين الت عوانين الوطنيععة و واعععد التحكععيم التععج وض ع تيا
الم نة .وطمبعت معن ريعف ال معل التعائم لعدييا بصعدد الممارسعات ال تديعة الدوليعة ان ت عد ليعا
مشععروعات ليععذا التععانون .و يمععا ب ععد ا ععرت الم نععة ىععذا المشععروع لمتععانون النمععوذ ج لمتحكععيم

الت ارا العدولج  Model Lawعج ععام  1985وو تعاً لتعرار ال م يعة ال امعة ر عم  72عج
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الدورة ر م  40اوصت ال م ية مي العدول باعطعا اىتمعام كعاف ليعذا التعانون مع ت نعب
ادذال ت دي ت بشأنو وصعوالً العى توحيعد دولعج مفيعد بشعان واععد وا ع ار ات التحكعيم .و عد
اعدت ل نعة التعانون الت عارا العدولج التعانون النمعوذ ج كمعا تبعين معن اسعمو كنمعوذج يمكعن
السير عمى ني و عنعد اععداد عوانين التحكعيم الوطنيعة وىعج لعيس اتفا يعة دوليعة انضعمت او
يمكن ان تنضم ليعا العدول وال تمعزم أا دولعة باالذعذ بعو او تطبيتعو عج تشعري اتيا الداذميعة.

واذا ررت دولة ما االذذ بالتانون النموذ ج ميا ان تاذذ بعو حر يعاً او مع الت عدي ت التعج
ت ارىععا مناسععبة دون أا ماذععذ او مس ع ولية عمييععا ععج ذلععم  .)06و ععد تععاثرت عععدة دول بي ععذا
التانون الموحد مثل كندا وىونل كونل واستراليا وني يريا وبمغاريا .)07

اما ج م ال طعرف الو عا بالعديون اععدت الم نعة مشعروعاً التفا يعة دوليعة تشعتمل عمعى

ععانون موحععد لمكمبيالععة الدوليععة والسععند تحععت االذن الععدولج حيععث شععكمت الم نععة م موعععة

عمل من ممثمعين لسعب دول لد ارسعة مشعروع التعانون الموحعد الذعاص بالكمبيعاالت والسعندات
االذنية ذات الصفة الدولية م محاولة تناول الشبكات الدوليعة ايضعا او ا عرار عانون موحعد
ذاص بيا .اال ان ىذا المشروع لم ير النور حتى االن.

وال دير بالذكر ان ذروج ىذا التانون الى حيز الو ود سوف يكون عمع ً مفيعداً حتيتعة

لمت ارة الدولية.

ام ععا ععج م ععال النت ععل البح ععرا لمبض ععائ

ععان الم ن ععة ادذم ععت ى ععذا الموض ععوع ض ععمن

الموضععوعات ذات االولويععة ععج دور ان تادىععا الثععانج اذععذا منيععا بمععا اوصععت بععو ال م يععة
ال ام ععة ل م ععم المتح ععدة ب ععان تنظ ععر الم ن ععة ععج ام ععر ادذ ععال موض ععوع التنظ ععيم ال ععدولج لمنت ععل
البحرا ضمن المسائل ذات االولوية ج البحث لدييا.
و ععد اعععدت الم نععة مشععروعاً التفا يععة دوليععة بشععان ىععذا النتععل و ععد ا ععر مع تمر ىععامبورج

االتفا ية ج الفترة من  6الى  31اذار سنة  1978وحضعره سعب وسعب ون دولعة معن بينيعا
مصععر مععن الععدول ال ربيععة وعععدد مععن المنظمععات الدوليععة وانتيععى الععى ا عرار االتفا يععة التععج

اطمف عمييا رسمياً اتفا ية االمم المتحدة لنتل البضائ بح اًر لسعنة  1978والمسعماة عالميعاً
واعد ىامبورج .
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و ععد نص ععت الم ععادة  )08عم ععى عرض ععيا لتو ي ي ععا م ععن ميع ع ال ععدول حت ععى اذار س ععنة
 1979ععج متععر االمععم المتحععدة نيويععورم

)08

و ععد دذمععت واعععد ىععامبورج حيععز التنفيععذ ععج

 1990/10/1ويبمغ عدد اط ار يا  00دولة .)09

واالتفا يععة اوردت ايضععاحاً محععدداً لمت بي عرات التععج ت عواترت ب ععد ذلععم ضععمن نصوصععيا

من اً الذت ف التفسير كما تنطبف عمعى كعل عتعد نتعل لمبضعائ بطريعف البحعر ولعيس عمعى
سععندات الشععحن حسععب .كمععا انيععا ا سععحت ععج نطععاف مس ع ولية النا ععل لتكععون بععذلم مععا بععل

الشحن وما ب د التفريغ وذلم استناداً لممعادة  )1/4معن اتفا يعة ىعامبورج حيعث تعنص عمعى

