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    مةمقدِّ  -أوال  

ــاول   -١ ــذا اليتنـ ــر هـ ــن تقريـ ــصادر عـ ــدويل   الـ ــاري الـ ــانون التجـ ــدة للقـ ــم املتحـ ــة األمـ جلنـ
  يونيـه إىل  / حزيران٢٥ من نيويورك، املعقودة يف  للجنة  واألربعني اخلامسةة  دورال) األونسيترال(
  .٢٠١٢يوليه / متوز٦
ــة العامــة  وعمــالً  -٢ ديــسمرب / كــانون األول١٧، املــؤّرخ )٢١-د (٢٢٠٥ بقــرار اجلمعي

 إىل مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة         كمـا ُيقـدَّم   ،  ذا التقرير إىل اجلمعيـة    ، ُيقدَّم ه  ١٩٦٦
  .إلبداء تعليقاته عليه

    
      تنظيم الدورة  -ثانيا  
    افتتاح الدورة  - ألف  

ــ افَتَتحــت  -٣ ــةاخلامــسة واألربعــني ةَدورال ــران ٢٥يف ،  للجن ــه /حزي ــةُ ٢٠١٢يوني ، وكيل
  .ينايا أوبرشاألمني العام للشؤون القانونية واملستشارةُ القانونية لألمم املتحدة، باتري

    
    العضوية واحلضور  - باء  

 دولة ٢٩بعضوية قوامها و، )٢١–د (٢٢٠٥اجلمعية العامة   اللجنة مبقتضى قرار    ت  ئنشأُ  -٤
 ٣١٠٨  مبقتـضى قـرار اجلمعيـة       دولـة  ٣٦ إىل   ٢٩ّسعت عضوية اللجنة مـن      وُو. تنـتخبها اجلمعية 

ـــن   عــضويتهاّســعت مث ُو.١٩٧٣ديــسمرب / كــانون األول١٢، املــؤّرخ )٢٨–د(    مــرة أخــرى مـ
. ٢٠٠٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٩، املــؤّرخ ٥٧/٢٠  اجلمعيــة قــرارتــضىمبق دولــة ٦٠ إىل ٣٦

 ٣ويف   ٢٠٠٧ مـايو /أيـار  ٢٢خبـت يف    اللجنة حاليـا مـن الـدول التاليـة، الـيت انتُ           عضوية  وتتألف  
وتنتهي مدة عـضويتها عـشية ابتـداء        ،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٥ويف   ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

ــةالــدورة الــسنوية للجنــة يف الــسنة    األرجنــتني ،)٢٠١٣(االحتــاد الروســي  )١(: بــني قوســنياملبّين
───────────────── 

ومن بني . ، ُينتخب أعضاء اللجنة لوالية مدهتا ست سنوات)٢١-د (٢٢٠٥ بقرار اجلمعية العامة عمالً )1(  
 ٢٨، و)٦١/٤١٧ر املقّر (٢٠٠٧ مايو/ارأي ٢٢ عضواً انتخبتهم اجلمعية يف ٣٠األعضاء احلاليني، هناك 

 .٢٠١٠أبريل / نيسان١٥، وعضوان انتخبتهما يف ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣عضواً انتخبتهم يف 
 األعضاء يف تبدأ والية، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قّررت أن ٣١/٩٩قرارها ب، وغّيرت اجلمعية

ة العادية اليت تعقب انتخاهبم مباشرة وأن تنتهي واليتهم عشية السنوياللجنة بداية اليوم األول من دورة 
وقد وافقت الدول األعضاء الست التالية اليت . دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخاهبمسابع افتتاح 

 ٢٠١٦ على التناوب يف العضوية فيما بينها حىت عام ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣انتخبتها اجلمعية يف 
، ٢٠١٣-٢٠١٠(، اجلمهورية التشيكية )٢٠١٦-٢٠١٣، ٢٠١١-٢٠١٠(بيالروس : لتايلعلى النحو ا

، جورجيا )٢٠١٤-٢٠١٠(، أوكرانيا )٢٠١٦-٢٠١٤، ٢٠١٢-٢٠١٠(، بولندا )٢٠١٦-٢٠١٥
  ).٢٠١٦-٢٠١٢(، كرواتيا )٢٠١٥-٢٠١١(
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، إسـرائيل   )٢٠١٦(، أستراليا   )٢٠١٦(سبانيا  ، إ )٢٠١٣(، أرمينيا   )٢٠١٦(، األردن   )٢٠١٦(
) اإلسـالمية -مجهورية(إيران  ،  )٢٠١٤(أوكرانيا  ،  )٢٠١٦(، أوغندا   )٢٠١٣(، أملانيا   )٢٠١٦(
، )٢٠١٣( البحـــرين ،)٢٠١٦(، باكـــستان )٢٠١٦(، بـــاراغواي )٢٠١٦(، إيطاليـــا )٢٠١٦(

-دولـــة(، بوليفيـــا )٢٠١٦(بوتـــسوانا ، )٢٠١٣(بـــنن ، )٢٠١٣(، بلغاريـــا )٢٠١٦(الربازيـــل 
، اجلمهوريـة   )٢٠١٦(اجلزائر  ،  )٢٠١٦(تركيا  ،  )٢٠١٦( تايلند   ،)٢٠١٣) (املتعددة القوميات 

، )٢٠١٥(جيـا   جور،  )٢٠١٣(، جنوب أفريقيـا     )٢٠١٣(، مجهورية كوريا    )٢٠١٣(التشيكية  
شـيلي  ، )٢٠١٣(الـسنغال  ، )٢٠١٣(سـنغافورة  ، )٢٠١٣(الـسلفادور  ،  )٢٠١٣(سري النكـا    

فنـــزويال ، )٢٠١٦(الفلــبني ، )٢٠١٣(، فرنــسا )٢٠١٦(، غــابون )٢٠١٣(، الــصني )٢٠١٣(
 ،)٢٠١٦( كرواتيـا    ،)٢٠١٣(، الكـامريون    )٢٠١٦(، فيجـي    )٢٠١٦) (البوليفاريـة -مجهورية(

ــدا  ــا ، كولوم)٢٠١٣(كنـ ــا )٢٠١٦(بيـ ــا ، )٢٠١٦(، كينيـ ــة )٢٠١٣(التفيـ ، )٢٠١٣(، مالطـ
ــا  ــصر )٢٠١٣(ماليزي ، اململكــة املتحــدة  )٢٠١٣(، املكــسيك )٢٠١٣( املغــرب ،)٢٠١٣(، م

، النرويج  )٢٠١٣(ناميبيا  ،  )٢٠١٦ (موريشيوس،  )٢٠١٣(يرلندا الشمالية   إلربيطانيا العظمى و  
ــا )٢٠١٦(النمـــــسا ، )٢٠١٣( ــدوراس ،)٢٠١٦(نـــــد ، اهل)٢٠١٦(، نيجرييـــ  ،)٢٠١٣( هنـــ

  .)٢٠١٣(، اليونان )٢٠١٣(، اليابان )٢٠١٦(الواليات املتحدة األمريكية 
ــتثناء   -٥ ــاوباسـ ــتراليا وأوكرانيـ ــا وبوتـــسوانا   واألردن وأسـ ــاراغواي والبحـــرين وبلغاريـ بـ

وجنــوب أفريقيــا وســري النكــا وغــابون والتفيــا ومالطــة ) املتعــددة القوميــات-دولــة(وبوليفيــا 
كــان مجيـع أعـضاء اللجنــة   ليزيـا ومـصر واململكـة املتحــدة وموريـشيوس وناميبيـا واليونـان،       وما
  .لني يف الدورةممثَّ
ــة      -٦ ــدول التالي ــن ال ــون ع ــدورة مراقب ــدا،    :وحــضر ال ــا، بولن ــسيا، بنم ــوادور، إندوني  إك

بيالروس، جزر القمـر، رومانيـا، الـسويد، سويـسرا، غواتيمـاال، فنلنـدا، قـربص، قطـر، كوبـا،                    
  .لكويت، هولنداا
  .الكرسي الرسويل واالحتاد األورويبن عن اوحضر الدورة أيضا مراقب  -٧
  :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن املنظمات الدولية التالية  -٨

  ؛البنك الدويلبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي و :منظومة األمم املتحدة  )أ(  
املنظمـة الدوليـة    ريكا الوسطى،    حمكمة العدل ألم   :املنظمات احلكومية الدولية    )ب(  

  ؛املنظمة العاملية للجمارك، )اليونيدروا (املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص، لقانون التنمية
 رابطــة القــانون ، رابطــة احملــامني األمريكيــة: املــدعوةاملنظمــات غــري احلكوميــة  )ج(  

 التمويـل التجـاري، فريـق       ومنطقة البحر املتوسـط، مركـز الدراسـات القانونيـة الدوليـة، رابطـة             
منتـدى التوفيـق    مستشاري الشركات املعين بالتحكيم الدويل، رابطة طلبـة القـانون األوروبيـة،             
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، معهـد اإلعـسار الــدويل،   غرفـة التجـارة الدوليــة  ، رابطـة احملــامني الدوليـة،   والتحكـيم الـدوليني  
ة التمـرين علـى التحكـيم       جيي مسابق رابطة خرّ  للمحكَّمني،   ميالنو، نادي   معهد القانون الدويل  

 مدينة نيويورك، رابطة حمامي والية نيويورك، مركز كولومبيا فايل بـشأن            حماميرابطة   ،الدويل
  .االستثمار الدويل املستدام

املواضـيع   بـشأن بت اللجنة مبشاركة منظمات دولية غري حكوميـة ذات خـربة فنيـة              ورحَّ  -٩
ربت مـشاركتها بالغـة األمهيـة لـضمان جـودة           تُـ واع. الرئيـسية  بنـود جـدول األعمـال     اليت تشملها   

 إىل األمانـة أن تواصـل دعـوة تلـك املنظمـات إىل          اللجنـة   وطلبـت  .النصوص اليت تصوغها اللجنة   
  .حضور دوراهتا

    
    انتخاب أعضاء املكتب  - جيم  

  :انتخبت اللجنة أعضاء املكتب التالني  -١٠
  )كرواتيا (سيكرييتشهرفاي    :الرئيس  
  )الفلبني ( كويفاس-البورت روزاريو إيلينا   :اب الرئيسنّو  
  )هندوراس (مارادياغاخورخي روبرتو       
  )انُتِخب بصفته الشخصية ()السويد( نيلسون - فيفنتوريه       
  )أوغندا (موغاشاأغاشا     :راملقرِّ  

    
    جدول األعمال  - دال  

، املعقـودة  ٩٤٣ يف جلـستها   كان جدول أعمال الدورة، بصيغته اليت اعتمـدهتا اللجنـة           -١١
  :على النحو التايل ،٢٠١٢ يونيه/ حزيران٢٥يف 

  .افتتاح الدورة  -١  
  .انتخاب أعضاء املكتب  -٢  
  .قرار جدول األعمالإ  -٣  
قـانون األونـسيترال النمـوذجي لالشـتراء        وضع الصيغة النهائية لـدليل اشـتراع          -٤  

  . واعتمادهالعمومي
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ــة للتوصــيات    -٥   ــة إوضــع الــصيغة النهائي تحكــيم  المــساعدة مؤســساتىل الرامي
 قواعـد األونـسيترال   مبقتـضى   التحكـيم   خيـص   فيمـا   املهتمة  يئات   اهل وغريها من 

  .، واعتماد تلك التوصيات٢٠١٠ بصيغتها املنقَّحة يف عام لتحكيمل
  . التقرير املرحلي للفريق العامل الثاين:التحكيم والتوفيق  -٦  
ــصال احلاســويب املب    -٧   ــسوية املنازعــات باالت ــق   :اشــرت ــي للفري ــر املرحل العامــل التقري

  .الثالث
  . الرابعلفريق العامللرحلي املتقرير ال :التجارة اإللكترونية  -٨  
  .التقرير املرحلي للفريق العامل اخلامس: قانون اإلعسار  -٩  
  .لفريق العامل السادسالتقرير املرحلي ل: ضمانيةصاحل الامل  -١٠  
يف جمــال االشــتراء العمــومي    هبــا مــستقبال الــيت ميكــن االضــطالع   األعمــال   -١١  

  .واجملاالت ذات الصلة
  .األعمال اليت ميكن االضطالع هبا مستقبالً يف جمال التمويل البالغ الصغر  -١٢  
األعمــال الــيت ميكــن أن تــضطلع هبــا األونــسيترال مــستقبال يف جمــال قــانون التعاقــد   -١٣  

  .الدويل
  .إعداد دليل بشأن اتفاقية نيويورك  -١٤  
  .إقرار نصوص منظمات أخرى  -١٥  
  .املساعدة التقنية املقدَّمة إلصالح القوانني  -١٦  
نـصوص األونـسيترال القانونيـة     تفـسريِ الـيت تكفـل توحيـَد       وسـائل   ال و ترويج السبل   -١٧  

  .وتطبيِقها
  .حالة نصوص األونسيترال القانونية والترويج هلا  -١٨  
  :التنسيق والتعاون  -١٩  
 عام؛السياق ال  )أ(    

  التنسيق يف جمال املصاحل الضمانية؛  )ب(    
  تقارير املنظمات الدولية األخرى؛  )ج(    
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املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة املــدعوَّة إىل     )د(    
  .حضور دورات األونسيترال وأفرقتها العاملة

  .حضور األونسيترال اإلقليمي  -٢٠  
  .يادة القانون على الصعيدين الوطين والدويلدور األونسيترال يف تعزيز س  -٢١  
  .التخطيط االستراتيجي  -٢٢  
  .لتحكيم التجاري الدويلالتمرين على امسابقات   -٢٣  
  .قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة  -٢٤  
  .مسائل أخرى  -٢٥  
  .مواعيد االجتماعات املقبلة وأماكن انعقادها  -٢٦  
  .اعتماد تقرير اللجنة  -٢٧  

    
    تماد التقريراع  - هاء  

 يف تني، املعقــود٩٤٩و ٩٤٨ اهتا هــذا التقريــر بتوافــق اآلراء يف جلــساعتمــدت اللجنــةُ  -١٢
  .٢٠١٢يوليه / متوز٦، املعقودتني يف ٩٥٧ و٩٥٦، و٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٨و ٢٧
    

يترال النموذجي وضع الصيغة النهائية لدليل اشتراع قانون األونس  -ثالثا  
  اده واعتملالشتراء العمومي

 
املعين (تقرير الفريق العامل األول ) أ: (كان معروضا على اللجنة يف هذه الدورة ما يلي  - ١٣  

تقّدم مذكرة من األمانة ) ب(؛ )A/CN.9/745(عن أعمال دورته احلادية والعشرين ) باالشتراء
 األونسيترال النموذجي  مقترحا بشأن إدراج فصل يف مشروع دليل اشتراع قانونفيها
مذكرة من األمانة تقّدم فيها ) ج(؛ )Add.3 إىل Add.1 وA/CN.9/754(راء العمومي لالشت

دليل االشتراع املنقَّح املزمع إرفاقه بقانون األونسيترال النموذجي لالشتراء مقترحا بشأن 
      .)Add.19 إىل Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.79 (العمومي

موذجي اع قانون األونسيترال النالنظر يف االقتراحات املتعلقة بدليل اشتر  - ألف  
   لالشتراء العمومي

قانون األونسيترال النموذجي لالشـتراء    نظرت اللجنة أوال يف أجزاء مشروع دليل اشتراع           -١٤
بالتفــصيل خــالل دورتــه احلاديــة ) املعــين باالشــتراء(الــيت مل يتناوهلــا الفريــق العامــل األول  العمــومي
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الفـصل الثـاين مـن      : ، وهـي  ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٢٠ إىل   ١٦ك مـن    والعشرين املعقـودة يف نيويـور     
ــة  ــان ؛A/CN.9/WG.I/WP.79الوثيقـــ ــروع ؛ Add.2 وA/CN.9/WG.I/WP.79/Add.1 والوثيقتـــ   والفـــ

 مــــن الوثيقــــة ٥ إىل ١ والفقــــرات ؛A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.7ألــــف إىل جــــيم مــــن الوثيقــــة 
A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8 والفــرع ألــف مــن الوثــائق ؛A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.9و Add.10 

  .A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.18 وAdd.3 إىل Add.1و A/CN.9/754 والوثائق ؛Add.15 وAdd.13و
"  املقـاولني  دين أو املـورِّ "طلبت اللجنة إىل األمانـة أن تكفـل االّتـساق يف اإلشـارة إىل               و  -١٥

  .يف كل أجزاء الدليل
 A/CN.9/WG.I/WP.79وارد يف الوثيقــة نــص مــشروع الــدليل الــ جــزء وأقــّرت اللجنــة   -١٦

 مــــن الوثيقــــة ١٤الفقــــرة (حــــسبما عدَّلــــه الفريــــق العامــــل يف دورتــــه احلاديــــة والعــــشرين  
A/CN.9/745.(  

 مـن الوثيقـة     ١٩واتفقت اللجنة على إضافة مناقشة ملـسألة التواطـؤ، ُتـدرج يف الفقـرة                 -١٧
A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.2   النــــزاهة تعزيـــز ب املتعلـــق ٥ أو بعـــدها، أو يف البـــاب الفرعـــي

ــا   ــور هبـ ــة اجلمهـ ــتراء وثقـ ــانون ديباجـــةيف ) ه(أي اهلـــدف  (واإلنـــصاف يف عمليـــات االشـ  قـ
 وكان مفهوما أنـه، بـصرف النظـر         )٢(.)٢٠١١األونسيترال النموذجي لالشتراء العمومي لعام      

ء الـدليل   عن املوضع الذي ترد فيه مناقشة التواطؤ يف النص النهائي، سوف تدرج يف كل أجزا              
 بــل  فحــسبإحــاالت توضــح أنَّ مــشكلة التواطــؤ لــيس هلــا صــلة بالتنــافس يف عمليــة االشــتراء

أنَّ ) أ: (واتفــق علــى أن تتـضّمن مناقــشة التواطـؤ العناصــر التاليــة  . العمليــة أيـضاً زاهــة تلـك   وبـن 
ر مـن   ين أو املقـاولني، أو واحـد أو أكثـ         ورِّدالتواطؤ حيـدث عنـدما يعمـل اثنـان أو أكثـر مـن املـ               

ين أو املقاولني واجلهـة املـشترية، بـشكل منـسَّق للتالعـب بالـسوق علـى حنـو حيـول دون                     ورِّدامل
أنَّ التالعـب ميكـن أن يـؤثّر يف الـسعر،          ) ب(التوّصل إىل نتيجة ُمثلَى يف عملية اشتراء معيَّنـة؛ و         

؛ )املعروضـة مثـل النوعيـة   (فيبقيه عاليـا بـصورة ُمـصطَنعة، أو يف عناصـر أخـرى للعـرض املقـدَّم          
كما ميكن أن ينطوي التالعب على اتفاق لتقاسم الـسوق بواسـطة تـضخيم ُمـصطَنع لألسـعار                  
أو تشويه ُمـصطَنع لعناصـر أخـرى يف العـرض املقـدَّم، أو اتفـاق علـى عـدم تقـدمي عـروض، أو                         

أنَّ التواطؤ يـرجَّح أن ينتـهك قـانون الدولـة؛           ) ج(تعطيل التنافس املنصف على أيِّ حنو آخر؛ و       
 اجلهـة    ممثلـي  أنَّ اشـتراك  ) ه(أنَّ التواطؤ يعـين ضـمناً نّيـة األطـراف املعنـيني يف التواطـؤ؛ و               ) د(و

وسوف ُيذكر يف النص أيـضا أنـه علـى الـرغم مـن أنَّ               . املشترية يف التواطؤ ليس أمرا غري شائع      
 أسـباب   انتفاء التنافس احلقيقي هو من عواقب التواطؤ فـإنَّ انتفـاء التنـافس ميكـن أن ينـتج عـن                   

 بفـرص االشـتراء؛ وأنَّ أيَّ إجـراء    ورِّد أو جهـل املـ  ورِّد، مثل انتفاء اخلربة الفنيـة لـدى املـ         أخرى
───────────────── 

 .، املرفق األول)A/66/17 (١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  )2(  
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ومـن  . تنافسي يف الظاهر قد يكون منطويا على قدر حمدود من التواطـؤ بـني بعـض املـشاركني                 
  . صلة تلقائية بني التواطؤ ودرجة التنافس خلص إىل عدم وجودمثَّ،
 الفريق العامل كان قد قّرر عدم إدراج مسرد للمـصطلحات كجـزء مـن               واسُتذكر أنَّ   -١٨

ومــن مثَّ فقــد كــان مفهومــا أنَّ اإلشــارات إىل ). A/CN.9/745 مــن الوثيقــة ٣٦الفقــرة (الــدليل 
  .املسرد كمرفق للدليل سوف ُتحذف

 A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.2نص مشروع الدليل الوارد يف الوثيقة جزء وأقرَّت اللجنة   -١٩
والفريـق العامـل يف دورتـه       )  أعاله ١٨ و ١٧تني  انظر الفقر (حسبما عدَّلته اللجنة يف هذه الدورة       

  ).A/CN.9/745 من الوثيقة ١٦الفقرة (احلادية والعشرين 
 مـن   ١١ونظرت اللجنـة يف التعـديل الـذي اقتـرح الفريـق العامـل إدخالـه علـى الفقـرة                       -٢٠

ــة  ــ (A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.10الوثيقـ ــرة انظـ ــة  ) أ (٢٤ر الفقـ ــن الوثيقـ ). A/CN.9/745مـ
الدليل يشري إىل التلكّؤ يف املشاركة يف إجـراءات        مشروع  وأُبدي اعتراض على إضافة نص إىل       

وردا علـى اقتراحـات بـأن       . طلب االقتراحات املقترن حبوار بسبب اشتداد خمـاطر الفـساد فيهـا           
 ينطـوي عليهـا اسـتخدام تلـك الطريقـة           يشار يف تلك الفقرة بدالً من ذلك إىل الصعوبات الـيت          

يف حــاالت عــدم امــتالك اجلهــة املــشترية التجربــة واخلــربة الفنيــة الالزمــة إلجــراء املفاوضــات     
وأنَّ ( الطريقـة    تلكالتنافسية، رئي أنَّ التجربة واخلربة الفنية ال ميكن أن ُيكتسبا ما مل ُتستخدم              

واتفقـت اللجنـة علـى أن ُتتـرك الفقـرة      ). ج إجيابيـة طرائق االشتراء اجلديدة قد طُبِّقت فعال بنتائ   
 بعبــارة ١٢يف الفقــرة " القــدرة علــى التفــاوض  " دون تغــيري، وأن يــستعاض عــن عبــارة    ١١

 "capacity"كمـا اتفقـت اللجنـة علـى أن يعـاد النظـر يف تعـبري              ". مهارات تفاوضية  وأقدرات  "
  .الدليلمشروع   حيثما كان مستخدماً يف سياقات مشاهبة أخرى يف")القدرة("
، حـسبما عـدَّهلا     A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.10 مـن الوثيقـة      ١٨وفيما يتعلـق بـالفقرة        -٢١

، اتفقـت  )A/CN.9/745من الوثيقة ) ج (٢٤الفقرة (يف دورته احلادية والعشرين    الفريق العامل   
  .يف نص الدليل") مراقبني" ("probity officers"اللجنة على عدم إيراد عبارة 

 A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.10نص مشروع الدليل الوارد يف الوثيقـة        جزء  أقرَّت اللجنة   و  -٢٢
والفريـق العامـل يف دورتـه       )  أعـاله  ٢١ و ٢٠الفقـرتني   انظـر   (حسبما عدَّلته اللجنة يف هـذه الـدورة         

  ).A/CN.9/745من الوثيقة ) ج(و) ب (٢٤الفقرة (احلادية والعشرين 
، اتفقـت اللجنـة   A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13الوثيقـة   مـن   ١٨وفيما يتعلـق بـالفقرة        -٢٣

ــا وعيــوب إشــراك هيئــات مــستقلة يف تــصميم        ــوازن أفــضل بــني مزاي ــزم وجــود ت ــه يل علــى أن
ومــن مثَّ، فــسوف ُتــدرج دراســة للمزايــا احملتملــة الســتخدام  . وإدارهتــااإللكترونيــة املناقــصات 
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) ٤(الـواردة يف الفقـرة الفرعيـة        ناقـشة   امل علـى شـاكلة   أطراف ثالثة يف املناقـصات اإللكترونيـة،        
النجاعــة لبــها جتزايــا الــيت ميكــن أن   امل بــشأن A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15مــن الوثيقــة  ) أ(

ــرت   ــواردة يف الفق ــشة ال ــة، واملناق ــرعيتنياإلداري ــن ) ط(و) ز) (٤( ني الف ــك م ــة تل ــشأن الوثيق ب
نـص مـشروع   جـزء  أقرَّت اللجنة و. ستخدام هيئات اشتراء مركزية إلدارة االتفاقات اإلطارية  ا

، حسبما عدَّلته اللجنة يف هذه الـدورة        A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13الدليل الوارد يف الوثيقة     
  ).A/CN.9/745 من الوثيقة ٢٧الفقرة (وعدَّله الفريق العامل يف دورته احلادية والعشرين 

ــالفقرة    -٢٤ ، اتفقــت اللجنــة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15 مــن الوثيقــة ٦وفيمــا يتعلــق ب
على إدراج مناقشة للعوائـق اإلضـافية الـيت ميكـن أن تواجههـا املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة يف             
الوصول إىل سوق االشتراء العمومي، خصوصا يف حال اسـتخدام االتفاقـات اإلطاريـة مقترنـة                

ة  مـــن الوثيقـــ١٨وطُلـــب إىل األمانـــة أن تتفـــادى التكـــرار مـــع الفقـــرة  . بـــأدوات إلكترونيـــة
A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15   الصدد، وأن تكفل إدراج عناصر املناقـشة يف مواضـع           ذلك يف 

  التعليـــق علـــى مـــسائل ومناســـبة مـــن التعليـــق علـــى املـــسائل الـــسياساتية اخلاصـــة باالشـــتراع   
نــــص مــــشروع الــــدليل الــــوارد يف الوثيقــــة  جــــزء وأقــــرَّت اللجنــــة . التنفيــــذ واالســــتخدام

A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15              حسبما عدَّلته اللجنة يف هذه الدورة وعدَّلـه الفريـق العامـل يف
  ).A/CN.9/745 من الوثيقة ٢٩الفقرة (دورته احلادية والعشرين 

 مــن الوثيقــة ٢٣يف الفقــرة " بعــد ذلــك"واتفقــت اللجنــة علــى أن يــستعاض عــن عبــارة   -٢٥
A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.18 ــارة ــ"بعـــد تكـــوين العقـــد " بعبـ ــارة ، وأن يـــستعاض عـ يف "ن عبـ

احلاالت اليت ميكن فيها أن ينتج عن اختاذ تدابري تصحيحية إلغاء خلطوات سـبق تنفيـذها أو هـدر         
 من الوثيقة ذاهتا بإشارة إىل خماطر إضـاعة الوقـت ورمبـا هـدر التكـاليف،                 ٣٠يف الفقرة   " لنفقات

وع الـدليل  نـص مـشر  جـزء  وأقـرَّت اللجنـة   .  مـن تلـك الوثيقـة   ٣٢على غـرار مـا يـرد يف الفقـرة          
 حـسبما عدَّلتـه يف هـذه الـدورة وعدَّلـه الفريـق              A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.18الوارد يف الوثيقـة     

 ).A/CN.9/745 من الوثيقة ٣٢الفقرة (العامل يف دورته احلادية والعشرين 

ــة مــا يلــي  A/CN.9/754فيمــا يتعلــق بالوثيقــة  و  -٢٦ ــة إىل األمان أن جتــسِّد يف : ، طلبــت اللجن
مـن مناقـشات بـشأن اسـتخدام      احلاديـة والعـشرين    يف دورتـه الفريـق العامـل    اهما أجر  ١٦الفقرة  
؛ وأن  )A/CN.9/745مـن الوثيقـة     ) ب (١٧الفقـرة    ( الع عليهـا  لالطّـ " ميسَّرة"و" متاحة"تعبريي  

ين أو مـورِّد  أنَّ اجلزء املعين من السجل لن يكون متاحـاً لل          ٣٥توضِّح يف اجلملة الثالثة من الفقرة       
 مــع ٥٧ل األوَّيل؛ وأن تــوائم الفقــرة اولني الــذين أُســقطت أهليتــهم نتيجــة إلجــراءات التأهُّــ املقــ

الـدليل  مـشروع    وجـزء    ٢؛ وأن تعيد صياغة احلاشية      A/CN.9/754/Add.1 من الوثيقة    ٢٤الفقرة  
 صــيغة املاضــي يف اإلشـــارة إىل   الســـتخدام Add.3 إىل Add.1و A/CN.9/754الــوارد يف الوثيقــة   
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وصــيغة  )٣(١٩٩٤ لعــام الشــتراء الــسلع واإلنــشاءات واخلــدمات النمــوذجي ونــسيترال األقــانون
، وأن جتـسِّد حمتـوى احلاشـية        ٢٠١١ النموذجي لعـام      األونسيترال ىل قانون إاملضارِع يف اإلشارة    

  .  يف نص الدليل٢
ن ، اتفقـت اللجنـة علـى أن ُيبـيَّ         A/CN.9/754/Add.2 من الوثيقة    ٥وفيما يتعلق بالفقرة      -٢٧

 أنــه قــد يكــون هنــاك ٢٠١١ مــن القــانون النمــوذجي لعــام ٤٦ و٣٤يف التعليــق علــى املــادتني 
ــار املــ     ــافس منقــوص أو مــشوَّه إذا مل ُتحــسن اجلهــة املــشترية اختي ــذين ين أو املقــاولني ورِّدتن ال

ين أو مقـاولني  مـورِّد  يف حـال طلبـها عـروض أسـعار مـن      ، كماستطلب منهم عروض األسعار   
 يكونـون خاضـعني لـشكل مـا مـن الـسيطرة املاليـة أو            موعة شركات واحـدة، أو    جمينتمون إىل   

  .اإلدارية املشتركة
 ودرجــة املتــشاهبةوأوعــزت اللجنــة إىل األمانــة أن تكفــل االّتــساق يف مناقــشة املــسائل   -٢٨

 وأقـرت اللجنـة جـزء نـص مـشروع      .التركيز النسيب عليهـا يف كامـل اجلـزء الثالـث مـن الـدليل           
 بـصيغته الـيت عدَّلتـها اللجنـة يف هـذه      Add.3إىل Add.1  وA/CN.9/754رد يف الوثيقة الدليل الوا

  ). أعاله٢٨ إىل ٢٦انظر الفقرات (الدورة 
خالل دورته ونظرت اللجنة بعد ذلك يف أجزاء مشروع الدليل اليت ناقشها الفريق العامل   -٢٩

؛ والفرع دال من الوثيقة Add.6 إىل A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3الوثائق : احلادية والعشرين
A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.7 من الوثيقة ٤٦ إىل ٦؛ والفقرات A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8 ؛ والفرع

 A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13 والوثيقتان، Add.10 وA/CN.9/WG.I/WP.79/Add.9 الوثيقتنيباء من 
  .Add.19 وAdd.17 وAdd.16 وAdd.14 وAdd.12 وA/CN.9/WG.I/WP.79/Add.11؛ والوثائق Add.15و

  : ، اتفقت اللجنة على ما يليA/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3وفيما يتعلق بالوثيقة   -٣٠
أن ُتنقَل اإلشارة إىل التدابري ونظـم العقوبـات الـيت يفرضـها جملـس األمـن مـن                    )أ(  
ا تلــك ، وأن ُيكفــل أيــضاً ذكــر االلتزامــات الــيت تقــضي هبــ٣ إىل التعليــق علــى املــادة ٩الفقــرة 

  ؛٨التدابري والنظم يف التعليق على املادة 
  ؛١٥أن تضاف إشارة إىل االتفاقات الدولية يف اجلملة األخرية من الفقرة   )ب(  
  ؛٢٤أن ُتحذف اجلملة الثانية من الفقرة   )ج(  
 وفقـاً لتعليمـات     ٢٩عنـد تعـديل الفقـرة       " املؤلّـف "أن ُيتفادى استخدام تعـبري        )د(  

  ؛)A/CN.9/745من الوثيقة ) ب (١٧فقرة ال(الفريق العامل 
───────────────── 

 .، املرفق األول)Corr.1 وA/49/17 (والتصويب ١٧الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )3(  
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  ؛٣٩يف الفقرة " ممارسة الضغوط"أن ُتحذف اإلشارة إىل   )ه(  
  .٤٢ن الفقرة من اجلملة األخرية م" مثل ضمانات العطاءات"عبارة حذف ُتأن   )و(  

 A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3نص مشروع الدليل الوارد يف الوثيقة جزء وأقرَّت اللجنة   -٣١
وعدَّله الفريق العامل يف دورته )  أعاله٣٠انظر الفقرة (لته اللجنة يف هذه الدورة حسبما عدَّ

أكَّدت اللجنة أيضا على أمهية املناقشة و). A/CN.9/745 من الوثيقة ١٧الفقرة (احلادية والعشرين 
  . حبيث يناسب الظروف احمللية٢٠١١ لعام مواءمة القانون النموذجيالواردة يف الدليل بشـأن 

  : ، اتفقت اللجنة على ما يليA/CN.9/WG.I/WP.79/Add.4 بالوثيقةوفيما يتعلق   - ٣٢
 هـو الـنص     ٨الغـرض مـن املـادة       : " على النحو التـايل    ٩أن ُتعاد صياغة الفقرة       )أ(  

ــة يف االشــتراء العمــومي     ــدة ودولي ــة وغــري مقي ــوفري مــشاركة كامل ــّين املــادة أيــضاً  . علــى ت وتب
ين أو ورِّدوز فيها للجهة املشترية أن تقّيد مشاركة فئـات معّينـة مـن املـ            احلاالت احملدودة اليت جي   

تدرج هنا إحالة إىل التعليـق ذي الـصلة الـذي يتنـاول             [املقاولني يف إجراءات االشتراء، مبا فيها       
ــادة     ــضى امل ــدابري مكافحــة اإلرهــاب مبقت ــات أو ت ــة ٣العقوب ــسياسات االجتماعي ــذ ال -، وتنفي

ين أو املقـاولني يف إجـراءات االشـتراء         ورِّدييد من هـذا القبيـل ملـشاركة املـ         وأيُّ تق ]. االقتصادية
ميكن أن ُيِخـلّ مبـا علـى الـدول مـن التزامـات بـشأن التجـارة احلـّرة مبقتـضى الـصكوك الدوليـة                       

وتـوفِّر الفقـرات    . ذات الصلة، مثـل اتفـاق منظمـة التجـارة العامليـة املتعلـق باالشـتراء احلكـومي                 
  ؛"ملادة ضمانات إجرائية يف حال فرض أيِّ تقييد من هذا القبيلمن ا) ٥(إىل ) ٣(

 أنــه ال ينبغــي فــرض اشــتراطات ال داعــي هلــا   ١٧أن ُيوضَّــح يف هنايــة الفقــرة    )ب(  
 االشتراطات احملليـة بـأن    ‘١ ‘هبدف تعطيل املشاركة الدولية أو تقييدها، وأن ُتدرج أمثلة، مثل         

 كـشرط مـسبق للمـشاركة يف إجـراءات االشـتراء، أو        تثبت الكيانات األجنبية حـضورها حمليـاً      
  ضرورية؛ الضريبية غري الشتراطات اال‘ ٢‘

ــومي      )ج(   ــشة مفه ــساق يف مناق ــل االّت ــق"أن ُيكفَ ــابع اجلــوهري "و" التلفي يف " الط
  .كامل الدليل

 A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.4نص مشروع الدليل الوارد يف الوثيقة جزء وأقرَّت اللجنة   -٣٣
وعدَّلـه الفريـق العامـل يف دورتـه     )  أعـاله ٣٢انظـر الفقـرة     (دَّلته اللجنة يف هذه الـدورة       حسبما ع 

  ).A/CN.9/745 من الوثيقة ١٨الفقرة (احلادية والعشرين 
) ي(١٩ والفقـرة  A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.5 مـن الوثيقـة    ٣٠فيما يتعلـق بـالفقرة      و  -٣٤

، اتفقـت اللجنـة     (A/CN.9/745)والعـشرين   من تقرير الفريق العامل عـن أعمـال دورتـه احلاديـة             
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على أالَّ يشار إىل املنشآت الـصغرية واملتوسـطة بالتحديـد عنـد تنفيـذ توصـيات الفريـق العامـل                     
 بوضـوح،  أن يـنص الـدليل  وعلـى   ،بإدراج تعليق متوازن بـشأن اسـتخدام ضـمانات العطـاءات         

َبـر هــو القاعـدة، وأنــه ينبغــي    علــى أنَّ اشـتراط ضــمانة العطـاء ال ينبغــي أن ُيعت  ،بـدالً مــن ذلـك  
اإلجيابيـــة منـــها (للجهـــة املـــشترية أن تنظـــر يف مجيـــع عواقـــب اشـــتراط ضـــمانات العطـــاءات   

، قبل البتِّ فيما إذا كان ينبغـي فـرض اشـتراط مـن هـذا القبيـل أم                   "تبعاً لكل حالة  "،  )والسلبية
 ذلـك تبعـاً للحالـة تـدلّ         وُشدِّد على أنـه ينبغـي للـدليل أن يوّضـح أنَّ اإلشـارة إىل النظـر يف                 . ال

كمـا ُشـدِّد علـى أنَّ       . على اختالف احلاالت، ال اخـتالف املمارسـات بـني الواليـات القـضائية             
 وهـو تبديـد خمـاوف اجلهـة املـشترية بـشأن مـؤّهالت وقـدرات                 - ض ضـمانة العطـاء    اغـر أحد أ 

 ١٧ليـق علـى املـادة     ال ينبغـي إغفالـه يف التع    -  أو املقاول املشارك يف إجراءات االشـتراء       ورِّدامل
  .٢٠١١من القانون النموذجي لعام 

، A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.5نص مشروع الدليل الـوارد يف الوثيقـة       جزء  وأقرَّت اللجنة     -٣٥
وعدَّلــه الفريــق العامــل يف دورتــه )  أعــاله٣٤انظــر الفقــرة (حــسبما عدَّلتــه اللجنــة يف هــذه الــدورة 

  ).A/CN.9/745قة  من الوثي١٩الفقرة (احلادية والعشرين 
، أُبــديت A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6 يف الوثيقــة ٢٠وفيمــا خيــّص التعليــق علــى املــادة   -٣٦

وقُــِدم اقتــراح ". إجــراءات التــسويغ"و" ُتــسوِّغ الــسعر املقــدَّم"شــواغل بــشأن اســتخدام عبــاريت  
 ورِّدجَّـه إىل املـ    فـأوَّالً، جيـب أن يو     : " من تلك الوثيقة بالنص التايل     ٦باالستعاضة عن نص الفقرة     

 أو املقـاول أن يوّضـح األسـاس         ورِّدأو املقاول املعين طلب كتايب لالستيضاح، يرجـى فيـه مـن املـ             
املــستخدم يف حتديــد الــسعر وأن يؤكّــد العناصــر اإلضــافية املرتبطــة بــذلك، حبيــث يتــسّنى للجهــة 

فيـذ عقـد االشـتراء بالـسعر         أو املقـاول قـادراً علـى تن        ورِّداملشترية أن تستنتج ما إذا كان ذلـك املـ         
وأُبديت شواغل مثارها أنَّ الصياغة املقترحة قد تدلّ على أنَّ املعلومـات امللتمـسة ميكـن                ". املقدَّم

 الـدليل الالحقـة،      مـشروع  أن تتضّمن معلومات عن التكاليف، مبـا يتعـارض مـع فحـوى فقـرات              
). A/CN.9/745 مـن الوثيقـة    ٢٠ الفقرة(حسبما عدهلا الفريق العامل يف دورته احلادية والعشرين         

ــادة       ــى امل ــق عل ــنقِّح التعلي ــة أن ت ــة إىل األمان ــادئ ا  ٢٠وأوعــزت اللجن ــشمل مب ضــافة إل لكــي ي
  .املقترحة، ولكن دون داللة ضمنية على أنه ميكن التماس معلومات عن التكاليف

رة يف الفقـ " تقـدمي قائمـة شـاملة باألسـس    "واتفقت اللجنة على االستعاضـة عـن عبـارة         -٣٧
ــة  ١٤ ــن الوثيقـ ــارة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6 مـ ــانون   " بعبـ ــضى القـ ــباب مبقتـ ــراد األسـ إيـ

، الـواردة يف   "نظام البنك الدويل اخلـاص حبظـر التعامـل        "إىل  اإلحالة  ، وعلى حذف    "النموذجي
  .  من الوثيقة ذاهتا٤٨الفقرة 
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ــة علــى تنقــيح الفقــرة     -٣٨ ، A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6 مــن الوثيقــة ١٨واتفقــت اللجن
 ال يـــشترط وجـــود تعريـــف ٢٠١١ لعـــام لكـــي تـــنّص صـــراحة علـــى أنَّ القـــانون النمـــوذجي

لتــضارب املــصاحل أو للمزيــة التنافــسية غــري املنــصفة؛ غــري أنــه إذا مــا نظــرت الدولــة يف تعريــف 
مـن  ) ح (٢٠هذين املفهـومني فلعلـها تـوّد أن تأخـذ يف اعتبارهـا املـسائل املطروحـة يف الفقـرة                     

ــة  ــه ينبغــي  . A/CN.9/745الوثيق ــا أشــري إىل أن ــنصكم ــى     ا  أن ي ــّين عل ــد يتع ــه ق ــى أن ــدليل عل ل
  .السلطات املختصة يف الدولة أن حتّدد ما الذي يشكل مزية تنافسية غري منصفة، تبعاً للحالة

 A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6 يف الوثيقة  الواردنص مشروع الدليلجزء وأقرَّت اللجنة   -٣٩
وعدَّلـه الفريـق العامـل      )  أعـاله  ٣٨ إىل   ٣٦انظـر الفقـرات     (ة يف هذه الدورة     حسبما عدَّلته اللجن  

  ).A/CN.9/745 من الوثيقة ٢٠الفقرة (يف دورته احلادية والعشرين 
  : ، اتفقت اللجنة على ما يليA/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8وفيما يتعلق بالوثيقة   -٤٠

د حمتــوى الفقــرة جتــسيداً   لكــي جيــس٦ِّأن يعــدَّل العنــوان الــوارد قبــل الفقــرة    )أ(  
  أوضح وُيربز للقارئ نطاق التعليق الذي تتضّمنه، وأن يعاد ترتيب اجلمل يف تلك الفقرة؛

" لـن يكـون مبـستطاعهم احلـصول    " عن عبارة ١١أن يستعاض يف هناية الفقرة      )ب(  
  ؛" أن حيصلوا٣٨لن يكون من حقهم مبقتضى املادة "بعبارة 

 أنَّ القـصد مـن تلـك اجلملـة          ٢٤بل األخرية من الفقـرة      أن يوضَّح يف اجلملة ق      )ج(  
  .  ُعطل يف النظام قبل أن تتلقى اجلهة املشترية العطاءوقوعهو معاجلة حالة 

، A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8نص مشروع الدليل الـوارد يف الوثيقـة         جزء  وأقرَّت اللجنة     -٤١
وعدَّلــه الفريــق العامــل يف دورتــه ) اله أعــ٤٠انظــر الفقــرة (حــسبما عدَّلتــه اللجنــة يف هــذه الــدورة 

  ).A/CN.9/745 من الوثيقة ٢٢الفقرة (احلادية والعشرين 
اإلشـارة  ، طُـرح استفـسار بـشأن      A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13فيما يتعلق بالوثيقـة     و  -٤٢
وردا على ذلك، أُوضـح أنـه علـى الـرغم           . ٢١ يف الفقرة    "األعمال اإلنشائية "و" اخلدمات "إىل

ُيـــستخَدم علـــى الـــدوام يف كـــل أجـــزاء القـــانون " الـــشيء موضـــوع االشـــتراء" تعـــبري مـــن أنَّ
ــوذجي ــام النمـ ــة إىل    ٢٠١١ لعـ ــارات خاصـ ــراد إشـ ــن إيـ ــدالً مـ ــسلع"، بـ ــشاءات"و" الـ " اإلنـ

الــدليل حيثمــا كانــت مــشروع فــإنَّ هــذه التعــابري األخــرية ال تــزال ُتــستخَدم يف  " اخلــدمات"و
 يف الوثيقــــة ٢ مــــن التعليــــق علــــى املــــادة ٤ الفقــــرة وذُكــــر أيــــضاً أنَّ. مناســــبة وضــــرورية

A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3     حتتـوي علـى     "الشيء موضـوع االشـتراء    "، عند مناقشة تعريف ،
  .١٩٩٤أوصاف لتلك التعابري الثالثة تستند إىل تعاريفها الواردة يف القانون النموذجي لعام 
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، أبـدي شـاغل مثـاره أنَّ الـصيغة          A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.14وفيما يتعلق بالوثيقـة       -٤٣
تبادليـاً، ممـا حيـدث بلبلــة يف    " املناقـصات "و" املناقـصات اإللكترونيـة  "الـصينية تـستخدم تعـبريي    

وذُكـر أنـه ينبغـي التحقّـق مـن صـحة نـص              . الصني، حيـث إنَّ هلـذين التعـبريين معنـيني خمـتلفني           
  . نكليزيةالدليل باللغة الصينية واللغات األخرى يف مقابل الصيغة اإل

، أكــدت اللجنــة االتفــاق الــذي A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.16وفيمــا يتعلــق بالوثيقــة   -٤٤
  .A/CN.9/745 الوثيقةمن ) د (٣٠توصل إليه الفريق العامل، حسبما ورد يف الفقرة 

الـدليل حـسبما عـدَّهلا الفريـق العامــل يف     مــشروع وأقـرَّت اللجنـة األجـزاء املتبقّيـة مـن        -٤٥
ــه احلاد ــة والعــشرين  دورت ــواردة يف   ). A/CN.9/745الوثيقــة (ي واتُّفــق علــى جعــل اإلشــارات ال

 أيسر على القارئ، بأن يشار يف كـل أجـزاء           ٢٠١١ لعام   الدليل إىل أحكام القانون النموذجي    
  . الدليل إىل مواد حمّددة، ال إىل الفصول فحسب

    
    راء العمومياشتراع قانون األونسيترال النموذجي لالشت اعتماد دليل  - باء  

، اعتمــدت املقــرَّر التــايل، يف جلــستها دليلالــبعــد أن نظــرت اللجنــةُ يف نــص مــشروع   -٤٦
  :٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨، املعقودة يف ٩٤٩

  
  إنَّ جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،"    
-د (٢٢٠٥ الواليــة املــسَندة إليهــا مبقتــضى قــرار اجلمعيــة العامــة  إذ تــستذكر"    

، بـــأن تعـــزِّز التنـــسيَق والتوحيـــَد    ١٩٦٦ديـــسمرب / كـــانون األول١٧، املـــؤرَّخ )٢١
التدرجييني لقانون التجارة الدولية، وأن تراعي يف هذا اخلصوص مصاحل كـل الـشعوب،              

  خصوصاً شعوب البلدان النامية، يف تطوير التجارة الدولية على نطاق واسع،و
برياً مـن اإلنفـاق العمـومي يف معظـم           أنَّ االشتراء يشكِّل جزءاً ك     الحظتوإذ  "    

  الدول،
 اعتماد قانوهنا النمـوذجي لالشـتراء العمـومي يف دورهتـا الرابعـة        وإذ تستذكر "    

  )٤(،٢٠١١واألربعني املعقودة عام 

 إلعــداده )املعــين باالشــتراء( األول  للفريــق العامــلعــن تقــديرها وإذ تعــرب"    
  ذجي لالشتراء العمومي،مشروع دليل اشتراع قانون األونسيترال النمو

───────────────── 

  .١٩٢، الفقرة )A/66/17 (١٧، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه )4(  
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دليل كان موضوَع مداوالت مناسـبة ومـشاورات        الأنَّ مشروع   وإذ تالحظ   "    
ه ميكـن أن ُيتوقَّـع مـن ثَـّم أن     مستفيضة مع احلكومات واملنظمات الدولية املهتّمـة، وأنَّـ       

ييــسِّر الــدليلُ بقــدر كــبريٍ فهــَم القــانون النمــوذجي واشــتراعه وتفــسريه وتطبيقــه، وأن  
 بـشأن االشـتراء   وعـصريّ لتايل إسـهاماً كـبرياً يف إرسـاء إطـار قـانوين متناسـق               يسهم با 
  العمومي،

، رئـيس الفريـق العامـل األول        نيلـسون -توريـه فـيفن    ل عن تقديرها  وإذ تعرب "    
، علـــى قيادتـــه املتمكّنـــة ألعمـــال األونـــسيترال املتعلقـــة بالقـــانون  )املعـــين باالشـــتراء(

  النموذجي والدليل، 
دليـــلَ اشـــتراع قـــانون األونـــسيترال النمـــوذجي لالشـــتراء       تعتمـــد  -١"    

ــة    ــواردة يف الوثيق ــصيغته ال  واإلضــافات إليهــا مــن  A/CN.9/WG.I/WP.79العمــومي، ب
Add.1 إىل Add.19   ــل األول ــق العام ــدَّهلا الفري خــالل ) املعــين باالشــتراء (، حــسبما ع

، ا اخلامسة واألربعـني   دورهتوحسبما عدَّلتها اللجنة أيضا يف      دورته احلادية والعشرين،    
حــسبما عدَّلتــها ، Add.3 إىل Add.1 واإلضــافات إليهــا مــن  A/CN.9/754ويف الوثيقــة 
 حتريريــاً  الــدليلنــص، وتــأذن لألمانــة بــأن تــنقّح دورهتــا اخلامــسة واألربعــنياللجنــة يف 

عـن  ) املعين باالشـتراء  (تقرير الفريق العامل األول     وتضعه يف صيغته النهائية على ضوء       
دورهتــا اخلامــسة  يف  اللجنــة الــيت أجرهتــاداوالتدورتــه احلاديــة والعــشرين واملــعمــال أ

  ؛ اللجنة عن أعمال تلك الدورةحسبما وردت يف تقرير واألربعني
 إىل األمـــني العـــام أن ينـــشر قـــانون األونـــسيترال النمـــوذجي  تطلـــب  -٢"    

سـائل اإللكترونيـة،    منـها الو  عـّدة   وسائل  بلالشتراء العمومي مع دليل اشتراعه، وذلك       
  وأن يعّممه على نطاق واسع على احلكومات وغريها من اهليئات املهتّمة؛

ــ  -٣"     ــيتها رِّرتكـ ــةً توصـ ــأن تـــستخدم الـــدولُ كافـ ــانونَ بـ  األونـــسيترال  قـ
النموذجي لالشـتراء العمـومي يف تقيـيم نظامهـا القـانوين اخلـاص باالشـتراء العمـومي،                  

