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  مةمقدِّ  -أوالً  
 يتنـــاول هـــذا التقريـــر الصـــادر عـــن جلنـــة األمـــم املتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدويل    -١

حزيران/يونيــه إىل  ٢٩يف فيينــا مــن  املعقــودة(األونســيترال) أعمــال دورهتــا الثامنــة واألربعــني، 
  .٢٠١٥متوز/يوليه  ١٦
، ١٩٦٦كـانون األول/ديسـمرب    ١٧)، املؤرَّخ ٢١- (د ٢٢٠٥وعمالً بقرار اجلمعية العامة   - ٢

  ه.للتجارة والتنمية للتعليق علي يقدَّم هذا التقرير إىل اجلمعية، كما يقدَّم إىل مؤمتر األمم املتحدة

  تنظيم الدورة  -ثانياً  
  افتتاح الدورة  - ألف  

  .٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٩يف للجنة ن والثامنة واألربع ةدورالحت ِتافُت  -٣

  العضوية واحلضور  - باء  
دولـة   ٢٩)، بعضوية قوامها ٢١-(د ٢٢٠٥، يف قرارها ةَاللجن ةُالعام ةُأنشأت اجلمعي  -٤

كـانون األول/   ١٢خ رَّ)، املـؤ ٢٨-(د ٣١٠٨عت اجلمعيـة، يف قرارهـا   معية. ووسَّتنـتخبها اجل
إىل  ٣٦مـرة أخـرى مـــن     وسَّـعتها دولـة، مث   ٣٦إىل  ٢٩، عضوية اللجنـة مـن   ١٩٧٣ديسمرب 

ــا   ٦٠ ــة يف قراره ــؤرَّخ ٥٧/٢٠دول ــاين/نوفمرب   ١٩، امل ــألَّف عضــوية  ٢٠٠٢تشــرين الث . وتت
ــدول التال   ــا مــن ال ــة حالي ــيت انُتخبــت يف  اللجن ــة، ال ــاين/نوفمرب   ٣ي  ١٥ويف  ٢٠٠٩تشــرين الث

ــاين/نوفمرب   ١٤ويف  ٢٠١٠نيســان/أبريل  كــانون األول/ديســمرب   ١٤ويف  ٢٠١٢تشــرين الث
ــني          ٢٠١٢ ــة ب ــنة املبيَّن ــة يف الس ــنوية للجن ــدورة الس ــداء ال ــية ابت ــدة عضــويتها عش ــهي م ، وتنت

ــاد الروســــي ( )١(قوســــني: ــا ٢٠١٦)، األردن (٢٠١٦)، األرجنــــتني (٢٠١٩االحتــ )، أرمينيــ
                                                         

)، ُينتخب أعضاء اللجنة لوالية مدهتا ست سنوات. ومن بني األعضاء ٢١- (د ٢٢٠٥عمالً بقرار اجلمعية العامة  )١(  
، ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣عضواً انتخبتهم اجلمعية يف دورهتا الرابعة والستني يف  ٢٨احلاليني، هناك 

عضواً انتخبتهم اجلمعية  ٢٩، و٢٠١٠يسان/أبريل ن ١٥وعضوان انتخبتهما اجلمعية يف دورهتا الرابعة والستني يف 
، وعضو واحد انتخبته اجلمعية يف دورهتا السابعة ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤يف دورهتا السابعة والستني يف 

، مواعيد بدء العضوية ٣١/٩٩. وغيَّرت اجلمعية، بقرارها ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ١٤والستني يف 
أن تبدأ والية األعضاء يف بداية اليوم األول من دورة اللجنة السنوية العادية اليت تعقب  وانتهائها، إذ قرَّرت

انتخاهبم مباشرة وأن تنتهي واليتهم عشية افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخاهبم. وقد وافقت 
على التناوب يف العضوية  ٢٠٠٩ تشرين الثاين/نوفمرب ٣الدول األعضاء الست التالية اليت انتخبتها اجلمعية يف 

)، اجلمهورية ٢٠١٦- ٢٠١٣، ٢٠١١- ٢٠١٠على النحو التايل: بيالروس ( ٢٠١٦فيما بينها حىت عام 
  )، أوكرانيا ٢٠١٦- ٢٠١٤، ٢٠١٢- ٢٠١٠)، بولندا (٢٠١٦- ٢٠١٥، ٢٠١٣- ٢٠١٠التشيكية (

  ).٢٠١٦- ٢٠١٢)، كرواتيا (٢٠١٥- ٢٠١١)، جورجيا (٢٠١٤- ٢٠١٠(
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)، ٢٠١٩)، إكـــوادور (٢٠١٦)، إســرائيل ( ٢٠١٦)، أســـتراليا (٢٠١٦)، إســبانيا ( ٢٠١٩(
اإلســـالمية) -)، إيـــران (مجهوريـــة ٢٠١٦)، أوغنـــدا (٢٠١٩)، إندونيســـيا (٢٠١٩أملانيـــا (

)، ٢٠١٦)، الربازيــل (٢٠١٦)، باكســتان (٢٠١٦)، بــاراغواي (٢٠١٦)، إيطاليــا (٢٠١٦(
ــ ــا (٢٠١٩ا (بلغاريـــ ــوانا (٢٠١٩)، بنمـــ ــدا (٢٠١٦)، بوتســـ ــيالروس ٢٠١٦)، بولنـــ )، بـــ

ــد (٢٠١٦( ــا (٢٠١٦)، تايلنــ ــر ( )،٢٠١٦)، تركيــ ــيكية ٢٠١٦اجلزائــ ــة التشــ )، اجلمهوريــ
ــا (  )،٢٠١٦( ــة كوريـ ــدامنرك (٢٠١٩مجهوريـ ــا ( )،٢٠١٩)، الـ ــلفادور ٢٠١٩زامبيـ )، السـ
)، ٢٠١٩الصـني (  )،٢٠١٩()، سـرياليون  ٢٠١٩)، سويسـرا ( ٢٠١٩)، سنغافورة (٢٠١٩(

 )،٢٠١٦البوليفاريـة) ( - زويال (مجهوريـة  )، فـن ٢٠١٦)، الفلبني (٢٠١٩)، فرنسا (٢٠١٦غابون (
)، كــوت ديفــوار ٢٠١٩)، كنــدا (٢٠١٦)، كرواتيــا (٢٠١٩)، الكــامريون (٢٠١٦فيجــي (

ــا (٢٠١٩( ــت (٢٠١٦)، كولومبيــ ــا (٢٠١٩)، الكويــ ــا (٢٠١٦)، كينيــ )، ٢٠١٩)، ليربيــ
يرلنــدا الشــمالية أ)، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و٢٠١٩)، املكســيك (٢٠١٩ماليزيــا (

)، ٢٠١٦)، النمسـا ( ٢٠١٩)، ناميبيـا ( ٢٠١٦)، موريشـيوس ( ٢٠١٩)، موريتانيا (٢٠١٩(
)، الواليــــات ٢٠١٩)، هنغاريــــا (٢٠١٩)، هنــــدوراس (٢٠١٦)، اهلنــــد (٢٠١٦نيجرييــــا (

  ).٢٠١٩)، اليونان (٢٠١٩)، اليابان (٢٠١٦املتحدة األمريكية (
وباستثناء األردن وأرمينيا وبـاراغواي وبوتسـوانا وزامبيـا وسـرياليون وغـابون وفيجـي         -٥

والكامريون وكوت ديفوار والكويت وليربيا وموريتانيـا وموريشـيوس وناميبيـا ونيجرييـا كـان      
  مجيع أعضاء اللجنة ممثَّلني يف الدورة.

 ،الربتغـال  ،أنغوال ،ية: اإلمارات العربية املتحدةوحضر الدورة مراقبون عن الدول التال  -٦
 ،اجلمهوريــة الدومينيكيــة ،تــونس ،بــريو ،دة القوميــات)املتعــدِّ -بوليفيــا (دولــة  ،بــنن، بلجيكــا
 ،كوسـتاريكا  ،قطـر  ،قربص ،فييت نام ،فنلندا، مانُع ،شيلي ،سلوفاكيا ،سري النكا، رومانيا
  ندا.هول ،لنرويجا ،مصر ،مايل ،لكسمربغ ،لبنان
  .ن عن االحتاد األورويبووحضر الدورة أيضاً مراقب  -٧
  :وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن املنظمات الدولية التالية  -٨

: املركـز الـدويل لتسـوية املنازعـات االسـتثمارية، مـؤمتر       منظومة األمم املتحدة  (أ)  
  األمم املتحدة للتجارة والتنمية، البنك الدويل؛

أمانة ميثاق الطاقة، مؤمتر الهاي للقانون الـدويل   :ية الدوليةاملنظمات احلكوم  (ب)  
منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان    املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص (اليونيدروا)،اخلاص، 

  احملكمة الدائمة للتحكيم؛، االقتصادي
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األمريكيـة   اجلمعية األمريكية، احملامني : رابطةاملنظمات غري احلكومية املدعوَّة  (ج)  
للقانون الدويل، معهد التحكيم التابع لغرفـة اسـتكهومل التجاريـة، املعهـد املعتمـد للمحكمـني،       

األمم املتحـدة  اجمللس االستشاري التفاقية ، جلنة التحكيم االقتصادي والتجاري الدويل الصينية
رابطــة ألورويب، معهــد القــانون ارابطــة االحتــاد األورويب للعوَملــة والتمويــل التجــاري،  ، لبيــعل

منتـدى  مؤسسـة القـانون القـاري،    الرابطة الدولية لشـركات العوَملـة،   األوروبية،  احلقوق طلبة
، مؤسسة التحكيم األملانية، الرابطة الدولية للمحامني الـدميقراطيني،  التوفيق والتحكيم الدوليني

والصـناعة األوكرانيـة،    رابطة احملامني الدولية، حمكمة التحكيم التجاري الـدويل بغرفـة التجـارة   
اجمللس الدويل للتحكيم التجاري، جمموعة العوملة الدوليـة، االحتـاد الـدويل ملؤسسـات التحكـيم      

الرابطــة التجــاري، املعهــد الــدويل لإلعســار، معهــد القــانون الــدويل، معهــد الوســاطة الــدويل،   
، صـة األرقـام املخصَّ شركة اإلنترنـت لألمسـاء و   الدولية لصكوك املقايضة والصكوك االشتقاقية،

ــى التحكــيم     ،اجمللــس الكــوري للتحكــيم التجــاري   رابطــة املشــاركني يف مســابقة التمــرين عل
، املركز الوطين لألحباث القانونية من أجـل التجـارة احلـرة فيمـا بـني البلـدان األمريكيـة       ، الدويل

  رابطة التحكيم السويسرية، مركز فيينا الدويل للتحكيم.
شـاركة منظمـات دوليـة غـري حكوميـة ذات خـربة فنيـة يف املواضـيع         ورحَّبت اللجنة مب  -٩

اليت تتناوهلا بنود جدول األعمـال الرئيسـية. واعُتـربت مشـاركتها بالغـة األمهيـة لضـمان جـودة         
النصوص اليت تصوغها اللجنة. وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تواصل دعـوة تلـك املنظمـات إىل    

  .حضور دوراهتا

  ء املكتبانتخاب أعضا  - جيم  
  انتخبت اللجنة أعضاء املكتب التالني:  -١٠

  (كولومبيا) فياميساررايس السيد فرانسيسكو     :الرئيس  
  (مجهورية كوريا) يل يلالسيد يونغ  :الرئيس نواب  
  (كينيا) أويغيالسيد مايكل أديبو أوكوت       
  (سويسرا) ايدرَنْشيخائيل السيد م      
  (كرواتيا)تش يبتروف يشاالسيد سين    :املقرِّر  
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  جدول األعمال  - دال  
دة و، املعقـ ٩٩٨كان جدول أعمال الدورة، بصيغته اليت اعتمـدهتا اللجنـة يف جلسـتها      -١١
  حزيران/يونيه، على النحو التايل: ٢٩يف 

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء املكتب.  -٢  
  .إقرار جدول األعمال  -٣  
  توفيق:املتعلقة بالتحكيم وال املسائلالنظر يف   -٤  

عن تنظـيم إجـراءات   املنقَّحة ملحوظات األونسيترال  مشروعالنظر يف   (أ)      
  التحكيم وإقراره مبدئيا؛

ــاري        (ب)       ــق التجـ ــراءات التوفيـ ــن إجـ ــة مـ ــوية املنبثقـ ــات التسـ ــاذ اتفاقـ إنفـ
  الدويل/الوساطة التجارية الدولية؛

ــتقبالً يف جمـــال ا    (ج)       ــا مسـ ــيم األعمـــال الـــيت ميكـــن االضـــطالع هبـ لتحكـ
 والتوفيق؛

  إقرار جهة اإليداع املعنية بالشفافية وكيفية عملها؛  (د)    
  مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدويل.  (ه)    
  النظر يف املسائل املتعلقة باملصاحل الضمانية:  -٥  

النظر يف أجزاء من القانون النموذجي بشأن املعامالت املضمونة وإقرارها   (أ)      
  مبدئيا؛

ــت      (ب)       ــا مسـ ــطالع هبـ ــن االضـ ــيت ميكـ ــال الـ ــاحل  األعمـ ــال املصـ قبالً يف جمـ
  الضمانية؛

  التنسيق والتعاون يف جمال املصاحل الضمانية.  (ج)    
  املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة: التقرير املرحلي للفريق العامل األول.  -٦    
املرحلـي للفريـق العامـل    تسوية املنازعات باالتصال احلاسـويب املباشـر: التقريـر      -٧    

  الثالث.
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  التجارة اإللكترونية: التقرير املرحلي للفريق العامل الرابع.    -٨  
  قانون اإلعسار: التقرير املرحلي للفريق العامل اخلامس.    -٩  
إقرار نصـوص منظمـات أخـرى: املبـادئ املتعلقـة باختيـار القـانون املنطبـق يف           -١٠  

  العقود التجارية الدولية.
  ملساعدة التقنية يف إصالح القوانني.  ا  -١١  

ترويج السبل والوسائل الـيت تكفـل توحيـد تفسـري نصـوص األونسـيترال القانونيـة          -١٢    
  :  وتطبيقها

  السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال (كالوت)؛    (أ)    
  ُنَبذ السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال القانونية.    (ب)    
  حالة نصوص األونسيترال القانونية والترويج هلا.    -١٣  
  التنسيق والتعاون:  -١٤  
  مسائل عامة؛  (أ)    
  تقارير املنظمات الدولية األخرى؛  (ب)    

املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة املــدعوَّة إىل     (ج)      
  حضور دورات األونسيترال وأفرقتها العاملة.

  ونسيترال اإلقليمي.حضور األ  -١٥  
  دور األونسيترال يف تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل.    -١٦  

الذكرى السنوية اخلامسة والثالثون إلبرام اتفاقيـة األمـم املتحـدة بشـأن عقـود        -١٧    
  ).١٩٨٠البيع الدويل للبضائع (فيينا، 

  برنامج عمل اللجنة.  -١٨    
  مة ذات الصلة.قرارات اجلمعية العا  -١٩  
  مسائل أخرى.  -٢٠  
  مواعيد االجتماعات املقبلة وأماكن انعقادها.  -٢١  
  اعتماد تقرير اللجنة.  -٢٢  
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    إنشاء جلنة جامعة  - هاء  
من جـدول األعمـال للنظـر فيـه.     (أ)  ٥أنشأت اللجنة جلنة جامعة وأحالت إليها البند   -١٢

) رئيسـا للجنـة اجلامعـة بصـفته     املكسيك( البارديين فلوريسدريغو السيد رووانتخبت اللجنة 
ــن     ــة م ــة اجلامع ــه ١٦إىل  ١٣الشخصــية. واجتمعــت اللجن جلســات.  ٧، وعقــدت متوز/يولي

، يف تقرير اللجنـة اجلامعـة   متوز/يوليه ١٦، املعقودة يف ١٠٢٣ ونظرت اللجنة، خالل جلستهـا
). (تقريــر اللجنــة أدنــاه ٢١٤واعتمدتــه، ووافقــت علــى إدراجــه يف هــذا التقريــر (انظــر الفقــرة 

  أدناه). ٢١٣-١٦٩اجلامعة مستنسخ يف الفقرات 
    

  اعتماد التقرير  - واو  
املعقــودتني  ١٠٠٧و ١٠٠٦اعتمــدت اللجنــة هــذا التقريــر بتوافــق اآلراء يف جلســتيها   -١٣
ــه،  ٣يف  ــتيها ومتوز/يوليــ ــودتني يف  ١٠١٥و ١٠١٤جلســ ــتها   ١٠املعقــ ــه، وجلســ متوز/يوليــ

  .٢٠١٥متوز/يوليه  ١٦املعقودة يف  ١٠٢٣وجلستها  ،ز/يوليهمتو ١٣املعقودة يف  ١٠١٦
    

  النظر يف املسائل املتعلقة بالتحكيم والتوفيق  -ثالثاً  
  

 عن تنظيم إجراءات التحكيماملنقَّحة ملحوظات األونسيترال  النظر يف مشروع  - ألف  
  مبدئياوإقراره 

    
  مةمقدِّ  -١  

ــرَّرت يف دورهتــ    -١٤ ــة أهنــا ق ، أن ٢٠١٣ا السادســة واألربعــني، يف عــام  اســتذكرت اللجن
ــيح          ــق) باالضــطالع بعمــل بشــأن تنق ــالتحكيم والتوفي ــين ب ــاين (املع ــل الث ــق العام تكلِّــف الفري

ــيم   ــراءات التحكــ ــيم إجــ ــيترال عــــن تنظــ ــا يلــــي   )٢(ملحوظــــات األونســ ــا فيمــ ــار إليهــ (املشــ
وم هبذا هو فريـق عامـل   واتَّفقت اللجنة يف تلك الدورة على أنَّ خري من يق )٣(بـ"امللحوظات").