انععو -:تشععمل مسع ولية النا ععل بمو ععب االتفا يععة المععدة التععج تكععون ييععا البضععاعة ععج عيععدة
النا ل ج مينا الشحن واثنا النتعل عج مينعا التفريعغ وبالتعالج تشعمل مسع ولية النا عل ععن
البض ععائ بمو ععب ى ععذه االتفا ي ععة الم ععدة الت ععج تك ععون يي ععا البض ععاعة ععج عيدت ععو ععج مين ععا

الشحن واثنا النتل و ج مينا التفريغ حتى يتسمميا

ً من يت عين تسعميميا اليعو

)32

وان

ىذه المادة ا ت لتحل محل الفترة ىع) من المادة االولى معن اتفا يعة سعندات الشعحن لسعنة
 1904والتج تصف مبدا من البكرة الى البكعرة) ) (from tackle to tackleوىعذا المبعدأ
يحصر مس ولية النا ل البحرا ععن الفتعرة الوا عة بعين شعحن البضعاعة وحتعى و عت تفريغيعا

من السفينة .)31

وت در االشارة الى ان النا ل ايضاً يكون مس والً عمعا يصعيب البضعاعة معن تعاذير او

تمععف او ىع م مععا لععم يثبععت النا ععل انععو وتععاب وه او ممثمععوه ععد ععاموا باتذععاذ كا ععة اال ع ار ات
الت ععج تس ععتدعييا الح ععال بص ععورة م تول ععة لت ن ععب الح ععادث المس ععبب لمتم ععف ونتائ ععو ويغط ععج

االتفا ية ايضاً نتل كل البضائ عن طريف البحر بما ييا الحيوانات الحية والحاويات .)30

وتشععتغل الم نععة ععج الو ععت الحاضععر باعمععال انونيععة متفر ععة يععدذل ب ضععيا ععج اطععار

النظععام اال تصععادا الععدولج كاعععداد مرشععد ل تععد ا امععة المنشععات الصععناعية وت ييزىععا ويععدذل
ب ضععيا االذععر ععج اطععار التطععور التكنولععو ج الحععديث كاعععداد واعععد موحععدة بشععان النتععل
المصر ج بالطرف االلكترونية وال مل ال يزال ج مراحمو االولى.

وتصدر الم نة كتاباً سنوياً تضعمنو اعماليعا ذع ل السعنة و عد صعدر ال عز االول منعو

عععام  1972ويتضععمن عمععى اعمععال الم نععة ععج السععنوات  1968و  1969و  .1972امععا
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اال ع از التاليععة عيذص كععل منيععا السعنة التععج صععدر ييعا .كمععا تصععدر الم نعة سع ً يشععتمل
عمععى نصععوص االتفا يععات الدوليععة وغيرىععا مععن الوثععائف المت متععة بتععانون الت ععارة الععدولج

)33

ولم ن ععة ضع ع ً ع ععن ذلع ععم نش ععاط عمم ععج يتمث ععل ع ععج متاب ععة البح ععوث والد ارس ععات والنع ععدوات
والمتععا ات التععج تنظميععا الييئععات االذععر

وتتععولى بنفسععيا تنظععيم مثععل ىععذه النععدوات وتععدعو

الييععا ضععيو اً مععن مي ع انحععا ال ععالم وتنفععف عمععى ىععذه المتععا ات مععن تبرعععات الذي عرين مععن
اال راد والحكومات والم سسات الثتا ية والت ارية .)34
المطمب الثاني
تقييم عمل لجنة القانون التجاري الدولي

ا امت ال م ية ال امة لييئة االمم المتحدة طبتاً لمترار  0025ل نة انونية معن احعد

منظم ععات االم ععم المتح ععدة وى ععج ل ن ععة ععانون الت ععارة الدولي ععة واعط ععت لي ععا ميم ععة ذاص ععة
 Mandeteوذلععم لتش ع ي اي ععاد تنسععيف تتععدمج وتوحيععد ععج االحكععام الموضععوعية الذاصععة
بتانون الت ارة الدولية لتطبيتيا ج م ال الت امل الدولج .)35

وطبتاً لمتعرار العذا اصعدرتو ال م يعة ال امعة سعالف العذكر عج سعمو الثالعث تعد طمبعت

ال م ية ال امة من االمين ال ام ل معم المتحعدة ريثمعا يعتم انتذعاب اعضعا الم نعة ان ي عد
االعم ععال التحض ععيرية الض ععرورية النتظ ععام عم ععل الم ن ععة وذل ععم ب ععان يطم ععب م ععن الحكوم ععات
والمنظمات المت متة بالت عارة الدوليعة ان توا يعو بم حظاتيعا المت متعة ببرنعامل عمعل الم نعة

حينمععا تشععرع ععج ال مععل وذلععم و ت عاً لمفععاىيم تتريععر االمععين ال ععام وحيثيععات عرار ال م يععة

المشار اليو.