   عند سنِّ قوانينها أو تنقيحها؛باَر املناسَبقانونَ النموذجي االعتالوأن تويل 
ويل الـدولُ دليـلَ االشـتراع االعتبـاَر الواجـب عنـدما تقـوم            تـ  بـأن    توصي  -٤"    

بتقدير احتياجاهتا فيمـا يتعلـق بإصـالح قـانون االشـتراء العمـومي أو َسـنِّ قوانينـها اخلاصـة               
ــا، وكــذلك    ــإجراءات  املأصــحاب املــصلحة   ســائرباالشــتراء العمــومي أو تنقيحه ــيني ب عن

  االشتراء العمومي؛
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رصد املمارسات وتعميم  أمانة اللجنِة الراميةَ إىل  جهوَدتؤيِّد  - ٥"    
 انتباه اللجنة لفتاستخدام القانون النموذجي والدليل، مبا يف ذلك املعلومات بشأن 

ناسب ه قد يكون من املاليت ميكن أن تبيِّن أنَّو نتيجة الستخدامهماإىل املسائل الناشئة 
  مواصلة العمل الذي تضطلع به األونسيترال يف جمال االشتراء العمومي؛

ى اهليئات  يف هذا السياق، تأكيَد أمهية حتقيق التنسيق بني شّتر،تكرِّ  - ٦"    
الترويج لتنفيذ القانون أمهية سائر اآلليات الرامية إىل املعنية بإصالح قوانني االشتراء و

تفسريه تفسرياً موحَّداً، وتؤّيد جهوَد أمانة اللجنِة ومبادراهتا االً والنموذجي تنفيذاً فّع
 التنسيق والتعاون فيما بني اللجنة واألجهزة واملنظمات زيادة توثيقالرامية إىل 

الدولية األخرى، مبا فيها املنظمات اإلقليمية، الناشطة يف ميدان إصالح قوانني 
ساق رغوب فيها يف اجلهود وعدم االّتاالشتراء، من أجل اجتناب االزدواجية غري امل

 العمومي االشتراءعدم الترابط أو التضارب يف النتائج يف عملية حتديث قانون و
  ؛وحتقيق اّتساقه

ــرِّ  -٧"     ــضاًتكـ ــها ر أيـ ــانون     طلبـ ــرويَج لقـ ــدعَم التـ ــدول أن تـ ــل الـ  إىل كـ
      ."األونسيترال لالشتراء العمومي وتنفيذَه

   للتوصيات الرامية إىل مساعدة مؤسسات وضع الصيغة النهائية  -رابعاً  
  مبقتضىالتحكيم خيص فيما املهتمة  اهليئات وغريها منالتحكيم 

   ،٢٠١٠قواعد األونسيترال للتحكيم بصيغتها املنقَّحة يف عام 
   واعتماد تلك التوصيات

توصــيات "، ١٩٨٢اســتذكرت اللجنــة أهنــا اعتمــدت يف دورهتــا اخلامــسة عــشرة، عــام    -٤٧
 نظـام  مبوجبالتحكيم  ب يتعلق فيما   ية واهليئات األخرى ذات الصلة    ؤسسات التحكيم املساعدة  مل

 تـسهيال السـتخدام قواعـد     ١٩٨٢  وقد قامت اللجنة بإعداد توصيات     )٥(".األونسيترال للتحكيم 
 يف عمليات التحكيم املدارة مؤسسيا، ومن أجـل معاجلـة           )٦()١٩٧٦لعام  (األونسيترال للتحكيم   

كون فيها تلك القواعد معتَمدة كقواعد مؤسسية هليئـة معنيـة بـالتحكيم أو عنـدما          احلاالت اليت ت  
جــرى تعمــل اهليئــة املعنيــة بــالتحكيم كــسلطة تعــيني أو ُتقــدِّم خــدمات إداريــة يف حتكــيم ظــريف يُ 

، ٢٠١٠ واسـتذكرت اللجنـة أيـضا أهنـا، يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني، عـام                   )٧(.مبقتضى القواعـد  
───────────────── 

  . واملرفق األول٨٥ إىل ٧٤الفقرات ) (A/37/17 ١٧، الدورة السابعة والثالثون، امللحق رقم املرجع نفسه )5(  
  .٥٧الفقرة ، (A/31/17) ١٧الدورة احلادية والثالثون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )6(  
  .٥٩ إىل ٥٠، الفقرات (A/36/17) ١٧الدورة السادسة والثالثون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )7(  
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مانة بإعداد توصيات مشاهبة بشأن قواعد األونـسيترال للتحكـيم بـصيغتها املنقَّحـة              َعهدت إىل األ  
 بسبب توسيع الدور املنوط بسلطات التعيني، لكي تنظـر فيهـا اللجنـة يف دورة       )٨(٢٠١٠يف عام   
 مؤســسات نَّإز اســتخدام القواعــد، وويف تلــك الــدورة، قيــل إنَّ التوصــيات ســوف تعــزِّ . مقبلــة

 أحناء العامل ستكون أمَيل إىل قبول العمل كسلطات تعيني إذا ما استفادت مـن               التحكيم يف مجيع  
 واستذكرت اللجنة أيضا اتفاقها على أن تتبع التوصيات املتعلقـة بقواعـد           . هذه املبادئ التوجيهية  

  )٩(.١٩٨٢  عام نفس النمط املُتَّبع يف توصيات٢٠١٠عام 
بأنه جيري إعداد التوصـيات     ،  ٢٠١١، عام   عنيوأُبلغت اللجنة يف دورهتا الرابعة واألرب       -٤٨

ــة واألربعــني عــام      ــة يف دورهتــا الثالث ــه اللجن ــا قرَّرت ــا مل ).  أعــاله٤٧انظــر الفقــرة   (٢٠١٠وفق
لكـي تنظـر    وطلبت اللجنة يف دورهتا الرابعـة واألربعـني إىل األمانـة أن تعـّد مـشروع توصـيات                   

  )١٠(.٢٠١٢عام فيها اللجنة يف دورة مقبلة، يفضل أن تكون هي دورة 
مـشروع توصـيات ملـساعدة      ) أ: ( مـا يلـي    ةدورهـذه الـ   وكان معروضا على اللجنة يف        -٤٩

ــا خيـــص التحكـــيم مبقتـــضى قواعـــد     ــا مـــن اهليئـــات املهتمـــة فيمـ مؤســـسات التحكـــيم وغريهـ
ــام    ــة يف عـ ــصيغتها املنقَّحـ ــيم بـ ــسيترال للتحكـ ــة  (٢٠١٠األونـ ؛ )Add.1و A/CN.9/746الوثيقـ

  ).Add.1 وA/CN.9/747الوثيقة (على مشروع التوصيات  احلكومات جتميع لتعليقات) ب(و
 األمانـة قـد     وأُبلغـت اللجنـة بـأنَّ     . واستمعت اللجنة إىل عرض شفوي ملشروع التوصـيات         -٥٠
بـشأن اسـتخدام    ت مشروع التوصيات بعد تشاور مع مؤسسات التحكيم مشل تعميم اسـتبيان             أعدَّ

علـى   ، ملؤسـسات التحكـيم التجـاري      الدويللتعاون مع االحتاد     أُعدَّ با  ،قواعد األونسيترال للتحكيم  
 يف الوثيقــة ٤احلاشــية بــأنَّ اللجنــة أيــضا    وأُبلغــت.مؤســسات التحكــيم يف خمتلــف أحنــاء العــامل    

A/CN.9/746   وأُبلغـت اللجنـة   . قائمة باملؤسسات اليت شاركت يف جممل عمليـات التـشاور         تتضمن
كمـا أَبلغـت    . قائمـة تلـك ال   ينبغـي أن يـضاف إىل         والتحكـيم  قطـر الـدويل للتوفيـق      مركـز    بأنَّأيضا  

ال تنطبـق   "، بعـد عبـارة      A/CN.9/746 مـن الوثيقـة      ١٧األمانة اللجنة بأنه ينبغي أن ُتدَرج يف الفقـرة          
  :حاشية إضافية يكون نصها كما يلي)" و (٤٠أحكام املادة 

 التمـن أجـل احلـا     ) و (٤٠ مؤسـسة حتكـيم أن تبقـي علـى املـادة             غري أنه ميكـن أليِّ    "  
) ٢( الفقـرة    فعلـى سـبيل املثـال، تـنص       . اليت ال تعمل فيها تلك املؤسسة كسلطة تعيني       

قطــر الــدويل للتوفيــق   مركــز الــصادرة عــن مــن قواعــد التحكــيم  ٤٣ املــادة مــن) ج(
───────────────── 

  . املرفق األول،(A/65/17) ١٧لحق رقم الدورة اخلامسة والستون، املاملرجع نفسه،   )8(  
  .١٨٩فسه، الفقرة املرجع ن  )9(  
  .٢٠٤ الفقرة ،(A/66/17) ١٧الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )10( 
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، والـيت تـستند إىل    )٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١الـسارية اعتبـارا مـن        (٢٠١٢عام   ل والتحكيم
 وأأتعـاب   ‘:  على ما يلي   ٢٠١٠كيم بصيغتها املنقَّحة يف عام      قواعد األونسيترال للتح  

  "‘.تعينيال ليكون سلطة املركز اختيار عدم ةنفقات لسلطة التعيني يف حال
مؤسـسات التحكـيم وغريهـا مـن        وطلبت اللجنـة إىل األمانـة أن تواصـل رصـد تطبيـق                -٥١

  .٢٠١٠لعام قواعد األونسيترال للتحكيم لاهليئات 
  

وغريها  يف مشروع التوصيات الرامية إىل مساعدة مؤسسات التحكيم النظر  - ألف  
 اهليئات املهتمة فيما خيص التحكيم مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم من

  ٢٠١٠بصيغتها املنقَّحة يف عام 
 

أعربــت اللجنــة عــن تقــديرها إلعــداد مــشروع التوصــيات، وأكــدت علــى فائــدهتا            -٥٢
  . اهليئات املهتمة بإجراءات التحكيمملؤسسات التحكيم وكذلك لسائر

   
   املناشدة لعدم تغيري فحوى قواعد األونسيترال للتحكيم    

 لعـدم  A/CN.9/746 مـن الوثيقـة   ٨ و٧بدي تعليق بشأن املناشدة الواردة يف الفقـرتني         أُ  -٥٣
وقيـل إنــه ال ميكـن اســتبعاد احتمـال أن تــستخدم    .  قواعــد األونـسيترال للتحكــيم فحـوى تغـيري  
 مؤسسات التحكيم قواعد األونـسيترال للتحكـيم مـن حيـث املـضمون كأسـاس لقواعـد                  بعض

ا علــى ذلــك، قيــل إنَّ  ورد. خاصــة هبــا، ولكــن دون حــرص علــى اّتبــاع الــنص بــصورة أمينــة   
س ، يتَّبـع نفـ    ) أعـاله  ٤٧انظـر الفقـرة      (مشروع التوصيات، عمـال بالواليـة املـسندة إىل األمانـة          

ــع يف توصــيات   ــنمط املتَّب ــا  ١٩٨٢ ال ــضمنت املناشــدة ذاهت ــيت ت ــضا أنَّ . ، ال ــشروع وذُكــر أي  م
ــسيترال لالتوصــيات، شــأنه شــأن قواعــد    ــة وأنَّ األون ــسم باملرون ــاع  لتحكــيم، يت  املناشــدة الّتب

ى عنــد راَعــ قواعــد األونــسيترال للتحكــيم بــصورة وثيقــة ال تعــين اســتبعاد إمكانيــة أن تُ فحــوى
  .لظروف احملليةنة ناشئة عن االضرورة احتياجات معيَّ

   
    عرض التعديالت    

 قواعد التحكيم ختضع للقانون الوطين، ومن مث فقـد يـتعني علـى              بدي تعليق مفاده أنَّ   أُ  -٥٤
. ة تصوغ القواعد وفقا لقانون التحكيم الساري يف الوالية القـضائية املعنيَّـ     نَّمؤسسة التحكيم أ  

 مـن   ١٧ إىل   ٩ديالت الـواردة يف الفقـرات       واقُترح إجراء تقييم ملـا إذا كـان ينبغـي لقائمـة التعـ             
 علـــى ذلـــك، قيـــل إنَّ اورد.  أن تتـــضمن أيـــضا إشـــارة يف هـــذا الـــصددA/CN.9/746الوثيقـــة 

  .مشروع التوصيات خيضع للقانون املنطبق، وال ُيقصد منه أن يتعارض مع ذلك القانون
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   تاريخ النفاذ    
مـن املـادة    ) ٢( الفقـرة    نَّشـري فيهـا إىل أ     أُ A/CN.9/746 من الوثيقة    ١١ الفقرة   أنَّذُكر    -٥٥
وذهـب أحـد    .  حتدد تارخيا لبدء نفـاذ القواعـد       ٢٠١٠ من قواعد األونسيترال للتحكيم لعام       ١

 ١مـن املـادة     ) ٢( الفقرة   اً، ألنَّ إرباك هذا التحديد يسبب     اآلراء اليت أُبديت هبذا الشأن إىل أنَّ      
. التحكـيم القواعـد الـسارية يف تـاريخ بـدء           حتتوي علـى افتـراض بـشأن       ٢٠١٠من قواعد عام    

 ُيعتمـد ومل  ،  لإلربـاك  تفاديـا    ١١ تعـديل صـياغة الفقـرة        رح أحـد الوفـود    وعلى ضوء ذلـك، اقتـ     
  .ذلك االقتراح

  
    وحيدحمكَّمتعيني     

ــ A/CN.9/746/Add.1 مــن الوثيقــة ٤٠الفقــرة ذُكــر أنَّ   -٥٦ صــالحية ســلطة التعــيني  ح توضِّ
ا حمكَّميف أن تعيِّن     ٢٠١٠األونسيترال للتحكيم لعام    من قواعد    ٧ملادة  من ا ) ٢(مبقتضى الفقرة   

 وحيـد وعـدم قيـام       حمكَّـم وحيدا يف حال عدم رد األطراف األخرى على اقتراح طرف ما تعيَني             
مطالبـة  "فـق علـى االستعاضـة عـن عبـارة           واتُّ.  ثـان  حمكَّمبتعيني  ) األطراف املعنيني (الطرف املعين   
  ".سوف تتدخل، على أية حال،" بعبارة ٤٠ملة اخلامسة من الفقرة يف اجل" بأن تتدخل

  
   فة من ثالثة أعضاءتشكيل هيئة حتكيم مؤلَّ    

ــرة ذُكــر أنَّ  -٥٧ ــة  ٤٤ الفق ــيت ميكــن   A/CN.9/746/Add.1 مــن الوثيق ــشري إىل العوامــل ال  ت
مـن  ) ٣(لفقـرة    الـرئيس مبقتـضى ا     كَّـم لسلطة التعيني أن تأخـذها بعـني االعتبـار لـدى تعـيني احمل             

لــصياغة املــستخدمة يف ا اّتبــاع زيــد مــن الدقــة يف مل اتوخيــو. ٢٠١٠ مــن قواعــد عــام  ٩املــادة 
 ذي حمكَّـم ، الـيت أشـري فيهـا إىل استـصواب تعـيني      ٢٠١٠ مـن قواعـد   ٦ مـن املـادة     )٧(الفقرة  

ــسية  ــايرة جلجن ــسيات األطــراف، اتُّ مغ ــارة    ن ــى االستعاضــة عــن عب ــق عل ــل الواجــب  "ف العوام
  صـياغة مواءمـة فق أيضا علـى  واتُّ". العوامل اليت ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار   "بعبارة  " هتامراعا
املــستخدمة يف والعبــارة املماثلــة " الــيت يوصــى بــأن تكــون مغــايرةً جلنــسيات األطــراف " عبــارة
الـصيغة  مـع   ")  ذي جنسية مغايرة جلنـسيات األطـراف       حمكَّمبتعيني  [...] توصي  (" ٣٨الفقرة  
تأخـذ يف   "مـن قبيـل     باسـتخدام صـيغة     ،  ٢٠١٠ مـن قواعـد      ٦ من املـادة     )٧(الفقرة  يف  الواردة  

  ".جنسية مغايرة جلنسيات األطراف  ذيحمكَّماعتبارها مدى استصواب تعيني 
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   نيكَّمتبديل أحد احمل    
 يقـصد منـها أن      A/CN.9/746/Add.1 من الوثيقـة     ٥٣ اجلملة األخرية من الفقرة      ذُكر أنَّ   -٥٨

ونظـرا  . حمكَّـم ثلة للظروف االستثنائية اليت ُيحَرم فيها أحد األطـراف مـن حقـه يف تعـيني                 تقدم أم 
  .فق على حذف تلك اجلملةتُّ متتنع عن توفري معايري لتحديد تلك الظروف، ا٢٠١٠ قواعد ألنَّ
 ســلطة ، وبغيــة توضــيح أنA/CN.9/746/Add.1َّ مــن الوثيقــة ٥٤وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٥٩

بعـد اختتـام جلـسات االسـتماع،        إال  تأذن هليئـة التحكـيم اجملتـزأة مبواصـلة التحكـيم            التعيني لن   
  ".ونظرا ألن"، يف بداية اجلملة الثانية، بعبارة "فإذا كانت" على االستعاضة عن عبارة اتُّفق
 آخـر يـتعني علـى سـلطة      عـامال تـشري إىل القـانون املنطبـق باعتبـاره           ٥٤ الفقرة   وذُكر أنَّ   -٦٠

تـأذن هليئـة التحكـيم اجملتـزأة مبواصـلة          مـا إذا كانـت      ن تأخذه بعـني االعتبـار لـدى تقريـر           التعيني أ 
 علــى تــساؤل هبــذا وردا .٢٠١٠ مـن قواعــد  ١٤مــن املــادة ) ب( )٢(مبوجــب الفقــرة التحكـيم  
يقصد منها اإلشارة إىل القانون املنطبق على إجراءات        " القانون املنطبق "وضح أنَّ عبارة    الشأن، أُ 
يم أو قــانون الدولــة الــيت جيــري فيهــا التحكــيم، وكــذلك قــانون الدولــة الــيت ُيلــتمس فيهــا التحكــ
  ".القوانني ذات الصلة"بعبارة " القانون املنطبق ذا الصلة" عن عبارة أن ُيستعاَضوَتقَرَّر . اإلنفاذ

    
    آلية املراجعة    

لـى حنـو أوثـق،      ع ٢٠١٠مـن قواعـد      ٤١مـن املـادة     ) ب (٤بغية اتباع صياغة الفقـرة        -٦١
يف " ويف حـال عـدم االتفـاق علـى سـلطة تعـيني أو عـدم تـسميتها، أو                  "اتُّفق على إدراج عبارة     

  .A/CN.9/746/Add.1 من الوثيقة ٥٨ من الفقرة قبل األخريةبداية اجلملة 
الثانيـة مـن    يف اجلملـة    " عند إجرائها املراجعـة   "تستعيض عن عبارة    فقت اللجنة على أن     اتَّو  -٦٢

ــرة  ــة  ٦٠الفقـ ــن الوثيقـ ــارة  بA/CN.9/746/Add.1 مـ ــاب   "عبـ ــديل األتعـ ــضرورة تعـ ــضت الـ إذا اقتـ
  ".والنفقات

 يف شـكل مطبـوع ويف       تـها دت اللجنة علـى ضـرورة إتاح      ونظرا ألمهية التوصيات، شدَّ     -٦٣
  .شكل إلكتروين
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  اعتماد التوصيات الرامية إىل مساعدة مؤسسات التحكيم وغريها   - باء  
   فيما خيص التحكيم مبقتضى قواعد األونسيترال من اهليئات املهتمة

    ٢٠١٠للتحكيم بصيغتها املنقَّحة يف عام 
، املعقـودة   ٩٥٢يف جلـستها    اعتمـدت اللجنـة      التوصـيات،     مـشروع  نظر يف نص  البعد    -٦٤
  : ر التايل، املقر٢٠١٢َّيوليه / متوز٢يف 

  إنَّ جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،"    
ــس"     ــة   تذكرإذ تـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرَّخ ) ٢١-د (٢٢٠٥ قـ ــانون ١٧املـ  كـ

 مبوجبــه جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون  أنــشأت اجلمعيــة، الــذي ١٩٦٦ديــسمرب /األول
هبـدف تـشجيع التنـسيق والتوحيـد التـدرجييني للقـانون            ) األونسيترال(التجاري الدويل   

   النامية،التجاري الدويل ملصلحة مجيع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان
 كــانون ١٥، املــؤرَّخ ٣١/٩٨ قــرارْي اجلمعيــة العامــة    أيــضاًوإذ تــستذكر"    

، اللـذين  ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول   ٦، املؤرَّخ   ٦٥/٢٢، و ١٩٧٦ديسمرب  /األول
 يف تـسوية املنازعـات الناشـئة يف         أوصت فيهما باستعمال قواعد األونسيترال للتحكـيم      

  ،سياق العالقات التجارية الدولية
  ،املنازعاتتلك  بأمهية التحكيم كوسيلة لتسوية وإذ ُتسلِّم"    
ــصا     وإذ تالحــظ"     ــا ن ــا باعتباره ــرف هب ــسيترال للتحكــيم معت  أنَّ قواعــد األون

ناجحا للغاية وأهنا ُتستخدم يف حاالت شىت تـشمل طائفـة واسـعة مـن املنازعـات، مبـا                   
ملنازعـات بـني املـستثمرين      فيها املنازعات بني األطراف التجارية يف القطاع اخلاص، وا        

ــة املعروضــة علــى مؤســسات      ــدول، واملنازعــات التجاري ــدول، واملنازعــات بــني ال وال
  التحكيم، يف مجيع أحناء العامل،

  ،١٩٨٢التوصيات الصادرة عام  بأمهية وإذ ُتسلِّم"    
 الراميـة إىل مـساعدة مؤسـسات        التوصـيات ضرورة إصـدار     بـ  أيضاًُتسلِّم  وإذ  "    

 اهليئات املهتمة فيما خيـص التحكـيم مبقتـضى قواعـد األونـسيترال         ا من وغريهالتحكيم  
  ،٢٠١٠للتحكيم بصيغتها املنقَّحة يف عام 

 الراميـــة إىل مـــساعدة مؤســـسات التحكـــيم التوصـــيات بـــأنَّ واعتقـــاداً منـــها"    
 اهليئات املهتمة فيما خيص التحكيم مبقتـضى قواعـد األونـسيترال للتحكـيم              وغريها من 
   ستعزز كثريا كفاءة التحكيم مبوجب القواعد،٢٠١٠نقَّحة يف عام بصيغتها امل
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كــــان موضــــوع مــــداوالت  إعــــداد مــــشروع التوصــــيات  أنَّوإذ تالحــــظ"    
   احلكومات ومؤسسات التحكيم واهليئات املعنية،ومشاورات مستفيضة مع 

   لألمانة لصياغتها مشروع التوصيات،عن تقديرها تعربوإذ "    
هتـا  اليت عدَّلتـها اللجنـة يف دور       بصيغتها   التوصياتمشروع  أنَّ   ب واقتناعاً منها "    

ــات ذات     اخلامــسة واألربعــني  ــدى مؤســسات التحكــيم وســائر اهليئ ــالقبول ل  حتظــى ب
الصلة يف بلدان ختتلـف نظمهـا القانونيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية، وميكـن أن تـسهم                  

تـسوية منـصفة   تجارية الدوليـة  إرساء إطار قانوين متناسق لتسوية املنازعات ال    كثريا يف   
  عالقات اقتصادية دولية يسودها الوئام،وناجعة وإقامة 

وغريهــا  الراميــة إىل مــساعدة مؤســسات التحكــيم التوصــيات تعتمــد  -١"    
 اهليئات املهتمة فيما خيص التحكيم مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكـيم بـصيغتها             من

  )١١(؛٢٠١٠املنقَّحة يف عام 
 يف تسوية املنازعات اليت تنـشأ يف سـياق          التوصياتستخدام   با توصي  -٢"    

 العالقات التجارية الدولية؛

 إىل خمتلف احلكومات، علـى      التوصياتإىل األمني العام إحالة     تطلب    -٣"    
صبح تـ يم وسـائر اهليئـات ذات الـصلة لكـي            ملؤسـسات التحكـ    تـها أن ُيطلَب منها إتاح   

 واسع؛  على نطاقة ومتاحةمعروفالتوصيات 

 بوسـائل منـها النـشر       التوصياتأن ينشر   إىل األمني العام    تطلب أيضاً     -٤"    
  ."اإللكتروين، وأن يبذل قصارى جهوده لكي تصبح معروفة ومتاحة للجميع

    
    التحكيم والتوفيق  -خامساً  

    التقرير املرحلي للفريق العامل الثاين  -ألف  
الفريـق العامـل   اسـتهل  ، ٢٠١٠عـام   )١٢(،ألربعـني وفقاً ملا قّررته اللجنة يف دورهتا الثالثـة وا     -٦٥

ــالتحكيم والتوفيــق (الثــاين  ــه ) املعــين ب ــار قــانوين بــشأن الــشفافية يف التحكــيم   علــى عمل إعــداد معي
 تـشرين   ٨ إىل   ٤ مـن    فيينـا املعقودة يف   التعاهدي بني املستثمرين والدول يف دورته الثالثة واخلمسني         

 إىل  ٧  مـن  نيويـورك  املعقـودة يف     راته الرابعة واخلمـسني    وواصل عمله يف دو    ،٢٠١٠أكتوبر  /األول
───────────────── 

  . املرفق األول،(A/67/17) ١٧الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )11( 
 .١٩١ و١٩٠الفقرتان ، )A/65/17 (١٧ والستون، امللحق رقم مسةاخلا الدورة ،املرجع نفسه  )12( 
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أكتـوبر  / تـشرين األول ٧ إىل ٣  مـن فيينااملعقودة يف    واخلامسة واخلمسني    ٢٠١١فرباير  / شباط ١١
  .٢٠١٢فرباير / شباط١٠ إىل٦  مننيويوركاملعقودة يف  والسادسة واخلمسني ٢٠١١
ه اخلامـسة   يالفريق العامل عن أعمال دورت    وُعرض على اللجنة يف دورهتا احلالية تقريَرا          -٦٦

والحظــت  . ) علــى التــوايل ،A/CN.9/741 وA/CN.9/736(الــسادسة واخلمــسني  وواخلمــسني 
يف دورتــه اخلامــسة واخلمــسني قراءتــه األوىل ملــشروع املعيــار  قــد أمت  الفريــق العامــل اللجنــة أنَّ

مرين والـدول، مـستندا يف ذلـك إىل         القانوين املتعلق بالشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املـستث        
 ).A/CN.9/WG.II/WP.167 و ،Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.166(املذكّرات اليت أعدَّهتا األمانة     

الثانيـة  قراءتـه   أنَّ الفريق العامل استهل، يف دورته الـسادسة واخلمـسني،         أيضاًوالحظت اللجنة   
ــانوين   ــار القـــ ــشروع املعيـــ ــذكرات   ، ملـــ ــك إىل املـــ ــستنداً يف ذلـــ ــة   مـــ ــّدهتا األمانـــ ــيت أعـــ الـــ

)A/CN.9/WG.II/WP.169و Add.1، وA/CN.9/WG.II/WP.170و Add.1.(  
 وأُبــديت .ملــا أعّدتــه للفريــق العامــل مــن وثــائق جيــدة النوعيــةوأثنــت اللجنــة علــى األمانــة   -٦٧

 ١بـشأن املـادة      يف دورته السادسة واخلمسني      هشواغل بشأن سري عمل الفريق العامل، ألنَّ مناقشات       
، وهــي مــسألة قواعــد الــشفافيةانطبــاق نطــاق علــى  تركَّــزت بــصفة رئيــسية مــشروع القواعــد مــن

 مـــن الوثيقـــة ١٠٢ إىل ١٣انظـــر الفقـــرات ( جمـــرد مـــسألة شـــكليةوصـــفها بعـــض الوفـــود بأنَّهـــا 
A/CN.9/741( .الفريــق العامــل عملــه لتنظــر فيــه اللجنــة يف دورهتــا  أن ينجــز  وطلــب بعــض الوفــود

 وردا على ذلك، قيل إنَّ القرار املتعلق بنطاق انطباق تلك القواعـد هـو مـسألة                 .السادسة واألربعني 
وميكــن . ؤثر علــى حمتــوى القواعــدت ســا ولــيس جمــرد مــسألة شــكلية، ألنَّهــ واحلــساسيةبالغــة التعقّــد

 مـن تقريـر الفريـق العامـل عـن أعمـال دورتـه               ٥٩التأكُّد من تعقُّد هذه املسألة بالرجوع إىل الفقرة         
الفريـق العامـل بـشأن      الـيت أبـديت داخـل       إنَّ التوفيـق بـني خمتلـف اآلراء         وقيـل   . دسة واخلمسني السا

  .مسوِّغسيتطلب حلوال مبتكرة، وإنَّه ينبغي عدم استعجال الفريق العامل دون االنطباق نطاق 
إطـار معاهـدات االسـتثمار القائمـة واملقبلـة          يف  وذُكر أنَّ مسألة انطباق قواعـد الـشفافية           -٦٨

 هذه املسائل تتعلق بتفـسري املعاهـدات      وأنَّ  . هي مسألة معقّدة وحساسة وينبغي النظر فيها بعناية       
ــدول األعــضاء واجلهــات   وأُكِّــد جمــّددا علــى   ــة أن تــسعى ال ــاملأمهي ــد تــشكيل وفود ةراقب هــا ، عن

ــشاركة ــذا  املكّرســة يف دورات الفريــق العامــل  امل أشخاصــاً هــا وفوُدتــضم املــشروع، إىل أن هل
  )١٣(.خربة فنية يف قانون املعاهدات والتحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول متعون بأرفعيت

───────────────── 

؛ واملرجع ٣١٤، الفقرة )Corr.1 وA/63/17 ( والتصويب١٧، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه  )13( 
 .٢٩٠، الفقرة )A/64/17 (١٧امللحق رقم الدورة الرابعة والستون، نفسه، 



A/67/17 

V.12-55152 23 
 

أمهيـة ضــمان الـشفافية يف التحكـيم التعاهـدي بـني املــستثمرين      وأكَّـدت اللجنـة جمـدَّدا      -٦٩
، ودورهتـا الرابعـة واألربعـني،       ٢٠٠٨ يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني، عـام           اليت أُبرزت ،  والدول

 عملـه املتعلـق بقواعـد    وينجـز أن يواصـل جهـوده   علـى    الفريق العامـل     وحثت )١٤(،٢٠١١ عام
  .السادسة واألربعنيالشفافية، إذ يفضَّل أن تنظر فيه اللجنة يف دورهتا 

    
     التجاريةاملنازعاتالعمل املقبل يف ميدان تسوية   -باء  

، علــى ٢٠١١، يف عــام الرابعــة واألربعــنياســتذكرت اللجنــة أنَّهــا اتفقــت يف دورهتــا    -٧٠
إثــر  )١٥(١٩٩٦لعــام جــراءات التحكــيم إحتــديث ملحوظــات األونــسيترال عــن تنظــيم ضــرورة 

ــة أن   )١٦(.٢٠١٠عــام لاعتمــاد قواعــد األونــسيترال للتحكــيم   ــة للجن ــرح يف الــدورة احلالي واقُت
قرَّرته سـابقا،   وبعد املناقشة، أكَّدت اللجنة، حسبما      . ُتسَند إىل الفريق العامل والية هلذه الغاية      

أنَّه ينبغـي لألمانـة أن تتـوىل تنقـيح تلـك امللحوظـات باعتبـاره مهمتـها املقبلـة يف ميـدان تـسوية                         
واتَّفقت اللجنة على أن تبت يف دورة مقبلة فيما إذا كان ينبغـي للفريـق العامـل أن                  . املنازعات

  .يدرس مشروع امللحوظات املنقَّحة قبل أن تنظر فيه اللجنة
    

  : تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر  -سادساً  
    لفريق العامل الثالثلاملرحلي تقرير ال

ــصال احلاســويب        -٧١ ــسوية املنازعــات باالت ــشأن ت ــسابقة ب ــشاهتا ال ــة مناق اســتذكرت اللجن
املعــين بتـسوية املنازعــات  ( الثالـث   العامــلهـا فريق وأعربــت عـن تقــديرها ملـا أحــرزه   )١٧(املباشـر 

تيـه  دورريري الفريـق العامـل عـن      ن يف تق   من تقّدم، حسبما هو مبيَّ     )اسويب املباشر باالتصال احل 
وأثنــت ). ، علــى التــوايلA/CN.9/744 وA/CN.9/739(الرابعــة والعــشرين واخلامــسة والعــشرين 

  .ني الدورتلتلكماته من ورقات عمل وتقارير اللجنة على األمانة ملا أعّد

───────────────── 

؛ واملرجع ٣١٤، الفقرة )Corr.1 وA/63/17( والتصويب ١٧الثة والستون، امللحق رقم ، الدورة الثاملرجع نفسه  )14( 
 .٢٠٠، الفقرة )A/66/17 (١٧ن، امللحق رقم و والستالسادسةالدورة نفسه، 

 .، الفصل الثاين)A/51/17 (١٧الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )15( 

 .٢٠٧الفقرة ، )A/66/17 (١٧ة والستون، امللحق رقم ، الدورة السادساملرجع نفسه  )16( 

؛ واملرجع ٣٤٣ إىل ٣٤١ و٣٣٨، الفقرات )A/64/17 (١٧، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه  )17( 
، ؛ واملرجع نفسه٢٥٧ إىل ٢٥٢، الفقرات (A/65/17) ١٧نفسه، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم 

  .٢١٨ إىل ٢١٣ الفقرات ،)A/66/17 (١٧لستون، امللحق رقم الدورة السادسة وا
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 تأكيــد ،٢٠١١ عــام ،الرابعــة واألربعــنييف دورهتــا عــاودت أنَّهــا اســتذكرت اللجنــة و  -٧٢
فيما يتصل باملعامالت اإللكترونية عرب احلدود فيما بني املنـشآت التجاريـة            العامل  والية الفريق   

 ينبغــي للفريــق العامــل  أنَّــهورأت اللجنــة يف تلــك الــدورة  . وبــني تلــك املنــشآت واملــستهلكني 
 على وجه اخلصوص يف ما يترتب علـى مداوالتـه     ضاً، من أجل تنفيذ واليته، أن ينظر أي       عموماً

 هبــذا  تقريــراًاخلامــسة واألربعــنيمــن أثــر يف محايــة املــستهلك، وأن يقــّدم إىل اللجنــة يف دورهتــا 
  )١٨(.الشأن
م يف مداوالتــه مبـا أحـرزه الفريـق العامــل مـن تقـدُّ      يف دورهتـا احلاليــة، نّوهـت اللجنـة،   و  -٧٣

ــد اإل   ــشروع القواع ــشأن م ــستمرة ب ــامالت     امل ــسوية املنازعــات يف إطــار املع ــة بت ــة املتعلق جرائي
ر إعـادة هيكلـة األحكـام        الفريق العامل قـرَّ     بأنَّ وأحاطت اللجنة علماً  . اإللكترونية عرب احلدود  

القواعد، ومعاودة النظـر يف تلـك األحكـام يف          مشروع   من   ٤يف املادة   بدء اإلجراءات   باملتعلقة  
ة علماً بأنَّ الفريق العامل يعتزم النظر يف املبـادئ الـيت يـتعني              كما أحاطت اللجن  . اجتماع مقبل 

أن تسري على مقدمي خدمات تسوية املنازعات باالتصال احلاسـويب املباشـر واحملايـدين، بعـد                
  .أن ُيتم استعراضه األويل ملشروع القواعد

 يف محايـة    واستجابة لطلـب اللجنـة بـأن يقـّدم الفريـق العامـل تقريـراً عـن أثـر مداوالتـه                      -٧٤
املستهلك، أحاطت اللجنة علماً بأنَّ الفريق العامل يـضع املـسائل املتعلقـة حبمايـة املـستهلك يف                  
اعتباره طوال مداوالتـه، كمـا يأخـذ بعـني االعتبـار مـا لتـسوية املنازعـات باالتـصال احلاسـويب                      

وفيمـا بينـها، مبـا      املباشر من منافع متصوَّرة يف تعزيز التفاعل والنمو االقتـصادي داخـل املنـاطق               
 وأُعــرب عــن آراء مفادهــا أنَّ  . ويف البلــدان الناميــةزاعــات نيف ذلــك يف األوضــاع الالحقــة للــ 

عن اآلثار على محاية املـستهلك، وال سـّيما          كامال   الفريق العامل مل يقدِّم بعد إىل اللجنة تقريرا       
 التقريـر املقـدَّم مـن       وُرئـي مـن جهـة أخـرى أنَّ        . عندما يكون املستهلك مدعى عليه يف املنازعة      

  . يف هذا الصددالفريق العامل إىل اللجنة كان كافيا 
واملتقدمـة  وأُشري إىل ضرورة بناء الثقة من أجل املستهلكني والبائعني يف البلدان النامية               -٧٥

أنَّ املنشآت التجارية الصغرية قد ال تتمكن يف دوهلـا مـن    وإىل للرتاعاتويف األوضاع الالحقة   
  . سبل االنتصاف إزاء مستهلكني أجانبالتماس
وأُبديت آراء مفادها أنَّ أيَّ نظام عاملي لتسوية املنازعات باالتـصال احلاسـويب املباشـر                 -٧٦

ينبغي أن يـنصَّ علـى قـرارات هنائيـة وملزمـة عـن طريـق التحكـيم، وأنَّ نظامـاً مـن هـذا القبيـل                           

───────────────── 

  .٢١٨، الفقرة (A/66/17) ١٧الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )18( 
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 لألسـباب  رتاعـات  الحقـة ل اأوضاع تشهد  اليتالبلدان  ستكون له منفعة عظيمة للبلدان النامية و      
  :التالية

مــن شــأن هــذا النظــام أن ُيحــسِّن ســبل الوصــول إىل العدالــة، إذ يــوفّر طريقــة   )أ(  
فعالة وزهيدة التكلفة وموثوقة لتسوية املنازعات يف احلاالت الكثرية اليت ال توجد فيهـا آليـات                

ــصورة ســليمة لكــي تعــاجل امل     ــة وتعمــل ب نازعــات الناشــئة عــن املعــامالت   قــضائية حتظــى بالثق
  التجارية اإللكترونية عرب احلدود؛

هذا بدورة سوف ُيسهم يف النمو االقتصادي ويف توسيع نطـاق التجـارة عـرب                 )ب(  
احلدود، ويغرس يف نفـوس األطـراف يف تلـك املعـامالت ثقـة يف أنَّ منازعـاهتم ميكـن أن ُتعـالَج              

  على حنو منصف ويف توقيت مناسب؛
شأن هذا النظام أن يتيح للمنشآت الـصغرية واملتوسـطة يف البلـدان الناميـة         من    )ج(  

فرصاً أوسع للوصـول إىل األسـواق األجنبيـة، وأن جيعلـها، يف حـال نـشوء منازعـة، يف موقـف                    
أقل ضعفاً لدى التعامل مع أطراف أكثـر تطـوراً مـن الناحيـة التجاريـة يف بلـدان أخـرى يتيـسر                       

  .ونية وقضائية أكربفيها الوصول إىل موارد قان
  :التاليةشواغل الوردا على ذلك، أُبديت   -٧٧

، فيما يتعلق باملنازعات بـني املنـشآت        أنَّ أيَّ نظام ينطوي على قرارات ملزمة        )أ(  
مىت كـان يزيـل إمكانيـة اللجـوء إىل احملـاكم الوطنيـة، ميكـن أن ينـتقص                   التجارية واملستهلكني،   
  من حقوق املستهلكني؛

ــه  )ب(   ــى     أنَّ ــصال احلاســويب املباشــر عل ــسوية املنازعــات باالت ، إذا نــصت قواعــد ت
ــة واملــستهلكني،      يف قــد تنــشأ مــشاكل التحكــيم فيمــا خيــص املنازعــات بــني املنــشآت التجاري

مرحلة االعتراف بـالقرارات املنبثقـة مـن تـسوية املنازعـات باالتـصال احلاسـويب املباشـر وإنفـاذ                    
االعتـراف بقـرارات   اتفاقيـة   توفر مستلزمات اإلنفـاذ مـن خـالل         تلك القرارات، ألنَّ العملية ال    

  ؛١٩٥٨يونيه / حزيران١٠ املربمة يف نيويورك، يف )١٩(التحكيم األجنبية،
  جعــل القـرارات ملزمــة للــشركات أو البــائعني هــوناسـب  املنــهج قـد يكــون ال   )ج(  

  .، ال للمستهلكنيفقط
ــّدم اقتراحــان آخــران مفادمهــا أن ُينظَــر يف    -٧٨ ــيم قــصوى للمعــامالت   وقُ ــد نطــاق ق  حتدي

املتنــاَزع بــشأهنا الــيت تعاجلهــا نظــم تــسوية املنازعــات باالتــصال احلاســويب املباشــر، تبعــاً لنــوع    

───────────────── 

  .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )19( 
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؛ وأن تـوفّر  )تكلفـة مرتفع الذُكرت أسعار تذاكر الطريان كمثال لشراء (املعاملة املعنية أو فئتها     
  .القواعد لألطراف فرصة الختيار حمفل التقاضي

  :وبعد املناقشة، قرَّرت اللجنة ما يلي  -٧٩
لــيب يلقواعــد أن شروع اأن ينظــر الفريــق العامــل يف الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا ملــ         )أ(   

، وخـصوصاً فيمـا يتعلـق       زاعـات   ناحتياجات البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت تـشهد أوضـاعاً الحقـة لـ                
 اللجنــة يف دورة مقبلــة تقريــراً هبــذا بــضرورة أن يكــون التحكــيم جــزءاً مــن العمليــة، وأن يقــّدم إىل

  الشأن؛
أن يواصــل الفريــق العامــل تــضمني مداوالتــه مــسألة مــا يترتــب علــى تــسوية      )ب(  

 يف البلـدان الناميـة واملتقدمـة    املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر من آثـار يف محايـة املـستهلك    
ــة لــ    ــشهد أوضــاعاً الحق ــيت ت ــدان ال ــا يف ذلــك يف زاعــات نوالبل ــا   ، مب ــيت يكــون فيه  احلــاالت ال

  ؛املستهلك الطرف املدعى عليه يف عملية تسوية املنازعة باالتصال احلاسويب املباشر
أن يواصل الفريق العامل استكـشاف جمموعـة وسـائل لـضمان التنفيـذ الفعلـي          )ج(  

  ؛التحكيم وبدائله املمكنةلنتائج تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر، مبا فيها 
 بتـسوية املنازعـات باالتـصال احلاسـويب         املعين تأكيد والية الفريق العامل      أُعيد  )د(  

ّجع املباشر فيما خيص املعامالت اإللكترونيـة املتدنيـة القيمـة والكـثرية العـدد عـرب احلـدود، وشُـ                   
  .الفريق العامل على مواصلة القيام بعمله على أجنع حنو ممكن

    
    التقرير املرحلي للفريق العامل الرابع: التجارة اإللكترونية  -سابعاً  

املعـين بالتجــارة  (اسـتذكرت اللجنـة أهنـا كانــت قـد عهـدت إىل الفريـق العامــل الرابـع          -٨٠
لنهوض بالعمـل يف جمـال الـسجالت      ، با ٢٠١١ عام   ،، يف دورهتا الرابعة واألربعني    )اإللكترونية

ت قـد الحظـت أنَّ هـذا العمـل ميكـن            واستذكرت أيضا أنَّها كانـ    . للتحويلاإللكترونية القابلة   
 اجلوَّالـة يف   األجهـزة    واسـتخدام إدارة اهلوية   أن يتضمن جوانب معيَّنة من مواضيع أخرى، مثل         

  )٢٠(.مرافق النافذة الوحيدة اإللكترونيةوالتجارة اإللكترونية 
 بــأنَّ الفريــق العامــل بــدأ عملــه يف جمــال       يف دورهتــا احلاليــة  علمــاً اللجنــةُوأحاطــت  -٨١

للتحويل يف دورتـه اخلامـسة واألربعـني الـيت ُعقـدت يف فيينـا مـن        السجالت اإللكترونية القابلة   
بــأنَّ دورة الفريــق العامــل    أيــضاً   علمــاً  يطحــ أُو. ٢٠١١أكتــوبر  / تــشرين األول١٤ إىل ١٠

فربايـر  / شـباط ١٧ إىل ١٣السادسة واألربعني اليت كان من املُزَمع عقُدها إمَّـا يف نيويـورك مـن             
───────────────── 

  .٢٣٨ و٢٣٥، الفقرتان )A/66/17( ١٧مللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، ا  )20( 
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 قـد أُلغيـت كـي يتـسنَّى لألمانـة        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٣ إىل   ٩ وإمَّا يف فيينا من      ٢٠١٢
مجُع املعلومات الالزمة إلعداد وثائق العمـل الـضرورية، وكـذلك بـسبب الـشكوك الـيت ظلـت               

  . بشأن اإلبقاء على النمط التناويب الجتماعات األونسيترال٢٠١١سائدة حىت هناية عام 
جنــة عــن تقــديرها للفريــق العامــل ملــا أحــرزه مــن تقــدم، حــسبما جــاء يف  وأعربــت الل  -٨٢
  . وأثنت على األمانة ملا أجنزته من عمل) CN/A.9/737(دورته اخلامسة واألربعني عن تقرير ال

 طلـب جتـاري علـى الـسجالت     عدم وجـود  على تويف حني لوحظ أنَّ املشاورات دل      -٨٣
يَّنـة ألسـباب منـها التـصوُّرات املتعلِّقـة باحتمـال إسـاءة              معة  اإللكترونية القابلة للتحويـل يف دولـ      

فقــد كــان هنــاك . فقــد لــوحظ أيــضا أن املــشاورات كانــت جاريــة يف دول أخــرىاســتعماهلا، 
. تأييــد عــام ملواصــلة الفريــق العامــل عملــه بــشأن الــسجالت اإللكترونيــة القابلــة للتحويــل          

مسائل معيَّنـة تتعلَّـق بالـسجالت اإللكترونيـة         أنواع معيَّنة أو    استبانة  واسُتصوَب يف هذا الصدد     
وُشــدِّد أيــضا علــى احلاجــة إىل نظــام دويل لتيــسري اســتخدام  .  والتركيــز عليهــاالقابلــة للتحويــل

  .السجالت اإللكترونية القابلة للتحويل عرب احلدود
وأُبلغــت اللجنــة بــأنَّ حكومــات إســبانيا وكولومبيــا والواليــات املتحــدة أَرســلت، مــن   -٨٤
، ورقةً تبيُِّن املمارسات احلالية بشأن الـسجالت         للفريق العامل   السادسة واألربعني  الدورةجل  أ

  .اإللكترونية القابلة للتحويل واالحتياجات التجارية املتصلة هبا
ــةُ أحاطــتو  -٨٥ ــاً  اللجن ــة    علم ــال التجــارة اإللكتروني ــورات أخــرى يف جم ــت . بتط ورحب
ــال ــسماح ٦٨/٣ قراربـ ــشأن الـ ــارة بـ ــات     بالتجـ ــدود بالبيانـ ــرب احلـ ــاالعتراف عـ ــة وبـ  الالورقيـ

 ،واملستندات اإللكترونية من أجل تيسري التبـادل التجـاري اإلدمـاجي واملـستدام داخـل املنطقـة                
 يف دورهتـا الثامنـة والـستني        اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ      الذي اعتمدته   

اللجنـة   أنَّ   األونـسيترال  والحظـت    )٢١(.٢٠١٢ايو  مـ / أيار ٢٣ إىل   ١٧  من بانكوكاملعقودة يف   
 ئهامجيــع أعــضاذلــك القــرار  عت يفشــجَّقــد االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ  

وأعضائها املنتسبني على مراعاة املعايري الدولية املتاحة اليت أعدَّهتا هيئات األمم املتحـدة املعنيـة،               
ــة   مثــل األونــسيترال وغريهــا مــن املنظمــا   ــة، واعتمادهــا قــدر اإلمكــان، تيــسرياً لقابلي ت الدولي

اللجنـة   إىل األمانـة أن تعمـل عـن كثـب مـع              األونسيترالوطلبت  .  لتلك النظم  التشغيل التباديل 
  األونــسيترال، مبــا يف ذلــك مــن خــالل مركــز االجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ االقتــصادية و

  .اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ
، َرحَّبــت رافــق النافــذة الوحيــدة اإللكترونيــةيتعلــق باملــسائل القانونيــة املتعلقــة مبوفيمــا   -٨٦

وعلـى وجـه اخلـصوص، رحبـت اللجنـة          .  ومنظمات أخرى  أمانتهااللجنةُ بالتعاون اجلاري بني     
───────────────── 

  ). E/2012/39 (١٩، امللحق رقم ٢٠١٢الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   )21( 
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 ،"دليـل بنـاء القـدرات     : النافـذة الوحيـدة اإللكترونيـة     املسائل القانونية املتعلقة ب   "بالدليل املعنون   
شــبكة خــرباء األمــم املتحــدة املعنيــة بالتجــارة الالورقيــة يف آســيا    تــشاركت يف إعــداده الــذي 

لجنــة االقتــصادية الو اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ  و واحملــيط اهلــادئ
  . األونسيترالألوروبا، مبسامهة فنية من أمانة

ظمـة العامليـة للجمـارك، الحظـت فيـه          ببيان صادر عن أمانـة املن     علماً  اللجنةُ  أحاطت  و  -٨٧
 يف تيــسري التجــارة، مبــا يف ذلــك علــى مرافــق النافــذة الوحيــدة اإللكترونيــةاألمانــةُ تزايــد أمهيــة 

املــستوى العــابر للحــدود وفيمــا يتعلــق بالتبــادالت بــني املنــشآت التجاريــة، ورحبــت مبــسامهة    
يف  أمانـة املنظمـة العامليـة للجمـارك          نّوهـت كمـا   . اللجنة يف إرساء املعايري القانونية ذات الـصلة       

ــق العامــل    بتقــدم بياهنــا ــه الفري ــة  ب املعــين العمــل الــذي يــضطلع ب ــة القابل الــسجالت اإللكتروني
للتحويل، وأكدت على أمهية توافر هـذه الـسجالت مـن أجـل حتـسني نوعيـة البيانـات املقدَّمـة                     

نوين موحَّـد قابـل للتنبـؤ لتيـسري         ، ومن مثّ علـى أمهيـة وجـود إطـار قـا            مرافق النافذة الوحيدة  إىل  
وأخريا، رحبت أمانـة املنظمـة العامليـة للجمـارك بـدور اللجنـة يف التنـسيق              . تقدمي تلك البيانات  