واســتذكرت اللجنــة  )٤(احلفــاظ علــى مقبوليــة تلــك امللحوظــات علــى الصــعيد العــاملي. لضــمان
على أن ينظـر الفريـق العامـل     ،٢٠١٤كذلك أهنا اتَّفقت يف دورهتا السابعة واألربعني، يف عام 

                                                         
  ، اجلزء الثالث، املرفق الثاين.١٩٩٦، اجمللَّد السابع والعشرون: ونسيترالحولية األ )٢(  
)، Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم  )٣(  

  .١٣٠الفقرة 
  املرجع نفسه. )٤(  
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نقـيح امللحوظــات.  يف دورتـه احلاديـة والسـتني، ويف دورتـه الثانيـة والسـتني إذا لـزم األمـر، يف ت        
وينبغــي للفريــق العامــل عنــد القيــام بــذلك أن يركِّــز علــى املســائل اجلوهريــة وأن يتــرك مســألة   

  )٥(الصياغة لألمانة.
ــرا الفريــق العامــل الثــاين عــن أعمــال دورتــه     وُعــرِ  - ١٥ ض علــى اللجنــة يف دورهتــا احلاليــة تقري

، ودورته الثانيـة والسـتني،   ٢٠١٤سبتمرب أيلول/ ١٩إىل  ١٥والستني، املعقودة يف فيينا من   احلادية
ــان  ٢٠١٥شــباط/فرباير  ٦إىل  ٢املعقــودة يف نيويــورك مــن   ، A/CN.9/832و A/CN.9/826(الوثيقت

ــوايل). وعـُـ  نــص مشــروع ملحوظــات األونســيترال املنقَّحــة عــن تنظــيم     ض عليهــا أيضــاًرِعلــى الت
  .A/CN.9/844واردة يف الوثيقة إجراءات التحكيم ("مشروع امللحوظات املنقَّحة") بصيغته ال

وأحاطت اللجنة علماً مبلخص املداوالت اليت جرت حول مشروع امللحوظات املنقَّحـة    -١٦
دوريت الفريــق العامــل احلاديــة والســتني والثانيــة والســتني. ونظــرت اللجنــة يف مشــروع         أثنــاء

اده يف دورهتـا املقبلـة يف عـام    يف دورهتـا احلاليـة مث اعتمـ    مبـدئيا امللحوظات املنقَّحـة هبـدف إقـراره    
. واتَّفقـــت اللجنـــة يف هـــذا الشـــأن علـــى أن تعـــاجل املســـائل اجلوهريـــة املتعلقـــة بتنقـــيح   ٢٠١٦

  ألمانة بإجراء أيِّ تعديالت تترتب على ذلك يف الصياغة. إىل اامللحوظات وأن تعهد 
    

    امللحوظات املنقَّحة النظر يف مشروع  - ٢  
    عامة مالحظات  (أ)  

ذكرت اللجنة أهنا، عنـدما وضـعت الصـيغة النهائيـة مللحوظاهتـا يف دورهتـا التاسـعة        است  -١٧
تلــك امللحوظــات، ومــن بينــها عــدم  تســتند إليهــااملبــادئ الــيت أقــرَّت ، ١٩٩٦والعشــرين عــام 

واالمتنــاع عــن وضــع أيِّ شــرط يتعــدَّى حــدود  ؛املســاس باملرونــة املفيــدة إلجــراءات التحكــيم
عــدم االعتــداد  يفضــيو املمارســات القائمـة، وعلــى األخــص ضـمان أالَّ   القـوانني أو القواعــد أ 

اســتنتاج أنَّ مبــدأً إجرائيــا مــا قــد انُتهــك أو تــوفري مســوِّغ   إىل بامللحوظــات أو أيِّ جــزء منــها 
ات التحكــيم لــرفض إنفــاذ قــرار حتكــيم؛ وأنــه ينبغــي أالَّ تســعى امللحوظــات إىل مواءمــة ممارســ

ــية  ــة أو التوصـ ــة،   ، يفاملتباينـ ــات متباينـ ــود ممارسـ ــال وجـ ــيَّن.  حـ ــراء معـ ــتخدام أيِّ إجـ  )٦(باسـ
واستذكرت كذلك أنَّ من أهم مزايا امللحوظات طابعهـا الوصـفي غـري التـوجيهي الـذي يعبِّـر       

  عن ممارسات متنوعة.

                                                         
  .١٢٨)، الفقرة A/69/17( ١٧ ، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقماملرجع نفسه  )٥(  
  .١٣)، الفقرة A/51/17( ١٧، الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه  )٦(  
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واتَّفقت اللجنة على ضرورة أن حيتفظ مشروع امللحوظـات املنقَّحـة بتلـك اخلصـائص       -١٨
  ينبغي أن يكون الترويج أليِّ ممارسة باعتبارها ممارسة فضلى.وأنَّ الغرض منه ال 

أن أنَّ مـن الضـروري    لوعالوةً علـى ذلـك، أكَّـدت اللجنـة صـحة فهـم الفريـق العامـ          -١٩
حيافظ مشروع امللحوظات املنقَّحة على قابلية تلك امللحوظات للتطبيق العام ومعاجلـة املسـائل   

 أنواع التحكـيم. وأشـارت اللجنـة يف هـذا الصـدد إىل أنَّ      اإلجرائية اليت قد تنشأ دون متييز بني
احتمال االتفـاق بشـأن سـريتها؛     ؛اليت تعاجل "املعلومات املتعلقة بالتحكيم ٦امللحوظة مشروع 

سـلِّط الضـوء علـى مسـألة حمـدَّدة قـد       يالشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول" 
افظ يف الوقت نفسـه علـى الطـابع العـام ملشـروع      حي، لكنه تنشأ يف سياق التحكيم االستثماري

  امللحوظات املنقَّحة.
حتديث اإلشـارات الـواردة إىل    أنه يلزمصحة فهم الفريق العامل  وأكَّدت اللجنة أيضاً  -٢٠

ال تشــري إىل التكنولوجيــا ووســائل االتصــال يف مشــروع امللحوظــات املنقَّحــة باســتخدام صــيغ 
ــات  ــدَّدة (تكنولوجيــــ  ١١٠و ١٠٢إىل  ٩١و ٣٩و ٣٨و ٢٥، الفقــــــرات A/CN.9/826حمــــ

ــات        ١٢٥و ــار مشــروع امللحوظ ــد عوجلــت يف إط ــدة ق ). وأشــري أيضــاً إىل أنَّ مواضــيع جدي
  املنقَّحة تتعلق بالتدابري املؤقتة وحاالت الضم والدمج.

ام وفيما يتعلق مبسألة الصياغة، اتَّفقت اللجنة على ضرورة مراعاة االتسـاق يف اسـتخد    -٢١
ــل إنَّ         ــال، قي ــى ســبيل املث ــة ملشــروع امللحوظــات املنقَّحــة. وعل املصــطلحات يف الصــيغة التالي
 مصــطلح "املســتند" املســتخدم مبعنــاه العــام يشــري أحيانــا بصــورة حمــدَّدة إىل "الــدليل املســتندي"

ضـيح هـذه   "، وإنه ينبغـي تو املراجع القانونية" وأحياناً إىل "نسخ اإلفادات املكتوبةوأحياناً إىل "
يف الفقــرات ذات الصــلة مــن مشــروع امللحوظــات املنقَّحــة، وإالَّ فــإنَّ نطــاق    املتمــايزةاملعــاين 

. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي توضــيح مــا إذا كــان مصــطلح     امللحوظــات لــن يكــون واضــحاً  
  "الشهود" يشري إىل شهود الوقائع أو الشهود اخلرباء أو كليهما.

    
  امللحوظات املنقَّحة تعليقات على فقرات مشروع  (ب)  
    )١٦إىل  ١املقدِّمة (الفقرات   

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ١٣الفقرة     
االقتراح الداعي إىل إضافة عبارة "يف العادة" بعد كلمة "املستصـوب" يف   اللجنةأقرَّت   -٢٢

أمـر غـري    لبيان أنَّ عدم مشاركة األطراف بنفسها يف اإلجراءات ١٣اجلملة األخرية من الفقرة 
  .مستصوب إالَّ يف حاالت استثنائية
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    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ١٤الفقرة     
توضِّح مسألة إجرائية مهمـة بشـأن كيفيـة التصـرُّف يف حـال عـدم        ١٤قيل إنَّ الفقرة   -٢٣

ــة. ورُ    ــا يف اجتماعــات إجرائي ــذه     مشــاركة طــرف م ــة التحكــيم، حــىت يف ه ــى هيئ ــي أنَّ عل ئ
دائماً لألطراف الفرصة لكي تعرض دعواها. ومن مث، اتَّفقـت اللجنـة علـى     الظروف، أن توفِّر

حذف عبارة "رمبا يف اجلدول الـزمين اإلجرائـي" مـن تلـك الفقـرة وإضـافة مجلـة منفصـلة تفيـد          
  بضرورة تعديل أيِّ جدول زمين إجرائي، يف حال وجوده، حبيث يتيح هذه الفرصة.

تعــديل اجلــدول الــزمين اإلجرائــي يف حــاالت   ضــرورة  إدراج نــص يشــري إىلواقُتــرح   -٢٤
مل حيظ بتأييد حيث إنَّ حـاالت الضـم والـدمج ال حتـدث يف      االقتراحالضم والدمج. لكنَّ هذا 

العادة بعد تشكيل هيئة التحكيم وحيث إنَّ هذه املسألة قد عوجلت معاجلـة وافيـة يف الفقـرتني    
  من مشروع امللحوظات املنقَّحة. ١٤و ١٢
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ١٥الفقرة     
اتَّفقــت اللجنــة علــى إضــافة كلمــة "أيضــاً" بعــد كلمــة "شــفويا" يف اجلملــة الثانيــة مــن    -٢٥

لكــي تعبِّــر بصــورة أفضــل عــن األشــكال املختلفــة الــيت قــد تتخــذها القــرارات يف     ١٥الفقــرة 
  االجتماعات اإلجرائية.

تُّفق على أنَّ من املمكن إضافة مجلة علـى غـرار   بغية جتسيد املمارسات املعمول هبا، او  -٢٦
خـذة يف أول  : "ومن الشائع مثالً أن تلخِّص هيئة التحكـيم القـرارات املتَّ  ١٥ما يلي إىل الفقرة 

مــة لعمليــة التحكــيم." واتَّفقــت اللجنــة   د القواعــد املنظِّاجتمــاع إجرائــي يف أمــر إجرائــي حيــدِّ  
 مشروع امللحوظـات املنقَّحـة إىل   ريشيحيثما  ١٥رة كذلك على إدراج إحالة مرجعية إىل الفق

  املسائل اليت ينبغي النظر فيها يف مستهل اإلجراءات.
    
  الشروح  

  
      )١٩إىل  ١٧جمموعة قواعد التحكيم (الفقرات  — ١امللحوظة   

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ١٧الفقرة     
علـى أنَّ جمموعـة قواعـد التحكـيم الـيت       لتنصَّ ١٧اقُترح تنقيح اجلملة الرابعة من الفقرة   -٢٧

باألحكام اإللزامية لقانون التحكيم املنطبق"  تنظم عملية التحكيم "رهناً سوفختتارها األطراف 
  من التركيز على غلبة جمموعة قواعد التحكيم على األحكام غري اإللزامية لذلك القانون. بدالً
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بــدأ العــام الــذي يــنص علــى إخضــاع أيِّ  وأشــري يف معــرض الــرد علــى ذلــك إىل أنَّ امل  -٢٨
ن بالفعــل يف الفقــرتني اتفــاق بــني األطــراف لألحكــام اإللزاميــة يف قــانون التحكــيم املنطبــق مبــيَّ

 ١٧من مشروع امللحوظات املنقَّحة، ومن مث، فإنَّ الغرض من اجلملة الرابعـة يف الفقـرة    ٦و ٥
يِّ أحكام غـري إلزاميـة يف قـانون التحكـيم     هو التأكيد على مبدأ غلبة استقاللية األطراف على أ

 مـن قواعـد األونسـيترال للتحكـيم     ١مـن املـادة    ١املنطبق، وهو مبـدأ مكـرَّس أيضـاً يف الفقـرة     
    )٧(.)٢٠١٠(بصيغتها املعدَّلة يف عام 

دون أيِّ  ١٧وبعد املناقشة، اتَّفقت اللجنة على االحتفاظ باجلملـة الرابعـة مـن الفقـرة       -٢٩
الفقـرة  تلـك  تعاضة عن عبارة "أكثَر تكيُّفاً مع قضية معيَّنة" يف اجلملة األخرية مـن  تعديل واالس

  بعبارة "أكثر تعبرياً عن أهداف األطراف".
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ١٨الفقرة     
ــرة    -٣٠ ــيت يُ   ١٧أُشــري إىل أنَّ الفق ــاجل احلــاالت ال ــد     تَّتع ــن قواع ــة م ــى جمموع ــا عل ــق فيه ف

التحكيم وأنه ال توجـد أيُّ إشـارة إىل شـكل ذلـك االتفـاق. وقيـل إنَّ        عمليةبدء  التحكيم قبل
إىل الــنص علــى تلــك القواعــد يف شــكل   تشــري، علــى النقــيض، ١٨اجلملــة األوىل مــن الفقــرة 

ينبغي أن تطبق بوجـه   ١٨"اتفاق حتكيم"، وهي إشارة بالغة التحديد. وُرئي أنَّ أحكام الفقرة 
  ق األطراف على جمموعة معيَّنة من قواعد التحكيم.عام يف حال عدم اتفا

، أثـري تسـاؤل عمَّـا إذا كـان املقصـود مـن       ١٨وفيما يتعلـق باجلملـة الثانيـة مـن الفقـرة        -٣١
تفق فيهـا األطـراف علـى أن تـدير مؤسسـة حتكيميـة       تهو أن تعاجل أيضاً احلاالت اليت أحكامها 

لف عن قواعدها هـي. ورئـي أنـه إذا كـان     جمموعة من قواعد التحكيم ختت مبوجبقضية معينة 
هذا هو املقصود، فإنَّ عبـارة "خمصَّصـة الغـرض" ينبغـي أن حتـذف خشـية أن تفهـم خطـأ علـى          

  أهنا حتد من هذه اإلمكانية.
ــرة        -٣٢ ــن الفق ــى أنَّ اهلــدف م ــام عل ــق بوجــه ع ــان حاجــة األطــراف إىل    ١٨واتُّف ــو بي ه

 يما إذا كانت هيئة التحكيم قد ُشكِّلت فعـالً. والساملؤسسة التحكيمية،  ةموافقاحلصول على 
وأشـري إىل أنَّ شـواغل قـد أثــريت، يف الـدورة احلاديـة والسـتني للفريــق العامـل، بشـأن تضــمني         

نـة دون أن  املتعلقة باستخدام قواعد حتكيمية ملؤسسة معيَّ ةمشروع امللحوظات املنقَّحة املمارس
تـؤدي يف كـثري مـن األحيـان إىل      ةهـذه املمارسـ   تدير هذه املؤسسة عملية التحكـيم، حيـث إنَّ  

). ومــن مث، اتُّفـق علــى عـدم ضــرورة   ٤٥، الفقـرة  A/CN.9/826نفقــات ( وتكبُّـد بلبلـة وتــأخري  
                                                         

  )، املرفق األول.A/65/17( ١٧، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه )٧(  
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يف تفصيل هذه اإلمكانيـة يف مشـروع امللحوظـات املنقَّحـة. واقُتـرح كـذلك حـذف         اإلسهاب
التحكيم اخلاصة بتلك املؤسسـة   عبارة "بغضِّ النظر عما إذا كان التحكيم يدار مبوجب قواعد

أو مبوجــب قواعــد األونســيترال للتحكــيم، أو أيِّ قواعــد أخــرى خمصَّصــة الغــرض" باعتبارهــا   
  زيادة ال ضرورة هلا.