و ععج دور االن تععاد االول لم نععة كانععت اماميععا ا ابععات متضععمنة لمتترحععات وم حظععات

الععدول والمنظمععات المذتمفععة يمععا يت مععف ببرنععامل عمميععا وتحميععل ليععذه اال ابععات بواسععطة
االمان ععة ال ام ععة وك ععان طبي يع عاً ان تط ععول المنا ش ععة ح ععول الموض ععوعات الت ععج س ععوف تبحثي ععا
الم نعة وكيفيعة م ال تيعا وأمكعن عج النيايعة ان تتحعدد المسعائل التعج يت عين عمعى الم نعة ان
تتناولي ععا ض ععمن برن ععامل عممي ععا ععج المس ععتتبل ععج تسع ع ة موض ععوعات رئيس ععية وك ععان م ععن
الطبي ععج ان يكععون عمععى راس الموضععوعات التععج تناولتيععا البيععوع الدوليععة لمبضععائ
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ب عد المنا شعة عررت الم نعة اعطعا االولويعة عج البحعث لموضعوعات الو عا بالعديون الدوليعة
والتحكيم و ج دور االن تاد الثانج اضيف الييا موضوع النتل البحرا الدولج.

وت در االشارة العى ان الم نعة عج ىعذا الصعدد و عد ت نبعت العدذول عج مسعائل متصعمة

بحركععة الت ععارة الدوليععة ولكععن ليععا طععاب التنظيمععات ال امععة او اال تصععادية او السياسععية مثععل
شععرط الدولععة االولععى بالرعايععة و يععود التصععدير وغيرىععا مععن مسععائل تتصععل بالسياسععة الت اريععة
او باحكام التعانون ال عام اكثعر معن دذوليعا عج ذاتيعة روابعط التعانون الذعاص وطاب يعا الفنعج

التانونج .وليذا السبب و دت ان ىذه االمور ال شان ليا بيا .)36

و ععد امععت ىععذه الم نععة عتععب التغييعرات اليائمععة التععج شععيدىا ال ععالم ععج النصععف الثععانج

من ىعذا التعرن العذا اتصعف بعتذمص الت عارة الدوليعة معن احتكعار العدول االسعت مارية والعذا
كانععت ليععا متععاييس وممارسععات ذاصععة بيععا لععم ت ععد ت ععارا الوا ع وحا ععات الععدول الناشععئة

ال ديععدة والتععج احتمععت مكانيععا المرمععوف ععج تو يععو الش ع ون الدوليععة ورسععم االحكععام ال امععة
وصياغة التواعد التانونية ال ديدة.
وت ععدر االشععارة ععج ىععذا الم ععال الععى ان و ععود اذت ععات واس ع ة ععج التعوانين الت اريععة

ععج ال ععالم يسععبب والشععم ظععاىرة نشععو الن عزاع وعععدم التماثععل ععج الحمععول .وان و ععود واعععد
موحدة بيذا الصدد يساعد والشم ج تتميل رص نشو نزاعات مت ددة السعيما عج الو عت

الم اصر الذا يشيد كميات ضذمة داً ج حتل الت ارة الدولية وت تيد االمعور وتشعابكيا
بحيث د يص ب عمى ب عض العدول احيانعا موا يعة ىعذه الظعاىرة وععدم اسعت دادىا التعانونج

لحل ىذه المشاكل الن التواعد التانونية ج الكثير من الدول ىعج موضعوعية اصع ً لمحيعاة
الوطنيععة الداذميععة وىععذه ال تتفععف م ع اال ععاف الدوليععة الب يععدة المععد واالثععار .وليععذا السععبب
و ععدت ل ن ععة ععانون الت ععارة الدولي ععة لتت ععدم لم ععدول ى ععذه المس ععاعدة الذاص ععة بتط ععوير احك ععام

التع ععانون وىع ععج م ان ع عاً وصع ععادرة مع ععن اشع ععذاص مذتصع ععين ومنصع ععفين وليع ععم توزي ع عاً غ ار ي ع عاً

دولياً .)37

اخلامتت
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ظيععرت الحا ععة الععى و ععود ىيئععة موحععدة تععدعو الععى التوحيععد وتتمت ع بتبععول دولععج
وانتي ع ععى االم ع ععر ال ع ععى انش ع ععا ل ن ع ععة االم ع ععم المتح ع ععدة لت ع ععانون الت ع ععارة الدولي ع ععة والت ع ععج ت ع ععرف

ب ع ع االنسترال) .وان ى ععدف الم ن ععة ل ععيس توحي ععد او تنس ععيف الت ععانون الت ععارا بو ععو ع ععام ب ععل
احكامو المت متة بالم ام ت الدوليعة حسعب .حيعث ان و عود اذت عات واسع ة عج التعوانين
الت اريععة ععج ال ععالم يسععبب ظععاىرة نشععو النعزاع وعععدم التماثععل ععج الحمععول .وان و ععود واعععد
موحدة بيذا الصعدد يسعاعد عج تتمعيص عرص نشعو النعزاع السعيما عج و تنعا الحاضعر العذا

يشيد كميات ضذمة ج ميدان الت عارة الدوليعة وت تيعد االمعور بحيعث يصع ب عمعى ب عض
الدول موا ية ىذه الظاىرة وعدم است دادىا التانونج لحل تمم المشاكل.