 ا إطــاريهيــئبــني خمتلــف اهليئــات الناشــطة يف جمــال املعــايري القانونيــة للتجــارة اإللكترونيــة، ممــا  
  .ود مماثلة على املستوى التقينقانونيا متناسقاً ُيمكنه أن يكمِّل ما ُيبذَل من جه

مركـز  وأُبلغت اللجنة بالتطورات اليت طرأت مـؤخَّراً علـى التعـاون بـني األونـسيترال و                 -٨٨
شروع  مع إيالء اعتبار خاص ملـ       التجارية اإللكترونية،  واملعامالتاألمم املتحدة لتيسري التجارة     

ويف هــذا .  الرقميــة املوقَّعــةداتللمــستنقابليــة التــشغيل التبــاديل  بــشأن ٣٧توصــية املركــز رقــم 
 املعقـودة يف   ،الثامنـة عـشرة   أحاطت اللجنة علماً بالقرار الذي اتَّخذه املركز يف دورتـه           الصدد،  

بـدء العمـل علـى وضـع إطـار للحوكمـة       ، بـشأن  ٢٠١٢فربايـر  / شـباط ١٧ إىل ١٥جنيف من   
 واملنظمــة الدوليــة ونــسيترالاأل للتوقيــع الرقمــي، بالتنــسيق مــع  التبــاديلاجلاريــة لقابليــة التــشغيل

وطلبت اللجنـة إىل األمانـة أن تتخـذ اخلطـوات      .  وسائر املنظمات ذات الصلة    للتوحيد القياسي 
  . املناسبة للتعاون مع املركز، مع إمكانية إشراك الفريق العامل يف هذا الشأن

رابطـة احملـامني   أنَّ وفيما خيصُّ املسائل القانونية املتعلقة بـإدارة اهلويـة، أُبلغـت اللجنـة بـ            -٨٩
سادسة واألربعـني، وهـي      قدَّمت ورقةً ُيمكن مناقشتها خالل دورة الفريق العامـل الـ           األمريكية

 عامة عن إدارة اهلوية ودورها يف التجارة اإللكترونيـة وعـن املـسائل القانونيـة ذات                 تتضمن حملة 
  .والعقبات املوجودةالصلة 
 فيمــا يتعلــق بالــسجالت   الفريــق العامــل واليــةَداً جمــدَّدت اللجنــةُوبعــد املناقــشة، أكَّــ   -٩٠

اإللكترونيــة القابلــة للتحويــل، وطلبــت إىل األمانــة أن تواصــل إبالغهــا مبــا يتعلــق بالتجــارة          
  .اإللكترونية من تطورات ذات صلة هبذا املوضوع
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    التقرير املرحلي للفريق العامل اخلامس: قانون اإلعسار  -ثامناً  
، ٢٠١٠أيَّـدت يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني، يف عـام       أهنا كانت قد     اللجنةُاستذكرت    -٩١

 مـن الوثيقــة  ١٠٤الـواردة يف الفقــرة  ) املعـين بقــانون اإلعـسار  ( العامــل اخلـامس  هـا توصـية فريق 
A/CN.9/691ــراهن وســيكون    الــشروع ب ــة يف الوقــت ال  يف العمــل بــشأن موضــوعني هلمــا أمهي

الوطنيـة بـشأن كـل منـهما مفيـداً يف تـوفري الـيقني وإمكانيـة                  الـنُّهج حتقيق مزيد مـن املواءمـة يف        
تـوفري إرشـادات بـشأن تفـسري وتطبيـق مفـاهيم خمتـارة مـن                ) أ: (وهذان املوضـوعان مهـا     .التنّبؤ

 مبركـز املـصاحل الرئيـسية     تتـصل )٢٢(قانون األونـسيترال النمـوذجي بـشأن اإلعـسار عـرب احلـدود          
وذجيـة بـشأن قـانون اإلعـسار تعـاجل مـسائل دوليـة        وإمكانية وضع قانون منـوذجي أو أحكـام من   

 خمتارة، مثـل الواليـة القـضائية وإمكانيـة الوصـول إىل احملـاكم واالعتـراف بـاإلجراءات، وذلـك            
املسؤوليات اليت تقع على عـاتق مـديري املنـشآت          ) ب( و على حنو ال حيول دون وضع اتفاقية؛      

  )٢٣(.اإلعسارفترة االقتراب من يف 

يـق العامـل أعمالـه بـشأن هـذين املوضـوعني يف دورتـه التاسـعة والـثالثني                   وقد بـدأ الفر     -٩٢
، وواصـل مداوالتـه يف دورتيـه        ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠ إىل   ٦  مـن  فيينـا املعقودة يف   

 ٢٠١١نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٤إىل  أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١  مـن  فيينـا املعقـودة يف    األربعني  
وقـد  . ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٤إىل  أبريـل   / نيـسان  ٣٠  مـن  نيويورك  املعقودة يف واحلادية واألربعني   

ــه   ُعــرض علــى اللجنــة   ــرا الفريــق العامــل عــن أعمــال دورتي ــة واألربعــني  تقري األربعــني واحلادي
)A/CN.9/738و A/CN.9/742،على التوايل .(   

  املـذكورين يف   والحظت اللجنة يف دورهتا احلالية التقدُّم الذي حتقق بشأن املوضـوعني            -٩٣
قــد قطــع شــوطا بعيــدا وقــد يكتمــل يف ) أ( وأنَّ العمــل يف معاجلــة املوضــوع  أعــاله٩١الفقــرة 

والحظـت  . ٢٠١٣الوقت احملدَّد لكي تنظر فيه وتعتمده يف دورهتا السادسة واألربعني يف عام             
األونـسيترال النمـوذجي    اللجنة أيضا أنَّ العمل، وإن اختذ شكل تنقيحات لدليل اشتراع قانون            

نفـسه، بـل سـيوفر مزيـدا        النمـوذجي    قـانون ال لن يغري من نـص       )٢٤(، اإلعسار عرب احلدود   بشأن
  .من اإلرشادات بشأن استعماله وتفسريه

والحظت اللجنـة كـذلك أنَّ الفريـق العامـل قـد نظـر يف إمكانيـة إضـافة نـصوص بـشأن                         -٩٤
ــشأن اإلعــسار عــرب احلــ  جمموعــة املنــشآت إىل دليــل اشــتراع القــانون النمــوذجي      رغــم أنّدود ب

ال ينطبــق علــى جمموعــات املنــشآت يف حــّد ذاهتــا، واتَّفقــت مــع ذلــك علــى   القــانون النمــوذجي 
───────────────── 

  . املرفق األول،)A/52/17 (١٧، امللحق رقم الثانية واخلمسونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )22( 
  .٢٥٩، الفقرة (A/65/17) ١٧امسة والستون، امللحق رقم ، الدورة اخلاملرجع نفسه  )23( 
  .A.99.V.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )24( 
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إمكانيــة إضــافة إشــارات مرجعيــة يف اجلــزء الثالــث مــن دليــل األونــسيترال التــشريعي لقــانون          
  .جمموعات املنشآتالذي يتطرق على وجه التحديد إىل معاجلة  )٢٥(،اإلعسار

 عـن تقـديرها ملـا أحـرزه الفريـق العامـل مـن تقـدُّم حبـسب مـا ورد يف                    وأعربت اللجنـة    -٩٥
 مـا ، وأثنـت علـى األمانـة ملـا أعّدتـه لتلك        األربعني واحلادية واألربعني  ه  يه عن أعمال دورت   يتقرير
  . ممتازة من ورقات عمل وتقاريرتنيالدور
 املـشار  )أ (ونظرت اللجنة كذلك يف املسألة املتعلقة مبشروع النص اخلـاص باملوضـوع         -٩٦

 الـذي كـان الفريـق العامـل قـد ناقـشه يف دورتـه احلاديـة واألربعـني         و ،أعـاله  ٩١إليه يف الفقرة   
 الــوارد يف نصذلــك الــنص إىل الــيــستند و. )A/CN.9/742 مــن الوثيقــة ٧٢ إىل ١٢الفقــرات (
 الــذي )٢٦(،"املنظــور القــضائي: قــانون األونــسيترال النمــوذجي بــشأن اإلعــسار عــرب احلــدود   "
واتَّفقــت اللجنــة علــى ضــرورة  .٢٠١١ عــام )٢٧(يف دورهتــا الرابعــة واألربعــنيتمدتــه اللجنــة اع

 ، طاملـا أنَّ   ساقبـالتوازي مـع العمـل احلـايل للفريـق العامـل لـضمان االتّـ                املنظور القضائي تنقيح  
 يف  الـوارد  علـى إعـداده يـستند إىل الـنص          يف الوقـت الـراهن     الفريق العامـل  يعكف   ذيالنص ال 
، كمـا  "مركز املصاحل الرئيـسية "، وال سيما فيما يتعلق بتفسري وتطبيق  وينقِّحه  القضائي املنظور

الوقت ذاتـه الـذي ُيقـدَّم فيـه الـنص اجلديـد             العتماده يف   اتَّفقت على أن ُيقدَّم إليها، إن أمكن،        
  . أعاله٩١ يف الفقرة املشار إليه) أ(الذي يعاجل املوضوع 

    
    لفريق العامل السادساملرحلي لتقرير ال :املصاحل الضمانية  -تاسعاً  

ــسجيل احلقــوق         -٩٧ ــشأن ت ــة بإعــداد نــص ب ــسابقة املتعلق ــشاهتا ال ــةُ مناق اســتذكرت اللجن
ــة  ــرَ    )٢٨(.الــضمانية يف املوجــودات املنقول ــة تقري ــة يف دورهتــا احلالي ــق وُعــرض علــى اللجن ا الفري

، املعقـودة يف فيينـا مـن        العـشرين عـن أعمـال دورتيـه       ) املعين باملصاحل الضمانية  (العامل السادس   
 ١٤، املعقودة يف نيويورك مـن       واحلادية والعشرين ،  ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ١٦ إىل   ١٢
  ).على التوايل ،A/CN.9/743 وA/CN.9/740الوثيقتان  (٢٠١٢مايو /أيار ١٨إىل 
نص الـذي    يف دورته العشرين على أن يأخذ ال       والحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل اتَّفق       -٩٨

 مـشفوع بتعليقـات وتوصـيات علـى غـرار           ")مشروع دليل السجل   ("جيري إعداده شكل دليل   
إدراج أمثلـة للـوائح تنظيميـة       علـى    و )٢٩(،تشريعي بشأن املعامالت املضمونة   األونسيترال ال دليل  

───────────────── 

  .www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency.html : التايلمتاح يف املوقع )25( 
  .www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency.html: متاح يف املوقع التايل )26( 
  .١٩٨، الفقرة )A/66/17 (١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  )27( 
  .٢٢٦ إىل ٢٢٣، الفقرات املرجع نفسه )28( 
  .A.09.V.12 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )29( 
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، الفقــرة A/CN.9/740(خيــارات نــصُُّه شروع دليــل الــسجل حيثمــا أَْوَرَد  ملــمنوذجيــة يف مرفــق
م مشروع دليل السجل يف شكل نـص         على أن ُيقدَّ   قفاتَّولوحظ أيضا أنَّ الفريق العامل       ).١٨

  .املعامالت املضمونة مع دليل ومّتسقشامل وقائم بذاته ومستقل 
والحظت اللجنة كذلك أنَّ الفريق العامـل أقـّر يف دورتـه احلاديـة والعـشرين مـضمون                    -٩٩

ولـوحظ أنَّ الفريـق     . اذج اسـتمارات التـسجيل    التوصيات الواردة يف مشروع دليل السجل ومنـ       
 صـيغته النهائيـة وتقدميـه إىل اللجنـة       يف على ضـرورة وضـع مـشروع دليـل الـسجل          العامل اتَّفق   

  ).A/CN.9/743 من الوثيقة ٧٣الفقرة  (٢٠١٣لتعتمده يف دورهتا السادسة واألربعني يف عام 
ملحـوظ يف عملـه،     رزه مـن تقـدُّم      وأعربت اللجنة عـن تقـديرها للفريـق العامـل ملـا أحـ               -١٠٠

عملـه علـى وجـه      وطلبـت اللجنـة إىل الفريـق العامـل أن يواصـل             . دعمها النـاجع  ولألمانة على   
ه هنائيـا    إىل اللجنة لكي تقرّ    مشروع دليل السجل   يتسّنى تقدمي    حبيثالسرعة وأن حياول إجنازه     

  .٢٠١٣ عام  يف واألربعنيالسادسةوتعتمده يف دورهتا 
يتعلق باألعمال املقبلة، الحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل اتَّفق يف دورته احلاديـة             وفيما    -١٠١

ــى   ــشرين عل ــة أن   والع ــى اللجن ــرح عل ــوم أن يقت ــامالت     يق ــشأن املع ــوذجي ب ــانون من بوضــع ق
ــع         ــع مجي ــسق م ــضمونة ويّت ــامالت امل ــل املع ــشأن دلي ــة ب ــستند إىل التوصــيات العام ــضمونة ي امل

ــسيترال يف جمــال املعــامالت املــضمونة  النــصوص الــيت أعــّدهتا األ  ــق أيــضا ولــوحظ .ون  أنَّ الفري
أن يقترح على اللجنة أن تبقي موضـوع احلقـوق الـضمانية يف األوراق املاليـة              العامل اتَّفق على    

الفقـرة   (شـأنه يف دورة مقبلـة  يف غري املودعة لدى وسيط مدرجاً يف جـدول أعماهلـا وأن تنظـر       
  ).A/CN.9/743 من الوثيقة ٧٦
 ينبغي هأنَّعلى  ٢٠١٠ يف دورهتا الثالثة واألربعني يف عام    اتَّفقتاستذكرت اللجنة أهنا    و  -١٠٢
لفريـق العامـل، لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة مـرة              ا يف برنامج أعمـال      املذكورة أعاله  املواضيع   ءاستبقا

   . ويف هذا السياق، نظرت اللجنة يف مقترحات الفريق العامل)٣٠(.أخرى يف دورة مقبلة
ــانون منــوذجي مبــّسط ومقتــضب ومــوجز عــن املعــامالت    ورأى كــثريون أنَّ   -١٠٣ وضــع ق

ــد يف اســتكمال دليــل املعــامالت املــضمونة     ــاء  وأناملــضمونة ميكــن أن يفي ــد كــثرياً يف الوف  يفي
 ولـئن أُعـرب عـن شـواغل         .باحتياجات الدول والتشجيع على تنفيذ دليل املعـامالت املـضمونة         

ــة أن حيــدَّ  ــشأن إمكاني ــة       ب ــدول لتلبي ــا ال ــع هب ــيت تتمت ــة ال ــانون النمــوذجي مــن املرون  شــكل الق
املتطلبات احمللية ألعرافها القانونية، فقد اعُترب عموما أنَّه ميكن صياغة القـانون النمـوذجي علـى                

وعـالوة علـى   . حنو يتسم مبا يكفي من املرونة لتكييفه مع متطلبـات خمتلـف األعـراف القانونيـة            
───────────────── 

  .٢٦٨ و٢٦٧، الفقرتان )A/65/17 (١٧امسة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخل  )30( 
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 لــدولأن يقــدِّم ل وضــع قــانون منــوذجي الــذي مفــاده أنَّ مــن شــأنالــرأي د كــثريون ذلــك، أيَّــ
 معاجلة املسائل امللحَّة املتعلقة باحلـصول علـى االئتمـان واإلدمـاج املـايل، وال                مساعدة كبرية يف  

   .سيما فيما يتعلق باملنشآت الصغرية واملتوسطة
، الية غري املودعـة لـدى وسـيط       األوراق امل أمَّا فيما يتعلق مبوضوع احلقوق الضمانية يف          -١٠٤

والحظت اللجنـة أنَّ األوراق املاليـة       . فقد رأى كثريون أنَّ املوضوع يستحق مزيدا من البحث        
ستخدم كــضمانة غــري املودعــة لــدى وســيط، أي غــري املودعــة يف حــساب لــألوراق املاليــة، تــ   

ليـل  دام مـن نطـاق    ومع ذلـك، فقـد اسـتبعدت بوجـه عـ      ،لالئتمان يف املعامالت املالية التجارية    
نطـاق  مـن   و) ، من الدليل  )ه(إىل  ) ج(، الفقرات الفرعية    ٤انظر التوصية   (املعامالت املضمونة   

 الـيت  )٣١(،٢٠٠٩لعـام   اتفاقية القواعد املوضوعية املتعلقة بـاألوراق املاليـة املودعـة لـدى وسـيط             
صـة بالقـانون املنطبـق      اخلا تفاقيـة اال ومـن نطـاق      ،أعدَّها املعهد الـدويل لتوحيـد القـانون اخلـاص         

   .٢٠٠٦لعام  على بعض احلقوق املتعلقة باألوراق املالية املوجودة يف حوزة وسيط
، بعـد إجنـاز مـشروع دليـل      لجنة على أن يـضطلع الفريـق العامـل        وبعد املناقشة، اتَّفقت ال     -١٠٥

د يـستن ة  وضع قانون منوذجي مبّسط ومقتضب وموجز عن املعامالت املـضمون         السجل، بأعمال ل  
إىل التوصــيات العامــة بــشأن دليــل املعــامالت املــضمونة ويّتــسق مــع مجيــع النــصوص الــيت أعــّدهتا  

 واتُّفـق أيـضا، وفقـا ملـا قرَّرتـه اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة                  .األونسيترال يف جمال املعامالت املـضمونة     
ضمانية ، علـى اسـتبقاء موضـوع احلقـوق الـ     ) أعـاله ١٠٢انظر الفقـرة    (٢٠١٠واألربعني يف عام    

ــة غــري املودعــة لــدى وســيط، أي    ــة، يف   غــري يف األوراق املالي ــألوراق املالي املودعــة يف حــساب ل
ملواصلة النظـر فيهـا، اسـتنادا إىل مـذكرة تعـّدها األمانـة، وتبـيِّن فيهـا مجيـع          برنامج األعمال املقبلة  

  .ا منظمات أخرىاملسائل ذات الصلة لتجّنب التداخل أو عدم االتساق مع النصوص اليت أعدَّهت
    

يف جمال االشتراء العمومي  اليت ميكن االضطالع هبا مستقبالاألعمال   -عاشراً  
    واجملاالت ذات الصلة

يف جمـال    املمكنـة املقبلـة    كان معروضـاً علـى اللجنـة مـذكرة مـن األمانـة عـن األعمـال                  -١٠٦
ــة االشــتراء  ــة التحتي ــة أيــضا  . (A/CN.9/755) وتطــوير البني إىل كلمــة أدىل هبــا واســتمعت اللجن

 عــن عمــل املركــز، وال ســّيما  الســتثمار الــدويل املــستداملمركــز كولومبيــا فــايل  املراقــب عــن
البحوث التجريبية اليت جيريهـا يف جمـال تطـوير البنيـة التحتيـة وإقامـة الـشراكات بـني القطـاعني                      

  .العام واخلاص واليت ميكن أن يتيحها للجنة
───────────────── 

  .www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/main.htm: متاحة على املوقع التايل  )31( 
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 النهائي بشأن هذا البند من جـدول األعمـال ينبغـي أن ُيتَّخـذ               وكان مفهوماً أنَّ القرار     -١٠٧
لألونـسيترال   االسـتراتيجي  التوّجـه بعد أن تكون اللجنة قد نظرت يف مذكرة من األمانة بشأن   

(A/CN.9/752))   وبنـــود جـــدول األعمـــال املتعلقـــة     )  أدنـــاه ٢٣٢ إىل ٢٢٨انظـــر الفقـــرات
 )التمويل البالغ الصغر وقانون التعاقـد الـدويل       (رى  يف جماالت عمل أخ   املمكنة  باألعمال املقبلة   

واجتهـت اآلراء عمومـاً إىل أنـه ينبغـي لألونـسيترال أن              .) أدنـاه  ١٣٢ إىل   ١٢٤انظر الفقرات   (
املعاهـــدات أو القـــوانني (تركّـــز علـــى اجملـــاالت الـــيت يكـــون فيهـــا إعـــداد النـــصوص القانونيـــة 

  .أمراً مسوَّغاً) النموذجية
 يف جمــال االشــتراء العمــومي املقبلــة املمكنــةباملواضــيع املتــصلة باألعمــال وفيمــا يتعلــق   -١٠٨

، رأى الكثريون أنَّ بعض تلك املواضيع ال تـصلُح للمعاجلـة            A/CN.9/755واملذكورة يف الوثيقة    
ــا املواضــيع األخــرى فقــد تكــون مالئمــة إلعــداد   ؛يف قــانون منــوذجي أو نــص قــانوين آخــر   أّم

ن ليس من املناسب عملياً يف الوقت احلاضر معاودة فـتح مـسائل             نصوص تشريعية بشأهنا، ولك   
 قـد أُجنـز      اشـتراعه   ودليـل  ٢٠١١ لعـام    متعلقة باالشتراء، ألنَّ العمل املتعلق بالقانون النموذجي      

 هـو يف    ٢٠١١ لعـام    قـانون النمـوذجي   الوأُبـدي رأي مفـاده أنَّ       . ) أعاله ٤٦انظر الفقرة    (للتو
ى ممارسات االشتراء وتشريعاته يف عدد من البلدان؛ ومن مثَّ، فمـن            كثري من اجلوانب َسبَّاق عل    

 لعـام  قـانون النمـوذجي  الاملهم أن تتطّور أوَّالً ممارسات االشتراء وتـشريعاته لكـي يتـسىن تقيـيم        
  . ومدى احلاجة إىل تعديله٢٠١١
  : ورأت اللجنة على وجه اخلصوص  -١٠٩

ري معلومـات عـن املمارسـات الفـضلى     أنَّ إدارة العقود جمال ُمهـم، ولكـن تـوف         )أ(  
 تساؤل عّمـا إذا كـان عمـل         أُثريكما  . وبناء القدرات فيه هو أنسب من إعداد نصوص قانونية        

األونسيترال يف هذا اجملال سيضيف قيمة ما، نظراً للـنص الـذي سـبق لألونـسيترال أن أصـدرته         
 مثــل االحتــاد  وكــذلك النــصوص الــصادرة عــن منظمــات أخــرى، )٣٢(الــصناعيةبــشأن العقــود 

  الدويل للمهندسني االستشاريني؛
تخطـيط االشـتراء يـثري مـسائل خاصـة بالقـانون            املتعلقـة ب  أنَّ كثرياً من املسائل       )ب(  

ختـــرج عـــن نطـــاق واليـــة )  معيَّنـــةدولـــةيف  يزانيـــة واللـــوائح املتعلقـــة هبـــااملقـــانون (العمـــومي 
 ختطيط االشـتراء،    يتناولذج دويل   ولكن، لوحظ اهتمام بعض البلدان بوجود منو      . األونسيترال

  من أجل ُحسن تسيري عملية االشتراء بكاملها وضمان سالمة نتائجها؛
───────────────── 

ألمم املتحدة ، منشورات ا"القانوين بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد املنشآت الصناعيةدليل األونسيترال "  )32( 
 ).A.87.V.10رقم املبيع (
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أنَّ مــسأليت تعليــق األهليــة وحظــر التعامــل تكتــسيان أمهيــة قانونيــة وميكــن           )ج(  
لألونسيترال أن تتناوهلما، ولكنهما مثاالن ملـسائل لـيس مـن املناسـب تناوهلـا مـن خـالل عمـل                    

   هذه املرحلة؛تشريعي يف
ــسيترال بعمــل        )د(   ــوم األون ــسألة صــاحلة ألنْ تق ــرب م ــشركات ال ُيعت ــال ال أنَّ امتث

  بشأهنا؛ إذ ُرئي أهنا مسألة تتعلق بالسلوك احلميد واملمارسة الفضلى؛
آليــات مرنـة مبــا فيــه   ٢٠١١لعـام  أنـه أُدرجــت يف صـميم القــانون النمــوذجي     )ه(  

مة ومحايـة البيئــة مـن خـالل االشــتراء العمـومي، مـع تــوفري      الكفايـة السـتيعاب مــسأليت االسـتدا   
 وأنَّ إعــداد نــصوص .الــدليل إرشــادات بــشأن الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا اســتخدام تلــك اآلليــات 

قانونية أخرى بشأن هاتني املسألتني لن يكون له مسّوغ؛ وأنه قد يكـون مـن الـضروري تـوفري                   
وأُشـري إىل  . ليـات املتاحـة يف املمارسـة العمليـة    إرشادات أكثر تفصيالً بشأن كيفية استخدام اآل   

  .بناء القدرة الالزمة الستخدام تلك اآللياتأمهية 
وتلبيةً الهتمام الدول ببعض املواضيع املذكورة أعاله، اتفقت اللجنة على استكـشاف              -١١٠

بـشأن مواضـيع    ) بدالً من إعداد أي نصوص تـشريعية أخـرى        (إمكانية إصدار ورقات إرشادية     
التدابري الـيت ميكـن للقطـاعني العـام واخلـاص أن يـستخدماها              ) ب(ختطيط االشتراء؛ و   )أ: (لمث

مثــل تقليــل خمــاطر التواطــؤ ومعاجلــة (لبلــوغ أقــصى درجــة مــن التنــافس يف االشــتراء العمــومي  
 اليت تواجهها املنشآت الـصغرية واملتوسـطة يف النفـاذ إىل           والصعوباتمسأليت االشتراء املركزي    

؛ ) الناشئة عن اسـتحداث االشـتراء اإللكتـروين        الصعوبات االشتراء العمومي، مبا فيها      إجراءات
وســائر فــروع  ٢٠١١لعــام توصــيات خاصــة لــضمان التناســق بــني القــانون النمــوذجي  ) ج(و

ــة البيئــة  (القــانون  ــافع  ) د(؛ و)مثــل القــانون املتعلــق بالــشركات ومحاي حتلــيالت التكــاليف واملن
لـدى  ) مثـل الـبىن التحتيـة والقـدرات الالزمـة         ( ينبغي أخذها يف االعتبار      وغريها من األمور اليت   

إذ أُفيـد عـن نتـائج    (استخدام طرائق وأسـاليب االشـتراء املندرجـة يف إطـار القـانون النمـوذجي           
  .مسائل االستدامة والبيئة يف االشتراء العمومي) هـ(؛ و)سّيئة يف استخدام االتفاقات اإلطارية

ودليـل اشـتراعه وزيـادة فهمهمـا أمهيـة           ٢٠١١لعام  لتعميم القانون النموذجي    وُرئي أنَّ     -١١١
وذُكـرت  . وتفـسريه واسـتخدامه    ٢٠١١لعـام   قصوى يف حتقيق سالمة تنفيذ القـانون النمـوذجي          

لفعل ذلك، منها نشر الوثائق على موقع األونـسيترال الـشبكي، واسـتخدام             عن سبل ممكنة    أمثلة  
وذُكـرت أداة مفيـدة أخـرى هـي اسـتخدام           . نتديات اإلنترنـت التفاعليـة    املدوَّنات اإللكترونية وم  

مجــع ونــشر املعلومــات املتعلقــة بقــرارات احملــاكم والقــرارات شــبكة مراســلني وطنــيني مثــل نظــام 
ــصلة ب  ــة ذات ال ــسيترال التحكيمي ــستندة إىل نــصوص   نظــام ( نــصوص األون ــسوابق القــضائية امل ال

 مــن الـضروري إقامــة شـراكات مــع املنظمـات واخلــرباء    كمــا ُرئـي أنَّ . ")كـالوت " األونـسيترال 
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 يف  األونــسيترال والقــادرين علــى مــساعدة أمانــة٢٠١١ لعــام ذوي الدرايــة بالقــانون النمــوذجي
، وكـذلك مجـع     وجها لوجـه  أنشطة التدريب والتدريس واملساعدة التقنية بالوسائل اإللكترونية و       

موذجي، نظراً حملدودية املوارد املتاحة لدى أمانـة    وتعميم املعلومات عن استخدام نص القانون الن      
االشــتراء يف شــىت الواليــات ومــن شــأن تلــك األنــشطة أيــضاً أن تتــيح تقيــيم نظــم  . األونــسيترال
إدخـال حتـسينات علـى الـدليل     تقـدير مـدى احلاجـة إىل    االسترشـاد بـذلك التقيـيم يف    القضائية، و 

وعلـى ضـوء التجـارب الـيت تبـّين          . هحتـسين بـشأن   ات  أي اقتراحـ  استرعاء انتباه اللجنة إىل     ومثالً،  
 ولـضمان   ١٩٩٤الصعوبات اليت واجهها املوظفون يف السعي إىل تنفيذ القانون النمـوذجي لعـام              

اّتبـاع أحكامــه علــى حنــو مناسـب يف املمارســة العمليــة، ُحثَّــت اللجنـة علــى دعــم تنفيــذ القــانون    
  .هذه التدابريواستخدامه فعلياً من خالل  ٢٠١١لعام النموذجي 

 التجــارب واملمارســات الفــضلى متثّــل جــزءاً مــن العمــل   لتبــادلوُرئــي أنَّ إنــشاء آليــة   -١١٢
بـــشأن تبـــادل وقُـــدِّم إىل اللجنـــة مثـــال . ٢٠١١ لعـــام املتعلـــق باســـتخدام القـــانون النمـــوذجي

قـرات  تسخري منـافع االشـتراء اإللكتـروين احملتملـة املـذكورة يف الف            يف جمال   املمارسات الفضلى   
قـــد شـــرعت حكومـــة نيجرييـــا،    ف ،A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.1 مـــن الوثيقـــة  ٣٠ إىل ٢٨

الـذي هـو القـيِّم علـى اتفاقيـة          (بالتشارك مع مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة              
ــساد   ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــن     )٣٣(،)األم ــة احلــد م ــروين، بغي ــشاء نظــام لالشــتراء اإللكت  يف إن

  .اد وإساءة االستغالل، وذلك بإزالة االتصال البشري وتعزيز الشفافيةاحتماالت الفس
وبعد املناقـشة، رأت اللجنـة أنـه لـن يكـون باإلمكـان تقيـيم مـدى احلاجـة إىل الورقـات                         -١١٣

 ولـضمان  ٢٠١١ لعـام  اإلرشادية أو البت يف السبيل األفضل لتشجيع اشتراع القانون النموذجي  
ى النحو األمثل دون وجود فهم أعمق ألنشطة ومنشورات سـائر           تنفيذه وتفسريه واستخدامه عل   

  .الدول يف جمال االشتراء العموميفرادى املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة و
مـا لـدى اهليئـات    ) أ: (وبناًء على ذلك، أوعزت اللجنة إىل األمانة أن ُتعـدَّ دراسـة بـشأن       -١١٤

لعــام تاحتــها لــدعم تنفيــذ القــانون النمــوذجي  األخــرى مــن مــوارد مرجعيــة ومنــشورات ميكــن إ  
) ج(كيفية تنظيم التعاون القائم حاليـاً مـع تلـك اهليئـات؛ و           ) ب(وتفسريه واستخدامه؛ و   ٢٠١١

املواضيع اليت مل تتناول بعُد بدرجة كافية واليت قد تسوِّغ إصدار ورقات إرشادية حـسبما اقُتـرح                 
.  املوارد املرجعية والورقات ذاهتـا والتـرويج هلـا       خيارات نشر خمتلف  ) د(؛ و  أعاله ١١٠يف الفقرة   

، وأهنـا سـتتناول     ٢٠١٣يف دورهتا السادسة واألربعني، عـام       للجنة   تلك الدراسة ستتاح     هم أنَّ وفُ
أيــضاً مــدى إمكانيــة تنفيــذ تلــك األنــشطة ومــدى احلاجــة إىل مــوارد إضــافية نظــراً لــضرورة           

───────────────── 

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٢٤٩، اجمللد رقم جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )33( 
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 وتفـسريه واسـتخدامه،   ٢٠١١ لعـام   ن النمـوذجي  استعراض املعلومات الواردة بشأن تنفيذ القـانو      
وترمجــة مــا يلــزم مــن معلومــات، وكفالــة اّتــساق مــا أشــري إليــه مــن مــوارد مرجعيــة خارجيــة مــع  

 اللجنـــة، بعـــد االطِّـــالع علـــى تلـــك أتور.  ودليـــل اشـــتراعه٢٠١١القـــانون النمـــوذجي لعـــام 
  .بل بشأن أيِّ موضوع منفردستكون قادرة على تقييم مدى احلاجة إىل عمل مقأنَّها الدراسة، 

ــه مــستقبالً يف جمــال الــشراكات بــني       -١١٥ وفيمــا يتعلــق بالعمــل الــذي ميكــن االضــطالع ب
القطاعني العام واخلاص، رئي أنَّ وضع قـانون منـوذجي بـشأن الـشراكات بـني القطـاعني العـام                    

لـدان الناميـة؛    واخلاص على املستوى الدويل قد يكون مستصوباً، نظراً ألمهية املوضوع لدى الب           
وأنَّ العمــل يف هــذا اجملــال ميكــن أن يكــون مــسوَّغاً بــصفة خاصــة يف ضــوء االســتنتاجات الــيت  

مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة املعقـود يف ريـو دي           خلصت إليهـا الـدول املـشاركة يف         
والــيت شــّجعت علــى اســتخدام    ، ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٢ إىل ٢٠جــانريو بالربازيــل مــن   

 وأنـه ميكـن لألونـسيترال    )٣٤( كأداة للتنميـة االقتـصادية؛     بني القطاعني العام واخلاص    شراكاتال
أن تستفيد من األعمال املضطلع هبا حالياً يف هذا اجملال على املستوى اإلقليمـي، مثـل االقتـراح        

رويب بـشأن إصـدار توجيـه مـن الربملـان األورويب واجمللـس األو      الذي قدَّمته املفّوضـية األوروبيـة       
  )٣٥(.االمتيازات عقود منحبشأن 
واتفقت اللجنة علـى أنَّ إعـداد أيِّ نـصوص مقبلـة يف جمـال الـشراكات بـني القطـاعني            -١١٦

العـام واخلــاص ينبغــي أن يــضطلع بــه فريــق عامـل واللجنــة، ضــماناً للــشفافية وإلشــراك خمتلــف   
  . على نطاق عاملياجلهات املعنية، ومن مثَّ إمكانية تطبيق أيِّ نصوص من هذا القبيل

 ني املـتعلق  املوضـوعني التـاليني   واتفقت اللجنة على أنَّ األمر قد يـستدعي إنعـام النظـر يف                -١١٧
آليـات الرقابـة    ) أ: (A/CN.9/755 يف الوثيقـة     ين بني القطاعني العام واخلاص، والوارد     اتبالشراك

ملنـع وتـسوية    ليـات حمليـة     ، والتـرويج آل   )يف مرحلة االختيـار ومرحلـة إدارة العقـود علـى الـسواء            (
توسـيع نطـاق صـكي      إمكان  ) ب(الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛ و     املنازعات يف سياق    

أشـكال   لكـي يـشمال      )٣٦(املموَّلة مـن القطـاع اخلـاص      شاريع البنية التحتية    املتعلقني مب األونسيترال  
  .حالياًان ال يتناوهلا الصكالتمويل من القطاع اخلاص وما يتصل به من معامالت 

───────────────── 

، الفقرات )٦٦/٢٨٨مرفق قرار اجلمعية العامة (، "املستقبل الذي نبتغيه"انظر الوثيقة اخلتامية للمؤمتر، املعنونة   )34( 
  ).د(٢٨٠ و٢١٧ و٧١ و٤٦

  :قع التايل على املومتاح  )35( 
 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2011/12/20111220_en.htm.  

الوثائق " (أحكام األونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية املمولة من القطاع اخلاص"  )36( 
دليل "؛ و)، املرفق األول)A/58/17 (١٧مللحق رقم ن، اوالرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمس
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ــاً، ُشــدِّد علــى أنَّــ     -١١٨ ه ينبغــي تنــاول هــذين  وفيمــا يتعلــق بالرقابــة وتــسوية املنازعــات حملي
 حتـت عنـوان    ٢٠٠٧بـع يف مـؤمتر األونـسيترال لعـام          املوضوعني معاً، اّتساقاً مع النـهج الـذي اتُّ        

علــى معاجلــة ؛ وأنــه ينبغــي النظــر يف تطــوير القــدرات احملليــة  "قــانون عــصري للتجــارة العامليــة"
املنازعــات الــيت تنــشأ يف ســياق الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص؛ وأنَّ إعــداد قــانون     

 ينمنوذجي بشأن هذين املوضوعني ميكـن أن يـسهم كـثرياً يف تطـوير تلـك القـدرات؛ وأنَّ هـذ                    
 يف هـذا الـصدد وضـع لـوائح          يـستهدفا  آليات منع املنازعـات، وأن        ينبغي أن يشمال   نياملوضوع

 لتقــدمي تعليقــات بــشأنلمــستثمرين تــوفري فرصــة لظيميــة تلّبــي احتياجــات القطــاع اخلــاص، بتن
  .وضع القواعد واللوائح التنظيمية اليت تسري عليهم

وأشارت اللجنة إىل أنَّ هناك مسائل أخرى ال يتناوهلا حالياً صكا األونسيترال املتعلقـان                -١١٩
ع اخلـاص، قـد يكـون مـن املناسـب أيـضاً إدراجهـا يف أيِّ           مبشاريع البنية التحتية املموَّلة من القطا     

، إىل جانب مسائل أخـرى مثـل مـسألة          عمل مقبل بشأن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص       
  .منع مقاول من بيع الشيء موضوع االمتياز إىل جهة أخرى دون موافقة احلكومة

ــا     -١٢٠ ــة أنَّ إنعــام النظــر فيمــا إذا كــان هن ــشأن   وإذ الحظــت اللجن ك مــسوغ لعمــل مقبــل ب
الـشراكات بـني القطـاعني العــام واخلـاص سـيتطلّب حبثـاً إضــافياً ودراسـة مفـّصلة تعـّدها األمانــة،          

واملـسائل الرئيـسية الـيت    املمكـن  اتفقت اللجنة على أنَّ من املفيد عقد ندوة لتحديد نطـاق العمـل       
ــا  ــسبقاً،    . ينبغــي تناوهل ــدوة م ــد نطــاق الن ــة حتدي ــى أمهي  واســتخدام أحكــام صــكي  وشــدَّدت عل

األونسيترال املتعلقني مبشاريع البنيـة التحتيـة املمولـة مـن القطـاع اخلـاص يف اسـتبانة االحتياجـات                    
ومــن مثَّ، يلــزم أن تقــوم األمانــة، حتــضرياً لتلــك النــدوة، بتحديــد . احملتملــة مــن األعمــال اإلضــافية

يدة مــن املــوارد املرجعيــة للــهيئات املواضــيع الــيت ميكــن طرحهــا للمناقــشة يف النــدوة ذاهتــا، مــستف 
األخرى، مبـا فيهـا اهليئـات الـيت عرضـت املـساعدة يف هـذا الـصدد، واسـتناداً إىل مـداوالت هـذه                         

ويف هـذا  . وبعد ذلك، سُتعرض النتائج اليت ختلـص إليهـا النـدوة علـى اللجنـة لتنظـر فيهـا                 . الدورة
هنـاك واليـة واضـحة للقيـام بـأيِّ عمـل             من الضروري جداً أن تكون        أنَّ الصدد، اتُّفق أيضاً على   

  .مقبل يف هذا اجملال
واتُّفق على أنه ينبغي للجنة، بالرغم من أنَّ األونسيترال، لذلك السبب، قـد ال تـشرع           -١٢١

يف أيِّ عمــل بــشأن الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف املــستقبل القريــب، أن تبــدي   
وُشدِّد أيضاً على أمهيـة     . أيِّ عمل إضايف يف هذا اجملال     للمجتمع الدويل اهتمامها باملشاركة يف      

───────────────── 

  منشورات األمم املتحدة، " (األونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية املمولة من القطاع اخلاص
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التنسيق والتعاون بني اهليئات املعنية بشأن األعمال اجلارية يف هذا اجملال، مبا يف ذلك مـا يتعلـق                  
  .بالتوقيت املناسب أليِّ عمل تقوم به األونسيترال

أن ضـرورة دمـج صـكي        بـش  A/CN.9/755وفيما يتعلق باملقترحني الواردين يف الوثيقـة          -١٢٢
ــة املــتعلقني مبــاألونــسيترال ــة التحتي ــة مــن القطــاع اخلــاص، شاريع البني األحكــام وجعــل   املموَّل

لعــام يف القــانون النمــوذجي مــا يــرد مــع متوافقــة  ذينــك الــصكنييف الــواردة املتــصلة باالشــتراء 
 تــابع ، اتُّفــق علــى أن يتــوىل فريــق عامــل طرائــق اشــتراء ذات صــلة أحكــام تــنظم  مــن ٢٠١١

، ولكن ليس كمشروعني منفصلني، نظـراً حملدوديـة نطاقهمـا        هاتني املهمتني لألونسيترال تناول   
 ســيجريومــن مثَّ، فــإنَّ اختــاذ قــرار بــشأن تناوهلمــا . والطــابع اآليل لــبعض أجــزاء العمــل املعــين

الـيت سـتحدد نطـاق اجلوانـب األخـرى للعمـل املتعلـق              )  أعـاله  ١٢٠انظر الفقرة   (عقب الندوة   
  .بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص

واتُّفق على أنَّ اّتباع ذلك النهج يستتبع عدم ضرورة اجتماع الفريـق العامـل األول قبـل                   -١٢٣
الربـع الثـاين مـن      ، ويقتضي عدم عقـد نـدوة قبـل          ٢٠١٣ يف عام    السادسة واألربعني دورة اللجنة   

 .٢٠١٣عام 
    

    التمويل البالغ الصغر يف جمال هبا مستقبالاليت ميكن االضطالعاألعمال  - عشرحادي 
ــا يف جمــال         -١٢٤ ــيت ميكــن االضــطالع هب ــسابقة لألعمــال ال ــشاهتا ال ــة مناق اســتذكرت اللجن

 الرابعـــة هتـــا وعلـــى وجـــه اخلـــصوص القـــرار الـــذي اتُّخـــذ يف دور)٣٧(التمويـــل البـــالغ الـــصغر،
كبنـد يف أعمـال األونـسيترال    ، بإدراج مسألة التمويل البـالغ الـصغر     ٢٠١١واألربعني، يف عام    

 ويف  )٣٨(.٢٠١٢ يف عـام     اخلامـسة واألربعـني   املقبلة، ومواصلة النظر يف هذه املـسألة يف دورهتـا           
الدورة الرابعة واألربعني، وبغية حتديد اجملاالت اليت يلزم القيـام بعمـل فيهـا، طلبـت اللجنـة إىل                   

جتربتـها يف جمـال إنـشاء إطـار تـشريعي           األمانة أن تعمِّم علـى مجيـع الـدول اسـتبياناً وجيـزاً عـن                
. وتنظيمي للتمويل البالغ الصغر، مبا يف ذلك ما تكون قد واجهتـه مـن عقبـات يف هـذا الـصدد       

كذلك، اتفقت اللجنـة علـى أن جتـري األمانـة، يف حـدود املـوارد املتاحـة، حبوثـاً بـشأن البنـود                        
ــة ــا قيمــ    )أ(: التالي ــست هل ــات لي ــة واســتخدام مرهون ــرط املرهوني ــصادية؛ و ف ــود )ب(ة اقت  النق

النقــود " ُمــصِدرو"اإللكترونيــة، مبــا يف ذلــك وضــعيتها باعتبارهــا مــدَّخرات، ومــا إذا كــان        
───────────────── 

؛ ٤٣٣ و٤٣٢رتان ، الفق)A/64/17 (١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم   )37( 
؛ ٢٨٠ و٢٧٦ و٢٧٥، الفقرات )A/65/17 (١٧الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم واملرجع نفسه، 
  .٢٤٦ إىل ٢٤١، الفقرات )A/66/17 (١٧الدورة السادسة والستون، امللحق رقم واملرجع نفسه، 

  .٢٤٦رة ، الفق)A/66/17 (١٧الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )38( 



A/67/17 

V.12-55152 39 
 

، )ومـن مثَّ مـا هـو نـوع التنظـيم الرقـايب الـذي خيـضعون لـه           (اإللكترونية يزاولون عمالً مصرفياً     
فة وسـريعة وشـفّافة      توفري إجراءات منص   )ج(وتغطية تلك األموال مبخططات تأمني الودائع؛ و      

 تيـسري   )د(وزهيدة التكلفة لتـسوية املنازعـات الناشـئة عـن معـامالت التمويـل البـالغ الـصغر؛ و                  
استخدام اإلقراض املضمون وضمان شـفافيته، وخـصوصاً للمنـشآت البالغـة الـصغر واملنـشآت                

  )٣٩(.الصغرية واملتوسطة
) A/CN.9/756(مانــة كــان معروضــا علــى اللجنــة يف هــذه الــدورة مــذكرة مــن األ       و  -١٢٥

الـيت حـدَّدهتا اللجنـة      تتضمَّن ملخصاً وجيزاً للحالة القائمة فيما خيص كالًّ من املواضيع األربعة            
 الـيت ُيمكـن   عمـال واقتراحـات بـشأن األ  )  أعاله١٢٤انظر الفقرة ( دورهتا الرابعة واألربعني    يف

وأحاطـت اللجنـة علمـاً      . ضـيع املوا كلٍّ من تلـك      بشأنلألونسيترال االضطالع هبا يف املستقبل      
إلجابـات  يتـضمن حتلـيال ل    تقريـر    ب ٢٠١٣ يف عـام     الـسادسة واألربعـني    هتـا يف دور ها سـُتزوَّد    بأنَّ

الـذي عّممتـه األمانـة عليهـا وفقـا لطلـب اللجنـة يف دورهتـا                 املتلقاة مـن الـدول علـى االسـتبيان          
  .الرابعة واألربعني

اح مبواصلة استكشاف مـسائل معّينـة تتعلـق،         وأعربت اللجنة عن تأييدها القوي القتر       -١٢٦
الـــصغرية، وال ســـيما يف و  البالغـــة الـــصغرللمنـــشآتيف مجلـــة أمـــور، بتيـــسري تـــوفري االئتمـــان 

وبعد املناقشة، اتُّفق باإلمجـاع علـى عقـد         . االقتصادات النامية، وذلك بطرائق منها تنظيم ندوة      
، مـن   يف منـاطق خمتلفـة    ، رمبـا    ات الـصلة   بـشأن التمويـل البـالغ الـصغر واملـسائل ذ           ندوة أو أكثر  

 املنـشآت تبـسيط إنـشاء الـشركات التجاريـة وتـسجيلها؛ وحـصول             : أجل التركيز على ما يلي    
واملتوســطة علــى االئتمــان؛ وحــلّ املنازعــات املنطبــق علــى معــامالت   الــصغريةو البالغــة الــصغر

 للمنــشآتنيــة مؤاتيــة قانو وكــذلك مواضــيع أخــرى تتعلــق بإجيــاد بيئــة  ؛التمويــل البــالغ الــصغر
واتَّفقت اللجنة علـى أن يكـون عقـد النـدوة املـذكورة مـن               . الصغرية واملتوسطة والبالغة الصغر   

      .أوىل أولويات األونسيترال يف العام املقبل
اليت ميكن أن تضطلع هبا األونسيترال مستقبال يف جمال قانون األعمال  -ثاين عشر 

   التعاقد الدويل
التعاقـد الـدويل   ة يف مدى استحـسان االضـطالع بأعمـال يف جمـال قـانون          نظرت اللجن   -١٢٧

ــة يف        ــة املمكنـ ــال املقبلـ ــشأن األعمـ ــسرا بـ ــن سويـ ــدَّم مـ ــراح مقـ ــتنادا إىل اقتـ ــذااسـ ــ  هـ ال اجملـ
)A/CN.9/758.(  

───────────────── 

 .املرجع نفسه  )39( 



A/67/17 

40 V.12-55152 

 

وُشـدِّد فيـه بـصفة      . وقد أُقرَّ يف ذلك االقتراح مبسامهات اللجنـة يف مواءمـة هـذا اجملـال                -١٢٨
 الـيت   )٤٠(،١٩٨٠تفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الـدويل للبـضائع لعـام             خاصة على ما ال   

 دولةً، من أثر على الصعيد العاملي يف توحيد قـانون العقـود      ٧٨يبلغ عدد الدول األطراف فيها      
وأُشــري يف االقتــراح مــن جهــة أخــرى إىل أنَّ مثــة جمــاالت عديــدة تتعلــق  . املتعلقــة ببيــع البــضائع

 العام ما زالت متروكـة للقـوانني احملليـة، ممـا أفـضى إىل قيـام       التعاقدضائع وبقانون بعقود بيع الب 
عقبات أمام التجارة الدولية من جـراء تعـدُّد الـنظم القانونيـة الـيت قـد ميكـن تطبيقهـا وتكـاليف            

وإضافة إىل ذلك، أُوضح أنَّ احلاجة إىل احلصول على نـصوص قانونيـة             . املعامالت ذات الصلة  
وانني األجنبية بلغات خمتلفة أو على مشورة خرباء من والية قـضائية أجنبيـة اسـتتبعت                بشأن الق 

وقيــل إنَّ تلــك النفقــات باهظــة جــدا بالنــسبة للمنــشآت الــصغرية    . حتــديات ونفقــات إضــافية 
  .واملتوسطة

وهلذه األسباب، وبغية إتاحـة الفرصـة للجنـة الختـاذ قـرار مـستنري بـشأن األعمـال الـيت                 -١٢٩
، اقُتـرح أن تـنظِّم      التعاقـد الـدويل   ضطالع هبا مستقبال من أجل مواصلة مواءمـة قـانون           ميكن اال 

ــة نــدوات واجتماعــات أخــرى حــسب االقتــضاء ويف حــدود املــوارد املتاحــة، وأن ُتعــدَّ      األمان
تقريراً بشأن مدى استحسان وجدوى هذه األعمال اليت ميكن االضطالع هبا مـستقبال لعرضـه          

وُشدِّد على ضرورة أالَّ تكتفي هذه األنشطة االستكـشافية مبراعـاة           .  مقبلة على اللجنة يف دورة   
لبيــع ومبــادئ اليونيــدروا بــشأن العقــود التجاريــة   األمــم املتحــدة لصــكوك قائمــة مثــل اتفاقيــة  

وأُشري كذلك إىل أنَّ هذا العمل ميكن أن ُيكمِّـل علـى حنـو    .  بل أن تبين عليها فعال )٤١(الدولية،
  .التعاقدبذولة حاليا على الصعيدين اإلقليمي والوطين لتحديث قانون مفيد اجلهود امل

وردا علــى ذلــك، قيــل إنَّــه لــيس هنــاك مــا يــدلُّ علــى أنَّ الــصكوك القائمــة غــري وافيــة    -١٣٠
بــالغرض يف املمارســة العمليــة؛ وإنَّ االقتــراح يبــدو غامــضا ومفــرط الطمــوح؛ وإنَّــه ميكــن أن    