علـى غـرار مـا يلـي:      ١٨ومن باب التوضيح، اتُّفـق علـى تنقـيح اجلملـة الثانيـة مـن الفقـرة          - ٣٣
ــراف   ــى"وإذا اتَّفقــت األط ــدير مؤسســة حتكي  عل ــيم،     أن ت ــة التحك ــد تشــكيل هيئ ــة بع ــة املنازع مي

  (...)".  فقد
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ١٩الفقرة     
د الكيفيـة  ن أنـه جيـوز هليئـة التحكـيم، عنـدما حتـدِّ      لتبيِّ ١٩اتَّفقت اللجنة على تنقيح الفقرة   - ٣٤

  ر هبا اإلجراءات، أن ترجع إىل جمموعة قواعد حتكيم.اليت ستسيَّ
    

      )٢٥إىل  ٢٠لغة أو لغات إجراءات التحكيم (الفقرات  — ٢ة امللحوظ    
    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٢٠الفقرة     

، اتَّفقـت اللجنـة علـى أنـه ينبغـي اإلشـارة إىل       ٢٠فيما يتعلق باجلملة الثانية من الفقـرة    -٣٥
ــدرة ــها مــن األطــراف علــى التواصــل بلغــة اإلجــراءات أو    ق ــام" فهمهــا بُيســر، ال إ  متكُّن ىل "إمل

  األطراف بتلك اللغة.
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٢٢الفقرة     
ــرة     - ٣٦ ــح الفق ــرح أن توضِّ ــن املســتندات ذات الصــلة،      ٢٢اقُت ــة ترمجــة جــزء فقــط م إمكاني
ذلك يف حالة وجود جمموعة ضـخمة مـن القـرارات القضـائية والنصـوص القانونيـة (املراجـع          يف  مبا

  القانونية).
ذلك السياق، اتُّفق علـى أن يعـاِلج مشـروُع امللحوظـات املنقَّحـة املسـائلَ املتعلقـة        ويف   -٣٧

تقـدمي   قد ال يكون من الضـروري باملراجع القانونية على حنو عام (على سبيل املثال، بتبيان أنه 
  سوابق قضائية يف األحوال اليت يكون فيها احملكَّمون على إملام هبا).
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      )٣٠إىل  ٢٦لتحكيم (الفقرات مكان ا — ٣امللحوظة     
    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٢٧الفقرة     

اتَّفقت اللجنـة علـى توسـيع قائمـة العواقـب القانونيـة الـيت تترتَّـب علـى اختيـار مكـان              -٣٨
التحكــيم، حبيــث تشــمل مســائل مــن قبيــل التــأثري علــى تعــيني احملكَّمــني، واملتطلبــات املتعلقــة     

التحكيم. وعلى حنو أعمَّ، اتُّفـق علـى الـنصِّ علـى أنـه ينبغـي للمحكَّمـني        بالتوقيع على قرارات 
  على قانون التحكيم املعمول به يف مكان التحكيم. يطلعواواألطراف أن 

ــدَرج   -٣٩ ــرِح أن ُت ــةٌ مشــروع امللحوظــات املنقَّحــة إشــارةٌ  يف  واقُت ــذي   عام ــانون ال إىل الق
اح مل حيـظ بالتأييـد، إذْ ُرئـي أنَّ تلـك املسـألة      ولكنَّ ذلك االقتـر  ،يسري على حيثيات الدعوى

  تقع خارج نطاق مشروع امللحوظات املنقَّحة، الذي يركِّز على اجلوانب اإلجرائية.
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٢٩و ٢٨الفقرتان     
ــل فيمــا خيــصُّ املستشــارين         -٤٠ ــود التأهي ــدَّ أيضــاً قي ــأن ُتَع ــراح ب ــى اقت ــة عل  وافقــت اللجن
، ألنَّ ٢٨، مـن املعـايري ذات الصـلة يف إطـار الفقـرة      ‘٤‘ ٢٩، املشار إليها يف الفقـرة  انونينيالق

لقرار التحكـيم أو إلغائـه أو إنفـاذه.     ةالقضائياملراجعة تلك املسألة قد يكون هلا تأثري يف مرحلة 
شـأن تأهيـل   وعلى النَسق نفسه، ُرئي أنَّ قانون التحكـيم املعمـول بـه ميكـن أن يتضـمَّن قيـوداً ب      

لكـن   .٢٩و ٢٨احملكَّمني، وأنَّ تلك املسألة قد تكـون جـديرة بـالنظر أيضـاً يف إطـار الفقـرتني       
ذُِكــر مــن جهــة أخــرى أنَّ القــانون الــذي يســري علــى مكــان التحكــيم ال ينطبــق علــى مســألة 

  تأهيل احملكَّمني يف التحكيم الدويل.
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٣٠الفقرة     
عقـد   التنبـه إىل أنَّ ، ُرئـي أنـه ينبغـي لألطـراف وهليئـة التحكـيم       ٣٠فيما يتعلق بالفقرة   -٤١

 ةالقضـائي  املراجعـة له تأثري يف مرحلة  قد يكون مجيع جلسات االستماع خارج مكان التحكيم
  أو إلغائه أو إنفاذه يف بعض الواليات القضائية املعيَّنة. لقرار التحكيم

الفهَم الذي مفاده أنَّ العبارة "من األسرع أو األنسب" الـواردة يف  وقد أكَّدت اللجنة   -٤٢
واسعة مبا يكفي لتشمل األحوال اليت ال ميكن فيها، ألسباب متليها ظـروف قـاهرة،    ٣٠الفقرة 

  عقُد جلسات استماع يف مكان التحكيم.
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أداء  اخلدمات اإلدارية اليت قد حتتاج إليها هيئة التحكيم من أجل — ٤امللحوظة     
      )٣٧إىل  ٣١وظائفها (الفقرات 

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٣٣الفقرة     
على النحو التـايل: "مـا مل تتـولَّ     ٣٣اتُّفق على أن ُيعدَّل نصُّ اجلملة األوىل من الفقرة   -٤٣

التحكـيم".  مؤسسة حتكيمية الترتيبـات اإلداريـة لإلجـراءات، تتوالَّهـا عـادةً األطـراف أو هيئـة        
ــوفَّر  وِضــح وأُ ــد ال يت ــه ق ــل هــذا الــ أن ــع املؤسســات   دمات اخلــدعم أو مث ــدى مجي بالضــرورة ل

  التحكيمية.
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٣٥الفقرة     
"وعلـى أيِّ حـال، عـادةً مـا     نصُّـها:  ، الـيت  ٣٥فيما يتعلق باجلملة األخـرية مـن الفقـرة      -٤٤
لتحكيم املتعلقة باختاذ القرارات"، أُعرب عن طائفـة  ُيشَرك أمناُء السر يف أداء وظائف هيئة ا ال

  واسعة من اآلراء.  
املتمثلـة يف تـويل    ،نَّ النصَّ احلايل يبيِّن على حنو صحيح املمارسة الراهنة املتَّبعةأ ُرئيفقد   -٤٥

  بعـض األحـوال املعيَّنـة   يفُيكلَّـف أمنـاُء السـر    اختاذ القرارات، يف حني مسألة عادةً هيئة التحكيم 
قانونية. وأُشري إىل قواعد وممارسات متَّبعة فيما يتعلق بأنواع معيَّنـة  الشورة املالنادرة مبهمة تقدمي 

من التحكيم، ومنها مثالً التحكيم فيما خيصُّ السـلع األساسـية أو التحكـيم يف قطاعـات حمـدَّدة،      
ا الـذي ُيكلَّـف بـأداء    حيث قد يكون أمُني سرٍّ هليئة التحكيم هو الشخص الوحيـد املؤهَّـل قانونيـ   

الوظائف اليت قد يكون هلا تـأثري علـى عمليـة اختـاذ القـرارات. ولـذلك، ُرئـي أنـه ينبغـي اسـتبقاء           
  النص احلايل، رمبا مع إيراد توضيحات إضافية.

نَّ الكلمة "عادةً" قد تكون مضلِّلة ألنَّ مـن املفهـوم عمومـاً أنَّ    وُرئي من جهة أخرى أ  -٤٦
غي إشراكه يف عمليـة اختـاذ القـرارات. وتبعـاً لـذلك، ُرئـي أنَّ العبـارة األصـلية         أمني السر ال ينب

تكون أنسـب يف هـذا السـياق، ونصـها كمـا يلـي:       سمن امللحوظات  ٢٧املستخدمة يف الفقرة 
"لكْن عادةً ما ُيسلَّم بأمهية ضمان أالَّ يضطلع أمني السر بأيٍّ من وظـائف هيئـة التحكـيم فيمـا     

  قرارات".يتعلق باختاذ ال
 اقُتـرِح أيضـاً  شـروع امللحوظـات املنقَّحـة،    مل ياإللزامـ ويف معرض استذكار الطابع غري   -٤٧

اختاذ القرارات، من دون أيِّ إشـارة  مكلَّفة مبهمة أن ُيذكَر املبدأ الذي مفاده أنَّ هيئة التحكيم 
ملبـدأ العـام، فينبغـي أنْ    إىل أمناء السر. ويف ذلك السياق، ُرئي أيضاً أنه إذا ما أُريد ذكُر ذلك ا
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لـن ُيمنعـوا مـن     يف بعـض أنـواع التحكـيم    أنَّ أُمنـاء السـر   ةيوضِّـح مشـروع امللحوظـات املنقَّحـ    
  تقدمي مشورة قانونية إىل هيئة التحكيم.

يف هـــذه املســـألة يف مرحلـــة الحقـــة مواصـــلة النظـــر وبعـــد املناقشـــة، قـــرَّرت اللجنـــة   -٤٨
  مداوالهتا.  من
    

      )٤٧إىل  ٣٨اليف التحكيم (الفقرات تك — ٥امللحوظة     
    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٤٠إىل  ٣٨الفقرات     

يكون سـ ، أُبرز أنَّ تولِّي هيئة التحكـيم حتديـَد تكـاليف التحكـيم     ٣٨فيما يتعلق بالفقرة   - ٤٩
الرسـوم والنفقـات   حتـدِّد مؤسسـة التحكـيم    عنـدما  مقيَّداً يف بعـض احلـاالت (علـى سـبيل املثـال،      

لـن تكـون هليئـة التحكـيم سـلطة علـى التكـاليف القانونيـة          هإن أيضاًاملتعلقة هبيئة التحكيم). وقيل 
، علـى أيِّ حـال، سـوف يكـون     هيئة التحكيم هلذه التكاليف نَّ حتديد، وإاليت يتكبَّدها األطراف

حـة ينبغـي   أنَّ مشروع امللحوظـات املنقَّ  ورأى كثريونمقصوراً على التكاليف القابلة لالسترداد. 
ــه علــى حنــو إضــايف، ال     ــة" وأن يتوسَّــع في التكــاليف مــن منظــور   أن يشــدِّد علــى معــىن "املعقولي

مـا إذا كـان ألحـد األطـراف احلـق       من منظـور أيضاً حكيم فحسب، بل والرسوم املتعلقة هبيئة الت
ة التحكـيم أن  . وذُكـر أيضـاً أنـه ينبغـي هليئـ     دها أو جزء منهابَّيف استرداد مجيع التكاليف اليت يتك

  إجراءات التحكيم. يف مستهلحتدِّد معايري املعقولية فيما خيصُّ التكاليف وتوزيعها 
لكي ُتبـيَّن فيهـا بوضـوح     ٤٠إىل  ٣٨وبعد املناقشة، اتُّفق على إعادة صياغة الفقرات   -٥٠

 أنَّ مــن مســؤولية هيئــة التحكــيم أن تضــمن فيهــا رذكَُيــعناصــر أو بنــود تكــاليف التحكــيم، مث 
معقوليــة تلــك التكــاليف، فيمــا خيــصُّ علــى حــدٍّ ســواء أجــوَر احملكَّمــني ومصــروفاهتم وكــذلك 

  توزيع التكاليف القابلة لالسترداد.
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٤١الفقرة     
ه للنص بدايةً علـى أنـ   ٤١الفقرة  اتُّفق على ضرورة عكس ترتيب اجلملتني األوليني يف  -٥١

إيـداع مبلـغ لتغطيـة التكـاليف، مث معاجلـة احلـاالت الـيت لـن تتـوىل فيهـا           طـراف  سُيطلب إىل األ
  ، ومن مثَّ يكون على هيئة التحكيم أن تتواله.سسة التحكيمية أمر املبلغ املودعاملؤ
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    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٤٦و ٤٥الفقرتان     
، كـان منـها التركيـز علـى     ٤٦و ٤٥استمعت اللجنة إىل عدَّة اقتراحات بشأن الفقرتني   -٥٢

يف توزيع التكاليف. وقيل أيضـاً إنَّ مـن الضـروري بيـان      تِّالسلطة التقديرية هليئة التحكيم يف الب
األساس القانوين الـذي سـوف تسـتند إليـه هيئـة التحكـيم يف البـتِّ يف توزيـع التكـاليف يف تلـك           

لتحكـيم واالتفاقـات املربمـة بـني     الفقرات بإدراج إشـارات إىل قـانون التحكـيم املنطبـق وقواعـد ا     
  كذلك على تنوُّع املمارسات املتعلقة بأساليب توزيع التكاليف. وأُكِّداألطراف. 

ــة التحكــيم مبزيــد مــن        -٥٣ ــة علــى أنَّ مــن املفيــد تزويــد هيئ وبعــد املناقشــة، اتَّفقــت اللجن
بَّـق علـى نطـاق واسـع     وأنه ينبغي إدراج إشارة إىل املبدأ املط املعلومات بشأن توزيع التكاليف،

 ٤٦". واتُِّفـق أيضـاً علـى إعـادة صـياغة الفقـرة       انتهائـه إثـر  رسـوم التقاضـي   واملتمثِّل يف "حتديد 
على النحو التايل: "قد ترغب هيئة التحكيم أيضاً يف النظر يف سلوك األطراف عنـد تطبيـق أيِّ   

نطبــق أو قواعــد التحكــيم أســلوب للتوزيــع تتَّفــق عليــه األطــراف أو حيــدِّده قــانون التحكــيم امل 
املنطبقة، أو يف حال عدم االتفاق على أسـلوب مـن هـذا القبيـل أو حتديـده، أيِّ أسـلوب آخـر        
تراه هيئة التحكيم مناسباً. وقد تشمل جوانب السـلوك الـيت تنظـر فيهـا عـدم االمتثـال لألوامـر        

ندات واملطالبـات  (مثـل طلبـات احلصـول علـى مسـت      تعسُّـفية  جرائيةإطلبات  تقدمي اإلجرائية أو
) بقـدر مـا يكـون لتلـك الطلبـات      شـهود وخـرباء الطـرف األخـر     اإلجرائية وطلبات استجواب

تــأثري فعلــي مباشــر علــى تكــاليف التحكــيم وبقــدر مــا تــرى هيئــة التحكــيم أهنــا قــد أخَّــرت أو 
على أنَّ هذا االقتراح يوضح أنَّ بعـض تصـرفات   أُكِّد عرقلت سري اإلجراءات بغري ضرورة." و

ــات         ــها أو الطلب ــأخُّر يف ســري اإلجــراءات أو تعطل ــؤدي إىل ت ــيت ت ــات ال ــل الطلب األطــراف (مث
، وأنــه بغيــة حتميــل املســؤولية  لتكــاليفرة) ميكــن أن تــؤثر علــى توزيــع ا التعســفية أو غــري املــربَّ

  للطرف املعين، ينبغي أن ختلص هيئة التحكيم إىل أنَّ الطلبات كانت غري معقولة.  
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٤٧الفقرة     
اتُّفق عموماً على أنَّ اختاذ هيئة التحكيم القرارات بشأن التكاليف وتوزيعهـا ميكـن أن     -٥٤

عنـد إصـدار قـرار التحكـيم النـهائي        اإلجراءات، وليس بالضرورةريجيري يف أيِّ وقت أثناء س
رة "بالضــرورة" بعـد العبــارة  بنـاًء علــى حيثيـات الــدعوى. ولـذلك فقــد اتُّفـق علــى إدراج العبـا     

. واتُّفــق عــالوةً علــى ذلــك علــى أن يبــيِّن مشــروع ٤٧يلــزم" يف اجلملــة األوىل مــن الفقــرة  "ال
امللحوظــات املنقَّحــة إمكانيــة اختــاذ القــرارات بشــأن التكــاليف وتوزيعهــا يف وقــت الحــق بعــد  

  صدور قرار التحكيم النهائي.
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 ٤٧"النهائي" املشار إليه يف اجلملة األوىل مـن الفقـرة   وبناًء على رأي مفاده أنَّ القرار   -٥٥
قــد ال يكــون متعلقــاً بالضــرورة باحليثيــات (مــثالً إذا انتــهت اإلجــراءات بقــرار بشــأن الواليــة    

  القضائية)، اتُّفق على حذف عبارة "بناًء على حيثيات الدعوى".
 ضـــمان تســـديد أن يتنـــاول مشـــروع امللحوظـــات املنقَّحـــة مســـألة  اقُتـــرِحويف حـــني   -٥٦

  ه ال ضرورة لذلك.أن ئيُرالتكاليف، 
    

املعلومات املتعلقة بالتحكيم؛ احتمال االتفاق بشأن سريتها؛ الشفافية  — ٦امللحوظة     
      )٥٣إىل  ٤٨التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول (الفقرات   يف

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٤٩الفقرة     
إشارةً إىل قانون التحكيم املنطبق من أجل تنبيـه األطـراف إىل    ٤٩رة رح تضمني الفقُتاق  -٥٧

من الضروري، يف حال وجود أحكـام   أنَّإىل  اًاإلطار التشريعي القائم بشأن السرية. وأشري أيض
هـذه   بـأنَّ بشأن السرية يف قانون التحكيم املنطبق أو قواعـد التحكـيم املنطبقـة، توعيـة األطـراف      

  يف هذا الشأن. اغري كافية ملعاجلة شواغلهأو قد تكون إلزامية  نقد ال تكو األحكام
علـى النحـو التـايل: "إذا كانـت      ٤٩فقت اللجنـة علـى تنقـيح الفقـرة     تَّوبعد املناقشة، ا  -٥٨

أو أولويــةً ومل تكــن األطــراف راضــية عــن معاملــة تلــك املســألة يف إطــار    شــاغالًالســرية متثــل 
التحكيم املنطبـق أو األحكـام الـيت جيـوز احليـد عنـها يف قواعـد        األحكام غري اإللزامية يف قانون 

  .إبرام اتفاق ينص على السرية" تود األطراف فلعلَّالتحكيم، 
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٥٢و ٥١الفقرتان     
التفصــيل لبيــان احلــاالت الــيت قــد  مزيــد مــنحتتاجــان إىل  ٥٢و ٥١الفقــرتني  نَُّرئــي أ  -٥٩
راف من واليات قضائية خمتلفة اللتزامات خمتلفة بشأن السـرية أو اإلفصـاح عـن    ضع فيها أطخت

يف   الــذين ميثلوهنــاامنياحملــأو علــى  ة علــى تلــك األطــرافاملنطبقــ القــواننياملعلومــات مبقتضــى 
قد عاجلـت بالفعـل تلـك     ٥١الفقرة  نَّ. وأشري إىل أهلا كل منهم الواليات القضائية اليت خيضع

فقـت اللجنـة علـى النظـر يف مرحلـة الحقـة فيمـا إذا كـان مـن الـالزم           تَّعامة. وااملسألة بصورة 
  هذه املسألة يف نص امللحوظات. إدراج حكم أكثر تفصيالً بشأن
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    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٥٣الفقرة     
 قواعد األونسيترال بشأن الشفافية يف التحكيم التعاهـدي بـني املسـتثمرين    نَّأشري إىل أ  -٦٠

فقـت  تَّإذا مـا ا  اًق يف هـذا الشـأن أيضـ   ميكن أن تطبَّ ("قواعد األونسيترال للشفافية") )٨(والدول
 ومــن مثَّ) (أ) مــن تلــك القواعــد، ٢( ١علــى ذلــك األطــراف املتنازعــة مبقتضــى أحكــام املــادة  

  .لتأخذ ذلك يف االعتبار ٥٣ينبغي تنقيح الفقرة 
    

      )٥٧إىل  ٥٤وسائل التواصل (الفقرات  — ٧امللحوظة 
    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٥٧إىل  ٥٤الفقرات     

مضللة وينبغي  ٥٤يف هناية الفقرة  ٧٩و ٦٥اإلحالة املرجعية إىل الفقرتني  نَّقيل إ  - ٦١
على إشارة إىل اآلثار املترتبة  ٥٦رح تضمني الفقرة حذفها أو نقلها إىل موضع آخر. واقُت