وت ععد الم نععة يععا اًز انوني عاً ني عاً مكمف عاً بالسععير عمععى نمععو وتطععوير التععانون الت ععارا

ال ععدولج .وى ععج تتبع ع ال م ي ععة ال ام ععة مباشع عرة وت تمع ع مع عرة واح ععدة ععج الس ععنة بمت ععر االم ععم

المتحععدة ععج نيويععورم او بععالمتر االوربععج متععر االمععم المتحععدة ععج يينععا منععذ سععنة )1979
عمى سبيل التناوب وكممعا كعان ذلعم ممكنعاً .و عد و عدت الم نعة لتتعدم لمعدول ىعذه المسعاعدة

الذاصة بتطوير احكام التعانون وىعج م انعاً وصعادرة معن اشعذاص مذتصعين ليعم وتعوزي يم

ال غ ار ععج الععدولج وذلععم الن التواعععد التانونيععة ععج الكثيععر مععن الععدول ىععج موضععوعة اص ع ً
لمحياة الوطنية الداذمية وىذه ال تتفف م اال اف الدولية الب يدة المد واالثار.

و ععد حععددت الم نععة المسععائل التععج يت ععين عمييععا ان تتناوليععا ضععمن برنععامل عمميععا

وعمععى راس ىععذه المسععائل موضععوع البيععوع الدوليععة لمبضععائ

ومععن ثععم الو ععا بالععديون الدوليععة

والتحكيم الت ارا الدولج و ج دور االن تاد الثانج اضيف الييا النتل البحرا الدولج.
وي حظ بصدد تنظيم عمل الم نة انيا د استب دت محاولعة وضع ت ريعف لمتعانون
الت ارا الدولج متدرة بو و عام ص وبة اي اد الت ريعف الواضع المحعدد ومعا عد ي عر اليعو

معن ذ ععات كثيعرة ضع ً ععن انععو غيعر مت ععين بالنسعبة ليععا عج مرحمععة بعد عمميععا .ميمععا

كانعت اىميتععو الفتييععة يعو لععم يكععن موضععوعاً اساسعياً ععج شععان وضع برنععامل تنظععيم عمميععا.
والشم انيا د تاثرت بما اورده االمين ال ام من ت ريف ج تتريره والذا يمكن ت ريفو عمعى

نحو مذتصر بانو :م موعة التواعد التج تسرا عمى ال

ات الت اريعة المتصعمة بالتعانون

الذاص والتج ت را بين عدد من الدول أا بين دولتين او اكثر).
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اوالً :الكتب القانونية بالمغة العربية

مراجع البحث

 .1د .ث ععروت حبي ععب د ارس ععة ععج ععانون الت ععارة الدولي ععة مع ع االىتم ععام ب ععالبيوع الدولي ععة
اتفا ية يينا لبيوع  )1982اعادة لمطب ة الثانية مكتبة ال ع

.1995

ال ديعدة المنصعورة

 .0د .حسععام الععدين عبععد الغنععج الصععغير تفسععير اتفا يععة االمععم المتحععدة بشععان عتععود البي ع
الدولج لمبضائ

دار النيضة ال ربية التاىرة .0221

 .3د .حم عزة حععداد مركععز التععانون والتحكععيم ععانون الت ععارة الدوليععة اليونسععترال) ور ععة
ام ة بيرزيت مسطين .0222/6/16-14

عمل متدمة لم تمر التضاة الثالث

 .4د .ص ععال ب ععن عب ععد ا ب ععن عط ععاف ال ععو ج المب ععاد التانوني ععة ععج ص ععياغة عت ععود
الت ععارة الدولي ععة مرك ععز البح ععوث والد ارس ععات االداري ععة م ي ععد االدارة ال ام ععة المممك ععة
ال ربية الس ودية .1998

 .5د .عععادل محمععد ذيععر عتععود البي ع الععدولج لمبضععائ مععن ذ ع ل اتفا يععة يينععا و يععود
ل نععة االمععم المتحععدة لتععانون الت ععارة الععدولج  UNCITRALوالغر ععة الت اريععة الدوليععة
 Iccدار النيضة ال ربية الطب ة االولى التاىرة .1994

 .6د .وزا محمد سامج شرح اتفا ية االمم المتحدة بشان عتود البيع العدولج لمبضعائ
محاض عرات التيععت عمععى طمبععة الععدكتوراه ععج التععانون الذععاص كميععة التععانون
بغداد .1990 – 1991