. قائمة، مثل مبادئ اليونيـدروا بـشأن العقـود التجاريـة الدوليـة            يفضي إىل التداخل مع نصوص      
لبيـع، ُتعـزى    األمم املتحـدة ل   وأُضيف أنَّ الثغرات اليت تنطوي عليها نصوص قائمة، مثل اتفاقية           

 بـشأن إمكانيـة التوصـل إىل ذلـك          وجود شكوك كـبرية   إىل تعذُّر التوصُّل إىل حل توفيقي وإىل        
عــرب أيــضاً عــن شــواغل بــشأن تبعــات هــذا املــشروع الواســع   وأُ. احلــل يف املــستقبل القريــب

 عـدم   ُحـث علـى   وهلـذه األسـباب،     .  وللـدول  النطاق على املوارد البشرية واملالية املتاحـة للجنـة        
وأُضيف أنَّ اللجنة قـد تـود النظـر         . االضطالع باألعمال املقترحة يف الوقت احلاضر على األقل       

 .د يطرأ من تطوراتيف هذه املسألة فيما بعد يف ضوء ما ق
───────────────── 

 .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )40( 

 .www.unidroit.org: متاحة يف املوقع التايل  )41( 
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يـضطلع   اليت   األعمالوردا على شاغل أُعرب عنه بشأن احتمال ازدواجية اجلهود مع             -١٣١
 اليونيـدروا، أشـارت األمانـة واملراقـب عـن اليونيـدروا إىل أنَّ هـذا املـشروع، إذا مـا قـرَّرت                        هبا

ــشارك فيــ        ــث ت ــة حبي ــصورة تعاوني ــاول ب ــه، ميكــن أن ُيتن ــة مواصــلة النظــر في ــان اللجن ه املنظمت
  .ومسامهون خارجيون إضافيون معنيون

أن ُيطلــب إىل األمانــة أن تــنظم نــدوات  يؤيــد  الــسائدرأي  أنَّ الــتبــيَّنوبعــد املناقــشة،   -١٣٢
ــوارد املتاحــة، وأن        ــصعيد اإلقليمــي، ويف حــدود امل ــها ال ــُعد من ــى ُص واجتماعــات أخــرى، عل

د مــن املعلومــات ملــساعدة اللجنــة حــىت تواصــل التعــاون الوثيــق مــع اليونيــدروا، بغيــة مجــع مزيــ
تــتمكَّن يف دورة مقبلــة مــن تقيــيم مــدى استحــسان وجــدوى االضــطالع مــستقبال بأعمــال يف 

 على إيالء األولويـة لألعمـال األخـرى         وا حثّ ين عديد مندوبنيبيد أنَّ    . العام التعاقدجمال قانون   
ومـن جهـة أخـرى، أبـدى         .الـصغر اليت تضطلع هبـا اللجنـة، وال سـّيما يف جمـال التمويـل البـالغ                 

مـسألة االضـطالع بأعمـال مقبلـة يف          اعتراضه الواضح وحتفظه الشديد علـى        املندوبنيعدد من   
 علــى  االعتــراض الــشديدبــالنظر إىل، منــدوبني أيــضا عــدة ىوأبــد.  العــامالتعاقــدجمــال قــانون 

 غالبيـة ال رأي   جيـسِّد بـأنَّ   احلـوار بـشأن هـذا املوضـوع         وصـف    على   م، اعتراضه سويسرا اقتراح
  . لالضطالع بأعمال إضافيةاملؤيد السائد

    
   االعتراف بقرارات التحكيمإعداد دليل بشأن اتفاقية  -ثالث عشر 

    ١٩٥٨ لعام وتنفيذها األجنبية
االعتــراف بقــرارات رصــد تنفيــذ اتفاقيــة اســتذكرت اللجنــة مناقــشاهتا الــسابقة بــشأن   -١٣٣

ــذها، املربمــــ    ــة وتنفيــ ــيم األجنبيــ ــورك يف التحكــ ــران١٠ة يف نيويــ ــه / حزيــ  )٤٢(.١٩٥٨يونيــ
، بـأنَّ األمانـة     ٢٠١١، عـام    الرابعـة واألربعـني   واستذكرت اللجنة أيضا أنَّهـا أُبلغـت يف دورهتـا           

  )٤٣(.تنفيذ مشروعني تكميليني يف هذا الصددتقوم ب
تنفيــذها عــن واردة مــن الــدول الــعلومــات املبنــشر  تعلــقياملــشروع األول وأُفيــد بــأنَّ   -١٣٤

جمـدَّدا  وأعربت اللجنـة   .يف موقع األونسيترال الشبكي   ١٩٥٨لعام    نيويورك التشريعي التفاقية 
عن تقديرها للدول الـيت أسـهمت فعـالً مبعلومـات، وحثَّـت مجيـع الـدول علـى مواصـلة تزويـد                       

  .األمانة مبعلومات دقيقة لضمان نشر أحدث البيانات يف موقع األونسيترال الشبكي

───────────────── 

؛ ٤٠٤ إىل ٤٠١ الفقرات ،)A/50/17 (١٧، امللحق رقم اخلمسونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )42( 
 .٣٥٦ و٣٥٥، الفقرتان )Corr.1 وA/63/17 ( والتصويب١٧ الثالثة والستون، امللحق رقم الدورةواملرجع نفسه، 

 .٢٥٢ إىل ٢٥٠الفقرات ، )A/66/17 (١٧ السادسة والستون، امللحق رقم الدورة، املرجع نفسه  )43( 
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 وأُفيـد بـأنَّ     .١٩٥٨ لعام    اتفاقية نيويورك  بشأنع الثاين فيتعلق بإعداد دليل      أّما املشرو   -١٣٥
كلية احلقوق يف جامعـة     (مان  ريب. تعاون وثيق مع ج   املشروع يف    هذا   تقوم حاليا بتنفيذ  األمانة  
للعمـل علـى هـذا       حبث   فريقياللذين أنشآ   ،  )جامعة باريس الثانية عشرة   (غايار  . إو) كولومبيا
 الـسيد ، وبالتعاون مـع     العامل معه  غايار، مع فريق البحث      السيدبلغت اللجنة بأنَّ     وأُ .املشروع

بريمــــان وفريــــق البحــــث العامــــل معــــه، قــــد أنــــشأ، بــــدعم مــــن األمانــــة، موقعــــا شــــبكيا   
)www.newyorkconvention1958.org(     ــا ُيجمــع مــن معلومــات يف ــه للعمــوم م ــاح في  لكــي يت

وأُبلغـت اللجنـة بـأنَّ املوقـع الـشبكي يهـدف إىل             . يويـورك سياق إعداد الدليل املتعلق باتفاقيـة ن      
التــرويج لتطبيــق االتفاقيــة تطبيقــا موحــدا وفعــاال، بتــوفري معلومــات مفــصَّلة عــن تفــسري الــدول 

وأُبلغت اللجنة أيضاً بـأنَّ أمانتـها ختطـط للحفـاظ علـى صـلة وثيقـة                 . األطراف لالتفاقية قضائيا  
) كـالوت  (ابق القـضائية املـستندة إىل نـصوص األونـسيترال         الـسو بني القضايا اجملموعة يف نظام      

 لعـام   والقضايا املتاحة على املوقـع الـشبكي املخـصص إلعـداد الـدليل املتعلـق باتفاقيـة نيويـورك                  
١٩٥٨.  
ــه       -١٣٦ وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها إلنــشاء املوقــع الــشبكي وللعمــل الــذي اضــطلعت ب

مواصـلة  ، وطلبـت إىل األمانـة        التـابعني هلمـا    لبحـث  ا يفريقـ  و  املذكورين الربوفيسوريناألمانة و 
  .١٩٥٨ لعام اتفاقية نيويورك املتعلق بإعداد الدليلبشأن هود بذل اجل

    
   إقرار نصوص منظمات أخرى -رابع عشر 

    ٢٠١٠  لعاممبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية  - ألف  
ــانون اخلــاص       -١٣٧ ــد الق ــدويل لتوحي ــد ال ــب املعه ــ(طل ــة أن تنظــر يف  ) دروااليوني إىل اللجن

   )٤٤(.٢٠١٠إمكانية إقرار مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية لعام 
 الثالثـة مـن     الطبعـة  مـن مبـادئ اليونيـدروا هـي          ٢٠١٠ عـام    طبعةوالحظت اللجنة أنَّ      -١٣٨

ذكر واسـتُ . ٢٠٠٤ مث مرة أخرى يف عـام  ١٩٩٤ ُنشرت أوال يف عام     املبادئ هذه املبادئ وأنَّ  
ــام    ــدروا لعـ ــادئ اليونيـ ــّرت مبـ ــة أقـ ــام   ٢٠٠٤أنَّ اللجنـ ــودة يف عـ ــني، املعقـ ــا األربعـ  يف دورهتـ

٤٥(.٢٠٠٧(  

───────────────── 

  .www.unidroit.org: ة يف املوقع التايلمتاح  )44( 
الفقرات اجلزء األول، ، )A/62/17 (١٧ة الثانية والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدور  )45( 

  .٢١٣ إىل ٢٠٩
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 هـو  ٢٠١٠ولوحظ فضال عن ذلـك أنَّ اهلـدف الرئيـسي مـن مبـادئ اليونيـدروا لعـام                 -١٣٩
إهنـا  معاجلة مواضيع إضافية هتمُّ قطاع األعمال التجارية الدولية واألوساط القانونيـة، وبالتـايل ف             

 تتنــاول رّد احلــق يف حالــة عــدم تنفيــذ العقــد، وانتفــاء الــشرعية،         مــادة جديــدة ٢٦تــشمل 
وباإلمجـال، أُعـرب عـن تأييـد عـام لالعتـراف بـأنَّ              . والشروط، وتعدد املتعهِّـدين واملتعّهـد هلـم       

 تــضع جمموعــة شــاملة مــن القواعــد اخلاصــة بــالعقود التجاريــة  ٢٠١٠مبــادئ اليونيــدروا لعــام 
اتفاقيـة األمـم     مكمِّلة بذلك عددا من صكوك القـانون التجـاري الـدويل، مبـا يف ذلـك                  الدولية،
  .للبيعاملتحدة 
وبعــد أن أحاطــت اللجنــة علمــا بالتعــديالت الــيت أجريــت يف مبــادئ اليونيــدروا لعــام    -١٤٠

، املعقـودة يف    ٩٥٥ ومبا هلا من فائدة يف تيسري التجـارة الدوليـة، اعتمـدت يف جلـستها                 ٢٠١٠
  :، املقرَّر التايل٢٠١٢يوليه /وز مت٣

  ،إنَّ جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل"    
) اليونيـدروا (للمعهـد الـدويل لتوحيـد القـانون اخلـاص       عن تقديرها إذ تعرب "    
  ،ونيدروا للعقود التجارية الدولية من مبادئ الي٢٠١٠ عام طبعةحالته إليها نص إل
مـن صـكوك     تكمِّل عددا    ٢٠١٠ئ اليونيدروا لعام     بأنَّ مباد  وإذ حتيط علما  "    

ــم امل     ــة األم ــك اتفاقي ــا يف ذل ــدويل، مب ــانون التجــاري ال ــدويل   الق ــع ال ــود البي تحــدة لعق
  )٤٦(،للبضائع

 تــنص علــى أنَّ هــذه ٢٠١٠ أنَّ ديباجــة مبــادئ اليونيــدروا لعــام وإذ تالحــظ"    
  :املبادئ

  تضع قواعد عامة للعقود التجارية الدولية،‘    
  طبَّق عندما يكون الطرفان قد اتفقا على أهنا حتكم عقدمها،ُت‘    
جيوز أن ُتطبَّق عندما يكون الطرفان قد اتفقا علـى أن حتكـم عقـدمها مبـادئ      ‘    

  القانون العامة أو قانون التجارة أو ما شابه ذلك،
  جيوز أن ُتطبَّق عندما ال يكون الطرفان قد اختارا أيَّ قانون ليحكم عقدمها،‘    
  جيوز أن ُتستخدم لتفسري الصكوك القانونية الدولية املوّحدة أو استكماهلا،‘    
  جيوز أن ُتستخدم لتفسري القانون الداخلي أو استكماله،‘    

───────────────── 

  .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )46( 
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  ‘جيوز أن تكون مبثابة منوذج للمشرِّعني على الصعيدين الوطين والدويل،‘    
ــدروا علــى تقدميــه مــسامهة إضــافية لتيــسري الت   وإذ هتنِّــئ"     ــة   اليوني جــارة الدولي

  بإعداده قواعد عامة للعقود التجارية الدولية،
ــادئ اليونيــدروا مــن ٢٠١٠طبعــة عــام  باســتخدام توصــي"     ــة  مب للعقــود التجاري

  ".، عند االقتضاء، لألغراض املقصودة منهاالدولية
    

    ٢٠١٠لعام ) اإلنكوترمز(املصطلحات التجارية الدولية   - باء  
 إىل اللجنــة أن تنظـــر يف إمكانيـــة إقـــرار املـــصطلحات  وليـــةغرفـــة التجـــارة الدطلبــت    -١٤١

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١ اليت بدأ نفاذها يف ٢٠١٠لعام ) اإلنكوترمز(التجارية الدولية 
 املتعلقـة باسـتخدام   غرفـة التجـارة الدوليـة   ولوحظ أنَّ قواعد اإلنكوترمز، وهي قواعـد        -١٤٢

 ُتيسِّر بوجه عام سري التجارة العامليـة بتـوفري مـصطلحات            املصطلحات التجارية احمللية والدولية،   
وقـد  . جتارية حتدِّد بوضوح التزامات كل من األطـراف وتقلِّـل مـن خمـاطر التعقيـدات القانونيـة                 

 ودأبـت علـى حتـديثها بانتظـام لكـي           ١٩٣٦وضعت غرفة التجارة الدولية اإلنكـوترمز يف عـام          
ــوترم    ــة، وإنكـ ــارة الدوليـ ــوُّر التجـ ــر  ٢٠١٠ز تواكـــب تطـ ــي آخـ ــة هـ ــذه  طبعـ ــن هـ ــة مـ  حمّدثـ

 يف دورهتــا اخلامــسة والعــشرين،  ١٩٩٠واســُتذكر أنَّ اللجنــة أقــّرت إنكــوترمز  . املــصطلحات
 يف دورهتـا الثالثـة والـثالثني، املعقـودة يف عـام      ٢٠٠٠ وإنكـوترمز    )٤٧(،١٩٩٢املعقودة يف عـام     

٤٨(.٢٠٠٠(  
وُتقلّــص " الــسابقة"ُتوحِّــد القواعــد  ُتحــدِّث و٢٠١٠وأُبلغــت اللجنــة بــأنَّ إنكــوترمز    -١٤٣

 تقـّدم  ٢٠١٠شري فضال عـن ذلـك إىل أنَّ إنكـوترمز           وأُ. ١١ إىل   ١٣العدد الكلي للقواعد من     
كــل القواعــد بأســلوب أبــسط وأوضــح، آخــذة يف االعتبــار االنتــشار املــستمر للمنــاطق احلــرة، 

والقلق املتصاعد بشأن األمـن     وازدياد استخدام االتصاالت اإللكترونية يف املعامالت التجارية،        
  .يف نقل البضائع، وأوجه التغيُّر يف ممارسات النقل

 يف تيــسري التجــارة الدوليــة، ٢٠١٠وبعــد أن أحاطــت اللجنــة علمــا بفائــدة إنكــوترمز   -١٤٤
  :، املقرَّر التايل٢٠١٢يوليه / متوز٣، املعقودة يف ٩٥٥اعتمدت يف جلستها 

───────────────── 

  .١٦١، الفقرة )A/47/17 (١٧ الدورة السابعة واألربعون، امللحق رقم ،الوثائق الرمسية للجمعية العامة  )47( 
  .٤٣٤، الفقرة )A/55/17 (١٧، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم سهاملرجع نف  )48( 
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  ون التجاري الدويل،إنَّ جلنة األمم املتحدة للقان"    
حالتـها إليهـا الـنص املـنقَّح        إلة الدوليـة،     التجـار  لغرفـة  إذ تعرب عـن تقـديرها     "    

  ،٢٠١١يناير / كانون الثاين١، الذي بدأ نفاذه يف ٢٠١٠إنكوترمز 
 على تقـدميها مـسامهة إضـافية لتيـسري التجـارة            غرفة التجارة الدولية   وإذ هتنئ "    

ــها إنكــوترمز    ــة جبعل ــسايرة للتطــورات األخــرية يف     ٢٠١٠الدولي ــسط وأوضــح وم أب
  التجارة الدولية،

ــوترمز وإذ تالحـــظ"     ــة يف تيـــسري ســـري   ٢٠١٠ أنَّ إنكـ ــشكّل مـــسامهة قّيمـ  تـ
  التجارة العاملية،

، عنــد االقتــضاء، يف معــامالت البيــع    ٢٠١٠ باســتخدام إنكــوترمز  توصــي"    
  ".الدولية

    
   ح القواننيصالإل  املقدَّمةاملساعدة التقنية  -خامس عشر 

 تتـضمن عرضـاً ألنـشطة    (A/CN.9/753)كان معروضاً على اللجنة مذكرة مـن األمانـة        -١٤٥
التعاون التقين واملساعدة التقنية املضطلع هبا بعد تـاريخ صـدور املـذكرة املتعلقـة هبـذا املوضـوع           

 وشـدَّدت   )٤٩().A/CN.9/724 (٢٠١١اليت قُدِّمت إىل اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني، عام          
اللجنة على أمهية ذلك التعاون وتلك املساعدة، وأعربت عن تقديرها ملـا اضـطلعت بـه األمانـة      

  .A/CN.9/753شري إليها يف الوثيقة من أنشطة أُ
وأشـارت اللجنـة إىل أنَّ اسـتمرار القـدرة علــى االسـتجابة للطلبـات الـواردة مـن الــدول           -١٤٦

اون الـتقين واملـساعدة التقنيـة يتوقـف علـى تـوافر األمـوال             واملنظمات اإلقليمية بشأن أنـشطة التعـ      
ــذلك   ــة التكــاليف املرتبطــة ب ــوافرة يف   . الالزمــة لتغطي ــضاً إىل أنَّ األمــوال املت ــة أي وأشــارت اللجن

، رغـم مـا تبذلـه األمانـة مـن           نوعـا مـا   صندوق األونسيترال االستئماين للندوات ال تـزال حمـدودة          
مث، فال يزال ُينظر بعناية شديدة يف الطلبات اخلاصة بأنشطة          ومن  . جهود اللتماس هبات جديدة   

التعــاون الــتقين واملــساعدة التقنيــة، كمــا إنَّ عــدد تلــك األنــشطة، الــيت كــان معظمهــا يف اآلونــة    
وطلبـت اللجنـة إىل     . األخرية ُينفَّذ على أسـاس تقاسـم التكـاليف أو بـدون تكـاليف، هـو حمـدود                 

 متويل بديلة من خارج امليزانيـة، وخـصوصاً بتوسـيع نطـاق             األمانة أن تواصل استكشاف مصادر    
  .لني يف القطاعني العام واخلاصمإشراك البعثات الدائمة، وكذلك سائر الشركاء احملت

───────────────── 

  .٢٥٣، الفقرة )A/66/17 (١٧، امللحق رقم السادسة والستون، الدورة املرجع نفسه  )49( 
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وكرَّرت اللجنة مناشدهتا مجيع الدول واملنظمات الدولية وسـائر الكيانـات املهتمـة أن                -١٤٧
ــسيترال    ــدمي تربعــات إىل صــندوق األون ــدوات، يف شــكل تربعــات   تنظــر يف تق  االســتئماين للن

متعــددة الــسنوات، إن أمكــن ذلــك، أو يف شــكل تربعــات خمصَّــصة الغــرض، مــن أجــل تيــسري  
ــصادات        ــدان ذات االقت ــة والبل ــدان النامي ــرد مــن البل ــا ي ــة م ــة مــن تلبي التخطــيط ومتكــني األمان

وأعربــت . قنيــةاالنتقاليــة مــن طلبــات متزايــدة للحــصول علــى أنــشطة تعــاون تقــين ومــساعدة ت
اللجنة عن تقديرها إلندونيسيا ملا قدمتـه مـن تربعـات للـصندوق االسـتئماين منـذ دورة اللجنـة                  
الرابعة واألربعـني، وكـذلك للمنظمـات الـيت أسـهمت يف الربنـامج بتـوفري أمـوال أو باستـضافة                  

  .حلقات دراسية
ات واملؤسـسات   وناشدت اللجنة هيئـات منظومـة األمـم املتحـدة ذات الـصلة واملنظمـ                -١٤٨

ــة        ــدان النامي ــد البل ــشئ لتزوي ــذي أُن ــصندوق االســتئماين ال ــدموا تربعــات إىل ال ــراد أن يق واألف
وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها للنمـسا ملـا قدمتـه             . األعضاء يف اللجنة مبساعدات خاصة بالسفر     

تزويـد  لصندوق االسـتئماين منـذ دورة اللجنـة الرابعـة واألربعـني، ممـا أتـاح                 لذلك ا من تربعات   
  .البلدان النامية اليت هي أعضاء يف اللجنة مبساعدات خاصة بالسفر

    
    ترويج السبل والوسائل اليت تكفل توحيد تفسري نصوص-سادس عشر 

   األونسيترال القانونية وتطبيقها
 ترويج الـُسبل والوسـائل الـيت تكفـل توحيـد           بشأن،  A/CN.9/748نظرت اللجنة يف الوثيقة       -١٤٩

ــة لنظــام     تفــسري نــصوص  ــة الراهن ــوفر معلومــات عــن احلال ــة وتطبيقهــا، الــيت ت ــسيترال القانوني األون
األمـم  وعن العمل الذي تقوم به األمانة لوضع ُنبـذَيت الـسوابق القانونيـة املتعلقـة باتفاقيـة                  " كالوت"

  . يف صيغتهما النهائية)٥٠( النموذجي للتحكيم التجاري الدويل األونسيترال وقانوناملتحدة للبيع
ــاً مـــع التقـــدير بـــأنَّ األمانـــة تواصـــل عملـــها يف إطـــار نظـــام      -١٥٠ وأحاطـــت اللجنـــة علمـ

 خالصـة سـوابق     ١١٦، كانت األمانة قد أصـدرت       ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٠ففي  ". كالوت"
وكانت القضايا يف معظمها تتعلق باتفاقيـة األمـم املتحـدة للبيـع             .  قضية ١ ١٣٤قضائية تتناول   

ــسيترال النمــ  ــانون األون ــِشرت أيــضاً خالصــات لقــضايا تتعلــق    . وذجي للتحكــيموق ــه ُن غــري أن
 ،١٩٥٨ لعـام     واتفاقيـة نيويـورك    )٥١(، بشأن التجارة اإللكترونية    األونسيترال النموذجي  بقانون

اتفاقيــة فتــرة التقــادم يف البيــع الــدويل     و ،والقــانون النمــوذجي بــشأن اإلعــسار عــرب احلــدود     
───────────────── 

الدورة احلادية  املرفق األول؛ واملرجع نفسه، ،)A/40/17 (١٧، امللحق رقم األربعون، الدورة املرجع نفسه  )50( 
  .، املرفق األول)A/61/17 (١٧ امللحق رقم والستون،

  . املرفق األول،)A/51/17 (١٧، امللحق رقم احلادية واخلمسون، الدورة املرجع نفسه  )51( 
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ــضائع ــدة    )٥٢(،للبـ ــم املتحـ ــة األمـ ــاد    واتفاقيـ ــات االعتمـ ــستقلة وخطابـ ــاالت املـ ــة بالكفـ املتعلقـ
 وفيمــا يتعلــق )٥٤(.١٩٧٨ لعــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة للنقــل البحــري للبــضائع  و)٥٣(،الــضامنة

املمثَّلة يف اللجنـة، أحاطـت اللجنـة علمـاً بأنـه علـى الـرغم            للدول  باجملموعات اإلقليمية اخلمس    
 دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى فقــد أمكــن  مــن أنَّ غالبيــة اخلالصــات املنــشورة ترجــع إىل 

تــسجيل نقــصان صــغري يف عــدد اخلالصــات الــواردة مــن تلــك اجملموعــة اإلقليميــة، مــع ازديــاد  
متواضع موازٍ يف عدد اخلالصات الواردة مـن الـدول اآلسـيوية ودول أوروبـا الـشرقية، مقارنـة                   

الرابعــــة  هتــــادوريف للجنــــة ، الــــيت قــــّدمت إىل اA/CN.9/726باألرقــــام الــــواردة يف املــــذكرة 
  )٥٥(.واألربعني

 ، شخـصا معيَّنـا  ٩٥شبكة املراسلني الوطنيني، املؤلّفة من     والية  واستذكرت اللجنة أنَّ      -١٥١
. ٢٠٠٩، مبقتضى قرار اختذته اللجنة يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني، عـام               ٢٠١٢ يف عام    انتهت

اجة إىل نظام مجع يكـون مـستداماً علـى    وكانت اللجنة قد اتفقت يف تلك الدورة، إدراكاً للح      
َمرِّ الزمن وميكن أن يتجاوب مع الظروف املتغّيرة، علـى أنـه ينبغـي أن ُيطلـب مـن الـدول الـيت                   

وتــسهيالً لتنفيـذ ذلــك  . عيَّنـت مراســلني وطنـيني أن تعــاود تأكيـد تعيينــهم كـل مخــس سـنوات     
 يف عـام    الـسابقني  الـوطنيني    القرار، اتفقت اللجنة كذلك على أن تنتـهي مـدة خدمـة املراسـلني             

، على أن ُيطلب من الدول أن تعاود تأكيد تعـيني مراسـليها الـوطنيني يف ذلـك الوقـت                    ٢٠١٢
  )٥٦(.وكل مخس سنوات بعد ذلك

عـن تأييـدها      يف هذه الدورة    اللجنة أعربتوتبسيطاً إلجراءات تعيني املراسلني اجلدد،        -١٥٢
ن يبـدأ نفــاذ التعيينـات اجلديــدة يف اليـوم األول مــن    لترتيـب اإلجرائـي الــذي اختذتـه األمانــة بـأ    ل

عـن   اللجنـة    أعربـت كما  . )٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٥أي يف   (دورة اللجنة اخلامسة واألربعني     
قتراح األمانة بأن يبدأ نفاذ أيِّ تعيني ُيجرى بعد ذلك اعتباراً من اليـوم األول لـدورة           تأييدها ال 

ونظـراً لتزايـد   . قضي بعد مخس سنوات من ذلك التـاريخ   اللجنة اخلامسة واألربعني، على أن ين     
حجــم الــسوابق القــضائية املتاحــة بــشأن عــدد مــن نــصوص األونــسيترال، أّيــدت اللجنــة النــداء  
الذي وجَّهته األمانة إىل الدول األعضاء بأن تعيِّن أكثر من مراسل وطين واحـد، وبـأن تكلِّـف                  

وأخـرياً، أعربـت اللجنـة عـن        .  األونـسيترال  كالًّ منهم باملسؤولية عـن نـص معـيَّن مـن نـصوص            
───────────────── 

 ١٤‐مايو/ أيار٢٠، نيويورك، فترة التقادم يف البيع الدويل للبضائعالوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة بشأن   )52( 
  .، اجلزء األول)E.74.V.8ات األمم املتحدة، رقم املبيع منشور( ١٩٧٤يونيه /حزيران

  .٣٨٠٣٠، الرقم ٢١٦٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )53( 
  .٢٩٢١٥، الرقم ١٦٩٥، اجمللد املرجع نفسه  )54( 
  .٢٧٢ و٢٧١ الفقرتان ،)A/66/17 (١٧ امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون،  )55( 
  .٣٧٠ الفقرة ،)A/64/17 (١٧، امللحق رقم الرابعة والستون، الدورة املرجع نفسه  )56( 
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تقديرها للمراسلني الوطنيني الذين أمتّوا واليتهم ورّحبت بأولئـك الـذين ُعيِّنـوا حـديثاً أو أُعيـد                  
  .تعيينهم، متمنِّيةً هلم تعاوناً مثمراً مع األمانة

 عـن الـسوابق     نبـذة األونـسيترال   لوأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بأنَّ التنقيح الثالـث            -١٥٣
قــد  ٢٠١٢طبعــة : القــضائية املــستندة إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة بــشأن البيــع الــدويل للبــضائع  

 وبأنَّ األمانة ستـشرُع     )٥٧(أُصدر، وهو ُمتاح باللغة اإلنكليزية على موقع األونسيترال الشبكي،        
أنَّ األمانـة سـوف   أُبلغت اللجنة بـ و. يف ترمجته إىل لغات األمم املتحدة الرمسية اخلمس األخرى        

تركّز على الترويج للنبذة بصورة فّعالة وعلـى لفـت انتبـاه قطـاع كـبري مـن األوسـاط القانونيـة                      
  .والقضائية إليها

ــأنَّ     -١٥٤ ــضاً ب ــة أي ــذة وأُبلغــت اللجن ــسيترال عــن  نب ــانون   األون ــة بق ــسوابق القــضائية املتعلق ال
يف باإلنكليزيــة  قــد ُنــشرت   ٢٠١٢لعــام األونــسيترال النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدويل     

 ووفقا للواليـة الـيت أسـندهتا        )٥٨(. وأُتيحت على موقع األونسيترال الشبكي     ٢٠١٢يونيه  /حزيران
 النمـوذجي األونسيترال  تبيِّن النبذة االجتاهات السائدة يف تفسري قانون )٥٩(اللجنة يف هذا الصدد،  

مني واألطـراف يف املعـامالت التجاريـة    ني واحملـا كَّمـ ، وهي مصمَّمة لتمكني القـضاة واحمل   للتحكيم
وتفـسريه وتطبيقـه علـى      للتحكـيم    النمـوذجي     األونـسيترال  واألكادمييني والطالب من فهم قانون    

  . دولة٣٧ قضية من ٧٢٥ إىل  تستندالصيغة احلالية للنبذةلوحظ أنَّ و. حنو أفضل
ة نظَّمـت، بالتعـاون مـع        بأنَّ وزارة الشؤون القانونية يف سـنغافور       كذلكوأُبلغت اللجنة     -١٥٥

 لتقدمي،  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٩أمانة األونسيترال، حدثا مدته يوم واحد، ُعقد يف سنغافورة يف           
ــة  ــن ٢٠١٢طبع ــوذجي للتحكــيم       م ــسيترال النم ــانون األون ــة بق ــضائية املتعلق ــسوابق الق ــذة ال نب

 مناقـشة   ق اجلغرافيـة  املنـاط وأجـرى املـسامهون الرئيـسيون يف النبـذة مـن خمتلـف              . التجاري الدويل 
، وال سـّيما نطـاق تطبيقـه، وتفـسريه علـى             األونـسيترال النمـوذجي للتحكـيم      حول النبذة وقانون  

 مـن   ٣٦ إىل   ٣٤ ألف، واستعراض مسألة الوالية القضائية، واملواد        ٢الصعيد الدويل وفقا للمادة     
 املتعلقـة بتفـسري قـانون    على أمهية نشر املعلومـات  م مداخالهت املشاركون يف وشددَّ. ذلك القانون 
وأعربـت  .  النموذجي للتحكيم وتطبيقه، وما للنبذة مـن فائـدة بالغـة يف هـذا الـصدد                األونسيترال

  .اللجنة عن تقديرها للمسامهني يف النبذة ولألمانة على ما اضطلعوا به من أعمال
 ونظــرت اللجنــة فيمــا إذا كــان مــن املستحــسن الــشروع يف إعــداد نبــذة عــن الــسوابق      -١٥٦

قانون النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود، علما بأنَّ هـذه املـسألة طُرحـت              الالقضائية املتعلقة ب  
───────────────── 

  .www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/digests.html: متاح يف املوقع التايل  )57( 
  .www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/digests.html : يف املوقع التايلةمتاح  )58( 
  .٩١ إىل ٨٧ الفقرات ،)A/59/17 (١٧ امللحق رقم  الدورة التاسعة واخلمسون،،لوثائق الرمسية للجمعية العامةا  )59( 
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 مـن   ٣٨الفقـرة   () املعـين بقـانون اإلعـسار     (أثناء الدورة احلادية واألربعني للفريق العامل اخلـامس         
سـع وأيـسر    من شـأن نبـذة مـن هـذا القبيـل أن تتـيح جمـاالً أو                ولوحظ أنَّ    ).A/CN.9/742الوثيقة  

لالطّــالع علــى الــسوابق القــضائية املــشار إليهــا يف نــصوص األونــسيترال املتعلقــة باإلعــسار، وأن 
 .بشأن اإلعـسار عـرب احلـدود       تلفت االنتباه إىل االجتاهات املستجدة يف تفسري القانون النموذجي        

وشــجَّعت األمانــةَ علــى  ،فقــت اللجنــة علــى أن ُتَعــدَّ النبــذةُ رهنــاً بتــوافر املــوارد لــدى األمانــة اتَّو
استكشاف إمكانية التعاون مع املراسلني الوطنيني واخلرباء اآلخـرين لتـسهيل إعـداد مـا يلـزم مـن                

  .حتليالت ومعلومات عن القضايا
وأعربت اللجنـة عـن إمياهنـا املـستمر بـأنَّ نظـام كـالوت والنُّبـذ ميـثّالن جانبـاً مهمـاً مـن                           -١٥٧

  ذات الـصلة بنـصوص األونـسيترال   بـالقوانني  لتعزيـز الـوعي     العمل الذي تضطلع بـه األونـسيترال      
ســلّمت اللجنــة بــأنَّ نظــام كــالوت كثيــف االســتيعاب  و. ومواءمتــها وتفــسريها تفــسريا موحــدا

واســتذكرت اللجنــة أهنــا . للمــوارد وبــأنَّ هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن املــوارد لــضمان اســتمراره  
 تـساعد األمانـة يف   لكـي ، نداًء إىل مجيـع الـدول   ٢٠٠٩وجَّهت يف دورهتا الثانية واألربعني، عام       

البحث عن مصادر التمويل املتاحة على الصعيد الوطين، ضـماناً لتنـسيق نظـام كـالوت وتوسـيع       
.  ومنذ توجيه ذلك النداء، مل حتدث أيُّ زيادة يف املوارد املتاحة لصون النظام وحتسينه              )٦٠(.نطاقه

مــشروع يهــدف إىل إجيــاد بــشأن ألمانــة نقّحــت اقتراحــاً ومــن مثَّ، الحظــت اللجنــة باهتمــام أنَّ ا
كمـا  . موارد للنظام، وأنَّ ذلك االقتراح قد نوقش بالفعل مع إحـدى الـدول األعـضاء يف اللجنـة           

أحاطت اللجنة علماً بأنَّ األمانـة تلـتمس مـن دول وجهـات ماحنـة أخـرى مـساعدات يف شـكل                      
يف امليزانيـة، ميكـن أن تـشمل أيـضاً جتميـع      أو مـسامهات    ) مثل إعـارة مـوظفني دون مقابـل       (عيين  

وأعربت اللجنـة عـن شـكرها لألمانـة علـى مـا قامـت بـه مـن عمـل،                     . املوارد من خمتلف املصادر   
وأبدت تأييدها التـام لتوجيـه نـداء لزيـادة املـوارد مـن أجـل مواصـلة عمـل األمانـة يف هـذا اجملـال                           

   .وتوسيع نطاقه

ــى ا    -١٥٨ ــةَ عل ــةُ األمان ــات     وشــجَّعت اللجن ــع شــبكة املعلوم ــاون م ــة التع ستكــشاف إمكاني
ــة  ــة العاملي ــر  (القانوني ــز     )www.glin.govانظ ــسيترال وتعزي ــصوص األون ــوعي بن ــادة ال ــة زي ، بغي

  .التوحيد يف تفسريها وتطبيقها
    

───────────────── 

  .٣٧٢، الفقرة (A/64/17) ١٧، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه )60( 
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    هلا حالة نصوص األونسيترال والترويج-سابع عشر 
 املنبثقــة مــن أعماهلــا وحالــة  نظــرت اللجنــة يف حالــة االتفاقيــات والقــوانني النموذجيــة   -١٥٩

 وإىل معلومـات    (A/CN.9/751)، اسـتناداً إىل مـذكرة مـن األمانـة           ١٩٥٨ لعـام    اتفاقية نيويـورك  
رد منـذ   وأحاطت اللجنة علماً مع التقـدير مبـا و        . حصلت عليها األمانة بعد تقدمي تلك املذكرة      

راءات تعاهديـة وسـّن   ن معلومـات عمـا يلـي مـن إجـ        م ٢٠١١ يف عام    دورهتا الرابعة واألربعني  
  :للتشريعات، فيما يتعلق بالصكوك التالية

 يف  نيويـورك ، املربمـة يف     كيم األجنبية وتنفيذها  اتفاقية االعتراف بقرارات التح     )أ(  
  ؛) دولة طرفا١٤٦ً( انضمام ليختنشتاين )٦١(:١٩٥٨يونيه / حزيران١٠

  ؛) دولة طرفا٢٩ً(م بنن  انضما)٦٢(:اتفاقية مدة التقادم يف البيع الدويل للبضائع  )ب(  
 انــضمام بــنن )٦٣(:اتفاقيــة األمــم املتحــدة بــشأن عقــود البيــع الــدويل للبــضائع    )ج(  

  ؛) دولة طرفا٧٨ً(السويد وفنلندا  والدامنرك انسحاب من جانب توسان مارينو وإعالنا
اتفاقية األمم املتحدة املتعلقـة بعقـود النقـل الـدويل للبـضائع عـن طريـق البحـر                     )د(  

  ؛)دولة طرف واحدة( توقيع السويد )٦٤(: أو جزئياًكلياً
بـصيغته  ،  )١٩٨٥(الـدويل   التجـاري   قانون األونسيترال النمـوذجي للتحكـيم         )ه(  
ــة ــام املعدَّل ــوذجي      )٦٥(:٢٠٠٦ يف ع ــانون النم ــستند إىل الق ــشريعات ت ــتراليا ت ــدت يف أس  اعُتم

واإلقلــيم الــشمايل ) ٢٠١٠(يف نيــو ســاوث ويلــز :  كمــا يلــي٢٠٠٦بــصيغته املعدَّلــة يف عــام 
  ؛)٢٠١١(وفيكتوريا ) ٢٠١١(وتسمانيا ) ٢٠١١( أستراليا جنوبو) ٢٠١١(

 )٦٦():١٩٩٦(قـــانون األونـــسيترال النمـــوذجي بـــشأن التجـــارة اإللكترونيـــة    )و(  
ويف إقلــيم العاصــمة ) ٢٠١١(اعُتمــدت تــشريعات تــستند إىل القــانون النمــوذجي يف أســتراليا  

 أسـتراليا   جنوبو) ٢٠١١(واإلقليم الشمايل   ) ٢٠١٠(وث ويلز   ونيو سا ) ٢٠١٢(األسترالية  
؛ وبليـــــز )٢٠١١( أســــتراليا  غـــــربو) ٢٠١١(وفيكتوريــــا  ) ٢٠١٠(وتــــسمانيا  ) ٢٠١١(

───────────────── 

  .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )61( 
  .٢٦١١٩، الرقم ١٥١١، اجمللد هاملرجع نفس  )62( 
  .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩املرجع نفسه، اجمللد   )63( 
  . فيها دولة طرفا٢٠ًود وج، ألنه يستلزم مل يبدأ نفاذ االتفاقية بعُد. ٦٣/١٢٢اجلمعية العامة قرار مرفق   )64( 
 نفسه، واملرجع؛ املرفق األول، (A/40/17) ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة األربعون، امللحق رقم   )65( 

  .، املرفق األول)A/61/17( ١٧الدورة احلادية والستون، امللحق رقم 
  .، املرفق األول)A/51/17 (١٧الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )66( 
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؛ وســانت )٢٠٠١(؛ وبربــادوس )٢٠١١(؛ وكنــدا، يف األقــاليم الــشمالية الغربيــة    )٢٠٠٣(
ــادين  )٢٠١١(لوســيا  ــسنت وغرين ــشري )٢٠٠٧(؛ وســانت فن ــأثرة ؛ كمــا اعتمــدت ت عات مت

  ؛)٢٠٠٥(باملبادئ اليت قام عليها القانون النموذجي يف منطقة ماكاو الصينية 
 )٦٧():٢٠٠١(قــانون األونــسيترال النمــوذجي بــشأن التوقيعــات اإللكترونيــة         )ز(  

؛ وســـانت لوســـيا )٢٠٠١(اعُتمـــدت تـــشريعات تـــستند إىل القـــانون النمـــوذجي يف بربـــادوس  
 ؛)٢٠٠٧(واململكـــة العربيـــة الـــسعودية   ؛ )٢٠٠٧ (؛ وســـانت فنـــسنت وغرينـــادين  )٢٠١١(

  ؛)٢٠١١(وترينيداد وتوباغو 
ــق التجـــاري الـــدويل        )ح(   ــانون األونـــسيترال النمـــوذجي للتوفيـ  )٦٨():٢٠٠٢(قـ

 الـسابقة اعُتمدت تشريعات تستند إىل القـانون النمـوذجي يف مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية                
)٢٠٠٩.(  

الة املوّجهـة مـن األمـني العـام إىل رؤسـاء الـدول واحلكومـات                ونّوهت اللجنة، وفقـاً للرسـ       -١٦٠
وضـمت  .  بأمهية املشاركة العاملية يف املعاهدات والتنفيذ العـاملي هلـا     )٦٩(،٢٠١٢مايو  / أيار ٩بتاريخ  

اللجنة صوهتا إىل نداء األمني العـام، فأهابـت بالـدول أن تـودع صـكوك تـصديقها علـى معاهـدات                      
ها إليها، وخصوصاً املعاهدة اليت أوشكت علـى بلـوغ املـشاركة العامليـة،     التجارة الدولية أو انضمام  

، واملعاهدتني اللتني أوشكتا على دخول حيـز  ) دولة طرفاً  ١٤٦( ١٩٥٨لعام   وهي اتفاقية نيويورك  
 )٧٠(النفاذ، ومها اتفاقيـة األمـم املتحـدة املتعلقـة باسـتخدام اخلطابـات اإللكترونيـة يف العقـود الدوليـة                    

ــيت حت( ــا    ال ــدأ نفاذه ــاج إىل إجــراء إضــايف واحــد لكــي يب ــة    ) ت ــشأن إحال ــم املتحــدة ب ــة األم واتفاقي
  ).اليت حتتاج إىل أربعة إجراءات إضافية لكي يبدأ نفاذها ()٧١(املستحقات يف التجارة الدولية

وأحاطـــت اللجنـــة علمـــاً بالثبـــت املرجعـــي للمؤلفـــات احلديثـــة ذات الـــصلة بأعمـــال   -١٦١
، ونّوهت مع التقدير مبا تركته األدلـة التـشريعية وأدلـة املمارسـات              (A/CN.9/750)األونسيترال  

  .والنصوص التعاقدية الصادرة عن األونسيترال من تأثري
    

───────────────── 

  .، املرفق الثاينCorr.3) و(A/56/17 والتصويب ١٧ الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )67( 
  .، املرفق األول(A/57/17) ١٧ الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )68( 
  .http://treaties.un.org/Pages/TreatyEvents.aspx?pathtreaty=Treaty/Focus/Page1_en.xmlمتاحة يف املوقع   )69( 
  .٦٠/٢١مرفق قرار اجلمعية العامة   )70( 
  .٥٦/٨١ اجلمعية العامة مرفق قرار  )71( 
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   التنسيق والتعاون -ثامن عشر 
 معلومات عـن أنـشطة      تتضّمن) A/CN.9/749(ُعرضت على اللجنة مذكرة من األمانة         -١٦٢

ــة يف جمـــ  ــة العاملـ ــة   املنظمـــات الدوليـ ــا أمانـ ــاركت فيهـ ــاري الـــدويل الـــيت شـ ــانون التجـ ال القـ
 وقــد أُعــدت املــذكرة  )٧٢().A/CN.9/725(األونــسيترال منــذ آخــر مــذكرة قدمتــها إىل اللجنــة   

وقـد طلبـت اجلمعيـة يف       .  ووفقـا لواليـة األونـسيترال      ٣٤/١٤٢استجابة لقـرار اجلمعيـة العامـة        
ــالإىل األمــني العــام أن يقــدِّم إىل  قــرار ذلــك ال ــراً عــن األنــشطة  يف كــل مــن دوراهتــا  ة لجن تقري

القانونيــة للمنظمــات الدوليــة يف ميــدان القــانون التجــاري الــدويل مــصحوباً بتوصــيات بــشأن    
اخلطــوات الــيت جيــب أن تّتخــذها اللجنــة للوفــاء بواليتــها املتمثّلــة يف تنــسيق أنــشطة املنظّمــات   

  .األخرى يف هذا امليدان
 يف أنـشطة مـع عـدد مـن املنظمـات داخـل       تـها  اخنراط أمانوالحظت اللجنة مع التقدير     -١٦٣

ــها      ــسواء، مــن بين ــى ال ــا عل ــة األمــم املتحــدة وخارجه ــصادية   منظوم ــة األمــم املتحــدة االقت جلن
، ؤمتر الهاي للقـانون الـدويل اخلـاص       االحتاد األورويب، وم  ، و واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ   

 ،وجلنــة األمــم املتحــدة االقتــصادية ألوروبــا تــصادي، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االق 
 ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة           ،)اليونيـدروا (واملعهد الدويل لتوحيد القـانون اخلـاص        

اجملموعــة املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بالتجــارة والقــدرة اإلنتاجيــة التابعــة    ، و)األونكتــاد(
  .، والبنك الدويلاألمم املتحدة املعين بالتنسيقلس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة جمل

  األونـسيترال   ميـس مجيـع أفرقـة      تـها وأحاطت اللجنة علمـا بـأنَّ النـشاط التنـسيقي ألمان            -١٦٤
العاملة احلالية وأنَّ األمانة قد شاركت يف أفرقـة اخلـرباء واألفرقـة العاملـة واالجتماعـات العامـة            

ربات وكـذلك جتنـب ازدواجيـة العمـل يف اجملـاالت            بغرض تبادل املعلومات واخل   هليئات أخرى   
والحظت اللجنة أنَّ ذلك العمل يستلزم أحيانـا كثـرة الـسفر حلـضور اجتماعـات                . ذات الصلة 

وشــّددت . تلـك املنظمـات ومـن مث اإلنفـاق مـن االعتمـادات املرصـودة للـسفر يف مهـام رمسيـة          
 األونــسيترال بوصــفها اهليئــة اللجنــة مــن جديــد علــى أمهيــة العمــل التنــسيقي الــذي تــضطلع بــه 

أعربـت  القانونية األساسية املعنية مبجال القانون التجـاري الـدويل يف منظومـة األمـم املتحـدة، و           
  .ستخدام أموال السفر لذلك الغرضعن تأييدها ال

    

───────────────── 

  .٢٧٧، الفقرة )A/66/17 (١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم   )72( 
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    التنسيق والتعاون يف جمال املصاحل الضمانية  - ألف  
، ٢٠١١ا الرابعـة واألربعـني، يف عـام         استذكرت اللجنة أهنا كانت قد أقرت يف دورهت         -١٦٥

ورقة َتشارك يف إعدادها املكتب الدائم ملـؤمتر الهـاي وأمانتـا األونـسيترال واليونيـدروا عنواهنـا                  
" مقارنــــة وحتليــــل الــــسمات الرئيــــسية للــــصكوك الدوليــــة املتعلقــــة باملعــــامالت املــــضمونة "

(A/CN.9/720)، ٧٣(.وطلبت تعميمها على أوسع نطاق ممكن(  

والحظت اللجنة أنَّ هذه الورقة قد صـدرت يف شـكل منـشور لألمـم املتحـدة عنوانـه                     -١٦٦
 وقـد تـضمَّن     )٧٤(،"نصوص األونسيترال ومؤمتر الهاي واليونيدروا املتعلقـة باملـصاحل الـضمانية          "

ورّحبـت اللجنـة بـذلك      . املنشور إقراراً مبسامهة املكتب الدائم ملـؤمتر الهـاي وأمانـة اليونيـدروا            
لمكتـــب الـــدائم ملـــؤمتر الهـــاي وألمانـــة لأعربـــت عـــن تقـــديرها لألمانـــة وكـــذلك املنـــشور و
ورأى كثريون يف حسن التنسيق والتعـاون بـني اجلهـات الـثالث يف ميـدان املـصاحل                   . اليونيدروا

الضمانية واملنشور الذي متخض عنه منوذجاً طيِّبا لنوع التنسيق والتعـاون الـذي تدعمـه اللجنـة                 
مــا أنَّ ذلــك املنــشور ميكــن أن ميهِّــد الطريــق لــضروب مــن التعــاون    وُرئــي عمو. منــذ ســنوات

املمكن يف املستقبل بني اجلهات الثالث بغية توضيح الـروابط املـشتركة بـني نـصوصها ومـن مث                  
  .تيسري اعتماد الدول هلا

وعالوة على ذلك، استذكرت اللجنـة أهنـا طلبـت أثنـاء دورهتـا الرابعـة واألربعـني، يف                     -١٦٧
 إىل األمانـة أن َتمــضي قُـدماً، بالتعــاون مـع البنـك الــدويل وخـرباء خــارجيني، يف      ،٢٠١١عـام  

والحظـت  ) ٧٥(.إعداد جمموعة مشتركة من املبادئ املتعلقة بالنظم الفّعالة للمعـامالت املـضمونة           
اللجنــة مــع التقــدير أنَّ األمانــة قــد أعــدت مــشروعاً أوَّليــا للــنص يلخــص املبــادئ والتوصــيات   

  .ل املعامالت املضمونة وأهنا تناقشه مع البنك الدويلاألساسية لدلي
كما استذكرت اللجنة أهنا كانت قد طلبت إىل األمانـة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني،                   -١٦٨

، أن تتعاون عن كثب مع املفّوضية األوروبية لكفالة األخذ بنهج منـّسق بـشأن               ٢٠١١يف عام   
 علـى األطـراف الثالثـة، مـع مراعـاة النـهج املتبـع يف        القانون املنطبق على آثار إحالة املستحقات     

 )٧٦(.اتفاقية األمم املتحـدة إلحالـة املـستحقات يف التجـارة الدوليـة ودليـل املعـامالت املـضمونة                  

───────────────── 

 .٢٨٣ إىل ٢٨٠، الفقرات املرجع نفسه  )73( 

 :متاح يف املوقع التايل  )74( 
www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/payments/2011UNCITRAL_HCCH_Unidroit_texts.html.  
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A/67/17 

54 V.12-55152 

 

وأشارت اللجنة إىل أنَّ األمانة قـد أرسـلت طلبـها إىل املفوضـية األوروبيـة وأهنـا قـد أُبلغـت مبـا           
لقانون الدويل واملقارن قد انتهى من دراسـة كلَّفتـه هبـا املفوضـية              أنَّ املعهد الربيطاين ل   ) أ: (يلي