بتنقيح عنوان  ٌحاتأييد اقترال. ومل حيظ بمن حيث التكلفةنية اختيار وسائل التواصل اإللكترو
  بصورة أفضل.مضموهنا  جسِّدلي ٥٧الفقرة 

    
      )٦١إىل  ٥٨تة (الفقرات قَّالتدابري املؤ — ٨امللحوظة 

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٥٨الفقرة     
لتحكيم املنطبق قانون ا نَّعلى قاعدة عامة مفادها أ ٥٨ الفقرةتنص  نرح أُتاق  - ٦٢

  تة.قَّبشأن التدابري املؤ اًأحكام يتضمنانما  وقواعد التحكيم عادةً
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٥٩الفقرة     
عندما يتسنَّى أليِّ  هأنَّ لتنص على ٥٩فقت اللجنة على توضيح اجلملة األوىل من الفقرة تَّا  - ٦٣

من  ، فإنَّأثناء سريها ة قبل إجراءات التحكيم أوتا من حمكمة وطنيقَّتدبريا مؤطرف أن يلتمس 
  .املبادئ الراسخة عدم تعارض التماس تدابري مؤقَّتة من احملاكم الوطنية مع وجود اتفاق للتحكيم

تة عادة ما يكون هلا طابع وقيت. قَّالتدابري املؤ نَّألنص على بديت آراء شىت بشأن اأُو  - ٦٤
ا دت دائما ما يكون له طابع وقيت. ورقَّالتدبري املؤ إنَّرح حذف كلمة "عادة" حيث واقُت

أسلوب صياغة مشروع امللحوظات املنقَّحة يعاجل مسألة االستثناءات  نَّأ ئيعلى ذلك، ُر
 نَّعرب عن رأي آخر مفاده أأُ. واًاملمكنة، ومن مث قد يكون اإلبقاء على هذه الكلمة مفيد

                                                         
  )، املرفق األول.Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه )٨(  
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ينبغي قيل إنه هلذا االقتراح،  تة زائدة وميكن حذفها. وتأييداًقَّبطابع التدابري املؤاملتعلقة العبارة 
تة أو حتديد مساهتا، حيث قد ختتلف هذه التدابري قَّتوخي احلذر عند تعريف التدابري املؤ

أنَّ من وُرئي من جهة أخرى أو قواعد التحكيم املنطبقة.  باختالف القوانني ذات الصلة
يلتمس  نأ حبيث جييز النص أليِّ طرف ٥٨ الفقرة يف تلك العبارة اإلبقاء علىاملمكن 

) من ٢( ١٧ه االنتباه إىل املادة جِّت. وخالل املناقشة، ُوقَّيف شكل تدبري مؤ تاًقَّانتصافا مؤ
)، مع التعديالت املعتمدة ١٩٨٥(قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل 

) من قواعد األونسيترال ٢( ٢٦يم") واملادة ("القانون النموذجي للتحك )٩(٢٠٠٦يف عام 
 ت هو أيُّقَّ"التدبري املؤ نَّاللتني نصتا على أ )١٠()٢٠١٠للتحكيم (بصيغتها املنقَّحة يف عام 

  تدبري وقيت (...)".
ت قَّالتدبري املؤ نَّمبدأ مفاده أ ٨امللحوظة  جتسِّد فقت اللجنة على أنتَّوبعد املناقشة، ا  - ٦٥

  له طابع وقيت.
ما يوحي بتشجيع إصدار يتضمن مشروع امللحوظات املنقَّحة  رح كذلك أالَّواقُت  - ٦٦

) بعد التأكيد على الطابع "ملزِماً"و "تدابري مؤقتة يف شكل قرار حتكيم (يعد عادةً "هنائيا
م أحكالتلك التدابري. وُرئي أيضاً أنَّ مشروع امللحوظات املنقَّحة ينبغي أال يتضمَّن أيَّ  الوقيت

ر مشروع امللحوظات املنقَّحة يوفِّ قيل إنَّ هلذا االقتراح، تة. وتأييداًقَّبشأن شكل التدابري املؤ
عن آراء  أيضاًعرب ). وأ٢٠ُبشأن شكل قرارات التحكيم (انظر امللحوظة إرشادات حمدودة 

  تجاوز نطاق مشروع امللحوظات املنقَّحة.تتة قَّمسألة شكل التدابري املؤ نَّمفادها أ
، ٥٩تة من الفقرة قَّفق على حذف اإلشارة إىل شكل التدابري املؤتُّوبعد املناقشة، ا  - ٦٧

امللحوظة  اليت سُتجرى بشأن باملداوالتاملسألة يف مرحلة الحقة باالقتران يف نظر الوإمكانية 
  أدناه). ١٣٢(انظر كذلك الفقرة قرارات التحكيم الشروط املتعلقة بعن  ٢٠
م يف احلاالت الطارئة يف اقتراح بتناول املسائل املتعلقة بتعيني حمكَّيد بتأيومل حيظ   - ٦٨

  .مشروع امللحوظات املنقَّحة
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة  ٦٠الفقرة     
م هيئة التحكيم بتقدمي لزِساء فهمها على أهنا ُتُيخشية أن  ٦٠ الفقرةرح تنقيح اقُت  - ٦٩

هيئات وقيل إنَّ العرف العام مل جير لدى تة، قَّابري املؤمعلومات إىل األطراف تتعلق بالتد
                                                         

  .A.08.V.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٩(  
  )، املرفق األول.A/65/17( ١٧، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة  )١٠(
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. وبعد يقدَّم إليها طلب يف هذا الشأن لة عندمامثل هذه املعلومات املفصَّعلى تقدمي التحكيم 
ألطراف ينبغي لد عناصر لتحدِّ ٦٠فق على إعادة صياغة اجلملة األوىل من الفقرة تُّاملناقشة، ا

. ومت التركيز بشكل خاص هباتة أو األمر قَّعند التماس تدابري مؤ النظر فيها وهيئة التحكيم
  تة. قَّمن هذه الفقرة املتعلق باآلليات املتاحة إلنفاذ التدابري املؤ ‘٥‘أثناء املناقشة على البند 

وأثري تساؤل بشأن ما إذا كان ينبغي ملشروع امللحوظات املنقَّحة أن يناقش   - ٧٠
ت صادر بأمر قَّتة وتدبري مؤقَّهليئة التحكيم بشأن التدابري املؤالتضارب احملتمل بني قرار 
ت الصادر بأمر حمكمة قَّرح تساؤل عما إذا كان التدبري املؤحمكمة. فعلى سبيل املثال، طُ

  ميكنها النظر يف املسألة من جديد.أنَّه بالنسبة هليئة التحكيم أم  ماًلزُِم
    

    حةمن مشروع امللحوظات املنقَّ ٦١الفقرة     
وحذف املعقوفتني. واقُترح  ٦١اتُّفق على االحتفاظ باجلملتني الثانية والثالثة من الفقرة   -٧١

حتميل الطرف بشروط وذلك بالنص على جواز  ٦١أيضاً تقييد أحكام اجلملة الثانية من الفقرة 
ب القانون مبوج ت تبعة ما قد يسببه ذلك التدبري من تكاليف وأضرارقَّالذي يطلب التدبري املؤ

  املنطبق، الذي يكون، يف معظم احلاالت، قانون التحكيم.
ثري تساؤل بشأن ما إذا كان ينبغي حذف عبارة "يف الظروف السائدة آنذاك"، حيث أُو  - ٧٢

) من ٨( ٢٦زاي من القانون النموذجي للتحكيم واملادة - ١٧إنَّ ذلك احلكم، الذي يشابه املادة 
، قد ال يكون له وجود يف القانون )٢٠١٠يف عام املنقَّحة بصيغتها ( قواعد األونسيترال للتحكيم

ر مؤشرات مفيدة توفِّ ٦١املنطبق أو القواعد. وقيل، تأييداً لإلبقاء على هذه العبارة، إنَّ الفقرة 
فة اليت أجرهتا أثناء تنقيح فيما يتعلق بنطاق املسؤولية وأساسها. واستذكرت اللجنة املداوالت املكثَّ

اليت  A/CN.9/WG.II/WP.127نون النموذجي للتحكيم، وأشري على وجه اخلصوص إىل الوثيقة القا
  تضمَّنت حملة عامة عن النُّهج التشريعية حيال تلك املسألة.

واقُترح أن تعاجل مسألة الضمانات يف سياق التدابري املؤقَّتة واملسؤولية عن التكاليف   - ٧٣
للنهج الوارد يف القانون  ابري معاجلة مستقلة تبعاًواألضرار اليت تتسبب فيها تلك التد

(بصيغتها زاي) وقواعد األونسيترال للتحكيم - ١٧هاء و- ١٧النموذجي للتحكيم (املادتان 
  )). ٨) و(٦( ٢٦(املادة  )٢٠١٠يف عام املنقَّحة 

ة هيئ يشري إىل أنَّ واتَّفقت اللجنة على أن يتضمن مشروع امللحوظات املنقَّحة حكماً  - ٧٤
وضع إجراءات لتقدمي املطالبات بشأن التكاليف واألضرار قد تنظر يف التحكيم واألطراف 

  اليت تتسب فيها التدابري املؤقَّتة.
  



A/70/17 

20 V.15-05450 

 

    )٦٤إىل  ٦٢اإلفادات املكتوبة (الفقرات  — ٩امللحوظة 
أنَّ على األطراف أن تنظر يف كيفية املضي  ٩د امللحوظة اتَّفقت اللجنة على أن تؤكِّ  - ٧٥
ُدماً يف جولة/جوالت اإلفادات املكتوبة وتقدمي املزيد من املعلومات عن املسائل املعروضة. قُ

      إشارة إىل قواعد التحكيم. ٦٤واتَّفقت اللجنة أيضاً على تضمني اجلملة األخرية من الفقرة 
    )٦٥الترتيبات العملية املتعلقة باإلفادات املكتوبة واألدلَّة (الفقرة  — ١٠امللحوظة     

ُتعَرض القائمة الواردة فيها باعتبارها قائمة  أالَّ، اتُّفق على ٦٥فيما يتعلق بالفقرة   -٧٦
الفقرة أنَّ بعض جمموعات قواعد التحكيم حتتوي على أحكام بشأن  ةُحصريَّة، وأن ُتبيِّن افتتاحي

  ترتيبات عملية من هذا النحو فيما خيصُّ اإلفادات املكتوبة واألدلَّة.
مسألة احلفاظ على املستندات، وخصوصاً يف شكلها اإللكتروين،  رح إبرازواقُت  -٧٧

تحكيم يف مستهلِّ إجراءات الباعتبارها مسألة مطروحة لكي تنظر فيها األطراف وهيئة 
التحكيم. ولوحظ، على وجه اخلصوص، أنَّ بعض الواليات القضائية املعيَّنة تفرض التزاماً 

اتَّفقت اللجنة على أن وعلى األدلَّة حىت قبل بدء اإلجراءات.  قانونيا على األطراف باحلفاظ
 بالتزامن معالنظر فيها  تواصل وعلى أنُتعالَج هذه املسألة يف مشروع امللحوظات املنقَّحة، 

  عن األدلة املستنديَّة. ١٣مللحوظة ا
    

 حتديد النقاط املتناَزع عليها؛ وترتيب البتِّ يف تلك النقاط؛ — ١١امللحوظة 
  )٦٩إىل  ٦٦اإلنصاف أو التعويض املُلتَمس (الفقرات  وحتديد

    
    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٦٩الفقرة     

ــة علــى أنَّ الفقــرة     -٧٨ ــدة وينبغــي اســتبقاؤها دون    ٦٩اتَّفقــت اللجن تقــدِّم إرشــادات مفي
توقَّــع يف أنَّ مــن املالــيت مفادهــا قوســني معقــوفتني. واســتذكرت اللجنــة مناقشــة الفريــق العامــل 

ــات قضــائية  ــة والي ــاب فشــل القضــية       معيَّن ــى اجتن ــات التحكــيم األطــراف عل أن تســاعد هيئ
ألسباب ُتعزى إىل الشكل ال إىل املضمون، يف حني أنَّه ينبغي، يف واليات قضـائية أخـرى، أالَّ   

قـرة  ، الفA/CN.9/826ُينظَر إىل هيئات التحكيم وكأهنا تقدِّم نصيحة ألحـد األطـراف (الوثيقـة    
ــانون التحكــيم        ١١٦ ــا يف ذلــك ق ــاً للظــروف احمليطــة (مب ــه تبع ــه، ذُكــر أنَّ ). وعلــى النســق ذات
، وقـد  بشـواغلها )، قـد ال يكـون مـن املناسـب دائمـاً أن ُتعِلـم هيئـةُ التحكـيم األطـراف          املنطبق

. شــواغل كهــذهأن تتــوخَّى احلــذر يف إثــارة ، تبعــاً للســياق، يكــون مــن الــالزم هليئــة التحكــيم 
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تبـيِّن علـى حنـو واٍف بـالغرض      ٦٩فقت اللجنة على مواصـلة النظـر فيمـا إذا كانـت الفقـرة      اتَّو
  هذه املسألة. للنظر يفهج اليت ُتتَّبع نُّخمتلَف ال

    
  )٧٠التسوية الودِّية (الفقرة  — ١٢امللحوظة 

    
    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٧٠الفقرة     

رة "عنــدما تكــون الظــروف مالئمــة" بالعبــارة "مــن قُــدِّم اقتــراح باالستعاضــة عــن العبــا  -٧٩
  خمتلفة. ُنهجحيث املبدأ"، لكنَّه مل حيظ بالتأييد، ألنَّ الفقرة تعبِّر عن 

مقصــورة علــى التســوية  ٧٠اجلملــة الثالثــة مــن الفقــرة  أالَّ تكــونواتُّفــق كــذلك علــى   -٨٠
"بـأيِّ وسـيلة أخـرى"،    وسَّع لكي تشمل التسوية ُت"على يد طرف ثالث وسيط"، بل ينبغي أن 

  مما من شأنه أن يشمل التسوية بني األطراف وبواسطة طرف ثالث.
مزيداً من التفاصيل عن اإلجراء الذي ُيتَّبـع   ٧٠اقتراح بأن تقدِّم الفقرة  أُبدي أنَّهومع   -٨١

لتيسري التسوية وعـن التـأثري احملتمـل علـى إجـراءات التحكـيم (علـى سـبيل املثـال، مـا إذا كـان            
مح باالتصال املباشر من جانب طرف واحد، ودور هيئـة التحكـيم يف حـال عـدم التوصُّـل      ُيس

هج املختلفـة فيمـا خيـصُّ    نُّفق علـى أنَّ الـنصَّ احلـايل يبـيِّن بوضـوح كـاٍف الـ       تُّفقد ا ،إىل تسوية)
  .التوسُّع فيهالتسوية الودِّية وال حيتاج إىل 

    
  )٨٣إىل  ٧١ات األدلَّة املستنديَّة (الفقر — ١٣امللحوظة 

    
    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٧٤إىل  ٧٢الفقرات     

لكي ال تقتصـر علـى    ٧٤إىل  ٧٢اتَّفقت اللجنة على تنقيح العناوين الفرعية للفقرات   -٨٢
، حسـبما هـو منصـوص    هابـل تشـمل أيضـاً التخلُّـف عـن تقـدمي       األدلـة  عواقب التأخُّر يف تقدمي

  .٧٤عليه يف الفقرة 
تقـدمي  باألطـراف   تـوعز إىل على أنَّ هيئة التحكيم قـد   ٧٢الفقرة  تنصفق على أن اتُّو  -٨٣

  إفادهتا املكتوبة أو يف أيِّ وقت آخر.تقدمي  وقتأدلَّة ُيعوَّل عليها 
ليسـت مثـاالً صـحيحاً علـى إحـدى "عواقـب"        ٧٣وقيل إنَّ اجلملة الثانيـة مـن الفقـرة      -٨٤

ضـرورة عنايـة    ٧٣ن الفقـرة  السـياق، اتُّفـق علـى أن ُتبـيِّ     التأخُّر يف تقدمي هذه األدلـة. ويف هـذا  
هيئة التحكـيم بإقامـة تـوازن بـني الكفـاءة اإلجرائيـة احملقَّقـة بـرفض األدلَّـة املسـتنديَّة املقدَّمـة يف            
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وقت متأخِّر والفائدة احملتملة يف قبول األدلَّة املقدَّمة يف وقت متأخِّر. وذُكـر كـذلك أنَّ الفقـرة    
مصلحة األطراف (علـى  وإقامة التوازن بني إنفاذ القواعد اإلجرائية ن تبيِّن ضرورة ينبغي أ ٧٣

سبيل املثال، بإتاحة فرصـة للطـرف اآلخـر إلبـداء تعليقـاٍت أو إلبـراز أدلَّـة إضـافية فيمـا خيـصُّ           
  متأخِّر).األدلة املستندية يف وقت تقدمي 
ارُتئـي أنَّ الكلمـة [يف الـنص    فقـد   ت.، قُدِّم عدد مـن االقتراحـا  ٧٤رة وفيما يتعلق بالفق  -٨٥

" conclusions" غــــري مناســــبة وينبغــــي االستعاضــــة عنــــها بالكلمــــة "inferencesاإلنكليــــزي] "
املستخدمة يف الصيغة األصلية من امللحوظات، وهو غري منطبق على النص العريب الذي يستخدم 

اقضة، من حيث إنَّ هيئة التحكيم هلـا  تعبري "االستنتاجات". وارُتئي يف اقتراح آخر أنَّ اجلملة متن
احلرية يف أن تسـتخلص اسـتنتاجات مـن هـذا التخلُّـف، ولكـن عليهـا مـع ذلـك أالَّ ُتصـدر قـرار            

 ٧٤نَّه ينبغـي جعـل الفقـرة    أ وُرئي من جهة أخرىالتحكيم إالَّ بناًء على األدلَّة املوجودة أمامها. 
مـن قواعـد    )ب) (١( ٣٠للتحكـيم واملـادة   لنمـوذجي  (ب) مـن القـانون ا   ٢٥متَّسقة مـع املـادة   