 .7د .لطيف بر كومانج مس ولية البائ

ام ععة

ج البيوع البحرية دراسة البي سعيف والبيع

وب) مطب ة م سسة الثتا ة ال مالية بغداد .1980 – 1981

 .8د .محسن شفيف اتفا يعات الىعاا ل عام  1964بشعان البيع العدولج لممنتعوالت الماديعة
د ارسععة ععج ععانون الت ععارة الدوليععة) م موعععة محاض عرات لععدبموم الد ارسععات ال ميععا ععج
التععانون الذ ععاص كميععة الحت ععوف

االلة الطاب ة).

ام ععة الت ععاىرة  1973 – 1970مطبوعععة عم ععى
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 .9د .محسن شفيف ا تا ية االمم المتحدة بشان عتود البي العدولج لمبضعائ

د ارسعة عج

انون الت ارة الدولج دار النيضة ال ربية التاىرة .1988

 .12د .محم ععود س ععمير الش ععر اوا ال ت ععود الت اري ععة الدولي ععة د ارس ععة ذاص ععة ل ت ععد البيع ع
الدولج لمبضائ ) الطب ة الثانية دار النيضة ال ربية التاىرة .0220
 .11د .مصع ععطفى عبع ععد ا ال ع ععالم المحع ععامج انتتع ععال المذع ععاطر ع ععج عتع ععد البي ع ع الع ععدولج
لمبضائ

دراسة ج عانون الت عارة الدوليعة الطب عة االولعى دار ابعو الم عد لمطباععة

التاىرة .1999
ثانياً -:البحوث القانونية
.1

د .ع اد عبععد ال م عوانج اضعوا عمععى اتفا يععة االمععم المتحععدة لنتععل البضععائ بحع اًر لسععنة

 1978واعععد ىععامبورج) بحععث منشععور لم مععة د ارسععة ععج التععانون البحععرا الطب ععة
االولى .1994
 .0د .ىشععام رمضععان ال ازئععرا متععى ي تبععر النا ععل البحععرا ععد تسععمم البضععاعة ععج عتععد
النتععل البحععرا لمبضععائ

د ارسععة ععج ضععو االتفا يععات الدوليععة لمنتععل البحععرا والتععانونج

ال ار ج والكويتج م مة الحتوف

ام ة الكويت ال اشرة ال دد االول .1986

ثالثاً -:الرسائل الجامعية

 .1د .شععيرزاد عزيععز سععميمان حسععن النيععة ععج اب عرام ال تععود د ارسععة ععج ضععو الت عوانين
الداذميععة واالتفا يععات الدوليععة) اطروحععة دكتععوراه متدمععة الععى كميععة التععانون ععج ام ععة

ص ح الدين اربيل .0226

ثالثاً :الكتب االجنبية
1- Erick Suy Under Secatary General, for Legal Affaus and the
Legal Counsel the U.N. 15, The International Lawiyer/
American Bar Association, 1981.
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2- Harold J. Berman & Colin Kuafman, The Law of International
Commercial Transaction (Lex Mercatoria), Vol. 19 Har Vard
International Lae Journal, 1978.
3- John Honnold, Uniform Law for Internartional Sales, Under the
1986 United Nations Convention, (Kluwer Law and Tayation
Publishers), 1986.
4- John Honnold, Uniform Law for International Sales, Under the
1980 United Nations Convention, Third Edition, 1990.
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رابعاً :التقارير الدولية

 تتريععر االمععين ال ععام لممنظمععة الدوليععة ل مععم المتحععدة والمصععاحب النشععا ل نععة ععانون
الت عارة العدولج بعاالمم المتحعدة منشعور عج الكتعاب السعنوا االول لم نعة عانون الت عارة

الدولج .1972 – 1968
خامساً :مواقع االنترنيت

 http://www.Uncitral.Org.

هوامش البحث
______________________

 )1ان ععانون الت ععارة الدوليععة ل ععيس حععديث النش ععأة ب ععل تر ع

ععذوره الععى مئ ععات الس ععنين

ويمكن م حظة التطور الذا مر بو ىذا التانون من ذ ل ث ث مراحل وىج-:
 -1المرحمة ال ر ية :وىج مرحمة ال صور الوسطى والمولعد الحتيتعج لمتعانون الت عارا و عد
امتاز التانون الت ارا ج ىذه المرحمة بطاب دولعج موحعد وبطعاب شذصعج يعو معن
صعن الت ععار و ميععم وال يطبععف اال عمععى م عتم يم ولكععن مععا ان ضع ف شععانيم حتععى
انتتل ىذا التانون الى مرحمتو التالية وىج مرحمة التشري الت ارا الوطنج.