أنَّ املفوضية األوروبية جتري يف الوقت احلـايل حتلـيال          ) ب ()٧٧(األوروبية بشأن ذلك املوضوع؛   
أنَّ تقرير املفوضية األوروبية عن جوانـب       ) ج(لتلك الدراسة ومل تتخذ بعد موقفا هبذا الشأن؛         

أنَّ املفوضـــية األوروبيـــة ) د(؛ ٢٠١٣طالبـــات ســـوف يكتمـــل يف عـــام االمـــتالك يف إحالـــة امل
وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها . ترّحــب بإمكانيــة إرســاء هنــج منــسق للتعــاون مــع األونــسيترال

ورأى كـثريون أنَّ اتبـاع هنـج        . لألمانة ملا بذلتـه مـن جهـود وللمفوضـية األوروبيـة السـتجابتها             
علـى النفـاذ جتـاه    انطبـاق قـوانني خمتلفـة     املعنيَّة لتجنُّب    منسَّق سيكون يف مصلحة مجيع اجلهات     

األطراف الثالثة وأولويـة حقـوق األشـخاص احملـال إلـيهم املـستحقات بـاختالف املكـان الـذي                    
  .وبعد املناقشة، طلبت اللجنة إىل األمانة أن تواصل جهودها التنسيقية. تنشأ فيه القضية

    
    ىخراألدولية النظمات املتقارير   - باء  

  .أحاطت اللجنة علماً بالكلمات اليت أُديل هبا باسم املنظمات الدولية التالية  -١٦٩
    

    )اليونيدروا(املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص     
استمعت اللجنة إىل كلمة أُديل هبا باسم اليونيدروا، ورّحب فيها اليونيـدروا بالتنـسيق                -١٧٠

رال وأكّـد جمـّدداً التزامـه بالتعـاون عـن كثـب مـع اللجنـة                 والتعاون القائمني حاليا مـع األونـسيت      
ــة يف أعمــال املنظمــتني واســتخدام املــوارد      ــساق وتــاليف التــداخل واالزدواجي ــة ضــمان االّت بغي

  . املتاحة من الدول األعضاء يف كل منهما على أفضل وجه
  :وأفاد اليونيدروا مبا يلي  -١٧١

، عهـد جملـس إدارة اليونيـدروا، يف         ٢٠١٠عقب اعتماد مبادئ اليونيدروا لعام        )أ(  
، إىل أمانته مبهمـة وضـع       ٢٠١٢مايو  / أيار ٩ إىل   ٧دورته احلادية والتسعني املعقودة يف روما من        

 ١٣٧انظـر الفقـرة     ( ٢٠١٠بنود منوذجية ملساعدة األطراف على إدراج مبـادئ اليونيـدروا لعـام             
ذه املبادئ لتكون القواعـد القانونيـة الـيت    يف شروط العقد الذي يربمونه، أو على اختيار ه    ) أعاله

  حتكم هذا العقد؛

───────────────── 

  .http://ec.europa.eu/justice/civil/files/report_assignment_en.pdf: التقرير النهائي متاح يف املوقع التايل  )77( 
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، املتعلّــق ات الدوليــة علــى املعــدات املنقولــةاعُتمــد بروتوكــول اتفاقيــة الــضمان  )ب(  
ــضائية،     ــيت ختــّص األصــول الف ــسائل ال ــ يف )٧٨(بامل ــيالؤمتر امل ــاد مــشروع   دبلوماس ــشأن اعتم  ب

. ٢٠١٢مــارس / آذار٩فربايـر إىل  / شــباط٢٧ُعقـد يف بــرلني مـن   الــذي  ، االتفاقيـة بروتوكـول 
وكان من بني القرارات املهمة األخرى اليت اختذها هذا املؤمتر دعوته اهليئات التشريعية لالحتـاد               
الدويل لالتصاالت إىل النظـر يف مـسألة اضـطالع االحتـاد بـدور الـسلطة املـشرفة علـى الـسجل                  

  الدويل الذي سُينشأ مبوجب الربوتوكول؛
املفاوضـــات حـــول إنـــشاء الـــسجل يف إطـــار بروتوكـــول الـــسكك  لـــوحظ أنَّ  )ج(  

شــوطا كــبريا ومــن قطعــت الــضمانات الدوليــة علــى املعــدات املنقولــة  امللحــق باتفاقيــة احلديديــة 
 إىل أمانتـه مبهمـة دراسـة الفائـدة           اليونيـدروا  وقـد عهـد جملـس إدارة      . املتوقّع أن تنتهي عما قريب    

الـضمانات الدوليـة علـى املعـدات     ع بروتوكول رابع التفاقية االقتصادية اليت ميكن جنيها من وض     
  يتناول املسائل اليت ختص معدات الزراعة والتعدين والبناء؛املنقولة 

أِذن جملــس إدارة اليونيــدروا بــدعوة جلنــة مــن اخلــرباء احلكــوميني إىل االنعقــاد   )د(  
قفاليــة، الــيت أعــّدها فريــق  لكــي تنظــر يف مــشاريع املبــادئ املتعلقــة بإنفــاذ أحكــام املعاوضــة اإل  

 وسـوف  )٧٩(.، وتـضعها يف صـيغتها النهائيـة   ٢٠١١ و٢٠١٠العـامني  اليونيـدروا يف    دراسي يف   
  ؛٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥ إىل ١تعقد هذه اللجنة أوىل دوراهتا يف روما من 

 بـشأن القواعـد     ٢٠٠٩عقب نشر التعليق الرمسي علـى اتفاقيـة اليونيـدروا لعـام               )ه(  
وعية املتعلقة باألوراق املالية املودعة لدى وسيط، اجتمعت اللجنة املعنيـة بقـضايا األسـواق               املوض

ورّحـب جملـس    . ٢٠١٢مارس  / يف آذار   يف الربازيل  الناهضة واملتابعة والتنفيذ يف ريو دي جانريو      
اغبـة   الر الـدول إدارة اليونيدروا باقتراح اللجنة الداعي إىل وضع دليـل تـشريعي يقـّدم النـصح إىل                 

 مشّددا علـى أمهيـة أن يبـّين هـذا الـدليل اخليـارات املتاحـة لتنظـيم                   )٨٠(،تفاقيةااليف التصديق على    
  جماالت القانون اليت مل تتناوهلا االتفاقية بصورة مباشرة أو كاملة رغم اتصاهلا هبا؛

اجتمعــت جلنــة متابعــة تطبيــق اتفاقيــة املمتلكــات الثقافيــة املــسروقة أو املــصدرة    )و(  
 وسُتنـشر عمـا     .٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١٩يف بـاريس، يف      )٨١(١٩٩٥ائق غري مشروعة لعـام      بطر

───────────────── 

-www.unidroit.org/english/conventions/mobile:  متاحة يف املوقع التايلااالتفاقية وبرتوكوالهت  )78( 

equipment/main.htm.  
  .www.unidroit.org/english/studies/study78c/main.htm: متاحة يف املوقع التايل  )79( 
  .www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/main.htm: متاح يف املوقع التايل  )80( 
  .٤٣٧١٨، الرقم ٢٤٢١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )81( 
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واليونيـدروا التـشريعية   ) اليونـسكو (منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة       قريب أحكـام    
ــة غـــري املكتـــشفة،    ــار الثقافيـ ــة لآلثـ ــة الدولـ ــة بـــشأن ملكيـ ــدادها  )٨٢(النموذجيـ    الـــيت اكتمـــل إعـ

  ؛٢٠١١يف عام 
املتعلقـة  جوانـب القـانون اخلـاص       يف ضوء املناقشات اليت دارت يف ندوة حول           )ز(  

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٠ إىل ٨  مــن رومــا، ُعقــدت يفتعزيــز االســتثمار يف اإلنتــاج الزراعــيب
املتخـذة مـن رومـا    وكاالت األمم املتحـدة      واملشاورات اليت ُعقدت بني اليونيدروا و      )٨٣(،٢٠١١

، أِذن جملـــس إدارة واملعونــة الغذائيـــة والتنميــة الريفيـــة  الزراعـــة صِّــصة يف جمـــال  واملتخمقــرا هلـــا  
اليونيــدروا ألمانتــه بــأن تنــشئ فريقــا دراســيا إلعــداد وثيقــة دوليــة إرشــادية للترتيبــات الزراعيــة     

 والـصندوق الـدويل للتنميـة       )الفـاو  (منظمة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة        التعاقدية وأن تدعو    
وأِذن جملـس  . وغريمهـا مـن املنظمـات الدوليـة املهتمـة إىل املـشاركة يف أعمالـه            ) اإليفـاد (ة  الزراعي

إدارة اليونيدروا ألمانته أيضا بأن متضي قُُدماً يف مشاوراهتا بقصد القيـام إذا أمكـن بإعـداد وثيقـة                   
  .دولية إرشادية بشأن استثمار األراضي

    
    البنك الدويل    

مــة أُديل هبــا باســم البنــك الــدويل وأُعــرب فيهــا عــن التقــدير    اســتمعت اللجنــة إىل كل  -١٧٢
ولـوحظ أنَّ العمـل الـذي قـام بـه           . لألونسيترال وأمانتها لتعاوهنمـا املتواصـل مـع البنـك الـدويل           

البنك الـدويل يف دعـم حتـديث البيئـة القانونيـة املؤاتيـة للنمـو االقتـصادي والتجـارة َتعـزَّز كـثريا             
وُسـلِّط  .  العمـل الـذي قامـت بـه األونـسيترال وأفرقتـها العاملـة              خالل السنوات املاضـية بفـضل     

الــضوء بوجــه خــاص علــى العمــل الــذي تقــوم بــه املنظمتــان يف إنــشاء أُطــر قانونيــة موّحــدة يف  
  . جماالت االشتراء العمومي، والتحكيم والتوفيق، واإلعسار، واملصاحل الضمانية

ــة  ودعــا البنــك الــدويل األونــسيترال إىل املــشا    -١٧٣ ركة يف املنتــدى العــاملي للقــانون والعدال
، وهـو مـشروع للبنـك الـدويل يهـدف إىل تـوفري منتـدى                )www.globalforumljd.org (والتنمية

. ابتكــاري ودينــامي لتبــادل املعــارف بغيــة تعزيــز فهــم دور القــانون والعدالــة علــى حنــو أفــضل  
  . مشروع املنتدى العاملي هذاواستجابة لذلك، عهدت اللجنة إىل أمانتها مبهمة املشاركة يف

    

───────────────── 

  .www.unidroit.org/english/documents/2012/study70a/s-70a-main-e.pdf: متاحة يف املوقع التايل  )82( 
  .www.unidroit.org/english/studies/study80/main.htm: ة يف املوقع التايلاملعلومات عن الندوة وموادها متاح  )83( 
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  املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املدعوَّة   - جيم  
    إىل حضور دورات األونسيترال وأفرقتها العاملة

ــة   -١٧٤ ــة       اســتذكرت اللجن ــا الثالث ــد اعتمــدت يف دورهت ــت ق ــا كان ــة، أهن ــا احلالي ، يف دورهت
ــام   ــني، يف ع ــتنت ٢٠١٠واألربع ــة    ، ملّخــص االس ــسيترال اإلجرائي ــد األون ــة بقواع اجات املتعلق

 مـن ذلـك امللّخـص، قـّررت اللجنـة أن تـضع، وحتـدِّث عنـد                  ٩الفقـرة   يف   و )٨٤(.وطرائق عملها 
االقتـــضاء، قائمـــةً بأمســـاء املنظمـــات الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة الـــيت تتعـــاون معهـــا  

  . اللجنةاألونسيترال منذ أمد طويل وسبق أن ُدعيت إىل حضور دورات
نـــة، يف دورهتـــا الرابعـــة واســـتذكرت اللجنـــة أيـــضا أهنـــا كانـــت قـــد طلبـــت إىل األما   -١٧٥

، أن جتــري تعــديالت علــى عــرض املعلومــات علــى اإلنترنــت بــشأن    ٢٠١١عــام ، واألربعــني
املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية املدعوَّة إىل حضور دورات اللجنة وأفرقتـها العاملـة          

   )٨٥(.ال تلك املعلومات إىل الدولوطرائق إيص
وقـد ذُِكـَر أنَّ     . واستمعت اللجنة إىل تقرير شـفوي مـن األمانـة عـن تنفيـذ طلبـها هـذا                   -١٧٦

األمانة حتـتفظ علـى اإلنترنـت بقائمـة باملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                     
ا إىل كل فريق عامل قـائم        للدول حتديد املنظمات اليت جتري دعوهت      حبيث يتسىن جرى تنظيمها   

وأُشـري إىل   . تابع لألونسيترال واملنظمات اليت ُدعيت إىل أفرقة عاملة سـابقة تابعـة لألونـسيترال             
  .أنَّ مجيع املنظمات الواردة يف تلك القائمة ُتدعى إىل حضور دورات اللجنة السنوية

 ُتحــدِّث القائمــة باســتمرار مــن أجــل تــوفري آخــر   والحظــت اللجنــة أيــضا أنَّ األمانــة   -١٧٧
ــذ دورهتــا الرابعــة واألربعــني، يف عــام      . املعلومــات ــه من ــة أن ــسياق، الحظــت اللجن ويف هــذا ال
ــدعوَّة إىل دورات       ٢٠١١ ــة امل ــري احلكومي ــات غ ــة املنظم ــة إىل قائم ــات التالي ، أُضــيفت املنظم

نيني بإنعاش األعمال التجارية وباإلعـسار يف       رابطة املمارسني املع  : األونسيترال وأفرقتها العاملة  
نيجرييــا والرابطــة األوروبيــة للوســائط املتعــّددة والرابطــة األوروبيــة للتجــارة املتعــّددة القنــوات   
والتجــارة بواســطة اإلنترنــت ومجعيــة التحكــيم الدوليــة يف ميــامي وجملــس األعمــال الباكــستاين 

  .واالحتاد الدويل للموظفني القضائيني
فيمــا يتعلــق بوســائل إيــصال املعلومــات ذات الــصلة للــدول، الحظــت اللجنــة أنَّ         و  -١٧٨

ــدعوات        ــدرج يف ال ــا زالــت ُت ــيت تتــضمن أحــدث قائمــة م ــشبكية ال ــصفحات ال الوصــالت بال

───────────────── 

  .، املرفق الثالث)A/65/17 (١٧ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم  )84( 
  .٢٩٨ إىل ٢٨٨، الفقرات )A/66/17 (١٧الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )85( 



A/67/17 

58 V.12-55152 

 

وأعربـت اللجنـة عـن تقـديرها لألمانـة لتنفيـذ            . املوجّهة حلضور دورات اللجنة وأفرقتها العاملة     
  . طلبها بطريقة فّعالة

    
    تعزيز التعاون مع األوساط األكادميية  -دال  

، أن ٢٠١١الرابعة واألربعـني عـام   استذكرت اللجنة أهنا كانت قد قررت، يف دورهتا      -١٧٩
الشهرية املتخّصـصة   الدورية  اجملالت  تقوم األمانة باستقصاء إمكانية دعوة عدد صغري من ممثّلي          

ملـة بـصفة مـراقبني، علـى أن تقـوم هـذه         يف جمال القانون حلضور دورات اللجنة أو أفرقتـها العا         
اجملالت الحقاً بنشر املعلومات عن املشاريع اجلديدة واملعـايري القائمـة، وذلـك مـن أجـل زيـادة                

   )٨٦(.الوعي بأعمال اللجنة املتعلقة بوضع املعايري وتقدمي املساعدة التقنية
 الرابعـــة ة اللجنـــة دورىل أنَّ األمانـــة تلقَّـــت، منـــذواســـترعت األمانـــة انتبـــاه اللجنـــة إ  -١٨٠

، طلبــات مــن مؤســسات خمتلفــة للمــشاركة بــصفة مراقــب يف دورات   ٢٠١١ عــام واألربعــني
 معـايري التأهيـل     كانـت وقد اضطرت األمانة إىل رفض عـدد مـن الطلبـات عنـدما              . األونسيترال

غري مستوفاة، وعلى وجه اخلصوص يف احلـاالت الـيت مل تكـن املؤسـسة فيهـا دوليـة مـن حيـث           
تركيزها أو عضويتها أو عندما ثـارت شـكوك بـشأن قـدرة املؤسـسة علـى اإلسـهام علـى               جمال  

حنو مبتكر وذي مغزى يف مداوالت الدورة أو عندما كانـت اخلـربة القانونيـة أو التجاريـة الـيت            
وشّجعت اللجنة األمانة علـى تطبيـق       . ستعرضها املؤسسة ممثلةً أصالً على حنو كاف يف الدورة        

  .بشكل صارم على املؤسسات األكادمييةمعايري التأهيل 
ــشئ        -١٨١ ــرار املن ــة، يف الق ــد أذنــت للجن ــة كانــت ق ــة العام ــة أنَّ اجلمعي واســتذكرت اللجن

لألونــسيترال، بالتمــاس مــشورة أو خــدمات أيِّ منظمــة دوليــة أو وطنيــة وأيِّ مؤســسة علميــة  
أت أنَّ تلـك املـشورة أو       وأيَّ خبري مـن األفـراد بـشأن أيِّ موضـوع ُتكلَّـف بدراسـته، إذا مـا ر                  

، رأت اللجنــة أنَّ مــن املناســب   ومــن مث )٨٧(.اخلــدمات ميكــن أن تــساعدها يف أداء وظائفهــا   
لألمانة أن تدعو ممثلي األوساط األكادميية بصفتهم الشخصية من آن آلخـر إللقـاء كلمـة أمـام                  

وأكّـدت اللجنـة    . اللجنة أو أفرقتها العاملة عندما تساعدها تلـك الترتيبـات علـى أداء وظائفهـا              
عمـل  جمدداً إمياهنا بأمهية مواصـلة التعـاون مـع األوسـاط األكادمييـة وتـشجيع البحـوث املتعلقـة ب             

  .األونسيترال

───────────────── 

الدورة عن تأييدها الستكشاف وسائل لنشر تلك  يف  أيضاأعربت اللجنةو. ٢٩٨املرجع نفسه، الفقرة   )86( 
  ).٣١٩املرجع نفسه، الفقرة (صكوك األونسيترال على نطاق أوسع 

  .١١، الفقرة )٢١-د (٢٢٠٥قرار اجلمعية العامة   )87( 
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    حضور األونسيترال اإلقليمي-تاسع عشر 
   تقرير مرحلي:إنشاء مركز األونسيترال اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  - ألف  

 
، عـن  ٢٠١١عرب يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني، عـام      قد أُ كانهاستذكرت اللجنة أنَّ    -١٨٢

تأييد واسع إلنشاء مراكـز إقليميـة لألونـسيترال، وُرئـي أنَّ هـذا ميثـل خطـوة مـستحدثة ولكـْن                   
 وعلـى   )٨٨(.ُمهمة لألونسيترال يف سبيل تواصلها مع البلدان النامية وتقدمي املـساعدة التقنيـة هلـا              

تلك الدورة على إنشاء مركـز األونـسيترال اإلقليمـي آلسـيا            وجه اخلصوص، اتَّفقت اللجنة يف      
ــا    ــة كوري ــشيون، مجهوري ــادئ يف إن ــا    )٨٩(.واحملــيط اهل ــة، يف قراره ــة العام ــت اجلمعي ــد رّحب  وق

 هلـذا   ، بذلك القرار وأعربت عـن تقـديرها حلكومـة مجهوريـة كوريـا لتّربعهـا الـسخي                 ٦٦/٩٤
  .ي املشروع التجريب

، وكيلـةُ األمـني   ٢٠١٢ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٠ليمـي رمسيـاً، يف      وافَتتحت املركـَز اإلق     -١٨٣
العــام للــشؤون القانونيــة واملستــشارةُ القانونيــة لألمــم املتحــدة، وأكَّــدت يف تلــك املناســبة علــى 
أمهيــة مبــدأ ســيادة القــانون وعلــى دور املركــز اإلقليمــي يف تعزيــز التجــارة الدوليــة والتنميــة يف  

وعقب احلدث اخلاص باسـتهالل عمـل املركـز اإلقليمـي، ُعقـدت             . دئمنطقة آسيا واحمليط اهلا   
حلقــةُ عمــل إقليميــة نــاقش فيهــا املنــاِظرون دور املركــز اإلقليمــي وأمهيــة نــصوص األونــسيترال  

  )٩٠(.لمنطقةبالنسبة ل
واستمعت اللجنة إىل تقرير شفوي من رئيس املركـز اإلقليمـي عـن التقـدُّم احملـَرز منـذ                     -١٨٤

وأُبلغــت بــأنَّ ذلــك املركــز ُمــزوَّد اآلن بكامــل موظفيــه، ولديــه رئــيس . املــذكورإنــشاء املركــز 
ومساعد فريق، ممّوالن من ميزانية املشروع اليت أسهمت هبا حكومـة مجهوريـة كوريـا، وخـبري           

أنَّ أنـشطة   وذُكـر . قانوين وفَّرته حكومة مجهورية كوريا علـى أسـاس عـدم اسـترداد التكـاليف       
إصـالح  املتعلقـة ب   املـشاريع املوجـودة      واسـتبانة زت على تقييم االحتياجـات      املركز اإلقليمي ركّ  

وُشـدِّد علـى أن ُتـولَى أمهيـة خاصـة للتنـسيق مـع               . القانون التجاري، بغيـة زيـادة التنـسيق بينـها         
. ئواالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـاد        مـع اللجنـة االقتـصادية        وال سّيما  إقليمية أخرى،    كيانات

مـوارد وقـدرات    بالفعـل   ولويات أيضاً إقامة صـالت فّعالـة بالـدول الـيت لـديها              وذُكر أنَّ من األ   
  .يف جمال إصالح القانون التجاري

───────────────── 

 .٢٦٤، الفقرة )A/66/17 (١٧ والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة  )88( 

  .٢٦٩ و٢٦٧املرجع نفسه، الفقرتان   )89( 
  : التايلميكن العثور على املزيد من املعلومات عن املركز اإلقليمي واحلدث اخلاص باستهالل عمله يف املوقع  )90( 

www.uncitral.org/uncitral/en/tac/rcap.html.  
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وذُِكر أيضاً أنَّ الدول مدعّوة إىل النظر يف اإلسـهام يف أنـشطة املركـز اإلقليمـي بتـوفري          -١٨٥
وأضـيف أنَّ اجلهـات    . موارد مالية أو بشرية أو مسامهات عينية أو بـأيِّ طريقـة مناسـبة أخـرى               

الــيت ميكــن أن تكــون مهتمــة بإقامــة تعــاون وثيــق مــع املركــز اإلقليمــي ال تقتــصر علــى الــدول   
املنخرطة يف إصالح القانون التجاري يف املنطقة كجهـات ماحنـة أو شـريكة، بـل تـشمل أيـضاً                    

 ُتقدِّر أمهية ازديـاد     الدول اليت تعترب زيادة تفاعلها التجاري مع املنطقة أمراً استراتيجياً، وبالتايل          
  .إمكانية التنبؤ القانوين فيما خيص تلك التبادالت التجارية

شـرَق آسـيا واحملـيط اهلـادئ        ي  من منطلق عملـ    أنَّ املركز اإلقليمي َحدَّد   ضيف أيضاً   وأُ  -١٨٦
منطقتني ذايت أولوية يف عمله، على ضـوء مـا ورد مـن طلبـات ومـا يوجـد مـن مبـادرات، وأنَّ                        

ــه  ــة لتــسوية املنازعــات، وبيــع     جمــاالت عمل الرئيــسية يف الوقــت احلاضــر تتــضمن الــسبل البديل
  . البضائع، والتجارة اإللكترونية

    
    احلضور اإلقليمي يف مناطق أخرى من العامل  - باء  

أحاطت اللجنة علما مبا أبدتـه الـدول األعـضاء يف كلماهتـا مـن اهتمـام بإنـشاء مراكـز                   -١٨٧
  .إقليمية لألونسيترال

، عقـب مـا أعربـت عنـه         حكومـة بلـده     سـنغافورة أنَّ   ذكر ممثل وعلى وجه اخلصوص،      -١٨٨
سابقا من اهتمام باستضافة مركز لألونسيترال، أجـرت اتـصاالت باألمانـة بـشأن هـذه املـسألة              

احلكومـة  ومـن مث، اقترحـت      .  هـذا املركـز وهيكلـه األساسـي        أهـداف حتديـد    مؤقتـا وأنه جرى   
حـسب  تعـاون  يغافورة يعمل حتت إشراف أمـني األونـسيترال و         لألونسيترال يف سن   مركزإنشاء  

  . مع مركز األونسيترال اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئاالقتضاء 
 األونــسيترال يف ســنغافورة ُيمكــن أن تــشمل، التــدريب مركــز إنَّ أنــشطة أيــضاًوقيــل   -١٨٩

صلة، ممـا يـسهم   على نصوص األونسيترال وغريها من نصوص القانون التجاري الدويل ذات ال       
 القانون التجاري الدويل؛ والترويج العتماد نصوص األونسيترال، وخـصوصاً يف           فهميف زيادة   

ســياق التعــاون اإلقليمــي؛ وتنظــيم اجتماعــات فنيــة لــدعم عمــل األونــسيترال يف جمــال إعــداد     
  .ورات اللجنةوأُشري إىل أنَّ املكتب سُيقدِّم تقارير سنوية عن أنشطته إىل د. املعايري التشريعية

،  األونـسيترال املقتـرح    ملركـز  تعرض تقدمي دعـم      ة سنغافورة  أيضا إىل أنَّ حكوم    ريشوأُ  -١٩٠
يشمل قدراً أوَّلياً من التمويل، وأهنا سـتبذل قـصارى جهـدها حلـشد املزيـد مـن املـوارد املتاحـة                   

  . املركزلدعم أنشطة هذا 
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 مراكـز قتـَرح سـيقدِّم، إىل جانـب سـائر           امل املركـز  سنغافورة عن ثقته بأنَّ       ممثل وأعرب  -١٩١
ــة الــيت ســبق أن أُنــشئت أو اجلــاري إنــشاؤها،     ــة والقطري ــة ودون اإلقليمي األونــسيترال اإلقليمي

  . األونسيترال، ويف السلم والتنمية على الصعيد العامليجهودمسامهة مهّمة يف 
 لألونـسيترال  يمـي مركـز إقل  باستـضافة   حكومـة كينيـا   كينيا كذلك اهتمـام     ممثل وأكَّد  -١٩٢

 على مالءمة املكـان املقتـرح، نظـراً ملـا يوجـد فيـه مـن حـضور دويل ومرافـق                     وشدَّديف نريويب،   
  .وأكَّدت عّدة وفود على أمهية حتقيق حضور لألونسيترال يف أفريقيا. ممتازة
ــن      -١٩٣ ــدَّمني م ــة بالعرضــني املق ــت اللجن ــت إىل   حكــوميت ورحَّب ــا وســنغافورة، وطلب كيني

، وأشـارت إىل    املركـزين أن متـضي يف متابعـة الترتيبـات اإلداريـة الالزمـة إلنـشاء هـذين                 األمانة  
  . اإلقليميةراكز بني املنيوثيقالتعاون  التنسيق والأمهية احلفاظ على

وطُلب إىل األمانة أن ُتطلع اللجنة باستمرار على التطورات املتعلقة بسري عمل املركـز                -١٩٤
ــى وجــه     اإلقليمــي آلســيا واحملــيط اهلــ   ــسيترال، وعل ــة أخــرى لألون ــشاء مراكــز إقليمي ادئ وبإن

  .اخلصوص فيما يتعلق بتمويلها وميزانياهتا
    

   دور األونسيترال يف تعزيز سيادة القانون على الصعيدين -عشرين 
   الوطين والدويل

ا متعلــق بــدور  بنــد ٢٠٠٨منــذ عــام  جــدول أعماهلــا يتــضمن   اســتذكرت اللجنــة أنَّ    -١٩٥
تلبية لـدعوة اجلمعيـة العامـة     يف تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل،     األونسيترال

 دور الــراهن الــذي تــضطلع بــهالــللجنــة إىل تــضمني تقريرهــا املقــدَّم إىل اجلمعيــة تعليقــات بــشأن 
 واسـتذكرت اللجنـة أنَّهـا أحالـت تعليقاهتـا تلبيـة لـذلك          )٩١(. يف جمال تعزيز سيادة القـانون      اللجنة

 ُمعربة بصفة خاصـة عـن اقتناعهـا بـأنَّ تعزيـز      )٩٢(طلب يف تقاريرها السنوية املقدَّمة إىل اجلمعية،   ال
سيادة القانون يف العالقات التجاريـة ينبغـي أن يكـون جـزءاً ال يتجـزأ مـن جـدول أعمـال األمـم                        

ئل منـها  املتحدة األعم املتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، وذلـك بوسـا     
الفريـق املعـين بالتنـسيق واملـوارد يف      (االستعانة بالفريق التنسيقي واملرجعي املعـين بـسيادة القـانون           

───────────────── 

، الفقرة ٦٥/٣٢، و٩، الفقرة ٦٤/١١٦، و٧، الفقرة ٦٣/١٢٨، و٣، الفقرة ٦٢/٧٠امة قرارات اجلمعية الع  )91( 
 .١٢، الفقرة ٦٦/١٠٢، و١٠

، )Corr.1 وA/63/17(والتصويب  ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم    )92( 
؛ ٤١٩ إىل ٤١٥، الفقرات )A/64/17 (١٧ رقم حقامللالدورة الرابعة والستون، ؛ واملرجع نفسه، ٣٨٦الفقرة 

؛ واملرجع ٣٣٦ إىل ٣١٣، الفقرات )A/65/17 (١٧الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم واملرجع نفسه، 
  .٣٢١ إىل ٢٩٩، الفقرات )A/66/17 (١٧الدورة السادسة والستون، امللحق رقم نفسه، 
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. الــذي تدعمــه وحــدة ســيادة القــانون يف املكتــب التنفيــذي لألمــني العــام ) جمــال ســيادة القــانون
  )٩٣(.والحظت اللجنة بارتياح أنَّ اجلمعية أعادت مرارا تأكيد هذا الرأي

 بــشأن ســيادة القــانون علــى  ٦٦/١٠٢وأحاطــت اللجنــة علمــا بقــرار اجلمعيــة العامــة    -١٩٦
 ١٢والحظـت اللجنـة بـصفة خاصـة أنَّ اجلمعيـة دعـت يف الفقـرة                 . الصعيدين الوطين والـدويل   
إىل أن تواصــل، يف ) وحمكمــة العــدل الدوليــة وجلنــة القــانون الــدويل (مــن ذلــك القــرار اللجنــة 

 منها إىل اجلمعية، التعليـق علـى الـدور الـراهن الـذي تقـوم بـه يف جمـال                     التقارير املقدَّمة من كل   
 مـن ذلـك القـرار،       ١٨ إىل   ١٥وأحاطـت اللجنـة علمـا أيـضاً بـالفقرات           . تعزيز سـيادة القـانون    

عقده اجلمعية العامة بشأن موضـوع سـيادة القـانون    ستاملتعلقة باالجتماع الرفيع املستوى الذي     
ــول٢٤يف  ــيت دعــت فيهــا اجلمعيــةُ الــدولَ       ٢٠والفقــرة ، ٢٠١٢ســبتمرب / أيل  مــن القــرار، ال

األعضاء واألمني العام إىل اقتراح مواضيع فرعيـة ميكـن طرحهـا يف مناقـشات اللجنـة الـسادسة                   
  .يف املستقبل

هـا تعتـرب     أنَّ ٢٠١٠ يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني يف عـام            بيَّنـت واستذكرت اللجنة أنَّها      -١٩٧
احلوار املنتظم مـع الفريـق التنـسيقي واملرجعـي املعـين بـسيادة القـانون         من الضروري أن تواصل     

من خـالل وحـدة سـيادة القـانون، وأن تواكـب التقـدُّم احملـرز يف دمـج أعمـال األونـسيترال يف                   
وهلـذه الغايـة، طلبـت إىل    . األنشطة املشتركة اليت تقوم هبا األمم املتحدة يف جمال سيادة القانون  

ت إعالمية تقدمها وحدة سيادة القانون كـل سـنتني، عنـدما ُتعقَـد دورات               األمانة تنظيم جلسا  
  )٩٤(.اللجنة يف نيويورك

ووفقا لذلك الطلب، ُعقدت خالل الدورة جلـسةٌ إعالميـة بـشأن سـيادة القـانون، يف                   -١٩٨
وخـــالل اجلـــزء األول مـــن اجللـــسة اإلعالميـــة، أُبلغـــت   . ســـياق االجتمـــاع الرفيـــع املـــستوى 

وخــالل اجلــزء الثــاين مــن اجللــسة  . مــال التحــضري لالجتمــاع الرفيــع املــستوى األونــسيترال بأع
ــشأهنا        ــدِّم ب ــسيترال وتق ــا األون ــر فيه ــسائل لتفكِّ ــدول واملنظمــات م ــو ال ــرح ممثل ــة، اقت اإلعالمي

  .تعليقات إىل اجلمعية العامة يف هذه السنة
    

───────────────── 

، ١٤ إىل ١٢، الفقرات ٦٥/٢١، و١٤، الفقرة ٦٤/١١١و، ١١، الفقرة ٦٣/١٢٠قرارات اجلمعية العامة   )93( 
 .١٧ إىل ١٥، الفقرات ٦٦/٩٤و

 .٣٣٥، الفقرة )A/65/17( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   )94( 
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    ملخَّص اجللسة اإلعالمية  - ألف  
، مـديرة الـشعبة القانونيـة العامـة         مكتب الشؤون القانونيـة   املسؤولة بالوكالة عن    أدلت    -١٩٩

ــة،   ــشؤون القانوني ــة  يف مكتــب ال ــشؤون    مبالحظــات افتتاحي ــام لل ــة األمــني الع ــة عــن وكيل نياب
وشدَّدت يف كلمتها على أنَّه، وإن مل يكـن هنـاك      . القانونية واملستشارة القانونية لألمم املتحدة    

لدور اهلام الذي تضطلع به األونسيترال يف تعزيـز سـيادة          شك داخل منظومة األمم املتحدة يف ا      
ــشطة        ــا يف األن ــسيترال وأدواهت ــدُّم بطــيء يف دمــج صــكوك األون ــه مل حيــرز إالَّ تق ــانون، فإنَّ الق

واعتربت ذلـك أمـراً مؤسـفا علـى         . املشتركة اليت تقوم هبا األمم املتحدة يف جمال سيادة القانون         
ة األونـسيترال وصـكوكها وأدواهتـا قـد جتلـت يف التقـارير              وجه اخلصوص ألنَّ احلاجة إىل خـرب      

الــواردة مــن عمليــات األمــم املتحــدة امليدانيــة، والــيت أشــارت إىل وجــود ثغــرات يف القــدرات   
الالزمــة الختــاذ التــدابري الراميــة إىل اإلنعــاش االقتــصادي وتوليــد فــرص العمــل وتنميــة القطــاع   

ة إىل إيـصال نتـائج عمـل األونـسيترال وخربهتـا الواسـعة             ومن بني التدابري العملية الرامي    . اخلاص
ــدان      ــشعبة إىل ضــرورة املــشاركة املــستمرة للبل إىل املــستفيدين املــستهَدفني، أشــارت مــديرة ال
املهتمة نفسها، وتوسـيع نطـاق أنـشطة االتـصال الـيت تنفـذها األونـسيترال واملـشاركة النـشيطة                    

  .دة امليدانية يف جمال سيادة القانونلألمم املتحدة وسائر مقدِّمي خدمات املساع
ومن مثّ، أبلغ ممثل لوحدة سيادة القـانون اللجنـةَ مبعلومـات حمدَّثـة عـن التطـورات الـيت            -٢٠٠

شهدها جدول أعمال األمم املتحدة املتعلق بسيادة القانون منذ اجللـسة اإلعالميـة الـيت قدَّمتـها                 
وأبـــرز املـــتكلم . ٢٠١٠قـــودة يف عـــام وحـــدة ســـيادة القـــانون خـــالل دورة األونـــسيترال املع

االعتــراف املتزايــد يف خمتلــف هيئــات األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا جملــس األمــن، بأمهيــة األنــشطة    
املتعلقة بسيادة القانون اليت تعزز التنمية االقتصادية، والحظ أنَّـه ال يـزال يتعـيَّن اسـتبانة الـسبل                   

 مـا   )أ(واسُترعي انتبـاه اللجنـة إىل       . مم املتحدة الكفيلة بتجسيد هذا االعتراف املتزايد بعمل األ      
برنـامج عمـل لتعزيـز سـيادة        : إقامـة العـدل   "يتعلق باألونسيترال من تقرير األمـني العـام املعنـون           

، املقـدَّم كـي تنظـر فيـه الـدول األعـضاء       )A/66/749("القانون علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل        
وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة   ادة القانون، املزمع عقده بشأن سيحتضرياً لالجتماع الرفيع املستوى  

 القلق املتزايد من عدم جناح ترتيبات األمم املتحـدة املؤسـسية احلاليـة املتعلقـة                )ب(؛  ٦٦/١٠٢
بسيادة القانون يف الترويج لنهج منـسَّق ومتَّـسق يف اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة يف جمـال                       

وأحاطـت  . يت يبـذهلا نائـب األمـني العـام ملعاجلـة هـذه الـشواغل          الـ   اجلهـود  )ج(سيادة القانون؛   
اللجنة علما بـضرورة مجـع البيانـات بـشأن آثـار املـساعدة التقنيـة الـيت تقـدمها األونـسيترال يف                       
الوقت املناسب ووفقا للدعوات اليت وجهتها اجلمعية العامة وجملس األمـن يف هـذا الـصدد مـن       

  .  اليت تنفذها األمم املتحدة يف جمال سيادة القانونأجل تقييم فعالية أنشطة املساعدة
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أحد ميسِّري املـشاورات غـري       ، وهو لدائم للمكسيك لدى األمم املتحدة    املمثل ا وأبلغ    -٢٠١
الرمسية اليت أجرهتا الدول األعـضاء بـشأن الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع الرفيـع املـستوى، اللجنـةَ                    

وأُعلمـت اللجنـة بـأنَّ بعـض األحكـام اجلـاري النظـر              . وراتبالتقدُّم احملرز يف إطـار تلـك املـشا        
فيها إلدراجها يف وثيقة ختامية ستقّر مبسامهة األونسيترال يف تعزيز سيادة القـانون علـى صـعيد     

  .ةالدوليالتجارة 
، فـأبرز اجلانـب االقتـصادي مـن         لنمـسا اوافتتح اجلزَء الثاين من اجللسة اإلعالميـة ممثـلُ            -٢٠٢

مبـسامهة األونـسيترال يف تعزيـز سـيادة القـانون، وال      بـصفة خاصـة    لقانون ونّوه   جوانب سيادة ا  
وأُشــري بــصفة خاصــة إىل قــانون األونــسيترال . ســّيما علــى الــصعيدين الــوطين والعــابر للحــدود

النمــــوذجي لالشــــتراء العمــــومي باعتبــــاره أداة هامــــة يف مكافحــــة الفــــساد، وإىل صــــكوك   
زعات التجاريـة، باعتبارهـا تعـزِّز الوصـول إىل العدالـة وترسِّـخ              األونسيترال يف جمال تسوية املنا    

ثقافة سيادة القانون يف اجملتمع برمته، وإىل نصوص األونسيترال القانونية املتعلقة باإلعسار الـيت              
تتيح تذليل الـصعوبات املاليـة باالسـتناد إىل قواعـد، كمـا تـوفّر آليـات خـروج وترتِّـب لتوزيـع                       

 أشار املمثل إىل أنَّ اجلهود املبذولة لتعزيز سيادة القـانون علـى الـصعيدين            وختاماً،. املوجودات
الوطين والدويل ال ختـدم هـدفا جمـرَّداً وإنَّمـا تـستهدف محايـة حقـوق األفـراد ومـصاحلهم، وأنَّ                      
ــوترات        ــة يف معاجلــة جــذور الت ــه لــيس أقــل أمهي ــروزا لكنَّ ــسيترال قــد يكــون أقــل ب ــأثري األون ت

أن الوصــول إىل املــوارد دية، مثــل الفقــر وعــدم املــساواة، أو النـــزاعات بــش  واملــشاكل االقتــصا
  .املشتركة
وقدَّم ممثلو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمة الدولية لقانون التنمية ومعهد القـانون               -٢٠٣

وهــي منظمــة غــري حكوميــة ُدعيــت للمــشاركة يف   (ريــدي-الــدويل ومنظمــة اجملتمــع املــدين ألفــا
 ) بالنظر إىل عملها على الترويج لـسيادة القـانون باعتبارهـا مـن عناصـر جمتمـع املعلومـات                   اجللسة

معلومــات عــن الــدروس املستخلــصة يف ســياق مــساعدة الــدول يف تعزيــز ســيادة القــانون علــى     
ــوطين  ــصعيد ال ــة للمــشاريع      . ال ــة الوطني ــة امللكي ــة أمهي ــة لقــانون التنمي ــرز ممثــل املنظمــة الدولي وأب

هات الفاعلة من اجملتمع املدين وااللتزام على الصعيد احمللي باإلصالحات علـى مجيـع       ومسامهة اجل 
املستويات ابتداء مبقرري السياسات واملـسؤولني املـدنيني الرفيعـي املـستوى وانتـهاًء إىل املـوظفني                 

 ولـذلك، . املكلَّفني بالتنفيذ، باعتبار كل ذلك شرطا لنجاح إصالح سيادة القانون يف أيِّ قطـاع             
  .اعُترب من الضروري العمل مع املوظفني الوطنيني وعدم فرض احللول

نَّ اهلدف من األعمال اليت تضطلع هبـا األمـم          إوأيَّد متكلم آخر هذه الفكرة، حيث قال          -٢٠٤
املتحدة يف جمال سيادة القـانون لـيس فـرض نظـم قانونيـة أجنبيـة أو مفرطـة التفـصيل، بـل تطبيـق               

 القانونيـة بتكييفهـا لـتالئم الظـروف واالحتياجـات احملليـة واملـساعدة           القواعد األساسـية للمبـادئ    
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. علــى دمــج خمتلــف التخصــصات احملــدَّدة يف إطــار معــايري مقبولــة للعمــوم بــشأن ســيادة القــانون  
وذكر متكلمون آخرون أنَّ األونسيترال تسعى بالتحديد لتحقيق هذا اهلدف مـن خـالل مواءمـة                

 التجاريـة اجملـسَّدة يف قـوانني وطنيـة مـن نظـم قانونيـة شـىت، وتـوفري                    النُّهج القانونيـة واملمارسـات    
للمـسؤولني  حيـث يتـسىن     علـى اهليئـات التـشريعية أداء عملـها،          ، يـصعب دوهنـا      مناذج لإلصـالح  

ــة أكــرب ملعاجلــة           ــهم بفعالي ــوا وقت ــصوص، أن يكرس ــذه الن ــن ه ــوفَّر م ــا يت ــتعانة مب ــيني، باالس احملل
لوحظ أنَّ أسـاليب عمـل األونـسيترال حبـد ذاهتـا تـسهم يف مواءمـة                 و. االحتياجات احمللية اخلاصة  

األحكام القانونية، حيث إهنا تتـيح للوفـود املـشاركة مـن خمتلـف الـنظم القانونيـة فرصـة للتفاعـل                  
فيما بينها وتبادل األفكار؛ فمن شأن معرفة النظم األخـرى أن تـساعد علـى حتـسني فهـم كيفيـة                     

  .ليةالتفاعل يف إطار التجارة الدو
ــسيترال كنمــاذج إلصــالح خمتلــف        -٢٠٥ ــة عــن االســتفادة مــن نــصوص األون وقُــدِّمت أمثل

وأُوضــحت الــصلة بــني نــصوص األونــسيترال . جمــاالت القــانون التجــاري علــى الــصعيد احمللــي
 وهــو  قدَّمــه ممثــل معهــد القــانون الــدويل، وســيادة القــانون يف ســياق أوســع، مــن خــالل مثــال 

ال يف جمال املصاحل الضمانية، وال سّيما من حيـث تنظيمهـا للـرهن              استخدام نصوص األونسيتر  
وقيل إنَّ الدراسات اليت جتريها األكادمييات واملمارسـون بيَّنـت أنَّ           . غري احليازي يف املمتلكات   

األفـراد الـذين يــودون بـأي مثـن اســتهالل أعمـال جتاريـة قــد جلـؤوا يف حـال عــدم وجـود هــذه          
، ممـا أفـضى يف بعـض الـدول إىل           )مثل التزوير والوثائق املزيَّفـة    (ونية  القوانني إىل وسائل غري قان    

رائم القتــل والــسطو املــسلَّح وغــري ذلــك مــن  اإلدانــات جبــإدانــات جنائيــة جتــاوز عــددها عــدد  
وأُوضحت الصلة بني عمل األونسيترال واحلوكمة الرشـيدة باإلشـارة          . اجلرائم الرئيسية جمتمعة  

ال االشتراء العمومي ومشاريع البنية التحتية املمولة مـن القطـاع           إىل نصوص األونسيترال يف جم    
وقـدَّم  . زاهة والثقة واإلنـصاف والـشفافية واملـساءلة يف النفقـات العموميـة              اخلاص، اليت تعزز الن   

يف عملـه   الربنـامج   ممثل لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي أمثلة عن حاالت ميكـن أن يـستفيد فيهـا                
ء قانونيـا مـن عمـل األونـسيترال، وال سـّيما عملـها املتعلـق بتنظـيم التمويـل                    بشأن متكني الفقـرا   

  .والوصول إىل العدالة وإنفاذ العقودالبالغة الصغر البالغ الصغر واألعمال التجارية 
وأشار عدة متكلمني إىل أمهية نـصوص األونـسيترال يف كفالـة الـربط بـني االلتزامـات                    -٢٠٦

سَّدة يف املعاهدات واإلعالنات الدولية وسائر الصكوك وتنفيـذها         احلكومية الرفيعة املستوى اجمل   
ــراد    ــة لألف ــاة اليومي ــياق احلي ــا يف س ــوذجي     . مجيع ــسيترال النم ــانون األون ــرب كــثريون أنَّ ق واعَت

لالشتراء العمومي، على سبيل املثـال، أداةً ال غـىن عنـها لتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة            
 ذات صـلة    املتعلقة باملشاريع املمولة من القطاع اخلـاص      وك األونسيترال   الفساد؛ واعُتربت صك  

املـستقبل الـذي    " األمـم املتحـدة بـشأن التنميـة املـستدامة، املعنونـة              بتنفيذ الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر     
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؛ كما اعُتربت قـوانني األونـسيترال النموذجيـة وقواعـدها           ) أعاله ١١٥انظر الفقرة    ()٩٥("نبتغيه
  .١٩٥٨ لعام حكيم والتوفيق التجاريني ذات أمهية للتنفيذ الفعال التفاقية نيويوركيف جمال الت

وأشــار متكلمــون آخــرون إىل ضــرورة حتــسني تنــسيق اجلهــود املبذولــة يف جمــال ســيادة     -٢٠٧
 موقـدَّ . القانون على الصعيدين الـوطين والـدويل، بغيـة تعزيـز اسـتجابتها لواقـع جمتمـع املعلومـات                  

 على تضارب قواعد وجهود على الصعيدين اإلقليمي والدويل، ممـا            مثاال ريدي-اممثل منظمة ألف  
أثــر ســـلباً علـــى التــشغيل املتبـــادل للـــنظم احلكوميـــة املتعلقــة بالتجـــارة اإللكترونيـــة واحلوكمـــة    
اإللكترونيــة، فخلــص إىل أنَّ ســيادة القــانون ال ميكــن أن تتحقــق يف حــال وجــود التبــاس بــشأن   

وأُبــرز يف هــذا الــصدد دور األونــسيترال باعتبارهــا اهليئــة القانونيــة الرئيــسية يف  . القواعــد املطبَّقــة
جمــال القــانون التجــاري الــدويل املكلَّفــة بتنــسيق أنــشطة خمتلــف اهليئــات الناشــطة يف هــذا اجملــال   

  .وبتشجيع التعاون فيما بينها
توصــى بــه واســتمعت اللجنــة إىل اقتراحــات متنوعــة بــشأن برنــامج أعمــال ميكــن أن     -٢٠٨

علـى  (إنـشاء حمـاكم دوليـة    ) أ: (الدول بغية تعزيز سيادة القانون يف العالقات التجاريـة، ومنـها          
ــة لقــانون البحــار   يــشمل اختــصاُصها إصــداَر فتــاوى بــشأن االتفاقيــات   ) غــرار احملكمــة الدولي

األمـم  أو اتفاقيـة     ١٩٥٨ لعـام    مثـل اتفاقيـة نيويـورك     (الدولية الناظمة ملسائل القانون التجـاري       
، إقـرارا بأنَّـه لـيس حملكمـة العـدل الدوليـة االختـصاص للنظـر يف املنازعـات الـيت                      )لبيـع املتحدة ل 

النهوض بقدرات السلطات القضائية الوطنيـة لتمكينـها مـن النظـر     ) ب(تشمل جهات خاصة؛   
يف املنازعــات املتــصلة بالقــانون التجــاري، بوســائل منــها إنــشاء حمــاكم متخصــصة يف القــانون   

ال يـستلزم ذلـك بالـضرورة إنـشاء         (اري وتوفري التـدريب املتخـصِّص لقـضاة هـذه احملـاكم             التج
االسـتعانة بقـضاة متخصِّـصني يعملـون يف نظـام           ب االكتفـاء نظام حماكم جتارية مستقل، فـيمكن       

زيادة البحـوث الـيت جتريهـا املؤسـسات األكادمييـة بـشأن مـسائل               ) ج(؛  )احملاكم املدنية العادي  
تـشكيل أو تعزيـز     ) د(اري وأثر إصالحه على التنمية االقتصادية وسيادة القـانون؛          القانون التج 

أو تأكيد وجود وحدات معنية بإصالح القانون التجاري مزوَّدة باخلربات املالئمـة يف وزارات              
  .العدل واهليئات التشريعية أو اللجان املعنية بإصالح التشريعات حسب االقتضاء

ــض   -٢٠٩ ــة أي ــساعدة يف جمــال ســيادة    واســتمعت اللجن ــدمي امل ــرامج تق ــاده أنَّ ب ا إىل رأي مف
القانون كثرياً ما تغايل يف التركيـز علـى اإلصـالحات املؤسـسية وال تـويل االعتبـار الكـايف ألثـر             

واستمعت اللجنة كـذلك إىل آراء      . اإلصالحات التشريعية على املؤسسات واألجهزة القضائية     
نون والتنمية االقتـصادية قـد أُثبتـت منـذ أمـد طويـل، غـري أنَّـه ال                   تفيد بأنَّ الصلة بني سيادة القا     