)، اللـتني تعاجلـان احلالـة الـيت يقصِّـر فيهـا       ٢٠١٠األونسيترال للتحكيم (بصيغتها املنقَّحة يف عـام  
يكـون مبسـتطاع هيئـة     املدَّعى عليه يف تقدمي ردِّه على إشـعار التحكـيم أو بيـان دفاعـه، حبيـث ال     

  باعتباره قبوالً ملزاعم املدَّعي.التحكيم معاملة ذلك التقصري يف حدِّ ذاته 
يئــة هل مشــروع امللحوظــات املنقَّحــة يــنص علــى أنــه ميكــن ويف ذلــك الســياق، أُبــرز أنَّ  -٨٦

، عنــدما ُيــوَعز إليهــا بــذلك التحكــيم أن تســتخلص اســتنتاجات مــن التخلُّــف عــن تقــدمي أدلَّــة 
  جراءات.  اإلعدم املشاركة يف ه ال يعاجل نتائج ولكن
لكي تنصَّ على قاعـدة عامـة تفيـد بأنَّـه إذا      ٧٤اقشة، اتُّفق على تنقيح الفقرة وبعد املن  -٨٧

يف غضـون فتـرة حمـدَّدة مـن الـزمن دومنـا إبـداء        لـدعم حججـه   تقـدمي أدلَّـة    عـن ما ختلَّف طرٌف 
أسباب كافية الوجاهة، أمكن هليئة التحكيم عندئـذ أن تصـدر قـرار التحكـيم بنـاًء علـى األدلَّـة        

ها. واتُّفق كذلك على أنَّ مسألة ما إذا كان هليئة التحكيم احلريـة يف اسـتخالص   املوجودة أمام
 الطـرف عـن تقـدمي أدلـة معيَّنـة عنـدما تـوعز إليـه هيئـة التحكـيم بـذلك            ختلُّـف  منأيِّ استنتاج 

(طلبـات إبـراز    ٧٦و ٧٥سيكون من الالزم معاجلتها على حنـو منفصـل فيمـا يتعلـق بـالفقرتني      
  ).أدلَّة مستنديَّة

    
    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٧٦و ٧٥الفقرتان     

تتناوالن مسألة إبراز أدلَّـة مسـتنديَّة بنـاًء     ٧٦و ٧٥يف معرض اإلشارة إىل أنَّ الفقرتني   -٨٨
ــذا اإلجــراء، الحظــت اللجنــة أنَّ ممارســات          ــرٍف، ودور هيئــة التحكــيم يف ه ــى طلــب ط عل
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. وبغيـة تسـليط الضـوء علـى هـذا اجلانـب،       اً كـبرياً تباينـ األطراف وكذلك تصوُّراهتم قد تتبـاين  
  .٧٥يف بداية الفقرة  ٧٦اتُّفق على أن ُتوضع اجلملة األوىل من الفقرة 

    
    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٧٧الفقرة     

، أُشـري إىل أنَّ العبـارة "يف غيـاب اعتـراضٍ حمـدَّد" قطعيَّـة جـدا،        ٧٧فيما يتعلق بالفقرة   -٨٩
مـن امللحوظــات يف صـيغتها األصــلية    ٥٢ملفضَّـل اســتخدام عبـارة علــى غـرار الفقــرة    وأنَّ مـن ا 

("قــد يكــون مــن املفيــد أن تبــيِّن هيئــة التحكــيم لألطــراف أنَّهــا تعتــزم تســيري اإلجــراءات علــى  
أســاس أنَّــه، مــا مل يعتــرض أحــد األطــراف علــى أيٍّ مــن االســتنتاجات التاليــة يف غضــون فتــرة  

  .زمنية حمدَّدة ...")
، ٧٧وقُــدِّم اقتــراح آخــر حبــذف العبــارة "مبــا يف ذلــك أيُّ ترمجــٍة هلــا" مــن الفقــرة            -٩٠

  وبالتطرُّق إىل مسألة املستندات املترمجة على حنو منفصل.
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٧٨الفقرة     
ــاق  - ٩١ ه تنبِّــلكــي تعــاجل بدايــةً مســألة مصــدر املســتندات وصــحتها، مث   ٧٨تنقــيح الفقــرة رح ُت

اليت ال ميكن االطالع عليهـا إالَّ  األطراف إىل املسائل اليت قد تنشأ بوجه خاص بالنسبة للمستندات 
علـى حـذف اجلملـة األوىل     اتُّفـق ومـن مث،   قدَّمة يف صورة ورقية.املإلكترونيا، أو املعدَّة إلكترونيا و

ــا نشــأت تســاؤالت حــو       ــايل: "إذا م ــى النحــو الت ــة عل ــيح الثاني ــدى املســتندات ل مصــدر وتنق وم
ه األطـراف وهيئـة التحكـيم إىل خصـائص املسـتندات      أيضـاً علـى إضـافة مجلـة تنبِّـ      اتُّفـق ". وتهاصح

  .، وال سيما فيما يتعلق باملسائل اليت قد يثريها صون البياناتاإللكترونية
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٨١ة الفقر    
احلاجـة إىل إعـداد    ه غالباً ما لن يبتَّ يفللنص على أن ٨١رة اتَّفقت اللجنة على تنقيح الفق  - ٩٢

تلـك اجملموعـة املشـتركة،    ُتَعدُّ عند بداية اإلجراءات، فعادةً ما ة يَّجمموعة مشتركة من األدلة املستند
    .قبل بدء جلسات االستماعذلك، إذا ما اتُّفق على 

    
    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٨٣ة الفقر    

ميكــن أن تكــون  ٨٣كلمــة "خــبري" املســتخدمة يف اجلملــة األوىل مــن الفقــرة   نَّأ ُرئــي  -٩٣
. وأشري يف هذا الصـدد إىل أنَّ الفقـرة   ١٥مضللة ألهنا مستخَدمة يف سياق خمتلف يف امللحوظة 

  من الصيغة األصلية للملحوظات استخدمت عبارة "شخص مؤهل يف امليدان املعين".   ٥٤
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مبعناهـا   ٨٣فقت اللجنـة علـى اإلبقـاء علـى كلمـة "خـبري" يف الفقـرة        وبعد املناقشة، اتَّ  -٩٤
التفــاهم كــذلك علــى أنَّــه إذا مــا قــدَّم خــبري، بــاملعىن املقصــود يف ســياق امللحوظــة  ومتَّالواســع. 

، فـإنَّ اإلجـراءات احملـدَّدة يف الفقـرة     ٨٣، تقريراً موجزاً من التقارير املشار إليها يف الفقـرة  ١٥
  التطبيق أيضاً. تصبح واجبة ١٥
    

      )٩٧إىل  ٨٤الشهود على الوقائع (الفقرات  — ١٤امللحوظة     
    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٨٨إىل  ٨٤فقرات العنوان الفرعي لل    

 ٨٤إضافة عبارة "وممثليهم" يف هناية العنوان الفرعي للفقرات فقت اللجنة على تَّا  - ٩٥
  .٨٨  إىل
    

    ع امللحوظات املنقَّحةمن مشرو ٨٥و ٨٤تان الفقر    
على ضرورة تضمني مشروع امللحوظات املنقَّحة شرحاً عاما ملصطلح "أقوال  اتُّفق  - ٩٦

الشهود املكتوبة" على غرار ما يلي: "أقوال الشاهد املكتوبة هي مستند خطي يكفي ألن 
أنَّ  وُرئي." مها ذلك الشاهد يف املسألة موضع الرتاعاألدلة اليت سيقدِّ باعتباره منيستخدم 

ح مشروع امللحوظات املنقَّحة بعض املتطلبات املتعلقة بأقوال الشهود من املمكن أن يوضِّ
عدم املكتوبة (كأن تكون اإلفادة ممهورة بتوقيع الشاهد)، غري أنَّ الرأي اتَّفق بوجه عام على 

   ضرورة ذلك.
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٨٦ة الفقر    
هلا طابع قطعي مفرط وأنَّ من املمكن بالتايل  ٨٦اجلملة األوىل من الفقرة ُرئي أنَّ   - ٩٧

ر إرشادات مفيدة بشأن عدم ضمُّها إىل اجلملة الثانية. ولكن، ذُكر أنَّ اجلملة األوىل توفِّ
ا أو جزئيا، وأنه ينبغي اإلبقاء عليها يف ضرورة تكرار سرد األقوال املكتوبة شفاهةً كلي

   ظات املنقَّحة.مشروع امللحو
أن تضاف عبارة "أو حتديث" بعد كلمة "تأكيد" يف اجلملة الثانية من  فقت اللجنة علىتَّاو  -٩٨

شهادة . وفيما يتعلق باجلملة الثالثة من تلك الفقرة، اتُّفق على االستعاضة عن عبارة "٨٦الفقرة 
  ال خالف حوهلا". " بعبارة "االستماع إىل شهادةشفوية يديل هبا شهوٌد ال خالف حوهلم
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    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٨٧ة الفقر    
اتُّفق، من حيث الصياغة، على االستعاضة عن عبارة "تشري أقوال الشهود إىل"   - ٩٩

  بعبارة "حتدِّد أقوال الشهود".
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٨٨الفقرة     
علــى   مــا إذا كانــت ال تنطبــق إالَّ   ٨٨رح أن توضــح اجلملــة األوىل مــن الفقــرة    اقُتــ  -١٠٠

م دِّ. ويف حــني قُــالشـهود الــذين يسـتدعيهم الطــرف لصـاحله أم تنطبــق علــى شـهود الغــري أيضـاً     
ال ضـرورة هلـا، أُشـري إىل    واجلملـة الرابعـة جتعلـها زائـدة      اقتراح حبذف اجلملة الثالثة باعتبـار أنَّ 

ــة جتسِّــ  أنَّ ــة الثالث ــاجلمل ــإجراء اتصــاالت    ه احلــديث يف التد التوجُّ ــق ب ــدويل فيمــا يتعل حكــيم ال
 الشهود قبل إدالئهم بشهاداهتم.ب

هج املختلفة يف هـذا الشـأن حـىت تواصـل     لتشرح النُّ ٨٨فق على توسيع نطاق الفقرة واتُّ  -١٠١
فيمـا يتعلـق    ٨٨علـى توسـيع نطـاق اجلملـة األخـرية مـن الفقـرة         فـق أيضـاً  اللجنة النظر فيهـا. واتُّ 

  ريها مشاركة األطراف يف حتضري الشهادات الشفوية اليت يديل هبا الشهود.باملسائل اليت تث
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٩٠الفقرة     
املسؤول عن اسـتجواب الشـهود، مث    د أوالًلتحدِّ ٩٠فقت اللجنة على تنقيح الفقرة اتَّ  -١٠٢

  درجة التحكم يف جلسات االستماع.
    

    ظات املنقَّحةمن مشروع امللحو ٩٢الفقرة     
التعـبري بشـكل أوضـح عـن      )أ(لتحقيـق مـا يلـي:     ٩٢فقت اللجنة علـى تنقـيح الفقـرة    اتَّ  - ١٠٣

املمارسات املختلفة املتعلقة بوجـود الشـهود يف قاعـة اجللسـات قبـل اإلدالء بشـهاداهتم وبعـدها؛        
 يف قاعـة جلسـات االسـتماع، علـى ضـرورة     لشـهود  ا حبضور عدم السماح، يف حال النص )ب(

اإلشـارة   )ج(؛ مـزامن جللسـات االسـتماع   املعـدَّة علـى حنـو    حملاضـر  على ا هماطالعاحليلولة دون 
ــرة مــن فتــرات انقطــاع اجللســات؛    إىل عــدم الســماح للشــهود مبناقشــة شــهاداهتم خــالل أيِّ   فت

يتطلــب  إذعــن وجــود ممثلــي األطــراف يف قاعــة اجللســات،  معلومــات أكثــر تفصــيالً إدراج )د(
 قاعة اجللسات معاملة خمتلفة. استبعادهم من
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ــواردة يف الفقــرات   فــق علــى أنَّ واتُّ  -١٠٤ (طريقــة أخــذ شــهادات   ٩٣إىل  ٨٩املتطلبــات ال
وسـيلة  ب مـن ُبعـد   على الشهود الـذين يـدلون بشـهادهتم    أيضاً ينبغي أن تنطبقالشهود الشفوية) 

  تكنولوجية. اتصال
    

    ةمن مشروع امللحوظات املنقَّح ٩٥و ٩٤الفقرتان     
 .٩٥و ٩٤إضافة عبارة "واستجواهبم" يف هناية العنوان الفرعي للفقرتني  ترحاقُت  -١٠٥

ــة مــن الفقــرة      -١٠٦ ــة الثالث ــق باجلمل ــذي يســتدعي   شــري إىل أنَّ، أ٩٤ُوفيمــا يتعل الطــرف ال
ه أقـدر مـن غـريه    استدعاءهم به، خاصة وأنَّ الترتيب الذي يودُّهو الذي حيدِّد يف العادة  شهوداً
معرفة مـدى إمكانيـة حضـورهم. ويف هـذا السـياق، أثـري تسـاؤل عمـا إذا كـان مـن حـق            على 

 الطرف اآلخر الذي سيستجوهبم أن يبدي رأيه يف اختيار ترتيب استدعائهم.

تضــارب بينــهما والتطــرق إىل  لتفــادي أيِّ معــاً ٨٦و ٩٥رح اســتعراض الفقــرتني واقُتــ  -١٠٧
ا إذا كــان ينبغــي ملشــروع والشــفوية. وأثــري تســاؤل عمَّــالعالقــة املتبادلــة بــني األقــوال املكتوبــة 

 امللحوظات املنقَّحة أن يتناول مسألة تقدمي أدلة جديدة أثناء جلسات االستماع.

رح أن يكـون مبقـدور الطـرف الـذي     ، اقتُـ ٩٥وفيما يتعلق باجلملة األخرية مـن الفقـرة     -١٠٨
ىل الطـرف الـذي اسـتدعاهم. ومـن     باإلضـافة إ  يستجوب شهود الغري أن يعيد استجواهبم أيضاً

بوسـع هيئـة التحكـيم و/أو الطـرف الـذي يسـتجوب شـهود         مجلة توضـح أنَّ  دراجإ اقُترحمث، 
مـن جانـب الطـرف     طرف آخر استجواب هؤالء الشـهود مـرة أخـرى بعـد إعـادة اسـتجواهبم      

 فق كـذلك علـى أن تقتصـر عمليـة إعـادة االسـتجواب علـى املسـائل الـيت         . واتُّالذي استدعاهم
 أثريت يف االستجواب األول.

    
    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٩٦الفقرة     

توضيح عبارة "تربطهم صلة ما" يف اجلملـة   )أ(فق على ما يلي: ، ات٩٦ُّفيما يتعلق بالفقرة   - ١٠٩
 اإلشـارة إىل ممارسـات التحكـيم أيضـاً     )ب(والعبارة الواردة بني قوسني يف اجلملة األخـرية؛   األوىل
حــذف عبــارة "ومــدى جــواز تقــدمي أقــوال هــؤالء األشــخاص وأخــذها يف   )ج(جلملــة الثانيــة؛ يف ا

  االعتبار" يف اجلملة الثالثة حيث ال ينبغي منع املمثلني من اإلدالء بأقواهلم.
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    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ٩٧الفقرة     
علــى  إالَّتنطبــق ال هــا توضــيح أنَّ )أ(لتحقيــق مــا يلــي:   ٩٧فــق علــى تنقــيح الفقــرة  اتُّ  -١١٠

إتاحـة   )ج(ود العواقب احملتملة لعـدم مثـوهلم؛   يحتد )ب(والشهود املستدعني لإلدالء بأقواهلم؛ 
شيء من املرونة هليئة التحكيم يف التعامل مع حاالت ختلف الشهود عن احلضور، مبـا يف ذلـك   

  الوزن الذي تعطيه لألقوال املكتوبة للشاهد، إن وجدت.
    

    قواعد األونسيترال للشفافيةتطبيق إمكانية     
١١١-  يف حال إذاعة وقـائع اجللسـات    ٩٣و ٩٢ الفقرتنيا على سؤال بشأن كيفية تطبيق رد
فـق علـى أن توضـح    (على سبيل املثال، مبوجب قواعد األونسـيترال بشـأن الشـفافية)، اتُّ    ةًعالني
أن يكون هلـا أثـر علـى جوانـب      قواعد األونسيترال بشأن الشفافية ميكن أنَّ ٥٣ الفقرة حاشية

  أخرى من اإلجراءات.
    