 -0مرحمة التشري الت ارا الوطنج :وىعج المرحمعة التعج انتسعم ييعا التعانون الت عارا عمعى
نفسععو تفتععت وحععدة واعععده وتشععتت نتي ععة الن ازعععات اال ميميععة وتععم ادذالععو ععج التتنيععات

الوطنية التج حمت محل التواعد ال ر ية كانت ىعذه المرحمعة مرحمعة انتتعال العى مرحمعة
التدوين الدولج.

 -3مرحمة التشري الت ارا :وىج المرحمة الم اصرة التج بدأ ييعا التعانون الت عارا يسعتتل
نس ععبياً ع ععن التع عوانين الوطني ععة وي ععود ال ععى دولتي ععو ثاني ععة الن التع عوانين الوطني ععة ال تمب ععج

حا ععات الت ععارة الدوليععة الحديثععة وتميععزت ىععذه المرحمععة بذضععوع ععانون الت ععارة الدوليععة
الشع عراف مباش ععر م ععن ب ععل المنظم ععات الدولي ععة كم ن ععة االم ععم المتح ععدة لت ععانون الت ععارة

الدوليععة التععج عممععت عمععى توحيععد ب ععض واعععد ععانون الت ععارة الدوليععة عععن طريععف اب عرام
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االتفا ي ععات الدوليع ععة كاتفا يع ععة الىع ععاا والت ع عج وض ع ع ت واعع ععد انونيع ععة موحع ععدة مسع ععتمدة

احكامو من االتفا يات الدولية وال تود النموذ ية الدولية لممزيد ن ار -:
Harold J. Berman f colin kanfman, The law of Internationl
commercial Transaction (Lex mercato via), Vol.19 Harvard
International law Journal, 1978, pp221 – 277.
وكذلم-:
John Honnold, Uniform law for International sales, Under the
1980 United Nations convention, (kluwer law and Taxation
publishers), 1987, P133.

 )0د .محسععن شععفيف اتفا يععات الىععاا ل ععام  1964بشععان البيع الععدولج لممنتعوالت الماديععة
د ارسععة ععج ععانون الت ععارة الدوليععة) م موعععة محاض عرات لععدبموم الد ارسععات ال ميععا ععج
الت ععانون الذ ععاص كمي ععة الحت ععوف

االلة الطاب ة) ص 15وكذلم-:

ام ععة الت ععاىرة  1973 – 1970مطبوع ععة عم ععى

ل نععة ععانون الت ععارة الععدولج بععاالمم المتحععدة منشععور ععج الكتععاب السععنوا االول لم نععة
ععانون الت ععارة الععدولج ل مععم المتحععدة والمصععاحب النشععا ل نععة ععانون الت ععارة الععدولج

باالمم المتحدة  1972 – 1968ص.00

 )3انظر متال منشور ج م مة التانون الدولج سنة  1979ص 475ب نوان:
La le mercataria dans les Contrats et/ 'arbitrage internationaux,
realite et Perspectives.
 )4د .ثروت حبيب دراسة ج انون الت عارة الدوليعة مع االىتمعام بعالبيوع الدوليعة اتفا يعة
يينا لبيوع  )1982اعادة لمطب ة الثانية مكتبعة ال ع

ص.17

ال ديعدة المنصعورة 1995

 )5د .محسن شفيف اتفا ية االمم المتحعدة بشعان عتعود البيع العدولج لمبضعائ

د ارسعة عج

انون الت ارة الدولج دار النيضة ال ربية التاىرة  1988ص 6وما ب دىا.
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 )6د .محمود سمير الشر اوا ال تود الت ارا الدوليعة د ارسعة ذاصعة ل تعد البيع العدولج
لمبضائ ) الطب ة الثانية دار النيضة ال ربية التاىرة .0220

 )7ار ع نععص اال ت عراح الم ععرا والبحععث الممحععف بععو الععذا اعععده صععاحبو ومععذكرة الم نععة
السادسععة بشععانو .و عرار ال م يععة ال امععة ر ععم  0120ععج الكتععاب السععنوا االول لم نععة
 1972 – 1968ص.19 – 5
 )8د .مصطفى عبد ا ال الم المحامج انتتال المذاطر ج عتد البيع العدولج لمبضعائ

د ارسععة ععج ععانون الت ععارة الدوليععة الطب ععة االولععى دار ابععو الم ععد لمطباعععة التععاىرة

 1999ص.32

 )9لتد كان االستاذ شميتوف وىعو احعد كبعار اسعاتذة التعانون عج الت عارة الدوليعة معن اوائعل
الععداعين الععى اىميععة و ععود تنظععيم ععال لتوحيععد ععانون الت ععارة الدوليععة و ععد ابععرز ىععذا
الم نى ج النعدوة التعج نظمتيعا ال م يعة الدوليعة لم معوم التانونيعة سعنة  1960عج لنعدن
بتشع ع ي وت ععدعيم م ععالج م ععن منظم ععة اليونس ععكو و ععد اش ععترم اب ععرز اس ععاتذة ال ععالم م ععن
المتذصص ععين ععج ى ععذا الم ععال بالن ععدوة د .محم ععود س ععمير الش ععر اوا مص ععدر س ععابف
ص.7

 )12د .حسام العدين عبعد الغنعج الصعغير تفسعير اتفا يعة االمعم المتحعدة بشعان عتعود البيع
الدولج لمبضائ

دار النيضة ال ربية التاىرة  0221ص 9وما ب دىا.