───────────────── 

 .٦٦/٢٨٨مرفق قرار اجلمعية العامة   )95( 
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واعُتـرب كـذلك أنَّ مـن الـضروري التأكيـد علـى أنَّ سـيادة        . يزال يتعيَّن النظر يف أثرمها املتداعم 
أساســـية إىل جـــذب    وأالقـــانون يف ســـياق التنميـــة االقتـــصادية ال هتـــدف بـــصفة حـــصرية       

  .أيضا قيق التنمية احملليةاالستثمارات اخلارجية وإمنا إىل حت
ورأى املتكلمــون خــالل اجللــسة اإلعالميــة أنَّ اللجنــة أســهمت بالفعــل خــالل مخــس     -٢١٠

وأربعني سنة من وجودها، وال تزال تسهم، إسهاما هاما يف تعزيز سيادة القـانون يف العالقـات      
ــصع        ــى ال ــانون، عل ــسيادة الق ــسياق األوســع ل ــة ويف ال ــة والتجــارة الدولي ــوطين التجاري يدين ال

. والدويل وما يقوم بينهما من روابط هامة، وكذلك يف سياق القـانون العـام والقـانون اخلـاص                 
 هذه املسامهة باالعتراف الواجب من الدول ومنظومة األمم املتحدة يف سـياق             فينبغي أن حتظى  

  .االجتماع الرفيع املستوى ووثيقته اخلتامية
    

    نةاإلجراءات اليت ستتخذها اللج  - باء  
     الرفيع املستوىالنتائج احملتملة لالجتماع    

 أن  ٦٦/١٠٢ مـن قرارهـا      ١٦الحظت اللجنة أنَّ اجلمعيـة العامـة قـد رأت يف الفقـرة                -٢١١
وأمجـع رأي اللجنـة علـى ضـرورة أن          . ُيصدر االجتماع الرفيع املستوى وثيقـة ختاميـة مقتـضبة         

عترف مبسامهتها يف تعزيـز سـيادة القـانون يف    تشري الوثيقة اخلتامية إىل أعمال األونسيترال وأن ت 
  .اجملال االقتصادي، وهو جمال حيوي لتعزيز سيادة القانون يف السياق األوسع

والحظت اللجنة أنَّ األمانـة مـستعدة ملـساعدة الـدول األعـضاء علـى وضـع إجـراءات                   -٢١٢
مبناسـبة انعقـاد    لدعم أهداف األونـسيترال إذا مـا قـررت الـدول طوعـاً تنفيـذ هـذه اإلجـراءات                    

وأُبــدي تأييــد لتعريــف الــدول بــاإلجراءات  . االجتمــاع الرفيــع املــستوى أو أيِّ مناســبة أخــرى
املمكنة اليت توصي هبا أمانة األونسيترال يف ضوء رصيد التجارب املتراكمة مـن خـالل أنـشطة                 

عـرب عـن رأي     كمـا أُ  . األونسيترال يف جمال املساعدة التقنية والتعاون التقين، لكـي تنظـر فيهـا            
مفاده أنَّ بوسع اللجنة، باإلضافة إىل الدول، أن تنظر هي نفسها يف تلـك اإلجـراءات املوصـى                  

  .) أدناه٢٢٣ إىل ٢١٨انظر الفقرات  (هبا يف دورة مقبلة
    

    كلمة رئيس األونسيترال يف دورهتا اخلامسة واألربعني أمام االجتماع الرفيع املستوى    
 مل تـذكر    ٦٦/١٠٢مـن قـرار اجلمعيـة العامـة         ) ب (١٥ الفقـرة    أُعرب عـن القلـق ألنَّ       -٢١٣

وأمجع رأي اللجنة علـى     .  قائمة املتكلمني أمام االجتماع الرفيع املستوى      يفرئيس األونسيترال   
وُرئـي أنَّ هـذا يتَّفـق       . التأكيد على أمهية خماطبة رئيس األونـسيترال االجتمـاَع الرفيـع املـستوى            

مع حمكمـة   ( اليت طلبت فيها اجلمعية إىل اللجنة        ٦٦/١٠٢ القرار    من ١٢مع ما جاء يف الفقرة      
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مواصلة التعليق على األدوار الراهنة اليت تقوم هبا يف جمـال           ) العدل الدولية وجلنة القانون الدويل    
سـالة اللجنـة الـيت      وُرئـي أيـضا أنـه يتفـق مـع ر          . ) أعاله ١٩٦انظر الفقرة    (تعزيز سيادة القانون  

ي أنَّ تعزيز سيادة القانون يف العالقات التجاريـة ينبغـي أن يكـون جـزءاً ال                 ، وه أكدهتا اجلمعية 
يتجــّزأ مــن جــدول أعمــال األمــم املتحــدة األعــم بــشأن تعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين  

ولــوحظ أنَّ اهليئــة اخلــبرية الوحيــدة يف منظومــة  . ) أعــاله١٩٥انظــر الفقــرة  (الــوطين والــدويل
القانون التجاري الدويل سـتكون، يف حـال عـدم إلقـاء رئيـسها لكلمـة،                األمم املتحدة يف جمال     

قد اسُتبعدت مـن املـشاركة يف مناقـشة سـيادة القـانون يف اجلمعيـة وهـي مناقـشة ُيـراد منـها أن            
  .تكون شاملة وجامعة لكل األطراف

 الرفيع املستوى هو فرصة فريـدة للمجتمـع الـدويل لكـي ينظـر إىل               وُرئي أنَّ االجتماع    -٢١٤
مسائل سيادة القانون مـن زاويـة القـانون التجـاري ولزيـادة معرفـة مجيـع اجلهـات املعنيـة بتـأثري              

  .إصالح القوانني التجارية وعمل األونسيترال على تعزيز سيادة القانون
وطلبت اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني إىل رئيسها أن ينقل آراءها، الـيت أعربـت                 -٢١٥

  .رئيس اجلمعية العامةر، إىل مكتب عنها يف هذا التقري
وأُبلغــت اللجنــة بــأنَّ مكتــب الــشؤون القانونيــة قــد طلــب إىل مكتــب رئــيس اجلمعيــة    -٢١٦

ــستوى       ــع امل ــاع الرفي ــة االجتم ــسيترال إىل خماطب ــيس األون ــدعو رئ ــة أن ي ــب  . العام ــاد مكت وأف
األونـسيترال االجتمـاَع    الشؤون القانونية بأنَّه ال توجد موانع إجرائية حتول دون خماطبة رئـيس             

الرفيع املستوى؛ ومن مثّ، فـاألمر مرهـون بـاإلرادة الـسياسية للـدول الـيت عليهـا أن توافـق علـى               
  .هذه النقطة يف إطار مشاورات مع رئيس اجلمعية العامة

وُرئي أنَّ من املهم أال ُتغفل الدول األعضاء نفسها يف كلماهتـا أمـام االجتمـاع الرفيـع                    -٢١٧
  .االت عمل األونسيترال ودور األونسيترال يف تعزيز سيادة القانوناملستوى جم

    
    رسالتا األونسيترال إىل االجتماع الرفيع املستوى    

اتَّفقت اللجنة علـى أن تكـون رسـالتها املوجَّهـة إىل االجتمـاع الرفيـع املـستوى مؤلَّفـة                 -٢١٨
  .من رسالة إىل الدول وأخرى إىل منظومة األمم املتحدة

وفيما يتعلق بالرسالة املوجَّهة إىل الدول، أشارت اللجنة بوجـه خـاص إىل ضـرورة العمـل                   -٢١٩
باســتمرار علــى بنــاء القــدرات يف جمــال إصــالح القــانون التجــاري، وذلــك مــن واقــع إدراكهــا أنَّ    

غـري أنَّ التجربـة املـستمدة مـن         . القانون التجاري يتطـور باسـتمرار مـع تطـوُّر املمارسـات التجاريـة             
طة األونسيترال يف جمال املساعدة التقنية والتعاون التقين، مبا يشمل مركز األونسيترال اإلقليمـي              أنش
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، تبـــيِّن أنَّ ) أعــاله ١٨٦ إىل ١٨٢انظــر الفقــرات    (آلســيا واحملــيط اهلــادئ الــذي أُنـــشئ مــؤخَّرا     
ل حتــت االحتياجــات احملليــة املطلوبــة إلصــالح القــوانني التجاريــة تتعــرض بــصورة منتظمــة للتجاهــ  

ضغط ضرورة تلبية أولويات أخرى، مما يؤدي إىل توجيه املوارد إىل جمـاالت أخـرى بينمـا تـضعف                   
ويف كـثري مـن الـدول، مل يواكـب العمـل            . القدرات احمللية للبلـدان علـى إصـالح القـوانني التجاريـة           

ة يف جمـايل    على رسم السياسات ووضع التشريعات بشأن املعايري القانونية الدولية التطـورات الدوليـ            
ــنظم التجــارة، لكــنَّ تأثريهــا      . التمويــل والتجــارة  ــدة ت ــوانني جيِّ ــدول ق ــدى بعــض ال ــد توجــد ل وق

االقتــصادي يــصبح حمــدودا عنــدما ال تتــوافر قــدرات حمليــة علــى تفــسريها أو تطبيقهــا علــى الوجــه   
 وكثريا ما ال يوجد لدى احلكومات عدد كاف مـن املـسؤولني املتمرسـني علـى إصـالح                 . الصحيح

ولتـدارك أوجـه    . القوانني التجارية الذين ميكن ألمانة األونسيترال أن جتـري معهـم حـوارا مـستداما              
  .القصور تلك، يلزم أن تشارك الدول مشاركة مستدامة يف إصالح القوانني التجارية

الـدول، مـن قبيـل     فـرادى   وينبغي أن ُتترَجم هذه املشاركة إىل خطـوات ملموسـة تتخـذها               -٢٢٠
  :ما يلي

إنــشاء مركــز وطــين للخــربات الفنيــة يف جمــال القــانون التجــاري الــدويل قــادر   )أ(  
على حتديد االحتياجات احمللية إلصالح القوانني التجاريـة واالسـتفادة مـن معـايري األونـسيترال                 
وأدوات املساعدة التقنية اخلاصـة هبـا يف تلبيـة هـذه االحتياجـات، وتـشجيع الـدول علـى اتبـاع                      

 مبـا يـشمل معاجلتـها خـالل التفـاوض حـول             ،ة املـسائل ذاهتـا يف حمافـل خمتلفـة         هنج منسَّق ملعاجلـ   
  وضع إطار املساعدة اإلمنائية اخلاص ببلد حمدد؛

وضع آلية جلمـع وحتليـل ورصـد الـسوابق القـضائية الوطنيـة املتعلقـة بنـصوص                  )ب(  
ة الـيت ترمـي إىل   األونسيترال ذات الصلة بالدولة ودمج هذه اآلليـة يف نظـم األونـسيترال القائمـ        

تلبية احتياجات السلطات القـضائية مـن حيـث توسـيع دائـرة فهمهـا ألوجـه التطبيـق والتفـسري                     
وهتـدف  . السائدة دوليا ملعايري األونسيترال ولتحقيـق التعـاون الفعـال بـني احملـاكم عـرب احلـدود                 

 األونـسيترال يف  هذه التدابري إىل بناء القدرة احملليـة الالزمـة لـدى الـدول لـضمان تفـسري معـايري            
ضــوء صــفتها الدوليــة وضــرورة حتقيــق التوحيــد يف تطبيقهــا ومراعــاة حــسن النيــة يف التجــارة    

 والوفاء، من مثّ، بالتزامات الدول مبوجب االتفاقيات الدوليـة ذات الـصلة الـيت قـد                 )٩٦(الدولية،
  .تكون أطرافا فيها

───────────────── 

 من اتفاقية ٧األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع واملادة  من اتفاقية ٧ املادةانظر على سبيل املثال   )96( 
 من اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باستخدام ٥واملادة  األمم املتحدة لفترة التقادم يف البيع الدويل للبضائع

 .اخلطابات اإللكترونية يف العقود الدولية
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ــة بــشكل   وفيمــا يتعلــق بالرســالة املوجَّهــة إىل منظومــة األمــم امل    -٢٢١ تحــدة، كــرَّرت اللجن
خاص وجهة نظرها الـيت تـرى ضـرورة جتنُّـب التركيـز بـشكل مفـرط أو حـصري علـى بعـض                        
جوانب اإلصالح القانوين مع إمهال اجلوانب األخرى األقل بروزا، وضـرورة أن يتـسم العمـل                

 والتنميـة   على النهوض بسيادة القانون بالطابع الشامل واجلامع، والـيت تـرى أنَّ سـيادة القـانون               
االقتـــصادية جمـــاالن متـــداعمان وأنَّ اإلصـــالحات املؤســـسية ال ينبغـــي أن تـــتم علـــى حـــساب 

  . اإلصالحات التشريعية
 اعتبــار تعزيــز ســيادة القــانون يف    أكَّــدت اللجنــة جمــدَّدا علــى   وعــالوةً علــى ذلــك،     -٢٢٢

جمال تعزيـز سـيادة     العالقات التجارية جزءا ال يتجزأ من جدول أعمال األمم املتحدة األعم يف             
وبــالنظر إىل بــطء التقــدم احملــرز يف حتقيــق هــذا      . القــانون علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل    

اعتبار أمانة األونسيترال وكالـة قائـدة للعمـل علـى          ) أ: (االندماج، رأت اللجنة ضرورة ما يلي     
املقبلــة املعنيــة معاجلــة املــسائل املتــصلة بالقــانون التجــاري يف ســياق آليــات التنــسيق احلاليــة أو   

التواصـل مـع األفرقـة القطريـة هبـدف زيـادة وعيهـا بعمـل األونـسيترال                  ) ب(بسيادة القانون؛ و  
بيـان االحتياجــات الالزمــة إلصــالح القــوانني  ) ج(وبأمهيتـه لعملــها يف جمــال ســيادة القــانون؛ و 

جـات،  التجارية يف قوالب منوذجية لكي تـستخدم، يف حـال عـدم حتديـد بلـد مـا لتلـك االحتيا                    
  .عند وضع برامج املساعدة اإلمنائية املخصصة له

ولوحظ أنَّ هاتني الرسالتني املشار إليهما أعاله واملوجَّهتني إىل الدول واألمم املتحـدة               -٢٢٣
فيجــب علــى الــسلطات احملليــة أن ُتعــرِّف اجملتمــع الــدويل باالحتياجــات احملليــة يف   : متــداعمتان

ينمــا جيــب علــى دوائــر اجملتمــع الــدويل املــشاركة يف وضــع   جمــال إصــالح القــوانني التجاريــة، ب 
وتنفيـذ أيِّ برنــامج إمنــائي موجَّـه إىل بلــد حمــدَّد أن تفهــم أمهيـة معاجلــة تلــك االحتياجــات وأن    

ولوحظ أنَّ اخلطوات املوصى هبا سـوف تـسهم         . تكون ملّمة بقدرات األونسيترال ذات الصلة     
ات احملليـة للـدول علـى مواصـلة العمـل علـى إصـالح        بال ريب على املدى البعيد يف بنـاء القـدر        

ــشطة وضــع        ــسَّقة يف أن ــصعيد القطــري وعلــى املــشاركة بــصورة من ــة علــى ال القــوانني التجاري
  .القواعد يف اهليئات اإلقليمية والدولية

    
    مواضيع فرعية ميكن طرحها يف مناقشات اللجنة السادسة يف املستقبل    

، الــذي دعــت اجلمعيــة يف  ٦٦/١٠٢  اجلمعيــة العامــةقــرار اســُترعي انتبــاه اللجنــة إىل   -٢٢٤
الدولَ األعضاء واألمـَني العـام إىل اقتـراح مواضـيع ميكـن طرحهـا يف مناقـشات                 ه   من ٢٠الفقرة  

والحظت اللجنة أنه طُلب من أمانتها أن تساهم يف إعـداد تقريـر   . اللجنة السادسة يف املستقبل   
ودعــت اللجنــة أعــضاءها   . ٦٦/١٠٢قــرار المــن  ٢٠لألمــني العــام يف إطــار تنفيــذ الفقــرة     
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، اسـتنادا إىل خـربة األونـسيترال    واملراقبني فيها إىل اقتراح مواضـيع فرعيـة متـصلة باألونـسيترال        
، وأحاطـت علمـا باملواضـيع        لكي تنظر فيها اللجنة الـسادسة      يف جمال القانون التجاري الدويل،    

  . يف ذلك التقريرالفرعية اليت نظرت فيها األمانة بغرض املسامهة
ــرا لو  -٢٢٥ ــيت  نظ ــصعوبات ال ــة يف  ل ــها اللجن ــشطة     واجهت ــسيق األن ــشأن تن ــها ب ــذ واليت تنفي

 أن تنظـر    اقُتـرح القانونية يف جمـال القـانون التجـاري الـدويل وقراراهتـا الـسابقة يف هـذا الـشأن،                    
 أنـشطة  السبل الكفيلة بتحقيـق التنـسيق الفعـال بـني      "اللجنة السادسة يف موضوع فرعي معنون       

  ".وضع القواعد على الصعيدين اإلقليمي والدويل
الوصــول إىل العدالــة بالوســائل البديلــة لتــسوية  "موضــوع فرعــي آخــر، وهــو  واقُتــرح   -٢٢٦

والحظــت اللجنــة يف هــذا الــشأن مــا تقتــضيه اإلصــالحات القــضائية مــن نفقــات  ". املنازعــات
ولُـوحظ  . يلـة لتحقيـق العدالـة     باهظة ووقت طويل، مما جيعـل مـن املستـصوب التمـاس سـبل بد              

أيــضا أنَّ هــذا املوضــوع الفرعــي ســوف ميــس ال حمالــة مــسائل آليــات العدالــة التقليديــة وغــري    
الرمسية اليت كانت موضع مناقشات كثرية يف منظومة األمم املتحدة، بل سيمس أيـضا املـسائل                

  .املتعلقة بالتحكيم والتوفيق
األثر املتـداعم للتنميـة االقتـصادية وسـيادة         " هو   رحاملقتوكان املوضوع الفرعي الثالث       -٢٢٧

والحظــت اللجنــة أنَّ منظومــة األمــم املتحــدة مــا زالــت حــىت اآلن تركــز علــى دور  ". القــانون
سيادة القانون يف حتقيـق التنميـة االقتـصادية ولـيس دور التنميـة االقتـصادية يف تعزيـز واسـتدامة               

   .سيادة القانون على املدى البعيد
    
    توجُّه استراتيجي لألونسيترال  - ينعشرو اًحادي 

ت أُعـــدَّ) Add.1 وA/CN.9/752( علـــى اللجنـــة مـــذكرة مـــن األمانـــة  كـــان معروضـــاً  -٢٢٨
بإعــداد مــذكرة ، ٢٠١١ يف عــام م أثنــاء دورة اللجنــة الرابعــة واألربعــني دِّ قُــ،اســتجابة لطلــب

ائل لتنظـر فيهـا اللجنـة لـدى         ة مـس  د مذكرة األمانـة عـدَّ      وحتدِّ )٩٧(.بشأن التخطيط االستراتيجي  
 احلالــة الراهنــة داخــل الًوضــع البــارامترات الالزمــة خلطــة اســتراتيجية لألونــسيترال، تتنــاول أوَّ 

ــسيترال ــة خاصــة      األون ــسيترال مــن والي ــة العامــة إىل األون ــا أســندته اجلمعي ــا م ــها، وثاني  وأمانت
وتناولــت .  اســتراتيجيةباملناســقة، ميكــن التعــبري عنــها يف شــكل هــدف اســتراتيجي وأولويــات  

ــسيترال       ــات األون ــف هيئ ــة ودور خمتل ــل اللجن ــامج عم ــذكرة برن ــة وأفرق(امل ــهااللجن ــة ت  العامل

───────────────── 

  .٣٤٣، الفقرة )A/66/17 (١٧لسادسة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ا )97( 
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 الربنـامج، وطرائـق العمـل املتبعـة، وكيفيـة ختـصيص املـوارد، واملـسائل                 ذلكيف تنفيذ   ) تهاوأمان
  .االستراتيجية اليت يراد النظر فيها

ــسائل ا   -٢٢٩ ــا باملـــ ــة علمـــ ــة وأحاطـــــت اللجنـــ ــر(لتاليـــ ــرة انظـــ ــة ٢٦ الفقـــ ــن الوثيقـــ  مـــ
A/CN.9/752/Add.1 (بصفتها اعتبارات استراتيجية:  

اجملاالت املواضيعية اليت ينبغي إيالؤها أعلى درجة من األولوية، بـالرجوع إىل              )أ(  
  دور األونسيترال وجدواها؛

  حتقيق التوازن األمثل بني األنشطة على ضوء املوارد املتاحة حاليا؛  )ب(  
ــشاورات        )ج(   ــى امل ــز اجلــاري عل ــة، أي التركي ــة العمــل احلالي مــدى اســتدامة طريق

  الرمسية، ال على املشاورات غري الرمسية، لدى صوغ النصوص، على ضوء املوارد املتاحة حاليا؛
املـدى الـذي ينبغـي أن تـذهب إليـه األمانـة يف              حتديـد   حشد مـوارد إضـافية، و       )د(  

 خــالل التعــاون مــع هيئــات أخــرى والقيــام بأنــشطة   التمــاس مــوارد خارجيــة ألنــشطتها، مــن 
  .مشتركة معها

وقُدِّمت اقتراحات أولية بـشأن التوّجهـات االسـتراتيجية الـيت ُنوقـشت يف مـذكرة مـن               -٢٣٠
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ بعــض اخليــارات الــواردة يف تلــك املــذكرة ميكــن أن متثــل . األمانــة

ــشأن ا   ــسيترال ب ــامج عمــل لألون ــوطين    أساســا لربن ــصعيدين ال ــانون علــى ال ــسيادة الق ــرويج ل لت
  :واقُترح أن يشمل هذا الربنامج العناصر التالية. والدويل
مـن إعـداد املـشروع إىل تنفيـذه وتقـدمي        ابتـداًء   الترويج لألخـذ بنـهج متكامـل          )أ(  

  املساعدة التقنية يف إطاره ورصده؛
ضاة العـــاملني يف إعــداد مبــادئ توجيهيـــة للممارســة العمليـــة مــن أجـــل القــ       )ب(  

العابرة للحدود، على غرار األعمال الـيت اضـطلع هبـا الفريـق           ية املتعلقة باملسائل  االت القانون اجمل
  فيما يتعلق باإلعسار عرب احلدود؛) قانون اإلعسارباملعين (العامل اخلامس 

إضفاء الطابع الرمسي علـى شـبكات التواصـل مـن خـالل وضـع قائمـة بأمسـاء                     )ج(  
الـدول الـيت   وتبـادل املعلومـات، وتـساعد    " االلتقـاء "، تتيح للخـرباء   ")قائمة تعميم ("املشاركني  

وسـيق يف هـذا الـصدد مثـال        . حتتاج إىل مساعدة يف التعرف على اخلرباء املوجـودين يف امليـدان           
  آلية مماثلة استهل العمل هبا مؤمتر الهاي؛
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ــادل      )د(   ــسيترال لتتبـ ــات األونـ ــالل اجتماعـ ــصيص بعـــض الوقـــت خـ ــدول ختـ  الـ
املعلومات عن املبادرات املضطلع هبا للترويج لـصكوك األونـسيترال، ممـا يتـيح للـدول الـيت قـد                    

  حتتاج إىل مساعدة يف هذا اجملال فرصة االطالع على املبادرات اليت ميكنها االستفادة منها؛
تعزيز تعاون األونـسيترال مـع البنـك الـدويل بـشأن توضـيح الـصالت القائمـة                    )ه(  
نميــة االقتــصادية والقــانون التجــاري، ودور القــانون التجــاري يف مــساعدة الــدول علــى بــني الت

  .جذب التجارة واالستثمارات اخلارجية
الـسادسة  فقت اللجنة على أن تنظر يف هذه املسائل، ضمن مجلـة أمـور، يف دورهتـا                 اتَّو  -٢٣١

ــة أن ختــصِّ وطُ. م إرشــادات بــشأهنا  وأن تقــدِّواألربعــني  يف مــشروع جــدول  صلــب إىل األمان
  .لة هلذا املوضوع املهم لكي يتسىن إجراء مناقشة مفّصكافياً  وقتاًتلكأعمال دورة اللجنة 

وأُشري أيضا إىل العمل اهلام الذي اضطلعت به األونسيترال يف جمال االحتيال التجـاري،                -٢٣٢
ــة    ــة املعنونـ ــذكرة األمانـ ــّيما مـ ــاري  "وال سـ ــال التجـ ــرات االحتيـ  Add.1 وA/CN.9/624" (مؤّشـ

 وقيـل إنَّ االحتيـال      )٩٨(.٢٠٠٨، اليت أقرهتا اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني يف عـام            )Add.2و
ونظراً للـدور البـالغ األمهيـة للقطـاع اخلـاص            .التجاري ال يزال عقبة رئيسية أمام التجارة الدولية       

 فريــدة لتنــسيق اجلهــود  حتتــل مكانــةيف مكافحــة االحتيــال التجــاري، أُشــري إىل أنَّ األونــسيترال  
اجلارية يف هذا اجملال واملساعدة على لفت اهتمام املشرعني ومقرري السياسات إىل هـذه املـسألة      

  .يف حال توفُّر املوارد م األمانة ندوة عن هذا املوضوعواقُترح أن تنظِّ. اهلامة
  

    مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدويل -ثانياً وعشرين 
    ٢٠١٢ لعام لتحكيم التجاري الدويلا للتمرين علىابقة فيليم فيس سم  -ألف  

ــى التحكــيم      ذُكــر  -٢٣٣ ــيس للتمــرين عل ــيم ف ــرويج مــسابقة فيل ــة بتنظــيم وت  أنَّ الرابطــة املعني
وجـرت مرحلـة املرافعـات الـشفوية         . عـشرة  التاسـعة  التمرينمسابقة  قد نظمت   التجاري الدويل   

ــن   ــا م ــارس/ آذار٣٠يف فيين ــسان ن٥ إىل م ــل /ي ــذه    .٢٠١٢أبري ــة ه ــة يف رعاي وشــاركت اللجن
أنَّ املسائل القانونية اليت تناولتها أفرقة الطالب        وذُكر   .املسابقة، كما فعلت يف السنوات السابقة     

اتفاقية األمم   من   ٧٩ من املادة    ٢الفقرة   عشرة استندت إىل     التاسعةالتمرين  املشاركة يف مسابقة    
 عـشرة مـا جمموعـه    التاسـعة وقـد شـارك يف املـسابقة    . سلسلة توريـد  وكانت تتعلق ب   لبيعلاملتحدة  

───────────────── 

 ١٧الدورة الثانية والستون، امللحق رقم فيما يتعلق بنظر اللجنة يف تلك الوثيقة، انظر املرجع نفسه،   )98( 
)A/62/17( ١٧الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم ؛ واملرجع نفسه، ٢٠٠ و١٩٩، اجلزء األول، الفقرتان 

الدورة الرابعة والستون، امللحق ؛ واملرجع نفسه، ٣٤٤ إىل ٣٣٩، الفقرات )Corr.1 وA/63/17 (والتصويب
  .٣٤٨ إىل ٣٤٥، الفقرات )A/64/17 (١٧رقم 
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هــو  )اهلنــد(جامعــة نالــسار للقــانون  وكــان فريــق  . بلــدا٦٩ًيف معاهــد قــانون  فريقــاً مــن ٢٨٠
 للتمـرين  العشرينسُتجَرى املرافعات الشفوية ملسابقة فيليم فيس  و.األفضل يف املرافعات الشفوية  

 .٢٠١٣مارس / آذار٢٨ إىل ٢٢ فيينا من على التحكيم التجاري الدويل يف

د ني املعتمَـ  كَّمـ وفرع شـرق آسـيا ملعهـد احمل       " فيس إيست موت  "أيضا أنَّ مؤسسة    وذكُر    -٢٣٤
، وأنَّ  الــدويل للتمــرين علـى التحكــيم التجـاري  التاسـعة ) الــشرقية(قـد نظّمــا مـسابقة فيلــيم فـيس    

 الـصني،   ،ائية من املسابقة يف هونـغ كونـغ       وُنظّمت املرحلة النه  . اللجنة شاركت أيضاً يف رعايتها    
 مــا جمموعــه التاســعة) الــشرقية(وشــارك يف هــذه املــسابقة . ٢٠١٢ مــارس/آذار ٢٥ إىل ١٩مــن 
سـوف  و. سـييت هبونـغ كونـغ     وفـاز يف املرافعـات الـشفوية فريـُق جامعـة             . بلـداً  ٢٦ فريقاً من    ٩١

  .٢٠١٣مارس / آذار١٧ إىل ١١من  الصني، ، يف هونغ كونغالعاشرة) الشرقية(سابقةُ املُتعقَد 
    

    ٢٠١٢لعام لتحكيم التجاري للتمرين على ا مدريدمسابقة   -باء  
 للتمــرين علــى الرابعــة أنَّ جامعــة كــارلوس الثالــث يف مدريــد نظّمــت املــسابقة   ذُكــر  -٢٣٥

وقـد  . ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ١مـايو إىل  /أيـار  ٢٨مـن  ، التحكـيم التجـاري الـدويل يف مدريـد    
الـيت تناولتـها املـسابقة     القانونيـة    لُاملـسائ  وكانـت    .نةُ أيضاً يف رعاية هذه املسابقة     شاركت اللج 

 للعقـود  لبيـع ومبـادئ اليونيـدروا   األمـم املتحـدة ل  تتعلق بعقد إنشاءات دويل تنطبق عليه اتفاقيـة         
ــة  ــة الدولي ــضى   )٩٩(،التجاري ــدويل مبقت ــالتحكيم التجــاري ال ــسيترال النمــوذجي    وب ــانون األون ق

 وقواعـد غرفـة التجـارة الدوليـة لعـام           ١٩٥٨ لعـام     واتفاقيـة نيويـورك     التجاري الدويل  للتحكيم
  فريقـا ١٧باللغة اإلسـبانية مـا جمموعـه    اليت ُعقدت   وقد شارك يف مسابقة مدريد       )١٠٠(.٢٠١٢

ــن  ــانون  م ــد ق ــرامج ماجــستري معاه ــانون أو ب ــدان٧يف   يف جمــال الق ــة   .  بل ــق جامع وكــان فري
ُتعقَـد مـسابقة مدريـد    وسـوف  . هـو األفـضل يف املرافعـات الـشفوية    كارلوس الثالث يف مدريد    

  .٢٠١٣مايو / أيار١٠ إىل ٦الفترة من  يف  للتمرين على التحكيم التجارياخلامسة
    

    قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة - وعشرينثالثاً 
ــاًء علــى توصــ      -٢٣٦ ــة العامــة بن ــة قــرارات اعتمــدهتا اجلمعي ــة علمــاً بثالث ــة أحاطــت اللجن ية اللجن

، بشأن تقرير جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عـن أعمـال        ٦٦/٩٤القرار  : السادسة، هي 
القانون النموذجي لالشتراء العمومي للجنـة األمـم     ، بشأن   ٦٦/٩٥دورهتا الرابعة واألربعني؛ والقرار     

───────────────── 

 .www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm: متاحة يف املوقع التايل  )99( 

-www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/icc-rules-of: يف املوقع التايلمتاحة  )100(

arbitration.  
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للجنـة األمـم املتحـدة      ذجي  قـانون النمـو   ال، بـشأن    ٦٦/٩٦؛ والقرار   املتحدة للقانون التجاري الدويل   
  .املنظور القضائي: بشأن اإلعسار عرب احلدودللقانون التجاري الدويل 

الـذي اتَّخذتـه   قـرار  ال مـن صـعوبات يف إحالـة     ٢٠١١وذُكِّرت اللجنة مبا واجهتـه يف عـام           -٢٣٧
يويـورك إىل  النمط التناويب الجتماعاهتا يف فيينـا ون  بشأن ٢٠١١يف دورهتا الرابعة واألربعني يف عام   

 ٦٦/٩٤، يف قرارهــا وأُبــدي أســف ألنَّ اجلمعيــة  )١٠١( .الــسادسةو جلــنيت اجلمعيــة العامــة اخلامــسة 
الذي اعتمدته بناًء على توصية اللجنة السادسة، أحاطت علماً فحسب مبا توّصلت إليه اللجنـة مـن              

الذي يعترب ضرورياً   اتفاق بشأن هذه املسألة، دون إبداء تأييد قوي ملواصلة منط االجتماعات هذا،             
  .للغاية، وخصوصاً للبلدان النامية

وأشارت اللجنة إىل ضرورة أن توجَّه إىل اجلمعيـة العامـة، يف مناسـبات مقبلـة، رسـالة              -٢٣٨
كمـا ُشـدِّد علـى احلاجـة إىل         . قوية بالقدر املناسب بشأن املسائل املتعلقة باملوارد املتاحة للجنـة         

  .السادسة وتعزيز استمراريتهواخلامسة  يف اللجنتني توثيق التنسيق بني مواقف الدول
    

    ى مسائل أخر- وعشريناًرابع 
  تنفيذ إطار : املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان  - ألف  

    "احلماية واالحترام واالنتصاف"املعنون األمم املتحدة 
:  وحقــوق اإلنــسانةعمــال التجاريــأحاطــت اللجنــة علمــاً باملبــادئ التوجيهيــة بــشأن األ  -٢٣٩

 اليت أقرهـا جملـس حقـوق        )١٠٢(،"احلماية واالحترام واالنتصاف  "تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون      
وقد طلب اجمللس يف ذلك القـرار إىل األمـني العـام أن يعـد تقريـراً عـن             . ١٧/٤اإلنسان يف قراره    

تسهم يف النـهوض جبـدول األعمـال اخلـاص          الكيفية اليت ميكن هبا ملنظومة األمم املتحدة كلها أن          
تنـاول فيـه    ُتباألعمال التجارية وحقوق اإلنـسان، ويف تعمـيم تلـك املبـادئ التوجيهيـة وتنفيـذها،                 

 بتحقيـق تلـك     املعنيـة بناء قدرات مجيع اجلهات الفاعلة      املثلى ل عاجلة  املعلى وجه اخلصوص كيفية     
  . الغاية ضمن نطاق منظومة األمم املتحدة

قترح أحـد الوفـود إدراج موضـوع األعمـال التجاريـة وحقـوق اإلنـسان يف برنـامج                   او  -٢٤٠
. مناقــشة املبــادئ التوجيهيــة يف إحــدى دورات اللجنــة املقبلــة واقُترحــت . العمــل املقبــل للجنــة

   .ونظرا لضيق الوقت، مل ُتناقش اللجنة هذين املقترحني يف دورهتا اخلامسة واألربعني
    

───────────────── 

 .٣٤٠ إىل ٣٣٤، الفقرات )A/66/17 (١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  )101(

)102( A/HRC/17/31املرفق األول ،.  
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     املوجزةاحلق يف احملاضر  - باء  
 يف  ٢٠١١ عـام    استذكرت اللجنة أهنا كانت قـد نظـرت يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني                -٢٤١

ا بنـصوص حرفيـة     االستعاضة عن إعداد حماضر موجزة الجتماعات األونسيترال إمَّـ        باقتراحات  
وأعربت اللجنـة يف    . ا بتسجيالت رقمية لتلك الوقائع    غري منقحة لوقائع تلك االجتماعات وإمَّ     

 اسـتناداً  اخلامـسة واألربعـني  ك الدورة عن رغبتها يف مناقشة هذا املوضـوع جمـدداً يف دورهتـا            تل
  )١٠٣(.إىل تقرير ُتعده األمانة وُتبّين فيه املسائل واخليارات ذات الصلة

 األمانــة عــن نظــام التــسجيالت الرقميــة املوجــود يف   مــنواســتمعت اللجنــة إىل تقريــر  -٢٤٢
اً إيـضاحياً للموقـع الـشبكي الـذي تتـاح فيـه تـسجيالت رقميـة                 األمم املتحدة، وشاهدت عرض   
 أمانـة األونـسيترال طلبـت تـسجيالت       اللجنـة بـأنَّ    أُبلغـت كمـا   . إلحدى هيئات األمم املتحـدة    

 إىل جانب تـوفري احملاضـر املـوجزة لفحـص مـدى فائـدة       اللجنة اخلامسة واألربعني  رقمية لدورة   
  . ةتلك التسجيالت مقارنةً باحملاضر املوجز

كمـا  . واستذكرت اللجنة االختالفات بني احملاضر املوجزة وسـائر وثـائق األونـسيترال             -٢٤٣
 يف سياق املـداوالت املتعلقـة بإعـداد     األونسيترال ال تستخدم احملاضر املوجزة إالَّ  استذكرت أنَّ 

صك معيـاري، مبـا يف ذلـك ضـمن إطـار اللجـان اجلامعـة، ولكـن باسـتثناء اجتماعـات األفرقـة                    
 االقتراحــات الداعيــة إىل التخلــي عــن احملاضــر املــوجزة أو تقلــيص  واســُتذكر أيــضاً أنَّ. عاملــةال

استخدامها ليست جديدة، وقـد سـبق أن ناقـشتها اللجنـة، يف دورهتـا الـسابعة والـثالثني، عـام                     
واستذكرت اللجنة أهنا أمجعت يف ذلك الوقـت علـى التـشديد            .  على سبيل املثال   )١٠٤(،٢٠٠٤

، الــيت ينبغــي أن "األعمــال التحــضريية"حملاضــر املــوجزة كــأدوات أساســية إلعــداد علــى أمهيــة ا
  . تكون متاحة للرجوع إليها الحقاً لدى تفسري الصكوك املعيارية اليت تضعها اللجنة

كاملـة ودقيقـة    " أعمـال حتـضريية   "وعاودت اللجنـة تأكيـدها علـى أمهيـة احلفـاظ علـى                -٢٤٤
سائل تكفـل تـدوين حمتـوى املعلومـات وكـذلك تـوافر تلـك               لنصوصها القانونية يف أشكال وبو    

ــاً     ــا الحق ــسُّرها للرجــوع إليه ــها لالســتخدام وتي ــا  . املعلومــات وقابليت ــة يف مزاي ونظــرت اللجن
  . وعيوب كل من الوسائل املتاحة حالياً لصون سجالهتا وفقاً هلذه املعايري

حمِّـل املنظمـة تكـاليف كـبرية،         إعداد احملاضر املوجزة يُ    وذُِكر على وجه اخلصوص أنَّ      -٢٤٥
بالغايـة املنـشودة املتمثلـة يف حفـظ        بـصورة مرضـية       هذه احملاضر ال تفي على الدوام      يف حني أنَّ  

 حماضر باللغة اإلنكليزيـة قـد يفتقـرون إىل          ين مدوِّ مجيع عناصر املداوالت، ألنَّها ُتعّد من جانب      
───────────────── 

  .٣٣٣ و٣٣٢، الفقرتان )A/66/17 (١٧دورة السادسة والستون، امللحق رقم ال الوثائق الرمسية للجمعية العامة، )103(
  .١٣٠ و١٢٩، الفقرتان )A/59/17 (١٧الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )104(



A/67/17 

V.12-55152 77 
 

وقـد ُتثـار مـسائل    . وثوق ملداوالت األونـسيترال امل" املرشِّح"الدراية القانونية الالزمة ألداء دور      
 التـأخر   نَّإكمـا   . احملاضر املـوجزة إىل لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة األخـرى             أخرى عند ترمجة    

ح حلـها قريبـاً يف      الشديد يف إصدار احملاضر املوجزة جبميع اللغات هو مشكلة متكـررة ال يـرجَّ             
للجنـــة يف دورهتـــا الـــسابعة والـــثالثني، عـــام  الظـــروف الـــسائدة حاليـــاً، حـــسبما أُبلغـــت بـــه ا 

ــوفريلـــوحظ أنَّ  و)١٠٥(.٢٠٠٤ ــر املـــوجزة تـ ــة  احملاضـ ــة رفيعـ ــها  بنوعيـ مـــع احلفـــاظ علـــى دقتـ
  . العمل واملواردمن مزيدا وموثوقيتها يتطلب من األمانة 

، ٢٠٠٤وعــاودت اللجنــة تأكيــد املوقــف املتخــذ يف دورهتــا الــسابعة والــثالثني، عــام     -٢٤٦
حـة، وخـصوصاً كوهنـا قليلـة الفائـدة لعـدم وجـود ترمجـة هلـا                  ص احلرفيـة غـري املنقَّ     بشأن النـصو  

كمــا ذكــرت الــصعوبات الــيت ُووجهــت يف اســتخدامها يف       )١٠٦(.باللغــات الرمسيــة األخــرى  
  .املاضي، وخصوصاً من حيث مشولية النص

بــسرعة فهــي متاحــة ( هلــا منــافع كــثرية  وفيمــا يتعلــق بالتــسجيالت الرقميــة، ذُكــر أنَّ   -٢٤٧
ــة، إذ تلغــي احلاجــة     ــدة التكلف ــرمجني إىلوأصــيلة وزهي ــة ، غــري أنَّ) مــدّوين احملاضــر واملت  اللجن

 سـتكون أقـل فائـدة مـن احملاضـر املـوجزة اجلّيـدة النوعيـة، ألهنـا                   أنَّ تلـك التـسجيالت    الحظت  
ــسليمة، ممــا    ــة البحــث يف التــسجيالت جيعــلتفتقــر إىل الفهرســة ال ــ  الرقمي  مــن اً كــثريستغرقي

احلفــاظ علــى ســجالت املعلومــات غــري الورقيــة وقابليتــها       ضــرورة شــري إىل كمــا أُ. لوقــتا
  .لالستخدام يف ضوء تطور التكنولوجيات

وأُبــدي تأييــد للتــسجيالت الرقميــة الــيت تــوفر ســجالت أصــيلة كاملــة للمناقــشات ال     -٢٤٨
غـري  . حملاضـر املـوجزة    وثائق أخرى، مبـا فيهـا التقـارير وا         ميكن أن توفرها يف الوقت احلاضر أيُّ      

أنه ذكـر أنـه ينبغـي لألمانـة، لكـي يكـون نظـام التـسجيالت الرقميـة مفيـداً، أن تنـشئ لـه آليـة                     
 أسلوب التتـابع الـزمين لعـرض التـسجيالت الرقميـة        نَّوذُكر أيضاً أ  . لألرشفة السليمة والبحث  

سلـسلة، قـد تكـون       العثور على املعلومات األكثر أمهيـة يف         سوف َيصُعب لن يكون كافياً ألنه     
  .طويلة، من الكلمات ذات الصلة

 النوعيـة ال تـزال هـي أفـضل          اجليِّـدة  احملاضـر املـوجزة      دت اللجنـة أنَّ   وبعد املناقشة، أكَّ    -٢٤٩
كاملــة ودقيقــة يف شــكل هــو األيــسر اســتعماالً  " أعمــال حتــضريية"خيــار متــاح للحفــاظ علــى 

ه يلزم النظـر يف حلـول عـصرية ميكـن أن      والحظت اللجنة يف الوقت نفسه أن     . واألكثر موثوقية 
تعاجل املشاكل املوجودة يف إصدار احملاضر املوجزة وتضيف جوانب مفيدة يف استخدام حماضـر              

───────────────── 

  .١٢٩املرجع نفسه، الفقرة  )105(
  .١٣٠املرجع نفسه، الفقرة  )106(
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ومـن مث، قـررت اللجنـة أال تتخلـى عـن حقهـا يف احملاضـر املـوجزة مبقتـضى قـرار                . األونسيترال
لرقمية يف دورتيهـا الـسادسة      ، وأن تطلب مواصلة توفري التسجيالت ا      ٤٩/٢٢١اجلمعية العامة   

ي، إىل جانــب  ، علــى أســاس جتــريب٢٠١٤ و٢٠١٣واألربعــني والــسابعة واألربعــني، يف عــامي 
فقـت اللجنـة علـى أن جتـري يف       واتَّ.  اخلامسة واألربعـني   احملاضر املوجزة مثلما جرى يف الدورة     

ت الرقميــة، وأن ، تقييمــاً لتجربــة اســتخدام التــسجيال٢٠١٤دورهتــا الــسابعة واألربعــني، عــام 
ــة االستعاضـــة عـــن احملاضـــر املـــوجزة      ــرار بـــشأن إمكانيـ ــيم يف اختـــاذ قـ تـــستند إىل ذلـــك التقيـ

وطلبــت اللجنــة إىل األمانــة أن تقــدم إليهــا تقــارير منتظمــة عــن التــدابري . بالتــسجيالت الرقميــة
سجيالت املرتبطــة باســتخدام التــ احملتملــة املتخــذة يف منظومــة األمــم املتحــدة ملعاجلــة املــشاكل   

وطلبـت إىل األمانـة أيـضاً أن ُتقـيِّم إمكانيـة تـوفري تـسجيالت رقميـة يف دورات أفرقـة                      . الرقمية
، يف عـام    م إىل اللجنـة يف دورهتـا الـسابعة واألربعـني          األونسيترال العاملة عند الطلـب، وأن تقـدِّ       

   .بشأن هذه املسألة تقريراً ،٢٠١٤
    

    ٢٠١٥- ٢٠١٤ اإلطار االستراتيجي لفترة السنتني  - جيم  
 ٢٠١٥-٢٠١٤كان معروضاً على اللجنة اإلطار االستراتيجي املقترح لفترة الـسنتني             -٢٥٠

)A/67/6 (prog. 6)( وُدعيــت اللجنــة إىل اســتعراض اخلطــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني ،
مــن ) تنــسيق القــانون التجــاري الــدويل وحتديثــه وتوحيــده تــدرجيياً (٥بــشأن الربنــامج الفرعــي 

 جلنة الربنامج والتنـسيق استعرضـت       وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ   ). الشؤون القانونية  (٦الربنامج  
، ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٩ إىل ٤، املعقــودة مــن اإلطـار املقتــرح يف دورهتــا الثانيــة واخلمـسني  

  .وأنه سيحال إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني
ــة يف إطــار الربنــامج الفرعــي   املــوارد املخصَّــأنَّوأبــديت شــواغل مثارهــا    -٢٥١  ٥صة لألمان

ليــست كافيــة لكــي تــتمكن مــن تلبيــة مــا يــرد مــن البلــدان الناميــة والبلــدان ذات االقتــصادات   
االنتقالية من طلبات متزايدة وعاجلة للحـصول علـى مـساعدة تقنيـة يف جمـال إصـالح القـانون                    

اختاذ خطوات تكفل اإلسراع بتوفري املقدار الـصغري        وحثت اللجنة األمني العام على      . التجاري
  .نسبياً من املوارد اإلضافية الالزمة لتلبية طلب ذي أمهية بالغة يف التنمية

ــةُوشــجَّ  -٢٥٢ ــةَعت اللجن ــة احلاجــة      األمان  علــى مواصــلة استكــشاف خمتلــف الوســائل لتلبي
 هـذا التفـسري     أنَّ  يف هـذا الـصدد     يُرئو. داًاملتزايدة إىل تفسري نصوص األونسيترال تفسرياً موحَّ      

 بعـض الـصكوك املنبثقـة مـن         وذُكـر أنَّ  . د ال غىن عنه لتنفيذ تلـك النـصوص تنفيـذاً فعـاالً            املوحَّ
عمل األونسيترال ينص صراحة على أنـه ينبغـي، لـدى تفـسريها، إيـالء اعتبـار لطابعهـا الـدويل                     

انظــر الفقــرة  ( التجــارة الدوليــةسن النيــة يفولــضرورة تعزيــز االتــساق يف تطبيقهــا ومراعــاة ُحــ
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 عمــل األمانــة املــستمر بــشأن نظــام كــالوت، بــصفته وســيلة        وُرئــي أنَّ. )أعــاله) ب(٢٢٠
وأُبـدي قلـق بـشأن عـدم وجـود مـوارد كافيـة لـدى                . لالمتثال لذلك االقتضاء، هو أمر حيـوي      

لـق، منـها    وذُكـرت ُسـبل حمتملـة لتبديـد ذلـك الق          . األمانة ملواصلة ذلـك العمـل وتوسـيع نطاقـه         
إقامة شراكات مع املؤسسات املهتمة واستكـشاف وسـائل أخـرى خمتلفـة، إىل جانـب التمـاس           

 مـن املستحـسن   كما أحاطت اللجنة علماً بأنَّ .  لألمم املتحدة  موارد إضافية من امليزانية العادية    
 ز على تعزيـز سـبل ووسـائل تـشجيع التوحيـد يف تفـسري              أن ُينشأ داخل أمانتها ُركن ثالث يركّ      

  . ) أعاله١٥٨ إىل ١٤٩انظر أيضا الفقرات  (نصوص األونسيترال
    

    برنامج التمرين الداخلي  - دال  
استذكرت اللجنة مداولتها حول االعتبارات اليت تراعيها األمانـة يف اختيـار املرشـحني        -٢٥٣

ورهتـا   وأُبلغت اللجنة بأنه منـذ تقريـر األمانـة الـشفوي أمـام اللجنـة يف د                 )١٠٧(.للتمرين الداخلي 
 ١١، التحـق بربنـامج التمـرين الـداخلي لـدى األمانـة              ٢٠١١يوليـه   /الرابعة واألربعني، يف متـوز    

 األمانة واجهت أثنـاء تلـك الفتـرة مـشاكل تتعلـق بقيـام               كما أُبلغت اللجنة بأنَّ   . متمرناً جديداً 
، ضـمن  مرشحني من البلدان الناميـة بإلغـاء مترينـهم يف اللحظـة األخـرية، وصـعوبات يف العثـور         

ي، وكـذلك     قائمة املتمرنني، على مرشحني مؤهلني من دول أفريقيا وأمريكا الالتينية والكـاريب           
  .على مرشحني لديهم مهارات يف اللغة العربية

    
    تقييم دور األمانة يف تسهيل عمل اللجنة  - هاء  

مليزانيـة  ، با ٢٠٠٧ عـام    )١٠٨(استذكرت اللجنة أهنا كانت قد أُبلغت يف دورهتا األربعني،          -٢٥٤
عـة مـن األمانـة      ، الـيت تـضمنت يف قائمـة اإلجنـازات املتوقَّ          ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربناجمية لفترة السنتني    

ع هـو   وكـان مقيـاس األداء اخلـاص بـذلك اإلجنـاز املتوقَّـ            ".  يف تسهيل عمل األونسيترال    ةسامهامل"
 درجـات يتـراوح     مة، واملعبَّـر عنـه بدرجـة علـى ُسـلَّم          مدى رضى األونسيترال عن اخلدمات املقدَّ     

م إىل   وكانت اللجنة قد اتفقت علـى أن تقـدّ         )١٠٩(). هي األعلى  ٥مع اعتبار الدرجة     (٥و ١ بني
م عند اختتام الدورة الرابعة واألربعني استبيان بشأن مدى الرضى عـن  األمانة إفادة مرجتعة، وُعمِّ  