    )١١١إىل  ٩٨اخلرباء والشهود اخلرباء (الفقرات  — ١٥امللحوظة     
مصـــطلح "آراء اخلـــرباء"  ١٥ســـتخدم امللحوظـــة فقـــت اللجنـــة علـــى ضـــرورة أن تَ اتَّ  -١١٢

  استخداماً متسقاً.
لإلشـارة إىل اخلـرباء    ١٥لحوظـة  م مصطلح "الشـهود اخلـرباء" يف امل  ستخَدرح أن ُيواقُت  -١١٣

اخلـرباء مـن كلتـا     إنَّ نهم هيئة التحكيم. وقيـل أيضـاً  مهم األطراف واخلرباء الذين تعيِّالذين تقدِّ
الفئتني يعطون آراء وال ينبغي، من مث، التمييز بينـهم باسـتخدام مصـطلحني خمـتلفني. ومل حيـظ      

  ذلك الرأي بالتأييد.
لإلشـارة   ١٥ا يف امللحوظـة  مني حاليـ املصطلحني املستخَد أنَّوأشري يف ذلك السياق إىل   -١١٤

حـة يف عـام   إىل فئتني خمتلفتني من اخلرباء يتسقان مع قواعد األونسـيترال للتحكـيم (بصـيغتها املنقَّ   
. ، حيث اسُتخِدم مصطلح "اخلـرباء الـذين تعيِّنـهم هيئـة التحكـيم"     ٢٩)، وال سيما املادة ٢٠١٠

، يف حـني  خرباء" اًعلى الوقائع" و"شهود "شهوداً يستطيع أن يقدِّمطرف  أيَّ وأشري أيضاً إىل أنَّ
مفهوم "الشاهد اخلبري" ليس شـائعاً   شري كذلك إىل أنَّتعيِّن هيئة التحكيم "اخلبري" اخلاص هبا. وأُ

تناولـه مبزيـد مــن التفصـيل يف مشــروع    قـد يكــون مـن املفيــد   يف مجيـع الـنظم القانونيــة، ومـن مث،    
واقُتــرح إدراج إشــارة إىل ممارســة مطالبــة اخلــرباء ببيــان خــربهتم بالتفصــيل   حــة.ات املنقَّامللحوظــ

  بتقدمي سرية ذاتية أو قائمة باألعمال اليت اضطلعوا هبا مؤخراً. 
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    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ١٠٠الفقرة     
الشـهود  قـة بعـرض   فقت اللجنة على تقدمي مزيد من املعلومات عن املمارسـات املتعل اتَّ  -١١٥

  .اليت خيتلفون بشأهنانقاط الواليت يتَّفقون بشأهنا نقاط اخلرباء ال
    

    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ١٠٩إىل  ١٠٥الفقرات     
ه ينبغي هليئـة التحكـيم أن تأخـذ يف االعتبـار     فقت اللجنة على إدراج حكم يوضح أنَّاتَّ  -١١٦

  لبت يف مسألة تعيني خبري.عنصر الكفاءة يف تسيري اإلجراءات عند ا
فقــت اللجنــة علــى االستعاضــة عــن عبــارة "كمــا قــد تفِســح" يف اجلملــة الثانيــة مــن واتَّ  -١١٧

من املمارسات االعتيادية هليئـة التحكـيم أن    بعبارة "وعادة ما تفِسح" لتوضيح أنَّ ١٠٦الفقرة 
  .للتعليق على مؤهالت اخلبري وحيدته واستقالليته تعطي األطراف فرصةً

ه جيـوز  علـى أنَّـ   ١٠٨فقت اللجنـة علـى مواصـلة النظـر يف اقتـراح أن تـنص الفقـرة        واتَّ  -١١٨
ــيم أن   ــة التحك ــوعزهليئ ــة يف اتصــاالته       ت ــة الواجب ــراءات القانوني ــي اإلج ــأن يراع ــا ب إىل خبريه

نـه هيئـة التحكـيم أن ميتنـع عــن     مسـألة مـا إذا كـان علـى اخلــبري الـذي تعيِّ      األطراف. وقيـل إنَّ بـ 
  ل على حنو متباين يف خمتلف الواليات القضائية.صال بطرف ما على حدة ُتعاَماالت

 ١٠٩ومل يلــق تأييــداً اقتــراٌح دعــا إىل االستعاضــة عــن عبــارة "تعلِّــق علــى" يف الفقــرة     -١١٩
آراء  بشـأن ة رمسيَّـ  إفـادات م بالضـرورة  األطـراف قـد ال تقـدِّ    بشأن"، ألنَّ إفاداتم بعبارة "تقدِّ
األطـراف سـتحظى، حسـب     علـى أنَّ  أيضاً ١٠٩فقت اللجنة على أن تنص الفقرة اخلرباء. واتَّ

، واتَّفقـت علـى أن يـذكر الـنص     نه هيئة التحكيمالظروف، بفرصة الستجواب اخلبري الذي تعيِّ
  إمكانية تقدمي إفادات رمسية وغري رمسية.

بعــض الــنظم القانونيــة. يف  راء اخلــرباء باعتبارهــا أدلــةآوقيـل إنَّ هيئــة التحكــيم تعامــل    -١٢٠
  كأدلة مبجرد تقدميها. وطُرح سؤال عما إذا كانت هيئة التحكيم ستعامل آراء اخلرباء دائماً

    
    من مشروع امللحوظات املنقَّحة ١١١و ١١٠الفقرتان     

ــان  طُــرح ســؤال عمَّــ   -١٢١ ــا   ١١١و ١١٠ا إذا كانــت الفقرت ــتنيالتنطبقــان علــى كلت   مــنفئ
الفقـرتني  هـاتني  رح تنقـيح  نهم هيئـة التحكـيم. واقتُـ   رباء واخلرباء الذين تعيِّالشهود اخل ، أياخلرباء

؛ اختصاصـاهتم د حتـدَّ عادةً ما نهم هيئة التحكيم اخلرباء الذين تعيِّ أنَّ )أ( من أجل توضيح ما يلي:
 طـــرف وشـــهوده اخلـــرباء ال تعلـــن يف العـــادة، وأنَّ  دها أيُّاالختصاصـــات الـــيت حيـــدِّ أنَّ )ب(و
  يف آراء اخلرباء. واردةستكون  ١١١و ١١٠يف الفقرتني  املذكورةصلة المات ذات علوامل
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نه هيئة التحكيم يف بند مـن بنـود اختصاصـاته.    فق على إدراج أتعاب اخلبري الذي تعيِّواتُّ  -١٢٢
عــدم أنَّ هيئــة التحكــيم قــد تــود ضــمان ىل إحــة مشــروع امللحوظــات املنقَّيشــري فــق علــى أن واتُّ

د خــالل دِّســؤولية يف حــال جتــاوز أتعــاب خبريهــا املبلــغ الــذي ُحــدِّد يف البدايــة. وشـُـ  امل هاحتميلــ
  املداوالت على أمهية االختصاصات يف كفالة شفافية العالقة بني هيئة التحكيم وخبريها.

    
      )١١٧إىل  ١١٢األدلة األخرى (الفقرات  — ١٦امللحوظة     
    نقَّحةمن مشروع امللحوظات امل ١١٤و ١١٢الفقرتان     

ال ينبغــي أن ، ١١٢فعــل "ُيطلــب"، الــوارد يف اجلملــة األوىل مــن الفقــرة   أشــري إىل أنَّ  -١٢٣
بطلـب مـن أحـد األطـراف. وفيمـا       ه مينع هيئة التحكيم من تقييم األدلة املادية إالَّعلى أنَُّيفسَّر 

  ب".يستعاض عن كلمة "املستصوب" بكلمة "املناسأن فق على ، ات١١٤ُّيتعلق بالفقرة 
حة أن يتنـاول التعقيـدات الـيت قـد     بإمكان مشروع امللحوظات املنقَّ أنَّ وُرئي من جهة  -١٢٤

ه تنشأ عندما تكون املواقع أو املمتلكات أو البضـائع املـراد تفتيشـها حتـت سـيطرة الغـري، إال أنَّـ       
  من اإلرشادات بشأن هذه املسألة. فقط ه ميكن توفري قدر ضئيلرئي بوجه عام أنَّ

    
    )١٢٩إىل  ١١٨جلسات االستماع (الفقرات  — ١٧امللحوظة     

. ودعــا أحــد هــذه االقتراحــات إىل  ١٧قُــدِّم عــدٌد مــن االقتراحــات بشــأن امللحوظــة     -١٢٥
مفـاده  اقتـراح آخـر    وأبـدي . ١١٨اإلشارة إىل "قانون التحكيم" يف اجلملـة األوىل مـن الفقـرة    

ــرة     ــني قوســني يف الفق ــة ب ــة املقدَّم ــق جبلســات      ١٢١أنَّ األمثل ــى حنــو أوث ــرتبط عل ــي أن ت ينبغ
االستماع (علـى سـبيل املثـال، إمكانيـة حضـور الشـهود). وذهـب اقتـراح ثالـث إىل أنَّ عبـارة           

إىل  ١١٨"اإلفادات املتعلقة جبلسات االسـتماع" يف العنـوان الفرعـي الـذي تـرد حتتـه الفقـرات        
سـات االسـتماع". وفيمـا يتعلـق     ينبغي أن يستعاض عنـها بعبـارة "اإلفـادات الالحقـة جلل     ١٢١

ملداوالهتا قبـل اختتـام جلسـات االسـتماع      ختصص هيئة التحكيم وقتاً ، اقُترح أال١٢٦َّبالفقرة 
بأكملها. وفيما خيصُّ اجلملة الثانيـة مـن    عملية التحكيمأو ُبَعْيَد اختتامها فحسب، وإمنا طوال 

لطـرف الـذي سـتكون لـه الكلمـة      ، اقُتـرح تقـدمي مزيـد مـن اإلرشـادات لتحديـد ا      ١٢٧الفقرة 
إىل أنَّ  ١٢٨ُهج تباينـت بشـأن هـذه املسـألة. كمـا اقُتـرح أن تشـري الفقـرة         األخرية، غري أنَّ النُّ

إعداد احملاضر احلرفية للتسجيالت الصوتية جللسات االستماع على يـد أشـخاص مل حيضـروها    
ــراً    ــان أم ــاًومكلِّ قًّاشــا ميكــن أن يكــون يف بعــض األحي ــع  دٍّحــ إىل أقصــى ف ــد قوبلــت مجي . وق

  هلا. وفقاً ١٧االقتراحات املذكورة فيما تقدَّم بالتأييد، واتُّفق على تنقيح امللحوظة 
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  ) ١٣١و ١٣٠د األطراف (الفقرتان التحكيم املتعدِّ — ١٨امللحوظة     
    )١٣٦إىل  ١٣٢والدمج (الفقرات  الضمُّ — ١٩وامللحوظة 

اتُّفــق علــى مواصــلة النظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي    ،١٩و ١٨فيمــا يتعلــق بــامللحوظتني    -١٢٦
أن يقــدِّم معلومــات بشــأن املســائل الــيت ميكــن أن تترتــب علــى     املنقَّحــةملشــروع امللحوظــات 
 د األطراف وعلى اإلجراءات املتوازية.اتفاقات التحكيم املتعدِّ

١٢٧-  شــادات بشــأن مــن اإلر ا علــى اقتــراح بــأن تقــدِّم الفقــرات املتعلقــة بالضــم مزيــداً  ورد
إضـافة الكفـاءة    تن على هيئة التحكيم استخدامها يف السـماح بالضـم، اقُترحـ   املعايري اليت يتعيَّ

  .١٣٣للمعايري الواردة يف الفقرة الً اإلجرائية استكما
    

   )١٣٩إىل  ١٣٧الشروط احملتملة بشأن قرارات التحكيم (الفقرات  — ٢٠امللحوظة     
، ألنَّهـــا ختـــرج عـــن نطـــاق مشـــروع  ٢٠حـــذف امللحوظـــة قُـــدِّم اقتـــراح يـــدعو إىل   -١٢٨

ش مبزيــد مــن التفصــيل حبيــث تنــاِق صــياغتهاامللحوظــات املنقَّحــة، أو، إن تقــرَّر اإلبقــاء عليهــا، 
من املسـائل الـيت ميكـن أن تنشـأ، وال سـيما فيمـا خيـصُّ شـكل قـرار التحكـيم           اجملموعة الكبرية 

مـني،  بتوقيـع احملكَّ  أن يكـون قـرار التحكـيم ممهـوراً    وفحواه (على سبيل املثال، إذا كـان يتعـيَّن   
د فيهـا أمــاكن وجــود  وإذا كـان ميكــن اسـتخدام التوقيعــات اإللكترونيـة يف األحــوال الـيت تتعــدَّ    

مــني، وإذا كــان يتعــيَّن حتريــر نســخ ورقيــة مــن قــرار التحكــيم، وكيفيــة اختــاذ القــرارات     احملكَّ
 واحد).م وتسجيلها عندما يكون هناك أكثر من حمكَّ

تتنـاول بالقـدر الكـايف اجلوانـَب اإلجرائيـة       ٢٠ومع ذلك، رأى كـثريون أنَّ امللحوظـة     -١٢٩
يف يف حدود ما يتعلـق بإيـداع قـرار التحكـيم وتسـليمه، شـأهنا يف ذلـك شـأن الصـيغة األصـلية           

 مللحوظات.ا

ميــة بشــأن املســائل التنظي ٤٤حكــم مشــابه للحكــم الــوارد يف الفقــرة   واقُتــرِح إدراج  -١٣٠
واملســائل املترتِّبــة علــى القيــود املفروضــة علــى التجــارة أو علــى الســداد عنــد صــياغة قــرارات     

 التحكيم، غري أنَّ هذا االقتراح مل حيظ بالتأييد.

بصــيغتها احلاليــة مــع إمكانيــة   ٢٠وبعــد املناقشــة، اتُّفــق علــى اإلبقــاء علــى امللحوظــة     -١٣١
 على حنو أفضل. ١٣٩و ١٣٨الفقرتني  إدخال تعديالت على عنواهنا ليجسِّد حمتوى

على أنَّه لـن يكـون مـن الـالزم      فقت اللجنة أيضاً، ات٢٠َّوبعد التداول حول امللحوظة   -١٣٢
 ٦٦ة (انظـر الفقـرتني   قَّتـ بشأن شكل التـدابري املؤ  أن يشمل مشروع امللحوظات املنقَّحة حكماً

  ).أعاله ٦٧و
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  امبدئي مشروع امللحوظات املنقَّحةإقرار   - ٣  
   

ــة تنقــيح نــص        -١٣٣ ــدئيا وطلبــت إىل األمان ــة مشــروع امللحوظــات املنقَّحــة مب أقــرَّت اللجن
لألمانـة  أعـاله). واتُّفـق علـى أنَّ مـن املمكـن       ٢ البـاب املشروع وفقاً ملداوالهتا وقراراهتا (انظر 

ل دورتـه  إن لزم األمـر، خـال   بشأن مسائل معيَّنة، لفريق العامل الثاينأن تلتمس مدخالت من ا
الرابعة والستني. وطلبت اللجنة كذلك وضع مشـروع امللحوظـات املنقَّحـة يف صـيغته النهائيـة      

  .٢٠١٦لكي تعتمده يف دورهتا التاسعة واألربعني، يف عام 
    

    األعمال املزمعة واملمكنة مستقبالً  - باء  
ئيـة حـول   عقب انتهاء املداوالت حول تنقيح امللحوظات، أجـرت اللجنـة مناقشـة مبد     -١٣٤

 ١٨نظرهـا يف البنـد   . وأعـادت اللجنـة، عنـد    أعماهلا املقبلة يف جمال التحكيم والتوفيق الدوليني
االستنتاجات اليت متَّ التوصُّل إليهـا أثنـاء تلـك     ، تأكيد)برنامج عمل اللجنةمن جدول أعماهلا (

  .)أدناه ٣٤١ة انظر الفقر( )ةاملناقشة املبدئي
    

    الدويل/الوساطة التجارية الدوليةة املنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري إنفاذ اتفاقات التسوي  - ١  
يف دورهتــا الســابعة واألربعــني، يف عــام    اتَّفقــت اســتذكرت اللجنــة أهنــا كانــت قــد       -١٣٥

ــات        ، ٢٠١٤ ــاذ اتفاق ــألة إنف ــة والســتني يف مس ــه الثاني ــل يف دورت ــق العام ــر الفري ــى أن ينظ عل
تقريراً عن جدوى القيـام بعمـل يف   إليها إجراءات التوفيق وأن يقدِّم التسوية الدولية املنبثقة من 

الوفـود إىل   ، يف تلك الدورة،عت اللجنةكما د )١١(.ذلك امليدان والشكل احملتمل لذلك العمل
ــة مبعلومــات   ــد األمان ــاًء علــى ذلــك، ُعرِ  )١٢(.ذلــك املوضــوع  عــنتزوي ــة  وبن ضــت علــى اللجن

  ، وإضافاهتا).A/CN.9/846ة يف هذا الشأن (الوثيقة جمموعة الردود اليت تلقتها األمان
دورتـه الثانيـة والسـتني يف موضـوع      أثنـاء والحظت اللجنة أنَّ الفريق العامـل قـد نظـر      -١٣٦

الفقـرات  ، A/CN.9/832الوثيقـة  ( إنفاذ اتفاقات التسـوية الدوليـة املنبثقـة مـن إجـراءات التوفيـق      
سـاد إحسـاس عـام    لكـن  التساؤالت والشـواغل،  وأثري يف تلك الدورة عدد من  ).٥٩إىل  ١٣

من املمكن معاجلة هذه األمـور مـن خـالل مواصـلة العمـل يف هـذا الشـأن         يف الوقت نفسه بأنَّ
تسـند إليـه   ). ومن مث، اقترح الفريق العامـل علـى اللجنـة أن    ٥٨الفقرة ، A/CN.9/832الوثيقة (

انة املسـائل ذات الصـلة هبـذا املوضـوع     موضوع إنفاذ اتفاقات التسوية، بغيـة اسـتب  والية لتناول 
                                                         

 .١٢٩)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم  ،املرجع نفسه  )١١(

 املرجع نفسه.  )١٢(
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واستنباط احللول املمكنة، مبـا يف ذلـك إعـداد اتفاقيـة أو أحكـام منوذجيـة أو نصـوص إرشـادية         
الــذي قــد  شــكلالوبــالنظر إىل اخــتالف وجهــات النظــر املعــَرب عنــها بشــأن   . يف هــذا اجملــال

الفريـق العامـل    اقتـرح ، ةن يف هذا الشأن ومضمونه وكذلك جدواه العملييتخذه أيُّ صك معيَّ
بشـأن هـذا املوضـوع واســعةً مبـا فيـه الكفايـة ملراعــاة        يـه أن تكـون الواليـة الـيت سُتســند إل    أيضـاً 

 ).٥٩الفقرة ، A/CN.9/832(الوثيقة  هج والشواغلخمتلف النُّ

نـد  واستذكرت اللجنة أهنا سبق أن نظرت يف مسألة إنفاذ اتفاقـات التسـوية الدوليـة ع     -١٣٧
ــان  ــداد قـ ــدويل (  إعـ ــاري الـ ــق التجـ ــوذجي للتوفيـ ــيترال النمـ ــانون ا"( )١٣()٢٠٠٢ون األونسـ لقـ

مبـدأ  للتوفيق اليت تنص علـى   من القانون النموذجي ١٤شري إىل املادة ). وأ"النموذجي للتوفيق
هــذه ُترِكَــت قابليــة اتفاقــات التســوية لإلنفــاذ، دون اخلــوض يف حتديــد طريقــة إنفاذهــا، حيــث 

  دولة مشترعة.فيها كل  لتبتاملسألة 
وأُبدي تأييٌد عـام السـتئناف العمـل يف هـذا اجملـال هبـدف تعزيـز التوفيـق باعتبـاره مـن             -١٣٨

السبل البديلة لتسـوية املنازعـات الـيت تـوفِّر الوقـت والتكلفـة. وقيـل إنَّ مـن شـأن وضـع صـك            
التوفيــق. لتســهيل اإلنفــاذ الســريع التفاقــات التســوية املنبثقــة مــن التوفيــق أن ُيســهم يف تطــوير   

عـن األخـذ خبيـار    املؤسسات التجاريـة   يثبطمنسَّقة  الفتقار إىل آلية إنفاذوأُشري كذلك إىل أنَّ ا
  ، وأنَّ هناك حاجة إىل زيادة اليقني بإمكانية التعويل على أيِّ اتفاق تسوية ينبثق منه.التوفيق
، نفـاذ منسَّـقة  إوضـع آليـة    صوبما إذا كان من املست شكوك حول بيد أنه أُعرِب عن  -١٣٩

، وبشأن ما إذا كـان مـن اجملـدي تـوفري     ثر سليب على الطبيعة املرنة للتوفيقأملا قد يكون هلا من 
مـن القـانون النمـوذجي     ١٤جاوز نطـاق املـادة   بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية مبا يتحل تشريعي 

كـثرية التنـوع يف الـنظم    للتوفيق. كما أُشري إىل أنَّ اإلجراءات املتعلقـة بإنفـاذ اتفاقـات التسـوية     
  القانونية ومرهونة بقوانني حملية، مبا ال ييسِّر املواءمة بينها.