 )11د .ثروت حبيب مصدر سابف ص 177وما ب دىا.

 )10ىذا الترار منشور ج الكتاب السنوا االول لم نة ص.70 – 72
 )13لمتفصيل حول عمل الم نة ونشاطاتيا ار
 )14د .لطيععف بععر كومععانج مسع ولية البععائ
والبيع ع ع ع

مو يا عمى االنترنيت:

http://www.uncitral.org .

ععج البيععوع البحريععة د ارسععة ععج البيع سععيف

ع ع ععوب) مطب ع ع ععة م سس ع ع ععة الثتا ع ع ععة ال مالي ع ع ععة بغ ع ع ععداد 1980 – 1981

ص.432

 )15د .حسام الدين عبد الغنج الصغير مصدر سابف ص.12
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 )16د .شععيرزاد عزيععز سععميمان حسععن النيععة ععج اب عرام ال تععود د ارسععة ععج ضععو الت عوانين
الداذميععة واالتفا يععات الدوليععة) اطروحععة دكتععوراه متدمععة الععى كميععة التععانون

ام ععة

ص ح الدين اربيل  0226ص.65
 )17د .مصطفى عبد ا ال الم المحامج مصدر سابف ص.153
 )18د .عععادل محمععد ذيععر عتععود البي ع الععدولج لمبضععائ مععن ذ ع ل اتفا يععة يينععا و يععود
ل نة االمم المتحدة لتانون الت ارة الدولج  UNCITRALوالغر عة الت اريعة الدوليعة

 Iccدار النيض ع ععة ال ربي ع ععة الطب ع ععة االول ع ععى الت ع ععاىرة  1994مص ع ععدر س ع ععابف

ص.34
(19) John Honnold, "Uniform Law of International sales Under
the 1980 united Nations convention, "Third Edition, 1990,
para g.
 )02د .صال بن عطاف ال و ج مصدر سابف ص.07
 )01د .صععال بععن عطععاف ال ععو ج المبععاد التانونيععة ععج صععياغة عتععود الت ععارة الدوليععة
مركز البحوث والدراسات االدارية م يد االدارة ال امعة المممكعة ال ربيعة السع ودية

 1998مصدر سابف ص..07
 )00د .ثروت حبيب مصدر سابف ص .)020 022 195

 )03ل نعة ععانون الت ععارة العدولج بععاالمم المتحععدة منشعور ععج الكتععاب السعنوا الثععامن لم نععة
انون الت ارة الدولج  1977ص.12

 )04رار ال م ية ال امة ر م  98/31بتاري .1976/10/15
 )05د .عادل محمد ذير مصدر سابف ص.35
 )06بحععث منشععور عمععى شععبكة االنترنيععت لمععدكتور حم عزة حععداد مركععز التععانون والتحكععيم
ععانون الت ععارة الععدولج ور ععة عمععل متدمععة لم ع تمر التضععاة الثالععث

ام ععة بيععروت

مسطين  0222/6/16 – 14ص 6منشور عمى المو االتج-:
http://www.lac.com.jo/research2.htm.
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 )07د .ثروت حبيب مصدر سابف ص 023وما ب دىا.
 )08د .ثروت حبيب مصدر سابف ص.027

 )09ع ع اد عب ععد ال مع عوانج اضع عوا عم ععى اتفا ي ععة االم ععم المتح ععدة لنت ععل البض ععائ بحع ع اًر لس ععنة
 1978واعع ععد ىع ععامبورج) بحع ععث منشع ععور بم مع ععة د ارسع ععات ع ععج التع ععانون البحع ععرا
الطب ة االولى  0224ص.46
 )32و ععد ادذععل المشععرع ال ار ععج احكععام اتفا يععة ىععامبورج لسععنة  1978ععج الفععرع االول مععن
الفصل الثالث من انون النتل ر م  82لسنة  .1983المشرع ال ار ج كما يبدو عد

تاثر باتفا ية ىامبورج لسنة  1978عندما نص عج المعادة  )131معن عانون النتعل

ال ار ج النا ذ الى انو-:

اوالً :تب ععدأ مسع ع ولية النا ععل عن ععد دذ ععول الش ععج

ععج عيدت ععو وتنتي ععج بتس ععميمو ال ععى

المرسععل اليععو ععج محععل الوصععول او وضع و تحععت تصععر و و تعاً لم تععد او التععانون
او عند تسميمو الى ية مذولة.