───────────────── 

  .٣٣٠ إىل ٣٢٨، الفقرات )A/66/17 (١٧مللحق رقم الدورة السادسة والستون، ااملرجع نفسه،  )107(
  .٢٤٣، اجلزء األول، الفقرة )A/62/17 (١٧الدورة الثانية والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )108(
)109( A/62/6 (sect.8)و Corr.1 ١٩-٨، اجلدول) د.(  
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 رّدت علــى االســتبيان،  ســتة وفــود قــد وأُبلغــت األمانــة بــأنَّ)١١٠(.متــها األمانــةاخلــدمات الــيت قدَّ
  .٤,٨٣وكان متوسط الدرجات 

    
    انتخاب الدول األعضاء يف األونسيترال  -واو  

 ٤انظــر الفقــرة ( مــن الــدول األعــضاء يف اللجنــة  ٣٠ مــدة عــضوية أُبلغــت اللجنــة بــأنَّ  -٢٥٥
. ٢٠١٣سوف تنقضي يف اليوم الـسابق الفتتـاح دورة اللجنـة الـسادسة واألربعـني، عـام                   ) أعاله
ر أن جيـري االنتخـاب ملـلء الـشواغر يف اللجنـة أثنـاء الـدورة                  من املقرَّ  بأنَّاطت اللجنة علماً    وأح

كما أحاطت اللجنة علمـاً بأنـه حيـق للـدول األعـضاء الـيت                )١١١(.السابعة والستني للجمعية العامة   
ن بــة ســتكو مــدة عــضوية الــدول األعــضاء املنتخَ تنتــهي مــدة عــضويتها أن ُيعــاد انتخاهبــا، وبــأنَّ  

  . سنوات ست
    

     املتعلقة بطرائق عمل األونسيترالالوثائق  -زاي  
عـام   )١١٢( األمانة، بناء علـى طلـب اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني،               أُبلغت اللجنة بأنَّ    -٢٥٦
قد حدَّثت موقع األونسيترال الشبكي لضمان إتاحـة مجيـع الوثـائق املتعلقـة بطرائـق عمـل                  ،  ٢٠١١

" نبذة عن األونـسيترال   "يف الباب املعنون    "  العمل أساليب"حة الشبكية املعنونة    األونسيترال يف الصف  
  .من ذلك املوقع

    
    مواعيد االجتماعات املقبلة وأماكن انعقادها -خامساً وعشرين 

، ٢٠٠٣ يف دورهتـا الـسادسة والـثالثني، عـام            أهنـا كانـت قـد اتَّفقـت         اللجنةُ استذكرت  -٢٥٧
دورتـني مـدة    ادة، مرتني يف الـسنة يف       تعيف األحوال امل   العاملة،   تهاأفرقأن جتتمع   ) أ: (على ما يلي  
، عنـد   ألحـد األفرقـة العاملـة   ميكـن ختـصيص وقـت إضـايف    أنـه  ) ب( أسـبوع واحـد؛ و  كل منهما 

 إىل زيـادة يف     لترتيب يؤدِّي هذا ا    لفريق عامل آخر، شريطة أالّ     ةغري املستغلّ صة  االقتضاء، من احل  
 التابعـة   ةات املـؤمترات املخّصـصة حاليـاً لـدورات مجيـع األفرقـة العاملـة الـست                دمخلـ  ة اإلمجالي دةامل

 يقّدمـه  طلـب لوقـت إضـايف     للجنـة أيَّ  أن تـدرس ا    )ج( يف الـسنة؛ و     أسـبوعاً  ١٢، والبالغـة    للجنة
 ١٢ يف الوقـت اإلمجـايل املخـّصص والبـالغ        يـؤدِّي إىل زيـادة      إذا كـان ذلـك      أحد األفرقـة العاملـة      

───────────────── 

  .٣٣١، الفقرة )A/66/17 (١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  )110(
  .)A/67/50(ت لدورة اجلمعية العامة السابعة والستني من جدول األعمال املؤقَّ) ب( ١١١بند ال )111(
  .٢٩٧الفقرة املرجع نفسه،  )112(
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تغـيري  األسـباب الـيت تـستلزم        يقّدم الفريق العامل املعين مسّوغات وجيهة بـشأن          ، على أن  أسبوعاً
   )١١٣(.منط االجتماعات

 بـشأن املـسائل     ٦٦/٢٤٦ من قـرار اجلمعيـة العامـة         ٤٨وأحاطت اللجنة علما بالفقرة       -٢٥٨
عيـة  ، الـيت قـرَّرت فيهـا اجلم       ٢٠١٣-٢٠١٢املتصلة بامليزانية الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني           

زيادة املوارد غري املتعلقة بالوظائف لتوفري التمويل الكايف للخدمات الالزمة لعمـل اللجنـة ملـدة              
  القـرار،  ذلـك يف ضـوء    و. أربعة عشر أسبوعاً واإلبقاء على خطـة التنـاوب بـني فيينـا ونيويـورك              

 ات مـن خـدمات املـؤمتر       أسـبوعاً  ١٢االستمرار يف ختصيص ما جمموعه       ميكن   الحظت اللجنة أنه  
 إذا كانــت مــدة كــل التابعــة للجنــةالجتمــاعني يف الــسنة لكــل فريــق مــن األفرقــة العاملــة الــست 

ه جيـب   ، فإنـ  وإالّ.  أسـبوعني  لـى للجنـة ع  اجتماع أسبوعا واحدا ومل تـزد مـدة الـدورات الـسنوية             
 جلميـــع دورات اللجنـــة وأفرقتـــها العاملـــةخـــالل الفتـــرة احلاليـــة املخصَّـــصة التعـــديالت القيـــام ب
  .أسبوعاً ١٤وعها وجمم

  
  الدورة السادسة واألربعون للجنة  - ألف  

 
ــسادسة           -٢٥٩ ــا ال ــد دورهت ــى عق ــة عل ــاله، وافقــت اللجن ــة أع ــارات املبيَّن ــى ضــوء االعتب عل

 األمانــة أن تنظــر يف تقــصري إىللــب وطُ. ٢٠١٣يوليـه  / متــوز٢٦ إىل ٨واألربعـني يف فيينــا مــن  
  .ر ذلكيّربما ع للدورة  العمل املتوقَّميف حج إذا كان  واحداًمدة الدورة أسبوعاً

  
  دورات األفرقة العاملة  - باء  

 
  دورات األفرقة العاملة املنعقدة بني الدورتني اخلامسة واألربعني     

  والسادسة واألربعني للجنة
 

علــى ضــوء االعتبــارات املبيَّنــة أعــاله، وافقــت اللجنــة علــى اجلــدول الــزمين التــايل            -٢٦٠
  :ا العاملةالجتماعات أفرقته

ــاين    )أ(   ــالتحكيم والتوفيـــق (الفريـــق العامـــل الثـ ــد )املعـــين بـ ــه َيعقـ ــسابعة  دورَتـ الـ
، ودورَتــه الثامنــة واخلمــسني يف ٢٠١٢ أكتــوبر/ األولتــشرين ٥ إىل ١يف فيينــا، مــن واخلمــسني 

  ؛٢٠١٣فرباير / شباط٨ إىل ٤نيويورك، من 

───────────────── 

 .٢٧٥، الفقرة )A/58/17 (١٧لحق رقم ثامنة واخلمسون، املالدورة ال ،املرجع نفسه )113(
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 )ر باالتــصال احلاســويب املباشــتــسوية املنازعــاتاملعــين ب(الفريــق العامــل الثالــث   )ب(  
، ودورَتـه  ٢٠١٢نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٩ إىل   ٥يف فيينـا، مـن      الـسادسة والعـشرين      دورَتـه    َيعقد

  ؛٢٠١٣مايو / أيار٢٤ إىل ٢٠السابعة والعشرين يف نيويورك، من 
ــع    )ج(   ــق العامــل الراب ــة (الفري ــسادسة   )املعــين بالتجــارة اإللكتروني ــه ال َيعقــد دورَت
، ودورَتـه   ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٩ يف فيينا، من     واألربعني

  ؛٢٠١٣مايو / أيار١٧ إىل ١٣السابعة واألربعني يف نيويورك، من 
 نياألربعـ َيعقـد دورَتـه الثانيـة و      )بقانون اإلعـسار  املعين  (الفريق العامل اخلامس      )د(  

، ودورَتـه الثالثـة واألربعـني يف نيويـورك،          ٢٠١٢مرب  نـوف / تشرين الثـاين   ٣٠ إىل   ٢٦ ، من فيينايف  
  ؛٢٠١٣أبريل / نيسان١٩ إىل ١٥من 

 الثانيـة والعـشرين    َيعقد دورَته  )املعين باملصاحل الضمانية  (الفريق العامل السادس      )ه(  
، ودورَتـه الثالثـة والعـشرين يف نيويــورك،    ٢٠١٢ديــسمرب / كـانون األول ١٤ إىل ١٠ ، مـن فيينـا يف 
  .٢٠١٣أبريل / نيسان١٢ إىل ٨من 
ل اجلــدول الــزمين الجتماعــات األفرقــة العاملــة تبعــا  أن تعــدِّبــاللجنــة لألمانــة وأذنــت   -٢٦١

 اجلـدولَ الـشبكي    األونـسيترال   األمانة أن تنـشر يف موقـع       إىلوطُـُلب  . الحتياجات هذه األفرقة  
  .اعاتد مواعيد االجتمالزمين النهائي الجتماعات األفرقة العاملة حاملا تتأكّ

  
  وقت إضايف    

 
ــا مــن     -٢٦٢ ــة بــشأن عقــد دورة يف فيين ديــسمرب / كــانون األول٧ إىل ٣اتُّخــذت ترتيبــات مؤقَّت
وميكن اسـتخدام ذلـك الوقـت للوفـاء         . ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٥ إىل   ١١ ويف نيويورك من     ٢٠١٢

  .، رهنا بالتشاور يف ذلك مع الدولة ندوباحلاجة إىل عقد
  

   بعد انعقاد الدورة السادسة واألربعني للجنة٢٠١٣املة يف عام دورات األفرقة الع    
 

اتُّخـذت لعقـد اجتماعـات األفرقـة العاملـة يف عـام             قد    مؤقَّتة  ترتيبات  أنَّ الحظت اللجنةُ   -٢٦٣
دورهتـــا الـــسادسة وافقـــة اللجنـــة يف رهنـــا مب ، واألربعـــنيالـــسادسة بعـــد انعقـــاد دورهتـــا ٢٠١٣

  :واألربعني
 َيعقد دورَته الثانية والعـشرين يف فيينـا،         )املعين باالشتراء  (ل األول الفريق العام   )أ(  

 ؛٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧ إىل ٢٣من 
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ــُق العامـــل الثـــاين    )ب(   ــالتحكيم والتوفيـــق (الفريـ ــعة  ) املعـــين بـ ــه التاسـ َيعقـــد دورَتـ
  ؛٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠ إىل ١٦واخلمسني يف فيينا، من 

 َيعقـد ) عين بتسوية املنازعات باالتصال احلاسـويب املباشـر       امل(الفريُق العامل الثالث      )ح(  
 ؛٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١١ إىل ٧دورَته الثامنة والعشرين يف فيينا، من 

َيعقـــد دورَتـــه الثامنـــة ) املعـــين بالتجـــارة اإللكترونيـــة(الفريـــُق العامـــل الرابـــع   )د(  
  ؛٢٠١٣أكتوبر /ول تشرين األ٤سبتمرب إىل / أيلول٣٠واألربعني يف فيينا، من 

َيعقد دورَته الرابعـة واألربعـني      ) املعين بقانون اإلعسار  (الفريُق العامل اخلامس      )ه(  
  ؛٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢٠ إىل ١٦يف فيينا، من 

َيعقـــد دورَتـــه الرابعـــة ) املعـــين باملـــصاحل الـــضمانية(الفريـــُق العامـــل الـــسادس   )و(  
  .٢٠١٣نوفمرب /رين الثاين تش٢٩ إىل ٢٥والعشرين يف فيينا، من 
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    األولاملرفق 

ة فيما مَّتوصيات ملساعدة مؤسسات التحكيم وغريها من اهليئات املهت    
حة قَّها املنخيص التحكيم مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم، بصيغت

      ٢٠١٠يف عام 
    مقدِّمة  -ألف  

    ٢٠١٠حة يف عام قَّقواعد األونسيترال للتحكيم بصيغتها املن  - ١  
خدمت يف تـسوية   واسـتُ )١(١٩٧٦مدت قواعد األونـسيترال للتحكـيم بدايـة يف عـام            اعُت  -١

طائفة واسـعة مـن املنازعـات، مبـا فيهـا املنازعـات بـني األطـراف التجاريـة يف القطـاع اخلـاص يف             
، واملنازعـات التجاريـة الـيت تـديرها مؤسـسات           التحكـيم احلاالت اليت ال تتدخل فيها مؤسـسات        

  هـذه القواعـد تعـدّ     نَّ بأ قّروقد أُ . املنازعات بني املستثمرين والدول وبني دولة وأخرى      التحكيم و 
كمـا أهنـا أسـهمت    . أحد أكثر الصكوك الدولية ذات الطبيعة التعاقديـة جناحـاً يف جمـال التحكـيم        

  .بقوة يف تطوير أنشطة التحكيم للعديد من مؤسسات التحكيم يف مجيع أرجاء العامل
ــد   -٢ ــسيترال للتحكــيم حــتُنقِّوق ــام  قواعــد األون ــق  )٢(٢٠١٠ يف عــام ١٩٧٦ لع لتتواف

 علـى  الـتغريات الـيت طـرأت        وملراعـاة  ة الدوليـ  ةبصورة أفضل مـع املمارسـات احلاليـة يف التجـار          
وكــان الغــرض مــن تنقيحهــا هــو تعزيــز . ممارســات التحكــيم علــى مــدى الــثالثني ســنة املاضــية

دون تغـيري اهليكـل األصـلي      ١٩٧٦ال للتحكـيم لعـام      قواعد األونسيتر كفاءة التحكيم مبقتضى    
 بـصيغتها   وقد أصبحت قواعـد األونـسيترال للتحكـيم       . لنص القواعد وروحه وأسلوب صياغته    

  .٢٠١٠أغسطس / آب١٥ نافذة اعتباراً من ٢٠١٠املنقَّحة يف عام 
    

    ٦٥/٢٢قرار اجلمعية العامة   - ٢  
 باسـتخدام قواعـد     ٦٥/٢٢ قرارهـا    ، أوصت اجلمعية العامة مـن خـالل       ٢٠١٠يف عام     -٣

يف تسوية املنازعات اليت تنـشأ يف سـياق          ٢٠١٠بصيغتها املنقَّحة يف عام     األونسيترال للتحكيم   
تنقـيح  " نَّ اقتناعهـا بـأ    إىلواستندت اجلمعية العامة يف هذه التوصـية        . العالقات التجارية الدولية  

ــة لــدى البلــدان علــى اخــتال    ــة  قواعــد التحكــيم بطريقــة مقبول ــة واالجتماعي ف نظمهــا القانوني
───────────────── 

  .٥٧، الفقرة )A/31/17 (١٧ العامة، الدورة احلادية والثالثون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية  )1(  
  .، واملرفق األول١٨٧ إىل ١٣، الفقرات )A/65/17 (١٧، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه  )2(  
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واالقتصادية ميكن أن يسهم كثريا يف هتيئة عالقات اقتصادية دولية متوائمة ويف اسـتمرار تعزيـز      
  ."سيادة القانون

 ميكــن أن يتوقــع منــه أن املــنقَّحالــنص "قــرار إىل أنَّ ذلــك الوأشــارت اجلمعيــة العامــة يف   -٤
 منـسق لتـسوية املنازعـات التجاريـة الدوليـة بعدالـة       يساهم مسامهة كـبرية يف إرسـاء إطـار قـانوين         

  ".وكفاءة
    

    الغرض من التوصيات   - ٣  
لالطـــالع علـــى (. تتعلـــق هـــذه التوصـــيات باســـتخدام قواعـــد األونـــسيترال للتحكـــيم    -٥

توصـيات ملـساعدة    "، انظـر    ١٩٧٦التوصيات بشأن استخدام قواعد األونسيترال للتحكـيم لعـام          
مبقتـضى قواعـد األونـسيترال      التحكـيم   خيص  فيما  املهتمة  اهليئات  من  غريها  مؤسسات التحكيم و  

ــام      )٣("للتحكــيم ــسيترال يف ع ــة األون ــسة عــشرة للجن ــدورة اخلام ــيت اعتمــدت يف ال ). ١٩٨٢ ال
اهليئات املهتمـة  غريها من   مساعدة مؤسسات التحكيم و   توعية و والغرض من هذه التوصيات هو      

  . أدناه٦ يف الفقرة على النحو املبيَّن  للتحكيم األونسيترالاليت تزمع استخدام قواعد
    

    اهليئات املهتمةغريها من تباين االستخدامات من جانب مؤسسات التحكيم و  - ٤  
استخدمت قواعد األونسيترال للتحكيم بالطرائق املتباينة التالية من جانـب مؤسـسات              -٦

  :ة والرابطات التجارية، مبا يف ذلك غرف التجاراهليئات املهتمةغريها من التحكيم و
كنمـوذج لـصوغ    قواعـد األونـسيترال للتحكـيم       استخدمت بعض املؤسسات      )أ(  

 هذه القواعد كقواعـد منوذجيـة   هباوتتباين الدرجة اليت استخدمت . قواعد التحكيم اخلاصة هبا   
  ؛) أدناهباءانظر الباب (هلا إىل االعتماد الكلي من هذه القواعد من االستلهام 

إدارة املنازعات مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكـيم،     بعض املؤسسات   تعرض    )ب(  
  ؛) أدناهجيمانظر الباب ( القواعد مبقتضىأو تقدمي خدمات إدارية يف عمليات حتكيم خمّصصة 

 )أن يعمـل باعتبـاره    (تعمل باعتبارها   أن  ) أو شخص ما  (قد يطلب من مؤسسة ما        )ج(  
  ). أدناهدالانظر الباب (اعد األونسيترال للتحكيم سلطة التعيني، وفقاً ملا تنص عليه قو

    

───────────────── 

  . ، املرفق األول)A/37/17 (١٧الدورة السابعة والثالثون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )3(  
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  اعتماد قواعد األونسيترال للتحكيم بوصفها القواعد املؤسسية   - باء  
     اهليئات املهتمة غريها منملؤسسات التحكيم أو

    مناشدة لعدم تغيري فحوى قواعد األونسيترال للتحكيم  - ١  
، أن تنظر يف اختـاذ      تنقيحهاؤسسية أو عند     املؤسسات تود، عند إعداد قواعدها امل      علَّل  -٧

 وينبغي للمؤسـسة الـيت تعـزم علـى اختـاذ تلـك القواعـد             )٤(.منوذجاًقواعد األونسيترال للتحكيم    
 عندئـذ نـص قواعـد األونـسيترال         حتـذو تلـك القواعـد      أن تراعي توقعات األطراف بـأن        منوذجاً

  .حذواً أميناًللتحكيم 
باعـاً وثيقـاً إمهـال      باع فحوى قواعد األونـسيترال للتحكـيم اتّ       وال تعين هذه املناشدة باتّ      -٨

فاملؤســسات الــيت تعتمــد . اهليكــل التنظيمــي اخلــاص مبؤســسة مــا أو إمهــال احتياجاهتــا اخلاصــة  
قواعد األونسيترال للتحكيم كقواعد مؤسسية هلا ستحتاج بالتأكيـد إىل إضـافة أحكـام معينـة،         

وعالوة على ذلك، ينبغـي مراعـاة التعـديالت         . تعابكأحكام اخلدمات اإلدارية أو جداول األ     
 مـن أحكـام قواعـد األونـسيترال للتحكـيم، وفقـاً ملـا يـرد يف                  حفنـة قليلـة   الرمسية اليت تؤثر علـى      

  . أدناه١٧ إىل ٩الفقرات من 
  

    عرض التعديالت  - ٢  
  شرح موجز  )أ(  

القواعــد ؤســسة قواعــد األونــسيترال للتحكــيم كنمــوذج يف صــوغ   املإذا اســتخدمت   -٩
املؤسسية اخلاصة هبا، قـد يفيـدها النظـر يف اإلشـارة إىل احلـاالت الـيت حتيـد فيهـا قواعـدها عـن                         

فقـد تفيـد تلـك اإلشـارات القـراء واملـستخدمني احملـتملني الـذين                . قواعد األونسيترال للتحكيم  
  .سيضطرون يف غياب مثل تلك اإلشارات إىل إجراء حتليل مقارن حبثاً عن أوجه التباين

وقد تود املؤسسة أن تدرج نصاً، علـى شـكل مقدمـة مـثالً، تـشري فيـه إىل التعـديالت                       -١٠
 كمــا )٥(. علــى القواعــد املؤســسية مقارنــة بقواعــد األونــسيترال للتحكــيم أُدخلــتاحملــددة الــيت 

───────────────── 

القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل اليت دخلت حيز النفاذ حتكيم مركز انظر، على سبيل املثال، قواعد   )4(  
بصيغتها (التحكيم  أو قواعد ،)www.crcica.org.eg : التايليف املوقعاملتاحة و( ٢٠١١مارس / آذار١يف 

 :يف املوقع التايلاملتاحة و( للتحكيم قليميإل كواالملبور ااخلاصة مبركز) ٢٠١٠ يف عام املنقَّحة
www.klrca.org. my.(  

 القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل، اليت دخلت حتكيم مركز مقدمة قواعد على سبيل املثال، تنصُّ  )5(  
دة ونسيترال اجلديحتكيم األإىل قواعد ... تستند  " هذه القواعد، على أن٢٠١١َّمارس / آذار١حيز النفاذ يف 

مؤسسة حتكيمية ك دور املركز اقتضاها أساساً تعديالت طفيفة  بعض، مع٢٠١٠ عام املعدَّلةصيغتها يف 
بصيغتها املنقَّحة يف عام (قليمي للتحكيم إل كواالملبور االتحكيم اخلاصة مبركزوتنص قواعد . " تعينيوسلطة
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 وقـد يكـون مـن       )٦(.ميكن إدراج اإلشارات إىل تلك التعديالت يف هناية نص القواعد املؤسسية          
  )٧(.اً إرفاق القواعد املؤسسية بشرح موجز لدواعي التعديالتاملستصوب أيض

  
  تاريخ النفاذ  )ب(  

 مـن قواعـد األونـسيترال للتحكـيم تـاريخ بـدء نفـاذ تلـك                ١ مـن املـادة      ٢حتدد الفقـرة      -١١
وبطبيعة احلال، سيكون للقواعد املؤسسية املـستندة إىل قواعـد األونـسيترال للتحكـيم       . القواعد

أن يـشار يف قواعـد التحكـيم إىل       بـ ، ألغـراض التـيقن القـانوين،        ويوصـى . اتاريخ نفاذ خاص هبـ    
  .تاريخ نفاذ القواعد حبيث يعلم الطرفان النسخة املنطبقة من القواعد

  
  قناة التخاطب  )ج(  

 تـشكيل   قبـل  األطـراف عندما تدير مؤسسة ما قضية ما، عـادة مـا يـتم التخاطـب بـني                   -١٢
 مـن قواعـد   ٤ و٣ومن مث، يستحـسن تكييـف املـادتني      . هيئة التحكيم عن طريق تلك املؤسسة     

فعلى سبيل املثـال، فيمـا   . األونسيترال للتحكيم املتعلقتني باخلطابات قبل تشكيل هيئة التحكيم   
  ،٣ من املادة ١يتعلق بالفقرة 

 مـن   ١إذا كانت اخلطابات ترسل عـن طريـق املؤسـسة، ميكـن تعـديل الفقـرة                   )أ(  
  : على النحو التايل٣املادة 

ُيـَسمَّى فيمـا يلـي    (ُيرِسلُ الطـرُف الـذي ُيبـادُر بـاللجوء إىل التحكـيم              -١    
.  إشـعاراً بـالتحكيم    ]اسـم املؤسـسة   [، إىل   )، سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر      "املُدَِّعي"
ــالتحكيم إىل الطــرف اآلخــر   ]اســم املؤســسة [ُترســل و ــسمَّى فيمــا يلــي  ( اإلشــعار ب ُي
  ].فوراً] [مربر له دون تأخري ال) [ طرفاً واحدا أم أكثر، سواء أكان"املُدََّعى عليه"

───────────────── 

لقواعد بصيغتها املعدَّلة وفقا لتحكيم قواعد األونسيترال لل" على أنَّ قواعد املؤسسة للتحكيم هي) ٢٠١٠
  ".املبيَّنة أدناه

القواعد االختيارية للمحكمة الدائمة للتحكيم بشأن التحكيم بني منظمات دولية وأطراف "انظر، على سبيل املثال،   )6(  
يم لعام وهي تستند إىل نسخة قواعد األونسيترال للتحك (١٩٩٦يوليه / متوز١ اليت دخلت حيز النفاذ يف ،"خاصة
  .www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=201: التايل، وهي متاحة على املوقع )١٩٧٦

القواعد االختيارية للمحكمة الدائمة للتحكيم بشأن التحكيم يف املنازعات بني "على سبيل املثال، ترد يف نص   )7(  
: واملتاحة يف املوقع التايل(، ١٩٩٣يوليه / متوز٦، اليت دخلت حيز النفاذ يف "طرفني أحدمها فقط دولة

www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=194(،تستند هذه القواعد إىل قواعد األونسيترال : " املالحظة التالية
 وظائف األمني العام واملكتب الدويل للمحكمة تعديالت تبيِّن: ، مع التعديالت التالية]١٩٧٦[للتحكيم لعام 

  .."..)إضافة (٤، الفقرة ١املادة : الدائمة للتحكيم
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  : على النحو التايلأو
ُيــَسمَّى فيمــا يلــي (ُيقــدم الطــرُف الــذي ُيبــادُر بــاللجوء إىل التحكــيم   -١    

، ]اسـم املؤسـسة   [، إشـعاراً بـالتحكيم إىل       )، سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر      "املُدَِّعي"
ُيـَسمَّى فيمـا يلـي      (ذلك اإلشعار إىل الطـرف اآلخـر         اليت ترسل    ]اسم املؤسسة [ترسل  

  )٨().، سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر"املُدََّعى عليه"
 مــن ١إذا كانــت املؤســسة تتلقــى نــسخاً مــن اخلطابــات، ميكــن إبقــاء الفقــرة    )ب(  

  : دون تغيري وإضافة احلكم التايل٣املادة 
 مـن قواعـد األونـسيترال       ٤ و ٣ادتني  ترسل نسخة من مجيع الوثائق املرسلة مبقتضى املـ          

ســواء أكــان  (بــالتزامن مــع إرســاهلا إىل الطــرف اآلخــر] اســم املؤســسة[للتحكــيم إىل 
  )٩(. أو بعد ذلك فوراً)طرفاً واحدا أم أكثر

وملعاجلــة مــسألة اخلطابــات بعــد تــشكيل هيئــة التحكــيم، ميكــن للمؤســسة انتقــاء أحــد   -١٣
  :اخليارين التاليني

 كل مادة من قواعد األونسيترال للتحكيم الـيت تـشري إىل اخلطابـات؛              إما تعديل   )أ(  
، ١٧؛ واملــادة ٢، الفقــرة ١٣؛ واملــادة ١١؛ واملــادة ٥املــادة : أي تعــديل املــواد التاليــة حتديــداً 

؛ ٤ و٣ و١، الفقـرات  ٢٩؛ واملـادة    ١، الفقـرة    ٢١؛  واملـادة     ١، الفقـرة    ٢٠؛ واملادة   ٤الفقرة  
 الفقرتـان ،  ٣٨؛ واملـادة    ١، الفقـرة    ٣٧؛ واملـادة    ٣، الفقـرة    ٣٦ واملـادة    ؛٦، الفقرة   ٣٤واملادة  

  ؛٤ و٣ الفقرتان، ٤١؛ واملادة ١، الفقرة ٣٩؛ واملادة ٢ و١
  :نصاً على غرار ما يليمن قواعد األونسيترال للتحكيم  ١٧أو تضمني املادة   )ب(  
  :اري مجيع اخلطابات املتعلقة باإلشعقِّرت املؤسسة تلرَّإذا ق  ‘١‘  
] اسـم املؤسـسة  [ طـرف إىل هيئـة التحكـيم إىل     ُتقّدم مجيع اخلطابات املوجهة مـن أيِّ      "  

مل  ، مـا  )سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر      (لغرض إشعار هيئة التحكيم والطرف اآلخر     
وتقدم مجيع اخلطابات املوجهة من هيئـة التحكـيم         . تسمح هيئة التحكيم خبالف ذلك    

───────────────── 

اليت  ، القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويلمركزحتكيم تبع، على سبيل املثال، يف قواعد هذا هو النهج امل  )8(  
  .٢٠١١مارس / آذار١دخلت حيز النفاذ يف 

التحكيم اخلاصة  من قواعد ٢ القاعدة  من١ الفقرة هنج مشابه يفاّتباع ميكن، على سبيل املثال، مالحظة   )9(  
  .)٢٠١٠ يف عام املنقَّحةبصيغتها  (قليمي للتحكيمإلمبركز كواالملبور ا
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سـواء أكـان طرفــاً    (لغـرض إشــعار الطـرف اآلخـر   ] ؤسـسة اسـم امل [ طـرف إىل  إىل أيِّ
  )١٠(؛.")واحدا أم أكثر

  :ي نسخ عن مجيع اخلطابات للعلم فقطقِّرت املؤسسة تلرَّإذا قأو،   ‘٢‘  
 طـرف إىل  ترسل أيضاً نـسخة عـن مجيـع اخلطابـات املتبادلـة بـني هيئـة التحكـيم وأيِّ             "  

  ."لكمل تسمح هيئة التحكيم خبالف ذ ، ما]اسم املؤسسة[
وحتقيقاً للكفاءة اإلجرائية، قد يكون من املناسب للمؤسـسة أن تنظـر فيمـا إذا كانـت                   -١٤

وإذا طبقـت املؤسـسة     .  تـشكيل هيئـة التحكـيم      بعـد ستطلب عدم تلقي نسخ من اخلطابات إال        
 من املستحسن اإلشارة إىل تلقي النسخ بطريقـة حمايـدة تكنولوجيـاً لكـي               كانذلك االشتراط،   

 تلقــي النــسخ مــن اخلطابــات اشــتراطوقــد يــؤدي . تكنولوجيــات جديــدة ومتطــورةال ُتــستثىن 
  .باستخدام تكنولوجيات جديدة إىل احلد من تكاليف املؤسسة، وهو أمر مرغوب فيه

    
    باسم املؤسسة" سلطة التعيني"االستعاضة عن اإلشارة إىل   )د(  

 لــصوغ قواعــدها  عنــدما تــستخدم املؤســسة قواعــد األونــسيترال للتحكــيم كنمــوذج        -١٥
، ومـن مث،  قواعدالاملؤسسية، تضطلع املؤسسة دائماً بالوظائف املسندة إىل سلطة التعيني مبقتضى           

  :ينبغي هلا تعديل األحكام ذات الصلة من تلك القواعد على النحو التايل
ــادة   )أ(   ــرة ٣امل ــادة )أ (٤، الفق ــرة ٤؛ وامل ــادة )ب (٢، الفق ــرات مــن  ٦؛ وامل    ١، الفق

  ؛٦ من املادة ٥وينبغي حذف اإلشارة إىل سلطة التعيني الواردة يف الفقرة ؛ ٤إىل 
باســم املؤســسة يف األحكــام  " ســلطة التعــيني"ميكــن االستعاضــة عــن مــصطلح    )ب(  
؛ واملـادة   ٢ و ١، الفقرتـان    ٨؛ واملـادة    ٢، الفقـرة    ٧؛ واملادة   ٧ إىل   ٥، الفقرات   ٦املادة  : التالية
؛ ٢، الفقــرة ١٤؛ واملــادة ٤، الفقــرة ١٣؛ واملــادة ٣، الفقــرة ١٠؛ واملــادة ٣ و٢، الفقرتــان ٩

ــادة  ــادة ١٦واملـ ــرة ٤٣؛ واملـ ــادة ٣، الفقـ ــرات ٤١؛ واملـ ــدت  ٤ إىل ٢، الفقـ ــال اعتمـ ، يف حـ
وكخيـار آخـر، ميكـن      . مؤسسة التحكيم آلية املراجعة إىل احلد املتوافق مع قواعـدها املؤسـسية           

التعــيني ينبغــي أن تفهــم علــى أهنــا إشــارة إىل      إضــافة قاعــدة توضــح أنَّ اإلشــارة إىل ســلطة     
بوظــائف ] اســم املؤســسة[تــضطلع : "املؤســسة، وميكــن لنــصها أن يكــون علــى غــرار مــا يلــي 

  ".سلطة التعيني مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم

───────────────── 

 القاهرة اإلقليمي مركز من قواعد حتكيم ١٧املادة  من ٥الفقرة درج حكم مشابه يف على سبيل املثال، أُ  )10( 
  .٢٠١١مارس / آذار١اليت دخلت حيز النفاذ يف و، للتحكيم التجاري الدويل
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 ،شرحتُـ وظائف سـلطة التعـيني، يستحـسن أن         هيئة تابعة للمؤسسة تؤدي     وإذا كانت     -١٦
وحتقيقـاً  .  تلك اهليئـة وإجـراءات تعـيني أعـضائها، إذا كـان ذلـك مناسـباً                ةُيبتركمثالً،  يف مرفق   

لليقني، قد حيُسن باملؤسسة أن توضح ما إذا كانت اإلشارة إىل اهليئة يقصد هبا الوظيفة ولـيس                 
  ).االضطالع مبهامه فإذا غاب الشخص، أمكن لنائبه(الشخص عينه 

    
    األتعاب وجدوهلا  )ه(  

ؤسسة قواعـد األونـسيترال للتحكـيم كقواعـد مؤسـسية           امليت تعتمد فيها    يف احلاالت ال    -١٧
  :خاصة هبا
  )١١(؛٤٠املادة من ) و(٢الفقرة ال تنطبق أحكام   )أ(  
 مــن ٤١ ملــا تــنص عليــه املــادة وفقــاً املؤســسة آليــة ملراجعــة األتعــاب نمِّضُتــقــد   )ب(  
  )١٢(.)بعد تكييفها مع احتياجاهتا(القواعد 

    
 تدير التحكيم مبقتضىاهليئات املهتمة اليت غريها من حكيم ومؤسسات الت  - جيم  

    قواعد األونسيترال للتحكيم أو تقدم بعض اخلدمات اإلدارية
ــذي ح  نَّإ  -١٨ ــاييس النجــاح ال ــث     قَّ أحــد مق ــن حي ــسيترال للتحكــيم، م ــد األون ــه قواع قت

ة واسـعة مـن     قـدرهتا علـى تلبيـة احتياجـات األطـراف يف طائفـ            إثبـات   تطبيقها الواسع النطـاق و    
 املـستقلة  عـدد املؤسـسات  الثقافات القانونية وأنواع خمتلفـة مـن املنازعـات، قـد َتمثَّـل يف كثـرة         

ــسيترال       ــضى قواعــد األون ــات حتكــيم مبقت ــت عــن اســتعدادها إلدارة عملي ــيت أعلن   للتحكــيمال
وقــد اعتمــد . إىل جانــب إدارهتــا إلجــراءات مبقتــضى قواعــدها اخلاصــة ) وقامــت فعــال بــذلك(

 إدارة عمليــات حتكــيم  تكفــل هلــا أن تعــرض تــويل  مؤســسات التحكــيم قواعــد إجرائيــة بعــض
ــ كمــا جلــأت أطــراف إىل مؤســسات لتل )١٣(.مبقتــضى قواعــد األونــسيترال للتحكــيم  ي بعــض قِّ

───────────────── 

من أجل احلالة اليت ال تعمل فيها  ٤٠ من املادة) و(٢الفقرة  على ي أنه ميكن أليِّ مؤسسة حتكيم أن تبقغري  )11( 
 من قواعد التحكيم لعام ٤٣من املادة ) ج(٢تنص الفقرة فعلى سبيل املثال، . تلك املؤسسة كسلطة تعيني

واملستندة إىل ) ٢٠١٢مايو / أيار١اليت دخلت حيز النفاذ يف ( ملركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم ٢٠١٢
نفقات لسلطة التعيني يف  وأأتعاب : "، على ما يلي٢٠١٠ يف عام املنقَّحةقواعد األونسيترال للتحكيم بصيغتها 

   ."تعينيال ليكون سلطة املركز اختيار عدم ةحال
ىل قواعد األونسيترال إكيم مد هذا النهج يف مركز قربص للتحكيم والوساطة الذي استند يف قواعده للتحاعُت  )12( 

  .للتحكيم
إنه  )www.pca-cpa.org ( احملكمة الدائمة للتحكيم يف الهاي على موقعها الشبكياملثال تقولعلى سبيل   )13( 

 العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بشأن حتديد سلطات التعيني، فإنه األمنيضطلع به يعالوة على الدور الذي "
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 ةًإجــراءات التحكــيم إداربــدالً مــن تكليــف مؤســسة التحكــيم مبهمــة إدارة اخلــدمات اإلداريــة 
  )١٤(.ةًكامل
 مؤســسة مهتمــة علــى حظــات واالقتراحــات التاليــة هـو مــساعدة أيِّ واهلـدف مــن املال   -١٩

اختاذ التدابري التنظيمية الالزمة وعلى وضع اإلجراءات اإلدارية املناسـبة الـيت تتوافـق مـع قواعـد                  
قواعـد أو   الاألونسيترال للتحكيم عندما تتوىل تلك املؤسسة اإلدارة الكاملة لقضية ما مبقتـضى             

ومـن اجلـدير    . قواعـد الض اخلدمات اإلدارية املتعلقة بالتحكيم مبقتـضى        تكتفي بتقدمي بع  عندما  
بـصيغتها  بالذكر أنَّ املؤسسات، أثناء تقـدميها خلـدمات مبقتـضى قواعـد األونـسيترال للتحكـيم                 

، تواصــل أيــضاً تقــدمي خــدمات مبقتــضى قواعــد األونــسيترال للتحكــيم ٢٠١٠عــام املنقَّحــة يف 
  )١٥(.١٩٧٦لعام 

───────────────── 

كما تقدم .  قواعد األونسيترال للتحكيم، عندما يتفق طرفا املنازعة على ذلكعمل كسلطة تعيني مبقتضىي
 لعمليات التحكيم اليت جترى مبقتضى قواعد األونسيترال كامالاحملكمة الدائمة للتحكيم دعماً إدارياً 

ورة أهنا تعمل بص" إىل )www.lcia.org ( وتشري هيئة لندن للتحكيم الدويل يف موقعها الشبكي."للتحكيم
. منتظمة كسلطة تعيني وكجهة إدارة لعمليات التحكيم اليت جترى مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم

وصى األطراف باعتمادها هلذه األغراض؛ ونطاق ولالطالع على املزيد من املعلومات، انظر البنود اليت ُت
لتحكيم الدويل لقاء تلك اخلدمات اخلدمات اإلدارية املعروضة؛ وتفاصيل النفقات اليت تفرضها هيئة لندن ل

وانظر أيضاً قواعد األونسيترال للتحكيم اليت تديرها هيئة التحكيم األملانية ". متاحة عند طلبها من أمانة اهليئة
القواعد اإلجرائية واإلدارية للتحكيم مبقتضى قواعد " وانظر ؛)www.dis-arb.de: تاحة على املوقع الشبكيوامل(

بصيغتها املعدَّلة اليت دخلت حيز النفاذ يف اليت أعدهتا رابطة التحكيم التجاري اليابانية، " كيماألونسيترال للتح
إجراءات مركز هونغ كونغ " و؛)www.jcaa.or.jp: تاحة على املوقع الشبكياملو( ٢٠٠٩يوليه / متوز١

 ٢٠٠٥مايو / أيار٣١يف اليت اعُتمدت ودخلت حيز النفاذ " للتحكيم الدويل اخلاصة بإدارة التحكيم الدويل
حىت تاريخ إعداد هذه التوصيات، تستند القواعد اإلجرائية  (؛)www.hkiac.org: املتاحة على املوقع الشبكيو(

واإلدارية للتحكيم مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم اليت أعدهتا رابطة التحكيم التجاري اليابانية وكذلك 
ويل اخلاصة بإدارة التحكيم الدويل إىل قواعد األونسيترال للتحكيم إجراءات مركز هونغ كونغ للتحكيم الد

  ).١٩٧٦لعام 
" إجراءاته اخلاصة بإدارة التحكيم الدويل"على سبيل املثال، اعتمد مركز هونغ كونغ للتحكيم الدويل   )14( 

ضى قواعد  مبقتما مينع الطرفني املتنازعني يف هذه اإلجراءات ليس" واليت تنص يف مقدمتها على أنَّ
يا مركز هونغ كونغ للتحكيم الدويل كسلطة تعيني، وال من أن يطلبا األونسيترال للتحكيم من أن يسّم

ر تسمية وال تفّس. بعض اخلدمات اإلدارية منه دون إخضاع التحكيم لألحكام الواردة يف اإلجراءات
 وال الطلب املقدم من مركز هونغ كونغ للتحكيم الدويل كسلطة تعيني مبقتضى قواعد األونسيترال

على أنَّ أيا من تلك طرفني أو من هيئة التحكيم للحصول على مساعدة إدارية حمددة ومنفردة من املركز 
ويف . ءاتا مديراً للتحكيم وفقاً ملا هو مبني يف هذه اإلجرالتسمية أو ذلك الطلب يعين تسمية املركز

التحكيم على أنه تسمية للمركز كسلطة تعيني وكمدير املقابل، يفسر الطلب املقدم إىل املركز إلدارة 
  ".، ما مل حيدَّد خالف ذلكللتحكيم وفقاً هلذه اإلجراءات

  استوكهومليفتجارة الالتابع لغرفة   التحكيملالطالع على مثال عن ذلك، انظر اخلدمات اليت قدمها معهد  )15( 
  .)www.sccinstitute.com (مبقتضى صيغيت قواعد األونسيترال للتحكيم
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    ت اإلدارية املتوافقة مع قواعد األونسيترال للتحكيماإلجراءا  - ١  

ــار         -٢٠ ــويل االعتب ــي للمؤســسات أن ت ــة، ينبغ ــد وضــع اإلجــراءات أو القواعــد اإلداري عن
 علــى إجــراء التحكــيم اتفقــتومبــا أنَّ األطــراف يف هــذه القــضايا . الواجــب ملــصاحل األطــراف

توقعـاهتم بقواعــد إداريـة تتنــاقض مــع   مبقتـضى قواعــد األونـسيترال للتحكــيم، فينبغـي أال حتــبط    
والتعديالت اليت جيب إدخاهلا على قواعد األونـسيترال للتحكـيم          . قواعد األونسيترال للتحكيم  

ؤسسة من إدارة عملية التحكيم مبقتضاها هي تعديالت طفيفـة ومـشاهبة للتعـديالت              امللتمكني  
ملؤسـسة اخلـدمات اإلداريـة      ويستحسن أن توضح ا   .  أعاله ١٧ إىل   ٩ يف الفقرات من     املذكورة

  :اليت ستوفرها بإحدى الطريقتني التاليتني
  إما بإدراج تلك اخلدمات يف قائمة؛  )أ(  

 األطـراف ُيـسلِّط الـضوَء علـى       أو بتقدمي نص لقواعد األونسيترال للتحكـيم إىل           )ب(    
يف التعديالت الـيت أدخلتـها علـى تلـك القواعـد مـن أجـل إدارة إجـراءات التحكـيم حـصرياً؛ و           

" ]اسـم املؤسـسة   [تـديرها   " قواعـد األونـسيترال للتحكـيم        نَّشار إىل أ  أن يُـ  ب يوصىهذه احلالة،   
ــيم األصـــلية           ــد وقواعـــد التحكـ ــذه القواعـ ــاين بـــني هـ ــود تبـ ــر املـــستخدم بوجـ ــث ُيخطـ حبيـ

  )١٦(.لألونسيترال
  :وصى مبا يليكما ُي  -٢١

ســلطة التعــيني  اإلجــراءات اإلداريــة للمؤســسة بوضــوح بــني وظــائف أن تفــرِّق  )أ(  
واملساعدات اإلداريـة األخـرى     )  أدناه دالانظر الباب   (كما تراها قواعد األونسيترال للتحكيم      

 ما إذا كانت تقدم هذين النـوعني مـن اخلـدمات أو أهنـا               وأن ُتعلن املؤسسة  الكاملة أو اجلزئية،    
   فقط؛منهماتقدم نوعاً واحداً 

ــسيترال   الرة  إمــا إلدااملــستعدة املؤســسة، أن تقــدِّم  )ب(   قــضية مبقتــضى قواعــد األون
للتحكيم إدارة كاملة أو لتوفري خـدمات إداريـة معينـة ذات طبيعـة تقنيـة أو سـكرتارية، وصـفاً                     
للخدمات املقدمة يف إجراءاهتا اإلدارية؛ وميكن تقدمي تلك اخلـدمات إمـا بطلـب مـن األطـراف         

  .أو من هيئة التحكيم
  :ها للخدمات اإلدارية إىل ما يليأن تشري املؤسسة يف وصفب وصىوُي  -٢٢

───────────────── 

  .مؤسسة التحكيم األملانيةتديرها كمثال عن هذا النهج، انظر قواعد األونسيترال للتحكيم بالطريقة اليت   )16( 
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 ، واخلـدمات غـري املـشمولة فيهـا         اإلداريـة العامـة    أتعاهبـا  املشمولة يف اخلدمات    )أ(  
  )١٧(؛) حتتسب يف فاتورة منفصلةاليتأي (

اخلدمات اليت تقدمها داخل مرافقها اخلاصة وتلك اليت جيـري ترتيـب تقـدميها           )ب(  
  من جانب آخرين؛

حمـددة  ) خـدمات أو  (ف أيضاً أن ختتار احلصول علـى خدمـة           بوسع األطرا  نَّأ  )ج(  
انظـر الفقـرة    (إدارة إجراءات التحكـيم بالكامـل       ب تكليف املؤسسة دون  أي    فقط، من املؤسسة 

  ). أدناه٢٥ إىل ٢٣ أعاله، والفقرات ١٨
    

    تقدمي اخلدمات اإلدارية  - ٢  
ملمكـن تقـدميها أن تـساعد       ميكن للقائمـة غـري احلـصرية التاليـة مـن اخلـدمات اإلداريـة ا                 -٢٣

  :املؤسسات على النظر يف اخلدمات اليت ميكنها تقدميها والترويج هلا
  )١٨(االحتفاظ مبلف للخطابات املكتوبة؛  )أ(  
  )١٩(تيسري التخاطب؛  )ب(  
إجراء الترتيبات العملية الالزمة لالجتماعـات وجلـسات االسـتماع، علـى أن               )ج(  
  :يلي تشمل ما
حكيم على حتديد تاريخ انعقاد جلسات االسـتماع وتوقيتـها          مساعدة هيئة الت    ‘١‘  

  ومكان انعقادها؛
  حتديد غرف االجتماع جللسات االستماع أو التداول اخلاصة هبيئة التحكيم؛  ‘٢‘  

───────────────── 

   أعالهاألتعاب الواردة "على أنَّ ) BCDR(غرفة البحرين لتسوية املنازعات تنص قواعد على سبيل املثال،   )17( 
 االتصال بغرفة البحرين لتسوية وُيرجى. ى أساس اإلجيارال تشمل تكاليف قاعات االستماع اليت توفر عل

قواعد التحكيم اخلاصة بغرفة البحرين ويعود عهد . " إجيارهاورسوماملنازعات للتحقق من مدى توفر القاعات 
  .١٩٧٦ وهي تستند إىل قواعد األونسيترال للتحكيم لعام ٢٠٠٩عام إىل لتسوية املنازعات 

 مبلف للخطابات املكتوبة أن تشمل االحتفاظ مبلف كامل للمراسالت واملذكرات ميكن لعملية االحتفاظ  )18( 
 نسخ قد تطلبها األطراف أو هيئة التحكيم يف  استفسار يقدم وجتهيز أيِّبغرض تيسري الرد على أيِّاملكتوبة 

   أيضاً كما أنَّ عملية االحتفاظ مبلف من هذا النوع ميكن أن تشمل.  وقت خالل إجراءات التحكيمأيِّ
  . على طلب من األطرافًء طرف أو حمكّم من خطابات مكتوبة على حنو تلقائي أو بناما حييله أيُّ

ميكن لعملية تيسري التخاطب أن تشمل التأكد من أنَّ اخلطابات املتبادلة فيما بني األطراف واحملامني وهيئة   )19( 
  .لة اخلطابات املكتوبةالتحكيم علنية وحمدثة، كما ميكنها أن تقتصر على جمرد إحا
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  بالفيديو؛واهلاتف التداول بوسائل توفري   ‘٣‘  
  نشر حماضر جلسات االستماع؛  ‘٤‘  
   املباشر جللسات االستماع؛البثّ  ‘٥‘  
  اخلدمات السكرتارية أو املساعدة املكتبية؛  ‘٦‘  
  ميها؛توفري خدمات الترمجة الشفوية أو الترتيب مع مقّد  ‘٧‘  
تيــسري احلــصول علــى تأشــريات الــدخول ألغــراض جلــسات االســتماع، عنــد   ‘٨‘  

  االقتضاء؛
  ني؛كَّمألطراف واحملا ترتيب وسائل إيواء  ‘٩‘  
  )٢٠(؛إيداع األموالتوفري خدمات   )د(  
 اهلامة إجرائياً وإخطار هيئـة التحكـيم واألطـراف      بالتواريخالتأكد من االلتزام      )ه(  

  حباالت عدم االلتزام هبا؛
  )٢١(؛لزم توفريهاتوفري توجيهات إجرائية نيابة عن هيئة التحكيم، إذا ومىت   )و(  
  )٢٢(تقدمي املساعدة السكرتارية أو املكتبية يف جماالت أخرى؛  )ز(  
 قرار صـادر، مبـا يف ذلـك      للحصول على نسخ معتمدة من أيِّ      تقدمي املساعدة   )ح(  
   عدلياً، عند االقتضاء؛ نسخ منهتوثيق

───────────────── 

وتشمل فتح حساب .  استالم املبالغ املقدمة من األطراف وصرفهاعادةً ما تتمثل خدمات إيداع األموال يف  )20( 
وتعمد املؤسسة إىل . مصريف خمصص، تودع فيه املبالغ اليت تدفعها األطراف، حسب توجيهات هيئة التحكيم

 النفقات، وتطلع األطراف وهيئة التحكيم دورياً على املبالغ املودعة صرف املبالغ املودعة يف ذلك احلساب لتغطية
وعادة ما تقيد املؤسسة الفوائد الناجتة عن مبالغ احلساب لصاحل الطرف املودع للمبالغ بسعر الصرف . واملصروفة