ولكن قيل، من جهة أخرى إنَّ األطر التشريعية املتعلقة بإنفاذ اتفاقات التسوية توضـع    -١٤٠
على الصعيد احمللي، وقد يكون قد آن األوان للنظـر يف وضـع حـل منسَّـق. وُرئـي أنَّ األعمـال       

مــا يتعلــق هبــذا املوضــوع ينبغــي عمومــاً أالَّ تــدخل يف نطــاق اإلجــراءات احملليــة، وأنَّ الــنَّهج    في
البديل يف هذا اجملال ميكن أن يتمثَّل يف األخذ بآلية إلنفاذ اتفاقات التسـوية الدوليـة، تعـدُّ مـثالً     

(نيويـورك،   يـذها االعتـراف بقـرارات التحكـيم األجنبيـة وتنف    على غرار املادة الثالثة من اتفاقيـة  
  .")نيويورك("اتفاقية  )١٤()١٩٥٨

                                                         
 .٥٧/١٨مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٣(

 .٣، الصفحة ٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٤(
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وردا على الرأي الـذي مفـاده أنَّ األعمـال املتعلقـة باتفاقـات التسـوية قـد تتـداخل مـع            -١٤١
األعمال اليت تضطلع هبـا منظمـات أخـرى (مثـل مشـروع األحكـام القضـائية الـذي ينـهض بـه           

ل اليت تقوم هبـا املنظمـات األخـرى تركِّـز     )، قيل إنَّ األعمامؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص
  على جوانب خمتلفة، وإنَّ اللجنة هي احملفل املناسب ملناقشة هذا املوضوع.

ــة        -١٤٢ ــه الثالث ــه يف دورت ــدأ الفريــق العامــل عمل ــة علــى أن يب وبعــد املناقشــة، اتَّفقــت اللجن
ئل ذات الصـلة ووضـع   والستني مبعاجلة موضوع إنفاذ اتفاقات التسوية مـن أجـل اسـتبانة املسـا    

احللول املمكنة، مبا يف ذلك إمكانيةُ إعـداد اتفاقيـة أو أحكـام منوذجيـة أو نصـوص إرشـادية يف       
هذا اجملال. واتَّفقت اللجنة أيضاً على أن تكون والية الفريق العامل فيما يتعلـق هبـذا املوضـوع    

  واسعة النطاق لكي تأخذ يف االعتبار شىت النُّهج والشواغل.
    

    اإلجراءات املتزامنة  - ٢  
فيما يتعلق مبسألة اإلجراءات املتزامنة، استذكرت اللجنة أهنا اتَّفقـت يف دورهتـا السـابعة      -١٤٣

، علــى أن متضــي األمانــة قُــدماً يف استكشــاف هــذه املســألة بالتعــاون ٢٠١٤واألربعــني، يف عــام 
يف هـذا العمـل علـى    ُيركَّـز   علـى أن الوثيق مع خرباء املنظمات األخرى العاملـة يف هـذا اجملـال، و   

التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول دون إغفال هذه املسألة يف سـياق التحكـيم التجـاري    
ــه املســائل ذات الصــلة      )١٥(الــدويل. ــراً ُتجمــل في ــة إىل األمانــة أن تقــدِّم إليهــا تقري وطلبــت اللجن

  )١٦(طلع هبا يف هذا اجملال.وُتحدِّد األعمال اليت قد يكون من املفيد لألونسيترال أن تض
رة مــن األمانــة عــن اإلجــراءات ضــت علــى اللجنــة مــذكِّوبنــاًء علــى ذلــك الطلــب، ُعرِ  -١٤٤

). وأعربـت اللجنـة عـن تقـديرها لألمانـة علـى       A/CN.9/848املتزامنة يف التحكيم االستثماري (
املتنوعة الـيت تفضـي    إعدادها هذه املذكرة اليت قدَّمت عرضاً جممالً للمسائل العملية، واحلاالت

إىل اإلجراءات املتزامنة، وخمتلف اخليارات املتاحة ملعاجلة تلـك املسـائل، والشـكل احملتمـل أليِّ     
  صك ميكن وضعه يف ذلك اجملال.

ــة علــى جــدول أعمــال       -١٤٥ ــٌد عــام لإلبقــاء علــى موضــوع اإلجــراءات املتزامن وأُبــدي تأيي
، متـس باملمارسـات االسـتثمارية ومـن     تبـيَّن منة، حسبما على أنَّ اإلجراءات املتزا وأُكِّداللجنة. 

مثَّ فإنَّ هلا أمهية خاصة بالنسبة للدول اليت تتفاوض على إبـرام اتفاقـات اسـتثمار. وعلـى الـرغم      
الضــطالع الفريــق العامــل بأعمــال بشــأن هــذا املوضــوع علــى ســبيل  عنــه مــن التأييــد املعــرب 

                                                         
 .١٣٠)، الفقرة A/69/17( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم   )١٥(

 املرجع نفسه.  )١٦(
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وأنـــه ال ينبغـــي االضـــطالع يف هـــذه املرحلـــة نـــه األولويـــة، رأى كـــثريون أنَّ هـــذا ســـابق ألوا
  باألعمال إالَّ بعد حتليل املسائل حتليالً دقيقاً.

ومن مثَّ، اقُترح أن حترص األمانة على مواكبة ما يستجد من تطورات يف هذا الشـأن،    -١٤٦
ــدة، ممــا       ــة بطريقــة حماي ــول املمكن ــيالت وأن تعــرض املســائل واحلل ــد مــن التحل وأن تقــدِّم املزي

ساعد اللجنة على اختاذ قـرار علـى بيِّنـة يف مرحلـة الحقـة. واقُتـرح أن ُتراعـى يف معاجلـة هـذا          ي
، متشيا مع مـا طلبتـه اللجنـة يف    املوضوع أيضاً اإلجراءات املتزامنة يف التحكيم التجاري الدويل

  .٢٠١٤عام 
ف هـذا املوضـوع،   ماً يف استكشـا وبعد املناقشة، طلبت اللجنة إىل األمانة أن متضي قُُد  -١٤٧

يف هـذا   املنخرطـة يف العمـل بنشـاط   املنظمات األخـرى  ومنهم خرباء بالتعاون الوثيق مع خرباء 
اجملال، وأن تقـدِّم إليهـا تقريـراً يف دورة مقبلـة يتضـمَّن حتلـيالً مفصَّـالً للموضـوع، مبـا يف ذلـك           

  األعمالُ اليت ميكن االضطالع هبا.  
    

    وك للمحكَّمنيمدوَّنة أخالقيات/قواعد سل  - ٣  
على اللجنـة ُمقتـرٌح بشـأن األعمـال الـيت ميكـن االضـطالع هبـا مسـتقبالً بشـأن            ُعرِض  -١٤٨

)، يشـري إىل  A/CN.9/855وضع مدوَّنة أخالقيات للمحكَّمـني يف جمـال التحكـيم االسـتثماري (    
ملنخرطـة  أنَّ األعمال بشأن هذا املوضوع ميكن أن تتعلق بسلوك احملكَّمني وعالقتهم باجلهات ا

  يف عملية التحكيم والقيم اليت ُيتوخَّى منهم التحلي هبا وتعميمها.
مـع مراعـاة    استكشـافه وحظي هذا املوضوع باالهتمام عموماً، وُرئـي أنَّ مـن املمكـن      -١٤٩

الطائفة الواسعة من املسـائل والـنُّهج ذات الصـلة. وُرئـي بصـفة خاصـة أنَّ األعمـال الـيت ميكـن          
الً يف هذا اجملال ال ينبغي أن تقتصر على التحكيم االستثماري، بل ينبغـي  االضطالع هبا مستقب

أن تتنــاول أيضــاً التحكــيم التجــاري الــدويل. وردا علــى ذلــك، ذُكــر أنَّ خصــائص التحكــيم     
  االستثماري قد تتطلب األخذ بنهج خمتلف اختالفاً طفيفاً.

ميـة والقواعـد القائمـة الـيت تـؤثِّر علـى       وُرئي أنه ينبغي استبانة القـوانني واللـوائح التنظي    -١٥٠
سلوك احملكَّمني (مثل األحكام املتعلقـة باإلفصـاح عـن املسـائل املتعلقـة باحليـاد واالسـتقاللية).        
كما ُرئي أنه ينبغي النظر يف األعمال اليت تضـطلع هبـا منظمـات أخـرى بشـأن هـذا املوضـوع.        

، نيملـَزم  واكونـ يئة التحكيم ميكن أن يراف وكذلك هاألطحمامي ويف هذا السياق، لوِحظ أنَّ 
ــياهت        ــاً جلنس ــات تبع ــار واحــد لألخالقي ــن معي ــأكثر م ــدويل، ب ــيم ال ــاهب ميف التحك إىل  موالنتس

  رابطات للمحامني وكذلك تبعاً ملكان التحكيم.
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هـذا املوضـوع بصـفة عامـة، يف      تستكشـف وبعد املناقشة، طلبت اللجنـة إىل األمانـة أن     -١٥١
جاري والتحكيم االستثماري، مع مراعاة القوانني والقواعد واللـوائح التنظيميـة   جمال التحكيم الت

القائمة وأيِّ معـايري وضـعتها منظمـات أخـرى. وطُِلـب إىل األمانـة أن تقـيِّم جـدوى االضـطالع          
  بأعمال يف هذا اجملال وأن ُتقدِّم تقريراً يف هذا الشأن إىل اللجنة يف إحدى دوراهتا املقبلة.

    
    قرار جهة اإليداع املعنية بالشفافية وكيفية عملهاإ  - جيم  

 إقـرار  تـنص علـى   قواعد األونسيترال بشأن الشفافيةمن  ٨املادة استذكرت اللجنة أنَّ   -١٥٢
  .جهة اإليداع املعنية بالشفافية")"(مبوجب القواعد املعلومات املنشورة جهة إيداع 

 ٢٠١٣يف عـام   السادسـة واألربعـني  ا واستذكرت اللجنـة أيضـاً أهنـا أعربـت يف دورهتـ       -١٥٣
مانـة بـدور جهـة اإليـداع     األأن تقـوم   واملتمثل يفعن رأيها اجلازم الذي خلصت إليه باإلمجاع 

األمـم املتحـدة، باعتبارهـا هيئـة      إنـه ُينتظـر أن تضـطلع   . وقيـل يف تلـك الـدورة    املعنية بالشـفافية 
مبقتضـى ميثـاق األمـم املتحـدة، باملهـام       وأمانتـها العامـة، بصـفتها هيئـة مسـتقلة     حمايدة وعامليـة،  

األساسية جلهة اإليداع املعنية بالشفافية، كإدارة عمومية مسؤولة مباشـرة عـن خدمـة معايريهـا     
  )١٧(تطبيقها. القانونية وُحسن

واستذكرت اللجنة كذلك أنَّ األمانة كانت قد قدَّمت إليها يف دورهتا السـابعة واألربعـني     - ١٥٤
اً عن التدابري املتَّخذة فيما يتعلق بأداء مهمة جهة اإليـداع، مبـا يف ذلـك إعـداد     تقرير ٢٠١٤يف عام 

). ويف تلـــك www.uncitral.org/transparency-registryصـــفحة خمصَّصـــة علـــى موقعهـــا الشـــبكي (
املسـَندة  ه بعض الـدول مـن ضـرورة تنفيـذ الواليـة اإلضـافية       تا طلبمل الدورة، أُبِلغت اللجنة بأنه وفقاً

على أساس عدم حتميـل امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة أيَّ تكـاليف إضـافية،         األونسيترال أمانةإىل 
علـى   وبنـاءً  باعتباره مشروعاً جتريبيا ميوَّل مؤقَّتاً من التربعـات. الشفافية ُبذلت جهود إلنشاء سجل 

جهـة  ، وهي إنشـاء وتشـغيل   باألمانةالوالية اليت أناطتها يف تلك الدورة أكَّدت اللجنة جمدَّداً ذلك، 
كمشروع جترييب، مع السعي للحصول علـى أيِّ متويـل   عملها  بدأتالشفافية، على أن ب إيداع معنية

 )١٨(.الزم من أجل حتقيق تلك الغاية

تقريــر ب يف قرارهــا املتعلــق ،مــع التقــديرالحظــت  اجلمعيــة العامــةنَّ وأُبلغــت اللجنــة بــأ  -١٥٥
قــد اختــذت خطــوات إلنشــاء  اللجنــة أنَّ أمانــة ،اللجنــة عــن أعمــال دورهتــا الســابعة واألربعــني

                                                         
  )، Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم نفسهاملرجع   )١٧(

 .٩٨-٧٩الفقرات 

 .١١٠-١٠٨)، الفقرات A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )١٨(
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ــ ــا مشــروعاً   وتعهُّ ــة بالشــفافية، باعتباره ــداع املعني ــة اإلي ــداً د جه ــة مــن  ل بصــفة مؤقَُّيمــوَّ رائ ت
علـى علـم بـالتطورات فيمـا يتعلـق       ءهـا اهذا الصـدد إىل األمـني العـام إبق   التربعات، وطلبت يف 

  )١٩(.حبالة متويل جهة اإليداع املعنية بالشفافية وميزانيتها
ويف هــذا الســياق، اســتمعت اللجنــة إىل تقريــر شــفوي بشــأن اخلطــوات الــيت اختــذهتا      -١٥٦

ــا يف     األمانـــة إلنشـــاء وتشـــغيل جهـــة اإليـــداع املعنيـــة بالشـــفافية، والصـــعوبات الـــيت تواجههـ
  الصدد.  هذا

أنه ال ميكـن اعتبـار قـرار اجلمعيـة      مفادهابوجهة نظر  ويف البداية أحاطت اللجنة علماً  -١٥٧
ــذا الشــأن، ألنَّ       ــة يف ه ــة لألمان ــة حقيقي ــنح والي ــد م ــة ق ــة بصــيغته احلالي ــة   العام ــة العام اجلمعي

. "تطلب" على وجه التحديد إىل األمني العام إنشاء وتشغيل جهة اإليـداع املعنيـة بالشـفافية    مل
بــاع اإلجــراءات اإلضــافية أنَّــه كــان ينبغــي اتِّ الــذي مفــادهبــالرأي  كمــا أحاطــت اللجنــة علمــاً

املتوخَّــاة يف النظــام الــداخلي للجمعيــة العامــة وكــذلك يف النظــام املــايل والقواعــد املاليــة لألمــم  
  ل بالكامل من التربعات.املتحدة، وإن كانت جهة اإليداع املعنية بالشفافية سوف ُتموَّ

مـن صـندوق األوبـك     ت تأكيداًوفيما خيصُّ حالة امليزانية، أُبلغت اللجنة بأنَّ األمانة قد تلقَّ  - ١٥٨
 ١٢٥  ٠٠٠ خبصـوص منحـة قـدرها   (األوبـك)   رة للـنفط نظمـة البلـدان املصـدِّ   التابع ملللتنمية الدولية 

يورو، وهو ما من  ١٠٠  ٠٠٠مقداره  مبلغبتقدمي عن التزام االحتاد األورويب  دوالر أمريكي، فضالً
 . كمـا أُبلغـت اللجنـة بـأنَّ    ٢٠١٦تة حىت هنايـة عـام   شأنه أن يتيح لألمانة تشغيل املشروع بصفة مؤقَّ

ترتيبات التمويل مع املاحنني، وأبدت اللجنة عميـق   إضفاء الطابع الرمسي علىاألمانة تعمل اآلن على 
  ية على ما تعهدا به من التزامات.تقديرها لالحتاد األورويب ولصندوق األوبك للتنمية الدول

مشـاكل   إىل أنَّ تشغيل جهـة اإليـداع املعنيـة بالشـفافية لـن تترتـب عليـه أيُّ       أيضاً أُشري و  - ١٥٩
علـى   مـن قواعـد األونسـيترال بشـأن الشـفافية تـنصُّ       ٣املـادة   بشأن املسؤولية القانونية، حيث إنَّ

ــن تنخــرط يف اختــاذ أيِّ    أنَّ ــداع ل ــة اإلي ــرارات  جه ــاً   ق ــيت تنشــرها. وختام ــات ال ، بشــأن املعلوم
ــاً  ــة علمـ ــروع    أحاطـــت اللجنـ ــهاء املشـ ــد انتـ ــة بعـ ــيناريوهات احملتملـ ــرييببالسـ ، أال وهـــي: التجـ

السـعي إلجيـاد    )ب(على موارد مـن خـارج امليزانيـة بالكامـل؛      االستمرار يف التشغيل اعتماداً  )أ(
إمكانيـة إسـناد تلـك املهمـة      )ج(اخـل األمانـة؛   موارد من امليزانية العادية أو إعادة توزيع املوارد د

  إىل كيانات خارج األمم املتحدة.