ثانيعاً :يتصععد بععدذول الشععج عيععدة النا ععل رغعراص الفتعرة اوالً مععن ىععذه المععادة وضع
الشج تحت سيطرة النا ل او ر ابتو).

والمتصود بالنا ل ج المادة اعع ه معن عانون النتعل ىعو النا عل البحعرا الن ىعذه

المادة د وردت ج الفرع االول من الفصل الثالث الذعاص بالنتعل البحعرا .كمعا
ان ىذه المادة ماذوذة عن المادة الراب ة من اتفا ية ىامبورج لسنة .1978

 )31د .ىشععام رمضععان ال ازئععرا متععى ي تبععر النا ععل البحععرا ععد تسععمم البضععاعة ععج عتععد
النتل البحرا لمبضائ

دراسة ج ضو االتفا يات الدولية لمنتعل البحعرا والتعانونيين

ال ار ععج والك ععويتج م م ععة الحت ععوف

ام ععة الكوي ععت الس ععنة ال اشع عرة ال ععدد االول

 1986ص.145
 )30د .ثروت حبيب مصدر سابف ص.027

 ) 33و ع ععد ان ع ععزت الم نع ععة حتع ععى االن عع ععدد مع ععن االتفا يع ععات الدوليع ععة والتواعع ععد النموذ يع ععة
 .1اتفا ية مدة التتادم ج البي الدولج لمبضائ
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 .0اتفا يعة االمععم المتحعدة لمنتععل البحععرا لمبضعائ ل ععام  1978عج ىععامبورج وت ععرف
باسم واعد ىامبورج.

 .3اتفا يععة االمععم المتحععدة بشععأن عتععود البي ع الععدولج لمبضععائ عععام  1982اتفا يععة
يينا).
 .4التانون النموذ ج لمتحكيم الت ارا الدولج عام .1985
 .5اتفا ية االمم المتحدة بان النتل المت دد الوسائط عام .1982

 .6اتفا يععة االمععم المتحععدة بشععان الكمبيععاالت الدوليععة والسععندات االذنيععة الدوليععة والتععج
ا رتيا الم نة ج ا تماعيا ج يينا عام .1978

 .7ال ععدليل التع ععانونج لصع ععياغة ال تع ععود الدوليع ععة لتش ععييد المنشع ععات ع ععج نيويع ععورم عع ععام
 1987وا رتو الم نة عام  1987ج مدينة يينا.
 .8التانونج النموذ ج بشان تحوي ت االعتمادات الدولية عام .1989

 .9اتفا ي ععة االم ععم المتح ععدة لمض ععمانات المس ععتتمة وذطاب ععات االعتم ععاد الض ععامنة ع ععام
.1995
.12التانون النموذ ج بشان االلكترونية عام .1996

 )34د .محسن شفيف اتفا يعة االمعم المتحعدة بشعان البيع العدولج لمبضعائ

مصعدر سعابف

ص.02

 )35وت در االشارة ج ىذا الم ال الى ان االساليب التج اتب تيا لتحتيف ىعذا اليعدف ىعو
اعععداد اتفا يععات دوليععة وتتميععز ىععذا االسععموب لتحتيععف ىععذا اليععدف ىععو اعععداد اتفا يععات
دوليععة ويتميععز ىععذا االسععموب بصععفتو الحكوميععة حيععث ي ععم التوحيععد يععو بععابرام اتفا يععات

دولية تنظم او تصادف عمييا ب ض الدول وتمتعزم بتطبيعف احكاميعا تعدذل بعذلم حيعز
التنفيذ كتواعد انونية وا بة االتباع ىذا العى انعب طعرف اذعر وىعج وضع شعروط
عامععة واعععداد التعوانين النموذ يععة اذععذه بنظععر االعتبععار ال ععرف وال ععادة والمصععطمحات

السععائدة ععج نطععاف الت ععارة الدوليععة وامكانيععة التبععول الواسع مععن بععل مذتمععف االنظمععة
التانونيععة ععج ال ععالم .ار ع د .ععوزا محمععد سععامج ش عرح اتفا يععة االمععم المتحععدة بشععان
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المجلد ()61
عت ععود البيع ع ال ععدولج لمبض ععائ

الذععاص كميععة التععانون

حزيران ()9002

محاضع عرات التي ععت عم ععى طمب ععة ال ععدكتوراه ععج الفن ععون

ام ععة بغععداد  1990 – 1991غيععر منشععورة) ص 3ومععا

ب دىا.
 )36د .ثروت حبيب مصدر سابف ص.186 – 185
 )37ار

متالة االستاذ:

ب نوان:
Erick Say Under Secaetary General of Legal Affaus and the Legal
Counsel the U.N. 15. The International Lawiyer/ American Bar
Association. 1981. 139.
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