تساب وحتصيل  أن تتسع لتشمل أيضاً احإيداع األموالوميكن خلدمات . السائد يف البنك الذي فُـتح احلساب فيه
وإذا تولت املؤسسة عملية اإلدارة الكاملة . مبلغ يودع كضمان لتغطية التكاليف التقديرية لعملية التحكيم

 لتشمل عندئذ رصد تكاليف التحكيم على حنو أكثر دقة، إيداع األموالإلجراءات التحكيم، فقد متتد خدمات 
 ،مستوى السلف األخرىحساب  والتكاليف وسيما التأكد من تقدمي إشعارات منتظمة عن األتعاب وال

  .بالتشاور مع هيئة التحكيم وباملقارنة مع اجلدول الزمين اإلجرائي املعتمد
بتوجيهات بشأن ، إذا ومىت لزم توفريها، تتعلق عملية توفري توجيهات إجرائية نيابة عن هيئة التحكيمغالباً ما   )21( 

  .سلف تغطية التكاليف
ت التحكيم من أجل تصحيح األخطاء املساعدة السكرتارية أو املكتبية تدقيق مشاريع قرارقد يشمل تقدمي ا  )22( 

  .املطبعية والكتابية
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  تقدمي املساعدة يف ترمجة قرارات التحكيم؛  )ط(  
تقـدمي خـدمات متعلقـة حبفـظ قــرارات التحكـيم وامللفـات املتعلقـة بــإجراءات          )ي(  
  )٢٣(.التحكيم

    
    جدول األتعاب اإلدارية  - ٣  

لمؤسسة، عند تبيان األتعاب اليت تفرضها لقاء خدماهتا، أن تـربز جـدوهلا لألتعـاب               ميكن ل   -٢٤
  )٢٤(. يف احتساهبا، إن مل يكن لديها جدول هباالذي تعتمده األساس تبيِّناإلدارية أو أن 

مثــل أداء  ،مؤســسة أن تقــدمهالل احملتملــة للخــدمات الــيت ميكــن الفئــات لتعــدُّدونظــراً   -٢٥
 يوصــى، ) أعــاله٢١انظــر الفقــرة ( عمــل كمقدمــة خــدمات إداريــةالأو /مهــام ســلطة تعــيني و

ومـن مث، ميكـن للمؤسـسة    ).  أعـاله ٢٢انظر الفقرة  (فئة على حدةتبيان األتعاب احملددة لكل  ب
  : األتعاب اليت تفرضها لقاء ما يليتبيِّنأن 

  أو/ واالضطالع مبهام سلطة التعيني فقط؛  )أ(  
   االضطالع مبهام سلطة التعيني؛ تقدمي خدمات إدارية دون  )ب(  
  .االضطالع مبهام سلطة التعيني وتقدمي خدمات إدارية  )ج(  

    
    صوغ بنود منوذجية  - ٤  

حتقيقــاً للكفــاءة اإلجرائيــة، لعــل املؤســسات تــود أن حتــدد يف إجراءاهتــا اإلداريــة بنــود    -٢٦
  :القيام مبا يليب وصىوُي. حتكيم منوذجية تشمل اخلدمات الواردة أعاله

ــسيترال      )أ(   ــيم مبقتـــضى قواعـــد األونـ ــة التحكـ عنـــد إدارة املؤســـسة لكامـــل عمليـ
  :نموذجي على النحو التايلالبند ال مثل هذاللتحكيم، يصاغ نص 

 نزاعـات أو خالفـات أو مطالبـات تنـشأ عـن هـذا العقـد أو تتعلـق بـه، أو                       ى أيُّ تسّو"  
ــه، بواســطة التحكــيم وفقــ    ــه أو بطالن ــه أو إهنائ ــسيترال عــن اإلخــالل ب ا لقواعــد األون

───────────────── 

  .قد يكون حفظ الوثائق املتعلقة بإجراءات التحكيم إلزامياً مبقتضى القانون املنطبق  )23( 
قواعد حتكيم مركز القاهرة  تعريف املصاريف، يف بشأن ٤٢ من املادة ٤الفقرة انظر، على سبيل املثال،   )24( 

 تطبق ، واليت تقضي بأن٢٠١١مارس / آذار١ واليت دخلت حيز النفاذ يف اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل
 كقاعدة عامة يف احلاالت اليت تقبل فيها األطراف يف عملية ا التحكيم منهمبصاريف املتعلق الفصلأحكام 

   .رية إىل عملية التحكيم تلكحتكيم خمصص أن يقدم املركز خدماته اإلدا



A/67/17 

96 V.12-55152 

 

مبهـام سـلطة    ] اسـم املؤسـسة   [وتـضطلع   ]. اسـم املؤسـسة    [اليت تتـوىل إدارهتـا    للتحكيم  
  ."التعيني

ــة،       )ب(   ــوفري خــدمات معين ــصار مهــام املؤســسة علــى ت ــد اقت اإلشــارة إىل ينبغــي عن
  :االتفاق املتعلق باخلدمات املطلوب تقدميها

 تنـشأ عـن هـذا العقـد أو تتعلـق بـه، أو                نزاعـات أو خالفـات أو مطالبـات        تسوى أيُّ "  
ــسيترال      ــه، بواســطة التحكــيم وفقــا لقواعــد األون ــه أو بطالن ــه أو إهنائ عــن اإلخــالل ب

مبهام سلطة التعيني وتقدم اخلدمات اإلدارية وفقـاً        ] اسم املؤسسة [وتضطلع  . للتحكيم
ــة بــشأن القــضايا املعروضــة للتحكــيم مبقتــضى قواعــد األونــس     يترال إلجراءاهتــا اإلداري

  ".للتحكيم
امللحوظـة التاليـة وفقـاً ملـا        يف إضافة    تنظرينبغي لألطراف أن    ويف كلتا احلالتني،      )ج(  
  :رفق قواعد األونسيترال للتحكيمميف بند التحكيم النموذجي يرد يف 

  ؛]واحد أو ثالثة[ ني بـكَّمد عدد احملحدَُّي  )أ"(    
  ؛]داملدينة والبل[د مكان التحكيم يف حدَُّي  )ب"(    
  ".]اللغة [اللغة اليت ستستخدم يف إجراءات التحكيم هي  )ج"(    

    
    عمل مؤسسة التحكيم باعتبارها سلطة تعيني  - دال  

ــاره(أن تعمــل باعتبارهــا ) أو لــشخص(جيــوز ملؤســسة   -٢٧ ســلطة تعــيني  ) أن يعمــل باعتب
ط لِّواعــد تــسقال مــن ٦ املــادة نَّوجتــدر اإلشــارة إىل أ. مبقتــضى قواعــد األونــسيترال للتحكــيم 

دعى األطراف إىل االتفـاق علـى سـلطة تعـيني، وذلـك        ُتو. ء على أمهية دور سلطة التعيني     الضو
 ســلطة تعــيِّن أن  مــن جهــة أخــرىميكــن لألطــرافو. عنــد إبرامهــا اتفــاق التحكــيم إن أمكــن 

  . وقت أثناء إجراءات التحكيمالتعيني يف أيِّ
يف أداء وظـائف مماثلـة للوظـائف املطلوبـة     سـة  رِّوعادةً ما تكون مؤسسات التحكـيم متم       -٢٨
وفيما خيص الفرد الذي يتوىل هذه املسؤولية ألول مرة جتـدر           .  التعيني مبقتضى القواعد   سلطةمن  

 عليه، ما أنْ ُيَسمَّى سلطةَ تعيني، أن يكون مـستقالً وأن يظـل مـستقالً وأن             يتعيَّناإلشارة إىل أنه    
  .اض املذكورة يف القواعديكون مستعداً ألن خيدم فوراً كل األغر



A/67/17 

V.12-55152 97 
 

 تعيني مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكـيم       كسلطةوجيوز للمؤسسة الراغبة يف العمل        -٢٩
وجيـوز هلـا   . اة يف هـذه القواعـد  أن تبيِّن يف إجراءاهتا اإلدارية شىت وظائف سلطة التعـيني املتوخّـ           

  .أيضاً أن تصف الطريقة اليت تعتزم هبا أداء تلك الوظائف
تعـيني  ) أ: (ند قواعد األونسيترال للتحكيم ست وظائف رئيـسية إىل سـلطة التعـيني            تسو  -٣٠
املـساعدة  ) د( ؛نيكَّمـ تبـديل أحـد احمل    ) ج (؛نيكَّمـ البت يف أي اعتراض علـى احمل      ) ب (؛نيكَّماحمل

إبــداء ) و (؛املــشاركة يف آليــة مراجعــة التكــاليف واألتعــاب ) ه (؛نيكَّمــعلــى حتديــد أتعــاب احمل 
وهتدف الفقرات التالية إىل توفري بعض اإلرشادات بـشأن دور          . ستشارية بشأن الودائع  تعليقات ا 

  .؛ وذلك استناداً إىل األعمال التحضرييةقتضى قواعد األونسيترال للتحكيمسلطة التعيني مب
    

    )٦املادة (سلطة التسمية وسلطة التعيني   - ١  
بـصيغتها  د األونـسيترال للتحكـيم       باعتبارهـا حكمـاً جديـداً يف قواعـ         ٦أُدرجت املـادة      -٣١

ح ملستعملي القواعد أمهية دور سلطة التعـيني، خاصـة       ضِّمن أجل أن تو    ٢٠١٠ يف عام    املنقَّحة
  )٢٥(.يف سياق التحكيم غري املؤسسي

    
    )٣ إىل ١، الفقرات ٦املادة (إجراءات اختيار أو تسمية سلطة التعيني   )أ(  

 اإلجـراءات الواجـب أن تتبعهـا األطـراف مـن       ٦ادة   من امل  ٣ إىل   ١د الفقرات من    حتدِّ  -٣٢
أجل أن تتوىل هي اختيار سلطة التعـيني أو تكلِّـف غَريهـا بتـسمية هـذه الـسلطة يف حـال عـدم                        

 املبـدأ القائـل بأنـه ميكـن لألطـراف أن تعـيِّن              ١وترسـي الفقـرة     . اتفاق األطراف على اختيارهـا    
  )٢٦(. وليس يف بعض الظروف احملددة فقطسلطةَ التعيني يف أي وقت أثناء إجراءات التحكيم

    
    )٤، الفقرة ٦املادة ( سلطة تعيني بديلة - التصرُّف عدم   )ب(  

ف أو الـيت  رَّ احلالة اليت ترفض فيها سـلطة التعـيني أن تتـص   ٦ من املادة   ٤تتناول الفقرة     -٣٣
تبت فيهـا سـلطة     ت عليها القواعد أو اليت ال       صَّف فيها سلطة التعيني يف غضون فترة ن       رَّال تتص 

مها طلبــاً مــن أحــد ني يف غــضون مــدة معقولــة بعــد تــسلّكَّمــالتعــيني يف اعتــراض علــى أحــد احمل
 حملكمـة  طرف أن يطلـب إىل األمـني العـام            فتقول إنه جيوز عندئذ أليِّ     ؛األطراف بالقيام بذلك  

سـياق  أما حالة عـدم تـصرف سـلطة التعـيني يف            . التحكيم الدائمة أن يسمي سلطة تعيني بديلة      
───────────────── 

؛ ٤٢، الفقرة )A/65/17 (١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   )25( 
  .٦٩، الفقرة A/CN.9/619و

 )26(  A/CN.9/619 ، ٦٩الفقرة.  
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 ٤ من القواعد فـال تنـدرج ضـمن الفقـرة           ٤١ من املادة    ٤آلية مراجعة األتعاب مبقتضى الفقرة      
 ٤وإمنا تتناوهلا مباشرةً الفقـرة      ") ٤١ من املادة    ٤شري إليه يف الفقرة     أُباستثناء ما    ("٦من املادة   
  )٢٧().أدناه ٥٨الفقرة انظر  (٤١من املادة 

    
    )٥، الفقرة ٦املادة (رسة وظائفها الصالحية التقديرية يف مما  )ج(  

 على أنه جيوز لسلطة التعيني، عنـد ممارسـتها وظائفهـا مبقتـضى              ٦ من املادة    ٥تنص الفقرة     -٣٤
وقـد أُدرج هـذا     . القواعد، أن تطلب من أي طرف ومن احملكَّمني مـا تـراه ضـرورياً مـن معلومـات                 

صراحةً سلطةَ التعيني بصالحية أن تطلـب  احلكُم يف قواعد األونسيترال للتحكيم من أجل أن يزوِّد         
فــاحلكم يــشري إىل احملكَّمــني إشــارةً . معلومــات ال مــن األطــراف فحــسب بــل أيــضاً مــن احملكَّمــني 

 هنــاك حــاالت معينــة، عنــد مباشــرة إجــراءات اعتــراض مــثالً، قــد حتتــاج فيهــا ســلطة    نَّصــرحيةً أل
  )٢٨(.ها من احملكَّمنيالتعيني، يف ممارستها لوظائفها، إىل معلومات حتصل علي

 سـلطة التعـيني لألطـراف،       بـأن تتـيح    ٦ مـن املـادة      ٥ الفقـرة    تقـضي وإضافة إىل ذلك،      -٣٥
وكــذلك للمحكَّمــني عنــد االقتــضاء، فرصــةً لعــرض آرائهــم علــى أي حنــو تــراه ســلطة التعــيني  

عـام  وأثناء املداوالت اليت جرت بشأن تنقيح القواعد اُتفـق علـى وجـوب إدراج مبـدأ                 . مناسباً
 وهـذه الفرصـة ينبغـي    )٢٩(.مفاده وجوب إعطاء األطراف فرصةَ أن تستمع إليها سـلطةُ التعـيني        

د الصالحية التقديريـة الـيت تتمتـع        سِّ، لكي جت  "مناسباً"سلطةُ التعيني   " بأي شكل تراه  "إعطاؤها  
  )٣٠(.هبا سلطة التعيني يف احلصول على آراء األطراف جتسيداً أفضل

 علـى أن تـوفِّر اجلهـةُ املرسـلةُ جلميـع األطـراف األخـرى        ٦ املـادة   مـن ٥وتنص الفقـرة      -٣٦
 ٤ويتـسق هـذا احلكـم مـع الفقـرة           . كلَّ املراسالت الصادرة عن سلطة التعـيني واملوجَّهـة إليهـا          

  . من القواعد١٧من املادة 
    

───────────────── 

  .٤٩، الفقرة (A/65/17) ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   )27( 
 )28(  A/CN.9/WG.II/WP.157 ٢٢، الفقرة.  
 )29(  A/CN.9/619 ٧٦، الفقرة.  
 )30(  A/CN.9/665 ٥٤، الفقرة.  
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    )٧ و٦، الفقرتان ٦املادة (ني كَّمحكم عام بشأن تعيني احمل  )د(  
اً حمكَّمـ  تعـيِّن  على أنـه عنـدما ُيطلـب إىل سـلطة التعـيني أن               ٦ملادة   من ا  ٦تنص الفقرة     -٣٧

 الطلــَب إىل ســلطة التعــيني  يقــدِّم ُيرســل الطــرُف الــذي  ١٤ أو ١٠ أو ٩ أو ٨مبقتــضى املــادة 
  .نسخاً من اإلشعار بالتحكيم وأيَّ رد على ذلك اإلشعار، إن ُوجد

لطة التعـيني االعتبـارات الـيت        علـى وجـوب أن تراعـي سـ         ٦ من املـادة     ٧وتنص الفقرة     -٣٨
 علـى أن  ٧ الفقـرة  تـنص ومـن أجـل هـذا الغـرض     .  مستقل وحمايدحمكَّمُيرجَّح أن تكفل تعيَني     

 ذي جنـسية مغـايرة جلنـسيات        حمكَّـم تعـيني    ها أنَّ مـن املستـصوب     سلطة التعيني يف اعتبار   تضع  
  ).أدناه ٤٤الفقرة انظر أيضاً (األطراف 

    
    نيكَّمتعيني احمل  - ٢  

    )٨ واملادة ؛٢ الفقرة ،٧املادة ( وحيد حمكَّمتعيني   )أ(  
ــات متنوّ    -٣٩ ــسيترال للتحكــيم إمكاني ــشأن تعــيني احمل تطــرح قواعــد األون ني مــن كَّمــعــة ب

 جيـوز أن ُيطلـب إىل سـلطة التعـيني أن            ٨ مـن املـادة      ١فبمقتـضى الفقـرة     . جانب سلطة التعيني  
 سـلطة   وتعـيِّن . ٨ من املادة    ٢عايري املذكورة يف الفقرة     اً وحيداً وفقاً لإلجراءات وامل    حمكَّمتعيِّن  

 علــى طلــب أحــد ًء بنــا إالّتتــدخَّل الوحيــد بأســرع مــا ميكــن، وال جيــوز هلــا أن  كَّــمالتعــيني احمل
. ٨ مـن املـادة   ٢ يف الفقـرة    دةتستخدم طريقةَ القائمـة احملـدّ     وجيوز لسلطة التعيني أن     . األطراف

بـصالحية تقديريـة     ،٨ مـن املـادة      ٢التعيني تتمتع، مبقتضى الفقرة      سلطة   نَّوجتدر اإلشارة إىل أ   
  .باع طريقة القائمة ال يناسب ظروَف القضية اّتنَّر أرِّيف أن تق

ني، علــى أنــه إذا مل تتفــق كَّمــ عنــد تناوهلــا عــدَد احملمكملــة، كقاعــدة ٧وتــنص املــادة   -٤٠
ن  تتـضمّ  ٧ مـن املـادة      ٢ الفقـرة    نَّ أ إالّ. نيحمكَّمـ ني لزم تعـيني ثالثـة       كَّماألطراف على عدد احمل   

 وحيد ومل يرد أيُّ طرف آخر علـى         حمكَّمآلية تصحيحية حبيث إذا اقترح أحد األطراف تعيني         
اً ثانيــاً جــاز حمكَّمــ )ســواء أكــان طرفــاً واحــدا أم أكثــر(ن الطــرف املعــين يِّهــذا االقتــراح ومل يعــ
اً وحيــداً إذا رأت يف ضــوء حمكَّمــ عــيِّنت علــى طلــب أحــد األطــراف، أن  ًءلــسلطة التعــيني، بنــا
ب نُّــوقــد أُدرج هــذا احلكــم يف القواعــد مــن أجــل جت  .  هــذا هــو األنــسب نَّظــروف القــضية أ

 وحيـد،   حمكَّـم حاالت يكون ال بد فيها، بالرغم من اقتراح املّدعي يف إشعاره بالتحكيم تعـيَني               
ّدعى عليــه علــى ذلــك مــن تــشكيل هيئــة حتكــيم تتــألف مــن ثالثــة أعــضاء بــسبب عــدم رد املــ  

ر هذه الفقرة آليـة تـصحيحية مفيـدة إذا مل يـشارك املـّدعى عليـه يف العمليـة ومل                     وتوفّ. االقتراح
وال ُيفتـرض   . تكن القضية موضع التحكيم تسوِّغ تعيني هيئـة حتكـيم تتـألف مـن ثالثـة أعـضاء                 
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ل يف خَّ أن تتــدليف مجيــع األحــواســلطة التعــيني علــى  نَّيف هــذه اآلليــة أن تــسبب أي تــأخري أل
وينبغــي أن تتــوافر لــسلطة التعــيني مجيــع املعلومــات ذات الــصلة أو أن تطلــب    . عمليــة التعــيني

 معلومـــات ضـــرورية لكـــي تتخـــذ قرارهـــا بـــشأن عـــدد   أي٦َّ مـــن املـــادة ٥مبقتـــضى الفقـــرة 
، ُنــسخاً مــن اإلشــعار  ٦ مــن املــادة ٦ن تلــك املعلومــات، وفقــاً للفقــرة   وتتــضّم)٣١(.نيكَّمــاحمل
  . على ذلك اإلشعارالتحكيم وأيَّ رّدب

، أن حتــدد مــا إذا كــان  ٧ مــن املــادة ٢ني، مبقتــضى الفقــرة إذا طُلــب إىل ســلطة التعــي  -٤١
ن الظـروُف الواجـب مراعاهتـا        وحيد أنسب يف ظروف القضية املعنية لََزَم أن تتضمّ         حمكَّمتعيني  

 وكــذلك )٣٢()د األطـراف الداخلـة فيهـا   مبـا يف ذلـك عــد  (املقـداَر املتنـازع عليـه وَتَعقُّــَد القـضية     
  .زاع النطبيعة املعاملة وطبيعة 

ويف بعض احلاالت قد ال يشارك املّدعى عليه يف عمليـة تـشكيل هيئـة التحكـيم حبيـث          -٤٢
وهنـا  . تقتصر املعلومات املعروضة أمام سلطة التعيني على املعلومات الواردة من املّدعي وحـده     

ــسلطة التحكــيم أن جتــري    ــات وحــدها، واضــعةً يف     ميكــن ل ــا اســتناداً إىل تلــك املعلوم تقييمه
  . عن كل جوانب اإلجراءات الالحقةتعبِّراعتبارها أهنا قد ال 

    
    )٩املادة (تشكيل هيئة حتكيم تتألف من ثالثة أعضاء   )ب(  

، أن يطلـب إىل سـلطة التعـيني أن    ٩ من املادة   ٢جيوز ألحد األطراف، مبقتضى الفقرة        -٤٣
ر علـى   وإذا تعـذّ  . نيحمكَّمـ ني الثالثـة يف حـال تـشكيل هيئـة تتـألف مـن ثالثـة                 كَّمـ ين احمل تعيِّن ثا 

أمكــن مطالبــة ســلطة التعــيني )  الــرئيسكَّــماحمل( الثالــث كَّــمْين أن يتفقــا علــى اختيــار احملكَّمــاحمل
 وجيـرى هـذا التعـيني بـنفس طريقـة تعـيني           . ٩ مـن املـادة      ٣ الثالث مبقتضى الفقرة     كَّمبتعيني احمل 

 ال تتـوىل سـلطة التعـيني هـذا األمـر      ٨ من املـادة    ١ووفقاً للفقرة   . ٨ وحيد مبقتضى املادة     حمكَّم
  )٣٣(. على طلب أحد األطرافًءإال بنا
 نَّ فـإ  ٩ مـن املـادة      ٣ الـرئيس مبوجـب الفقـرة        كَّـم عند مطالبة سـلطة التعـيني بتعـيني احمل          -٤٤

 ذي جنـسية مغـايرة      حمكَّـم تحـسان تعـيني     واس كَّـم العوامل الواجـب مراعاهتـا تتـضمن خـربة احمل         
  ).٦ من املادة ٧أعاله، اليت تتحدث عن الفقرة  ٣٨الفقرة انظر  (جلنسيات األطراف

  
───────────────── 

  .٦٣ و٦٢املرجع نفسه، الفقرتان   )31( 
مثالً يف حال كان أحد األطراف دولةً ما إذا كانت هناك دعاوى مضادة أو دعاوى تعويضية يف الوقت احلايل   )32( 

  ). مستقبالًأو رمبا(
  .٥٩، الفقرة (A/65/17) ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   )33( 
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    )١٠املادة (تعدُّد املّدعني أو املّدعى عليهم   )ج(  
 على أنه يف حالة تعدد املّدعني أو املّدعى عليهم كان علـى        ١٠ من املادة    ١تنص الفقرة     -٤٥

اً مـا مل  حمكَّمـ دين، باالشتراك معاً، وعلى املّدعى عليهم، باالشـتراك معـاً، أن يعيِّنـوا            املتعدّ املّدعني
ر اتفـاق كـل األطـراف    ويف غياب مثل هذه التـسمية املـشتركة وعنـد تعـذّ       . يتفقوا على غري ذلك   

قرة  على طلب أي طرف مبقتضى الفًءعلى طريقة لتشكيل هيئة التحكيم تتوىل سلطةُ التعيني، بنا     
 كَّــمني بــأن يكــون هــو احمل  كَّمــ، تــشكيلَ هيئــة التحكــيم وتكليــَف أحــد احمل    ١٠ مــن املــادة  ٣

 من اجلانبني إجراء  ومن أمثلة احلاالت اليت ميكن أن يتعذّر فيها على األطراف يف أيٍّ  )٣٤(.الرئيس
اً جـداً أو    مثل هذا التعيني احلالةُ اليت يكون فيها إما عـدد املـّدعني أو عـدد املـّدعى علـيهم ضـخم                    

مـثالً  (يكون فيها هذا العدد أو ذاك ال يشكل جمموعة واحـدة ذات حقـوق وواجبـات مـشتركة                   
  )٣٥().يف احلاالت اليت تنطوي على عدد ضخم من أصحاب املصلحة

وقد صيغت صالحيةُ سلطة التعيني يف تشكيل هيئـة التحكـيم صـياغةً فـضفاضة يف الفقـرة                    -٤٦
 احلــاالت الــيت ميكــن فيهــا عــدم التوصــل إىل تــشكيل هيئــة   مــن أجــل تغطيــة كــل١٠ مــن املــادة ٣

.  وهذه الصالحية ال تقتصر على احلاالت اليت تتعدد فيها األطـراف           ،التحكيم مبقتضى هذه القواعد   
 سلطة التعـيني تتمتـع بـصالحية تقديريـة يف إلغـاء أي تعـيني سـبق إجـراؤه         نَّكما جتدر اإلشارة إىل أ  

، والقائـل بـأن تتـوىل       ٣املبـدأ الـوارد يف الفقـرة        ف )٣٦(.نيكَّم من احمل  محمكَّوتعيني أو إعادة تعيني كل      
سلطة التعيني تعيني كل أعضاء هيئة التحكيم عندما يتعذّر على األطراف املنتمية إىل نفـس اجلانـب                 

، أُدرج يف القواعـد باعتبـاره مبـدأً         حمكَّـم من جانيب عملية حتكيم متعدد األطراف أن تتفق معاً علـى            
 خاصة يف األوضاع اليت تشبه األوضاع الـيت أفـضت إىل القـضية املرفوعـة بـني شـركة داتكـو                  هاماً،

)Dutco (   ز    نمن جهة وشركيت سيم)Siemens (آي  -مإ-كاي-ويب)BKMI (    من جهـة أخـرى.)٣٧( 
وكان القرار الذي صدر يف تلـك القـضية قـد اسـتند إىل شـرط معاملـة األطـراف معاملـةً متـساوية،                 

ن األعمـال   يِّ وتبـ  )٣٨(. بإسنادها صالحية التعيني إىل سلطة التعيني      ٣اجلته الفقرة   وهو الشرط الذي ع   
نح ، ميــ التركيــز انــصب علــى احلفــاظ علــى هنــج مــرننَّالتحــضريية لقواعــد األونــسيترال للتحكــيم أ

───────────────── 

 )34(  A/CN.9/614 و٦٣ و٦٢، الفقرتان ،A/CN.9/619 ٨٦، الفقرة.  
 )35(  A/CN.9/614 ٦٣، الفقرة.  
 )36(  A/CN.9/619 ٩٠ و٨٨، الفقرتان.  
   ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٧ النقض الفرنسية، ، حمكمةDutco ضد Siemensو BKMI شركة  )37( 

  ).٤٧٢ إىل ٤٧٠ ، الصفحات)١٩٩٢( ،٣ رقم ،Revue de l’Arbitrageانظر (
  .٦٠، الفقرة (A/65/17) ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   )38( 
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 بغية مراعاة التنوع الكـبري يف احلـاالت      ١٠ من املادة    ٣صالحيات تقديرية لسلطة التعيني يف الفقرة       
  )٣٩(. تنشأ عملياًاليت

    
    )١٣ و١٢املادتان (ني كَّماالعتراضات املقبولة واألسباب األخرى لتبديل أحد احمل  )د(  

 ١٣ ة أو املـاد ١٢ من املادة ٣ بديل مبقتضى الفقرة   حمكَّمجيوز مطالبة سلطة التعيني بتعيني        -٤٧
ــسيترال للتحكــيم   ١٤أو   واالعتراضــات عــدم التــصرف أو اســتحالة التــصرف، (مــن قواعــد األون

  ). أدناه٥٤ إىل ٤٩ انظر الفقرات ؛نيكَّماب األخرى لتبديل أحد احملاملقبولة واألسب
    

     إىل املؤسسات اليت تعمل باعتبارها سلطة تعينيموجَّهةملحوظة   )ه(  
يف كــل حالــة مــن احلــاالت الــيت قــد تــدعى فيهــا مؤســسة مبوجــب قواعــد األونــسيترال     -٤٨

 تفاصـيل معينـة مثـل الكيفيـة الـيت سـتختار هبـا               تقـدِّم  جيوز للمؤسسة أن     محمكَّللتحكيم إىل تعيني    
ني تنتقي منها املرشـحني     حمكَّموبوجه خاص جيوز هلا أن تذكر ما إذا كانت لديها قائمة            . كَّماحمل

كمـا جيـوز هلـا أن تـذكر         . املالئمني، وجيـوز هلـا تقـدمي معلومـات عـن تـشكيل مثـل هـذه القائمـة                  
مــثالً رئــيس (التعــيني، أو اجلهــة الــيت ســتتوىل التعــيني، داخــل املؤســسة  الــشخص الــذي ســيتوىل 

؛ فـإذا كانـت تلـك اجلهـة جملـساً أو          )املؤسسة، أو جملس إدارهتا، أو أمينها العام أو جلنة تابعـة هلـا            
  .أو كيفية انتخاب أعضائها/جلنةً جاز للمؤسسة أن توضح كيفية تشكيل تلك اجلهة و

    
    نيكَّمعلى احملالبت يف االعتراضات   - ٣  

    ١٣ و١٢املادتان   )أ(  
 حمكَّـم  من قواعد األونسيترال للتحكيم بأنه جيوز االعتراض على أي           ١٢تقضي املادة     -٤٩

وإذا طُعـن يف هـذا      . إذا ُوجدت ظروف تثري شكوكاً هلا ما يربرهـا بـشأن حيـاده أو اسـتقالليته               
 املعتـَرض عليـه     كَّـم  احمل  إذا مل يتنحَّ   أي إذا مل يوافق الطرف اآلخر على االعتراض أو        (االعتراض  
جــاز للطــرف املعتــرِض أن يلــتمس مــن )  يومــاً مــن تــاريخ اإلشــعار بــاالعتراض١٥يف غــضون 

دت سـلطة التعـيني     وإذا أيّـ  . ١٣ مـن املـادة      ٤سلطة التعيني البتَّ يف االعتراض مبقتـضى الفقـرة          
  . البديلكَّماالعتراَض جازت مطالبُتها أيضاً بتعيني احمل

    

───────────────── 

 )39(  A/CN.9/619 ٩٠، الفقرة.  
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    هة إىل املؤسسات اليت تعمل باعتبارها سلطة تعينيجَّملحوظة مو  )ب(  
يف االعتــراض وفقــاً لقواعــد األونــسيترال بّتهــا جيــوز للمؤســسة أن توضــح تفاصــيل كيفيــة   -٥٠

  املؤسسة تود أن تذكر أيَّ مدونة مبادئ أخالقية خاصة هبـا أو أيَّ             لعلّويف هذا الصدد،    . للتحكيم
  .ني وحيادهمكَّمد من استقاللية احملتعتزم تطبيقها بغية التأكّمبادئ مكتوبة أخرى 

  
    )١٤املادة  (نيكَّمتبديل أحد احمل  - ٤  

إذا لـزم تبـديل أحـد      مـن قواعـد األونـسيترال للتحكـيم بأنَّـه            ١٤ مـن املـادة      ١تقضي الفقرة     -٥١
 اإلجـراء املنـصوص عليـه يف         بديلٌ مبقتـضى   حمكَّمني أثناء سري إجراءات التحكيم ُعيِّن أو اختري         كَّماحمل

ويـسري هـذا    .  اجلاري تبديله  كَّموالساري على تعيني أو اختيار احمل     قواعد  المن   ١١ إىل   ٨املواد من   
 املـراد تبديلـه، مبمارسـة حقـه يف          كَّـم اإلجراء حـىت إذا مل يقـم أحـد األطـراف، أثنـاء عمليـة تعـيني احمل                 

  .التعيني أو يف املشاركة يف التعيني
متـنح  إذ   ، مـن القواعـد    ١٤ مـن املـادة      ٢لفقـرة    الستثناء مبوجـب ا    ذا اإلجراء وخيضع ه   -٥٢

 على طلب أحد األطراف، مـا إذا كـان هنـاك            ًءر، بنا رِّالفقرة سلطةَ التعيني صالحيةَ أن تق     هذه  
رت سـلطة التعـيني    رَّفـإذا قـ   .  بـديل  حمكَّـم مربِّر يسوغ حرمانَ أحد األطراف من حقه يف تعـيني           

ني اآلخـرين إلبـداء   كَّمـ  لذلك جاز هلا، بعد إفـساح الفرصـة أمـام األطـراف واحمل         هناك مربراً  نَّأ
بعـــد اختتـــام جلـــسات االســـتماع، أن تـــأذن ) ب( البـــديل، أو كَّـــمن احمليِّأن تعـــ) أ(آرائهـــم، 

  .ني اآلخرين بأن يواصلوا عملية التحكيم ويصدروا أيَّ قرار أو ُحكممحكَّملل
 حمكَّـم جيـوز لـسلطة التعـيني أن حتـرم طرفـاً مـن حقـه يف تعـيني            ه ال   وجتدر اإلشارة إىل أنَّ     -٥٣

نظـراً للطـابع االسـتثنائي      "ومن أجـل هـذا الغـرض اخـتريت عبـارة            . بديل إال يف ظروف استثنائية    
، حىت يتسىن لسلطة التعيني أن تراعـي مجيـع   ١٤ من املادة ٢، الواردة يف الفقرة  "لظروف القضية 

ن األعمـال التحـضريية     يِّوتبـ . ن قـد طـرأت أثنـاء اإلجـراءات        الظروف أو األحـداث الـيت قـد تكـو         
 هـو قـرار خطـري       حمكَّم حرمان أحد األطراف من حقه يف تعيني         نَّلقواعد األونسيترال للتحكيم أ   

 علـى حتقيـق     ًء بنـا  ، وأن جيـري   ينبغي أن يستند إىل سلوك خاطئ من الطرف أثناء عملية التحكيم          
 علـى   ًءر، بنـا  رَّ بـل ينبغـي لـسلطة التعـيني أن تقـ           .ري موضـوعة  بشأن وقائع بعينـها وأال خيـضع ملعـاي        

   )٤٠(. آخرحمكَّملطرف تعيني لحيق صالحيتها التقديرية، ما إذا كان 
ر ما إذا كانت ستـسمح هليئـة حتكـيم جمتـزأة بـأن          رِّوجيب على سلطة التعيني، عندما تق       -٥٤

أخـذ يف حـسباهنا املرحلـة       ، أن ت  ١٤مـن املـادة     ) ب(٢الفقـرة    تواصل عمليـة التحكـيم مبقتـضى      
اخُتتمـت لعلـه يكـون    تكـون  مرحلة جلسات االسـتماع قـد     ونظرا ألنَّ   . اليت بلغتها اإلجراءات  

───────────────── 

 )40(  A/CN.9/688 و٧٨، الفقرة A/CN.9/614 ٧١، الفقرة.  
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لكفـاءة، الـسماح هليئــة التحكـيم اجملتـزأة بـأن تـصدر أي قـرار أو حكــم        توخيـا ل مـن األنـسب،   
 الواجـب أخـذها   وتتضمن العواملُ األخرى.  بديلحمكَّمهنائي بدالً من أن تواصل عملية تعيني     

يف احلسبان قدر اإلمكان عملياً عند تقرير مدى السماح هليئة حتكيم جمتزأة بأن تواصل عملـها                
والـسوابَق  ) سمح مبثـل هـذا اإلجـراء أو يقيِّـده         ت القوانني ت  أي ما إذا كان   ( الصلة   ت ذا القوانني

  .القانونية ذات الصلة هبيئات التحكيم اجملتزأة
    

    نيكَّمد أتعاب احملاملساعدة على حتدي  - ٥  
    ٤١ و٤٠ملادتان ا  )أ(  

 من قواعـد األونـسيترال للتحكـيم بوجـوب أن حتـدد             ٤٠ من املادة    ٢ و ١تقضي الفقرتان     -٥٥
ني كَّمـ  بوجـوب تقـدير أتعـاب احمل   ٤١ من املـادة  ١وتقضي الفقرة   . تكاليف التحكيم هيئة التحكيم   

 زاع الـن املبلغ املتنازع عليه ومدى تعقُّد موضوع راعى فيه حجم ونفقاهتم تقديراً معقوالً وعلى حنو يُ 
وجيـوز أن حتـصل   . ون وما حييط بالقضية من ظـروف أخـرى ذات صـلة         كَّموالوقت الذي أنفقه احمل   

هيئة التحكيم على مساعدة من سلطة التعيني يف أداء هذه املهمة؛ وإذا كانت سلطة التعـيني تطبـق،    
ني يف القـضايا الدوليـة أخـذت        كَّممعينة لتحديد أتعاب احمل   أو أعلنت أهنا ستطبق، جدوالً أو طريقةً        

هيئة التحكيم، لدى حتديـد أتعاهبـا، ذلـك اجلـدولَ أو تلـك الطريقـة بعـني االعتبـار مـىت رأت ذلـك                         
  ).٤١ من املادة ٢الفقرة (مناسباً يف ظروف القضية 

    
    هة إىل املؤسسات اليت تعمل باعتبارها سلطة تعينيجَّملحوظة مو  )ب(  

جيوز للمؤسسة اليت تود أن تعمل باعتبارها سلطة تعـيني أن تـذكر، يف إجراءاهتـا اإلداريـة،              -٥٦
وجيوز هلـا بوجـه خـاص أن تـذكر مـا إذا كانـت       . أيَّ تفاصيل ذات صلة فيما خيص حتديد األتعاب       

يف ني يف القـضايا الدوليـة علـى النحـو الـوارد      كَّمـ وضعت جدوالً أو طريقة معينة لتحديد أتعاب احمل 
  ).أعاله ١٧الفقرة انظر أيضاً  (٤١ من املادة ٢الفقرة 

    
    )٤١املادة  (آلية املراجعة  - ٦  

 وتتحـدث عـن   ،ني ونفقاهتمكَّمأتعاب احملمن قواعد األونسيترال للتحكيم      ٤١تتناول املادة     -٥٧
 ألي وبغض النظر عن أنه قد تكـون   . آلية مراجعة لألتعاب من جانب جهة حمايدة هي سلطة التعيني         

مؤسسة قواعدها اخلاصة باألتعاب يوصى بأن تتَّبِع املؤسسة اليت تعمل باعتبارها سلطة تعيني القواعَد 
  .٤١يف املادة املبيَّنة 
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 ٤١ مـن املـادة      ٣يف املرحلـة األوىل ُتلـزم الفقـرة         . وتتألف آليـة املراجعـة مـن مـرحلتني          -٥٨
ألطـراف بالكيفيـة الـيت تقترحهـا لتحديـد          هيئةَ التحكيم بأن تسارع، بعد تشكيلها، إىل إبالغ ا        

إىل سـلطة    يف غـضوهنا     ليطلـب  يومـاً    ١٥بعـدها ُيمَهـل أيُّ طـرف مـدةً قـدرها            . أتعاهبا ونفقاهتا 
 اقتـراح هيئـة التحكـيم يتـضارب         نَّوإذا وجدت سلطة التعـيني أ     . االقتراحالتعيني مراجعة ذلك    

 ٤٥ أَدخلــت يف غــضون ٤١ملــادة  مــن ا١مــع مقتــضيات املعقوليــة املنــصوص عليهــا يف الفقــرة 
أمـا يف املرحلـة   . يوماً أيَّ تعديالت الزمة عليه، وتكون تلـك التعـديالت ملزمـةً هليئـة التحكـيم            

 أتعـاب   بتحديـد  إبالغـه  علـى أنـه حيـق ألي طـرف، بعـد             ٤١ مـن املـادة      ٤الثانية فتنص الفقـرة     
 يكـن قـد اتُّفـق       فـإذا مل  . تعـاب  مراجعـة بيـان األ     إىل سلطة التعيني  يطلب  ني ونفقاهتم، أن    كَّماحمل

 يف غــضون املهلــة  تتــصرف ســلطة التعــينيعلــى ســلطة التعــيني أو مل تكــن قــد ُعيِّنــت، أو إذا مل
ــَوىل إجــراَء هــذه املراجعــة األمــُني العــام   احملــدَّدة يف القواعــد،  ويف .  التحكــيم الدائمــةحملكمــةَت

راجعـة أيَّ تعـديالت علـى بيـان          يوماً من تاريخ تـسلم هـذا البيـان ُتـدخل سـلطةُ امل              ٤٥غضون  
مـن املـادة    ١هيئة التحكيم تراهـا ضـروريةً مـن أجـل اسـتيفاء املعـايري الـواردة يف الفقـرة            أتعاب  
وأيِّ تعـديل    (٣إذا كان بيان هيئة التحكيم يتضارب مع اقتراح اهليئة ذاهتا مبقتضى الفقرة              ٤١
ب والنفقـات املـذكورة يف البيـان         أو إذا رأت سـلطة املراجعـة، خبـالف ذلـك، أن األتعـا              ،)عليه

  .مفرطة على حنو واضح
ــسيترال للتحكــيم أ     -٥٩ ــيِّن األعمــال التحــضريية لقواعــد األون ــد أتعــاب  نَّوتب ــة حتدي  عملي

  )٤١(.احملكَّمني ونفقاهتم تعترب حامسة بالنسبة لشرعية ونزاهة عملية التحكيم ذاهتا
 على حنـو    ٤١ من املادة    ٤ إىل   ١رات من   لقد اختريت املعايري واآللية املذكورة يف الفق        -٦٠

ــل يف االســتغراق يف        ــسلطة التعــيني ويكفــل جتنــب إنفــاق وقــت طوي ــة ل ــوفر إرشــادات كافي ي
 املرجعيــة إىل باإلحالــة، ٤١مــن املــادة ) ج( ٤ وتتــضمن الفقــرة )٤٢(.متحــيص حتديــد األتعــاب 

تعـاب احملكَّمـني، وهـو      مفهـوم تـوخي املعقوليـة يف حتديـد أ          من تلك املادة، إشـارة إىل        ١الفقرة  
إذا كان األمـر يقتـضي تعـديل األتعـاب     عنصر جيب على سلطة التعيني أن تأخذه بعني االعتبار         

 عملية املراجعـة ينبغـي أال تكـون مفرطـة يف التـدخل أُدرجـت                نَّومن أجل إيضاح أ   . والنفقات
  )٤٣(". واضحشكلب مفرطة" عبارةُ ٤١من املادة ) ج (٤يف الفقرة 

    

───────────────── 

 )41(  A/CN.9/646 ٢٠، الفقرة.  
 )42(  A/CN.9/688 ٢٣، الفقرة.  
  .١٧٢، الفقرة )A/65/17 (١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   )43( 
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    ت استشارية بشأن الودائعتعليقا  - ٧  
 مــن قواعـد األونــسيترال للتحكــيم بأنــه ال جيــوز هليئــة  ٤٣ مــن املــادة ٣تقـضي الفقــرة    -٦١

التحكيم أن حتدد مبـالغ الودائـع أو الودائـع التكميليـة إال بعـد التـشاور مـع سـلطة التعـيني الـيت                      
مقــدار تلــك الودائــع  جيــوز هلــا أن ُتبــدي هليئــة التحكــيم مــا تــراه مناســباً مــن تعليقــات بــشأن     

والودائــع التكميليــة إذا طلــب أحــد األطــراف ذلــك ووافقــت ســلطة التعــيني علــى القيــام بتلــك 
. ولعل املؤسسة تود أن تبدي، يف إجراءاهتـا اإلداريـة، اسـتعداَدها ألداء تلـك الوظيفـة                . الوظيفة

تكـاليف سـتكون     ال نَّوقد تكون الودائـع التكميليـة الزمـة إذا اتـضح، أثنـاء سـري اإلجـراءات، أ                 
دأبـت  وقـد  . رت مثالً هيئة التحكيم تعيني خبري عمالً بقواعد التحكيمرَّ إذا ق ،أعلى من املتوقع  

علـــى إبـــداء تعليقـــات وإســـداء مـــشورة بـــشأن يف املمارســـة العمليـــة أيـــضاً ســـلطات التعـــيني 
  .قواعد من أية إشارة صرحية إىل ذلكالاملدفوعات املؤقتة، وإنْ خلت 

، املهمـة الوحيـدة     قواعـد ال هذا النوع من املشورة ميثل، يف إطار         نَّارة إىل أ  وجتدر اإلش   -٦٢
وهـذا معنـاه أنـه إذا عرضـت املؤسـسة      . املتعلقة بالودائع اليت جيوز مطالبة سلطة التعـيني بأدائهـا        

 نَّوجبـت اإلشـارة إىل أ     ) مثل االحتفاظ بودائع، أو تقدمي تقارير عنها      (أداء أي وظائف أخرى     
انظـر الفقـرة   (دمات إداريـة إضـافية غـري مدرجـة ضـمن وظـائف سـلطة التعـيني           ذلك يشكل خ  

  ).أعاله ٣٠
  

باإلضافة إىل املعلومات واالقتراحات الواردة هنـا ميكـن احلـصول علـى مـساعدة مـن                  :مالحظة
ــة األونــسيترال  ــال طلــب إىل أمان ــدويل    بإرس ــانون التجــاري ال  مكتــب الــشؤون   يف شــعبة الق

  :القانونية
  

International Trade Law Division 
Office of Legal Affairs 
United Nations 
Vienna International Centre 
P.O. Box 500 
1400 Vienna 
Austria 

      uncitral@uncitral.org :الربيد اإللكتروين
فبوسع األمانة مثالً أن تساعد، إذا طُلب إليها ذلـك، علـى صـياغة قواعـد مؤسـسية أو أحكـام                     

  .م اقتراحات يف هذا الصدددِّو أن تقإدارية أ
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    الثايناملرفق 
     واألربعنياخلامسةيف دورهتا  قائمة الوثائق املعروضة أمام اللجنة    

 العنوان أو الوصف الرمز
A/CN.9/735 و Add.1 جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة واألربعني وشروحه 

 واجلدول الزمين جللسات الدورة
A/CN.9/736  عن أعمال دورته ) املعين بالتحكيم والتوفيق(تقرير الفريق العامل الثاين

 )٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧-٣فيينا، (اخلامسة واخلمسني 
A/CN.9/737  عن أعمال ) املعين بالتجارة اإللكترونية(تقرير الفريق العامل الرابع

وبر أكت/ تشرين األول١٤- ١٠فيينا، (دورته اخلامسة واألربعني 
٢٠١١( 

A/CN.9/738  عن أعمال ) املعين بقانون اإلعسار(تقرير الفريق العامل اخلامس
 تشرين ٤ - أكتوبر / تشرين األول٣١فيينا، (  دورته األربعني

 )٢٠١١نوفمرب /الثاين
A/CN.9/739  املعين بتسوية املنازعات باالتصال (تقرير الفريق العامل الثالث

- ١٤فيينا، ( دورته الرابعة والعشرين عن أعمال) احلاسويب املباشر
 )٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٨

A/CN.9/740  عن أعمال ) املعين باملصاحل الضمانية(تقرير الفريق العامل السادس
 )٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٦- ١٢فيينا، (دورته العشرين 

A/CN.9/741  عن أعمال ) املعين بالتحكيم والتوفيق(تقرير الفريق العامل الثاين
فرباير / شباط١٠- ٦نيويورك، (دورته السادسة واخلمسني 

٢٠١٢( 
A/CN.9/742  عن أعمال ) املعين بقانون اإلعسار(تقرير الفريق العامل اخلامس

 ٤ - أبريل / نيسان٣٠نيويورك، (دورته احلادية واألربعني 
 )٢٠١٢مايو /أيار

A/CN.9/743  عن أعمال ) املصاحل الضمانيةاملعين ب(تقرير الفريق العامل السادس
 )٢٠١٢مايو / أيار١٨- ١٤نيويورك، (دورته احلادية والعشرين 

A/CN.9/744  املعين بتسوية املنازعات باالتصال (تقرير الفريق العامل الثالث
نيويورك، (عن أعمال دورته اخلامسة والعشرين ) احلاسويب املباشر

 )٢٠١٢مايو / أيار٢٥- ٢١
A/CN.9/745 عن أعمال دورته ) املعين باالشتراء(لفريق العامل األول تقرير ا

 )٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠- ١٦نيويورك، (احلادية والعشرين 
A/CN.9/746 و Add.1  توصيات : تسوية املنازعات التجاريةمذكرة من األمانة عن
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 العنوان أو الوصف الرمز
ملساعدة مؤسسات التحكيم وغريها من اهليئات املهتمَّة فيما خيص 

د األونسيترال للتحكيم، بصيغتها املنقَّحة يف التحكيم مبقتضى قواع
 ٢٠١٠عام 

A/CN.9/747 و Add.1 توصيات : مذكرة من األمانة عن تسوية املنازعات التجارية
ملساعدة مؤسسات التحكيم وغريها من اهليئات املهتّمة فيما خيص 
التحكيم مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم، بصيغتها املنقَّحة يف 

 ؛ جتميع لتعليقات احلكومات٢٠١٠عام 
A/CN.9/748  مذكّرة من األمانة عن ترويج السبل والوسائل اليت تكفل توحيَد

 تفسريِ نصوص األونسيترال القانونية وتطبيِقها
A/CN.9/749 مذكّرة من األمانة عن أنشطة التنسيق 
A/CN.9/750  مذكّرة من األمانة بشأن ثبت مرجعي باملؤلّفات احلديثة ذات

 الصلة بأعمال األونسيترال
A/CN.9/751 مذكّرة من األمانة عن حالة االتفاقيات والقوانني النموذجية 
A/CN.9/752 و Add.1 مذكّرة من األمانة بشأن توجُّه استراتيجي لألونسيترال 
A/CN.9/753 مذكّرة من األمانة عن التعاون التقين واملساعدة التقنية 
A/CN.9/754 وAdd.1 إىل Add.3   مذكّرة من األمانة بشأن دليل االشتراع املنقَّح املُزَمع إرفاقه بقانون

  لالشتراء العمومياألونسيترال النموذجي
A/CN.9/755 األعمال : مذكّرة من األمانة عن االشتراء وتطوير البنية التحتية

 املقبلة املمكنة
A/CN.9/756 ؤثِّر يف التمويل البالغ مذكّرة من األمانة عن مسائل قانونية خمتارة ت

 الصغر
A/CN.9/757  مذكّرة من األمانة عن مسائل قانونية خمتارة تؤثِّر يف التمويل البالغ

مالحظات مقدَّمة من القسم الدويل لرابطة حمامي والية : الصغر
 نيويورك

A/CN.9/758  مذكّرة من األمانة عن األعمال املقبلة املمكنة يف جمال قانون
اقتراح مقدَّم من سويسرا بشأن األعمال املقبلة : وليةالعقود الد

 املمكنة لألونسيترال يف جمال قانون العقود الدولية
  