                                                         
 .٦٩/١١٥من قرار اجلمعية العامة  ٣الفقرة   )١٩(



A/70/17 

V.15-05450 37 
 

جهة اإليداع املعنية بالشـفافية ينبغـي أن تعمـل بكامـل      دت اللجنة أنَّوأثناء املناقشة، أكَّ  -١٦٠
طاقتها يف أقرب وقت ممكن، ألنَّ جهة اإليـداع ركيـزة حموريـة يف كـل مـن قواعـد األونسـيترال        

باعتبـار أنَّهـا تـوفِّر قاعـدة بيانـات عامليـة        )٢٠(افية واتفاقية موريشيوس بشـأن الشـفافية،  بشأن الشف
وشفافة تتيح االطالع بيسر على سجالت مجيع قضايا التحكيم بـني املسـتثمرين والـدول     جامعة

أنَّ اضــطالع أمانــة اللجنــة بتشــغيل جهــة   أيضــاً وأُبــرزالــيت جتــري مبوجــب القواعــد واالتفاقيــة.  
ع املعنية بالشفافية سوف ُينظر إليه كإشارة قوية لدعم الشفافية يف التحكيم التعاهدي بـني  اإليدا

  املستثمرين والدول وما يتصل بذلك من نصوص األونسيترال املتعلقة بالشفافية.
مجـاع بـأنَّ األمانـة    الذي انتهت إليه باإل اجلازمرأيها  داًدت اللجنة جمدَّوبعد املناقشة، أكَّ  -١٦١
ي أن تضطلع بدور جهة اإليداع املعنية بالشفافية، وأنَّها ينبغي أن تتوىل إنشاء وتشغيل جهـة  ينبغ

فقت اللجنة هلذه الغاية، اتَّ . وحتقيقاًاً جتريبيا يف البدايةمشروع باعتبارهااإليداع املعنية بالشفافية، 
ء وتشــغيل جهــة إيــداع علــى التقــدُّم بتوصــية للجمعيــة العامــة بــأن تطلــب إىل أمانــة اللجنــة إنشــا 

، القواعـد تلـك  مـن   ٨للمـادة   اًقـ وف األونسـيترال للشـفافية،  للمعلومات املنشورة يف إطـار قواعـد   
  ومتوَّل بالكامل من التربعات. ٢٠١٦حىت هناية عام  ي جتريبعلى أن تبدأ كمشروع 

    
    مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدويل والوساطة التجارية الدولية  -دال  

    مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدويل  - ١  
ــوحظ أنَّ   - ١٦٢ ــى التحكــيم      الرابطــةل ــيس للتمــرين عل ــيم ف ــرويج مســابقة فيل ــة بتنظــيم وت املعني

التجاري الدويل قامت بتنظيم مسابقة التمرين على التحكيم الثانية والعشرين، اليت جرت مرحلتـها  
وعلـى غـرار   . ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٢آذار/مـارس إىل   ٢٧يف فيينا، من اخلاصة باملرافعات الشفوية 

السنوات السابقة، شاركت اللجنـة يف رعايـة املسـابقة. ولـوحظ أنَّ املسـائل القانونيـة الـيت تناولتـها         
قـد اسـتندت إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة بشـأن عقـود        الثانيـة والعشـرين   األفرقة املشاركة يف املسابقة 

 هـذه املسـابقة   وشـارك يف  .)"اتفاقية األمم املتحدة للبيـع "( )٢١()١٩٨٠للبضائع (فيينا،  البيع الدويل
، وكـان فريـق جامعـة أوتـاوا (كنـدا) هـو األفضـل يف        والية قضـائية  ٧٢من  فريقاً ٢٩٨عه ما جممو

الثالثـة والعشـرين   سـابقة فيلـيم فـيس    مل مرحلـة املرافعـات الشـفوية    املرافعات الشفوية. وسوف تعقـد 
  .  ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٤إىل  ١٨مرين على التحكيم التجاري الدويل يف فيينا من للت

                                                         
 .٦٩/١١٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢٠(

  .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، اجمللد رقم جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢١(
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مـت مسـابقة فيلـيم فـيس الدوليـة      ظَّولوحظ أيضـا أنَّ مؤسسـة "فـيس إيسـت مـوت" قـد ن        - ١٦٣
رعايتـها اللجنـة   يف  اشـتركت (الشرقية) الثانية عشرة للتمرين على التحكيم التجـاري الـدويل، الـيت    

مـت املرحلـة النهائيـة مـن املسـابقة يف هونـغ كونـغ        ظِّمـني املعتمـد. ونُ  كَّاحمل وفرع شرق آسيا ملعهـد 
أفرقـة مـن    ١٠٧. وشارك فيهـا مـا جمموعـه    ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٢إىل  ١٥بالصني، يف الفترة من 

ــة (ســنغافورة) هــو األفضــل يف        ٢٩ ــوم اإلداري ــة ســنغافورة للعل ــق جامع ــة قضــائية وكــان فري والي
ف تعقد املسابقة (الشرقية) الثالثة عشـرة للتمـرين علـى التحكـيم يف هونـغ      املرافعات الشفوية. وسو

  .٢٠١٦آذار/مارس  ١٣إىل  ٦كونغ بالصني، يف الفترة من 
    

    ٢٠١٥مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري لعام   - ٢  
لـى  مـت املسـابقة السـابعة للتمـرين ع    لوحظ أنَّ جامعة كـارلوس الثالـث يف مدريـد قـد نظَّ      - ١٦٤

ــرة مـــن    ــد يف الفتـ ــدويل يف مدريـ ــاري الـ ــيم التجـ ــان/أبريل  ٢٤إىل  ٢٠التحكـ ــد ٢٠١٥نيسـ . وقـ
شاركت اللجنةُ أيضاً يف رعاية هذه املسابقة. وكانت املسائل القانونية اليت عاجلتـها األفرقـة متصـلة    

وتنطبــق عليهــا كــل مــن اتفاقيــة      ،بعقــود اســتخدام العالمــات التجاريــة الدوليــة وببيــع البضــائع      
املتحـدة للبيـع واتفاقيـة نيويـورك وكـذلك نصـوص اليونيـدروا املتعلقـة بـالترخيص باسـتخدام             األمم

 فريقـاً  ٣٠وقـد شـارك مـا جمموعـه      )٢٢(العالمات التجارية وقواعد التحكيم هليئة مدريـد للتحكـيم.  
واليــة قضــائية يف مســابقة مدريــد الــيت جــرت باللغــة اإلســبانية. وكــان فريــق جامعــة بــريو   ١٣مــن 

لكاثوليكيــة البابويــة (بــريو) هــو األفضــل يف املرافعــات الشــفوية. وســُتعقَد مســابقة مدريــد الثامنــة    ا
  .٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢٩إىل  ٢٥من  الفترةللتمرين على التحكيم يف 

  
    والتفاوض الوساطةمسابقات التمرين على   -٣  

فيينا يف الفتـرة مـن    أول مسابقة للتمرين على الوساطة والتفاوض أقيمت يف نَّلوحظ أ  -١٦٥
وتشارك يف تنظيمها رابطة احملامني الدوليـة ومركـز فيينـا للتحكـيم      ٢٠١٥متوز/يوليه  ٤إىل  ١

وشــاركت اللجنــة يف رعايتــها. واســتندت املســائل القانونيــة الــيت عاجلتــها األفرقــة إىل   ،الــدويل
(انظــر الفقــرة  يلمســابقة فيلــيم فــيس الثانيــة والعشــرين للتمــرين علــى التحكــيم التجــاري الــدو 

  والية قضائية. ١٣من  فريقاً ١٦ما جمموعه  تلك املسابقة وشارك يف .أعاله) ١٦٢
    

                                                         
  ميكن االطالع عليها يف املوقع الشبكي التايل:   )٢٢(

www.camaramadrid.es/doc/linkext/rules-of-arbitration.pdf.  
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      النظر يف املسائل املتعلقة باملصاحل الضمانية  -رابعاً  
    مقدِّمة  - ألف  

، ٢٠١٣استذكرت اللجنة أنَّها كانت قد أكَّـدت يف دورهتـا السادسـة واألربعـني، عـام        -١٦٦
عد الفريق العامل السادس (املعين باملصاحل الضمانية) قانوناً منوذجيا بشأن املعـامالت  قرارها بأن ي

املضمونة ("مشروع القانون النموذجي") يستند إىل توصيات دليل األونسيترال التشـريعي بشـأن   
("دليــل املعـامالت املضـمونة") ويتَّســق مـع مجيـع النصــوص الـيت أعــدَّهتا       )٢٣(املعـامالت املضـمونة  

للجنة يف جمـال املعـامالت املضـمونة، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة األمـم املتحـدة إلحالـة املسـتحقات يف           ا
("اتفاقية إحالة املستحقات")، وامللحـق املتعلـق بـاحلقوق     )٢٤()٢٠٠١(نيويورك،  التجارة الدولية

أن ("ملحـق املمتلكـات الفكريـة")، ودليـل األونسـيترال بشـ       )٢٥(الضمانية يف املمتلكـات الفكريـة  
واستذكرت اللجنة أيضـاً أنَّهـا    )٢٧(("دليل السجل"). )٢٦(إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية

، أن ُيسـرع يف  ٢٠١٤كانت قـد طلبـت إىل الفريـق العامـل يف دورهتـا السـابعة واألربعـني، عـام         
  )٢٨(عمله بغية االنتهاء من مشروع القانون النموذجي وتقدميه إليها العتماده.

اللجنة يف دورهتا احلالية تقريران عن أعمال دوريت الفريق العامل السادسـة  وُعرض على   -١٦٧
علـى التـوايل)، وكـذلك    ، A/CN.9/836و A/CN.9/830والعشرين والسابعة والعشرين (الوثيقتـان  

ــو   ــة بعنـ ــن األمانـ ــذكِّرتان مـ ــمونة"    امـ ــامالت املضـ ــأن املعـ ــوذجي بشـ ــانون النمـ ــروع القـ ن "مشـ
)A/CN.9/852 وA/CN.9/853الحظـــت اللجنـــة أنَّ الفريـــق العامـــل أمت يف دورتيـــه السادســـة ). و

والعشرين والسابعة والعشرين القراءة الثانية ملشـروع القـانون النمـوذجي. كمـا الحظـت اللجنـة       
يف دورته السـابعة والعشـرين مضـمون (أي سياسـة) أحكـام عـدة فصـول مـن          رَّمع التقدير أنه أق

ا لكي تقر مبدئيا (أي لكي تقر سياسة) األحكام املتعلقة مشروع القانون النموذجي وأحاهلا إليه
، الفقــرة A/CN.9/836بالســجل وتنــازع القــوانني والفتــرة االنتقاليــة مــن ذلــك املشــروع (الوثيقــة  

الفريـق العامـل أوصـى بإعـداد      نَّ). وعالوة على ذلـك، الحظـت اللجنـة يف تلـك الـدورة أ     ١٢٢

                                                         
  .A.09.V.12منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢٣(
  .٥٦/٨١مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢٤(
  .A.11.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢٥(
  .A.14.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢٦(
)، Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم  )٢٧(

  .٣٣٢و ١٩٤الفقرتان 
 .١٦٣)، الفقرة A/69/17( ١٧، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه  )٢٨(
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بشــأن املعــامالت  النمــوذجياألونســيترال  قــانونح ملشــروع القــانون الــذي سيصــبدليــل اشــتراع 
 ).١٢١، الفقرة A/CN.9/836(الوثيقة  املضمونة ("دليل االشتراع")

أعـاله)   ١٢وشرعت اللجنة اجلامعة اليت أنشأهتا اللجنة يف دورهتا احلالية (انظر الفقـرة    -١٦٨
مـن القـانون النمـوذجي    النظـر يف أجـزاء   " املعنـون  من جـدول األعمـال  (أ)  ٥يف النظر يف البند 

). A/CN.9/852"، اسـتناداً إىل مـذكِّرة مـن األمانـة (    بشأن املعامالت املضمونة وإقرارهـا مبـدئيا  
ونظرت اللجنـة أيضـاً يف اقتـراح مقـدَّم مـن وفـد الواليـات املتحـدة األمريكيـة. وتقريـر اللجنـة            

  أدناه. ١-اجلامعة مستنسخ يف الباب باء
    

      ن القانون النموذجي بشأن املعامالت املضمونة وإقرارها مبدئيا النظر يف أجزاء م  -باء  
      تقرير اللجنة اجلامعة  - ١  

: إنشاء سجل وطين عام وتيسُّر حصول من مشروع القانون النموذجي ٢٦املادة     
    العموم على خدماته

د املتعلــق بنظــام الســجل قــمــن مشــروع القــانون النمــوذجي الفصــل الرابــع  نَّلــوحظ أ  -١٦٩
ــن نَّتقلــص إىل مــادة واحــدة وأ  درج يف مشــروع قــانون الســجل علــى  أُاملتعلــق بالســجل  صَّال

األحكام املتعلقة بالسجل الواردة يف مشروع قانون السجل ميكن، وفقـاً لـنص املـادة     نَّأساس أ
ــانون النمــوذجي   ٢٦ ــن مشــروع الق ــذي سيشــترع مشــروع     م ــانون ال ــذ يف إطــار الق ، أن تنف

أو من خالل قانون أو مرسوم منفصل أو الئحة تنظيمية مستقلة أو يف ظـل  القانون النموذجي 
كل ذلك معاً. وبعد التفاهم علـى أنَّ اسـم مشـروع قـانون السـجل وموضـعه سـوف يناقشـان         
بعد أن تنتهي اللجنة من مناقشة مجيع األحكام املتعلقة بالسجل، أقرَّت اللجنـة مضـمون املـادة    

دون تغيري. واتَّفقت اللجنة يف ذلك الصـدد علـى أن تـأذن     من مشروع القانون النموذجي ٢٦
مـن مشـروع القـانون النمـوذجي      ٢٦لألمانة بـأن تـدخل أي تغـيريات الزمـة يف صـياغة املـادة       

  وأحكام مشروع قانون السجل.
التعـاريف الـواردة يف دليـل السـجل يف مشـروع       إدراجوعالوة على ذلك، اتُّفق علـى    -١٧٠

ــاقِ قــانون الســجل. كمــا اتُّ  ــاليتني: (أ) تســجيل   فــق علــى أن ين ش دليــل االشــتراع املســألتني الت
اإلشعارات غري املتعلقة باحلقوق الضمانية (مثـل اإلشـعار باإلنفـاذ أو اإلشـعار باملطالبـات ذات      
األفضلية أو املطالبات املتعلقة بأحكـام قضـائية)؛ (ب) توضـيح أنَّـه، متاشـياً مـع الفقـرة الفرعيـة         

مـن دليـل السـجل، ينبغـي أن      ٥من دليل املعامالت املضـمونة والتوصـية    ٥٤(ي) من التوصية 
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يكون السجل إلكترونيا بكامله، إن أمكن، مع شرح املستويات املمكنة املختلفـة (مثـل قاعـدة    
 ).ني، وما إىل ذلكاإللكتروني والدخول البيانات، كمستوى أول، مث التسجيل

    
    اية اإلشعار الواحد بشأن احلقوق الضمانية املتعدِّدةمن مشروع قانون السجل: كف ١املادة     

مــن مشــروع قــانون الســجل لكــي جتسِّــد بصــورة أفضــل     ١اتُّفــق علــى تنقــيح املــادة    -١٧١
اتفاقــات  منشــأة مبقتضــىبعــدة حقــوق ضــمانية  اإلشــعار الواحــد السياســة الــيت جتيــز أن يتصــل

ســجل. ورهنــاً بــذلك التغــيري، أقــرَّت  ضــمانية متعــدِّدة بــني األطــراف املــذكورة يف اإلشــعار امل 
  من مشروع قانون السجل. ١اللجنة مضمون املادة 

كمــا اتُّفــق علــى إدخــال حكــم جديــد يوضــع بــني معقــوفتني يف بدايــة مشــروع قــانون      -١٧٢
السجل لتوضيح الغرض منه وبيان عالقتـه مبشـروع القـانون النمـوذجي. واتُّفـق كـذلك علـى أن        

هذا احلكم لن يكون ضروريا إالَّ إذا ما قـرَّرت الدولـة املشـترعة تنفيـذ      نَّيوضح دليل االشتراع أ
  ذ ملشروع القانون النموذجي.مشروع قانون السجل يف إطار قانون آخر غري القانون املنِف

    
    من مشروع قانون السجل: التسجيل املسبق ٢املادة     

شــارة إىل أيِّ إشــعار ألنَّــه مــن مشــروع قــانون الســجل لإل ٢اتُّفــق علــى تنقــيح املــادة   -١٧٣
ــة      يلحــال تســجيل إشــعار أوَّ  يف قبــل إنشــاء احلــق الضــماين مث مل ينشــأ احلــق الضــماين يف هناي

ح دليـل االشـتراع تلـك    املطاف، سوف يلزم تسجيل إشعار باإللغاء. كما اتُّفـق علـى أن يوضِّـ   
ــادة     ــى أن تشــري امل ــاق الضــماين "ا  ٢املســألة. واتُّفــق كــذلك عل ــربم بــني األطــراف  إىل االتف مل

مـن   ٢ل". ورهنـاً بتلـك التغـيريات، أقـرَّت اللجنـة مضـمون املـادة        املذكورة يف اإلشعار املسـجَّ 
  مشروع قانون السجل.

    
    من مشروع قانون السجل: إذن املانح بالتسجيل ٣املادة     

ص يف مــن مشــروع قــانون الســجل علــى النحــو التــايل: (أ) الــن  ٣اتُّفــق علــى تنقــيح املــادة   - ١٧٤
على أنَّ تسجيل اإلشعار لن يكون نافذاً دون إذن من املانح؛ (ب) اإلشـارة يف   ٣و ٢و ١الفقرات 

(أ) إىل االتفــاق الضــماين أو غــري الضــماين املــربم مــع املــانح املــذكور يف اإلشــعار  ٢الفقــرة الفرعيــة 
الـيت   ٣يف الفقـرة  على حنـو واف   عوجلت(ب) ألنَّ املسألة  ٢ل؛ (ج) حذف الفقرة الفرعية املسجَّ

تنص على أنَّه يف حالة إضافة مانح جديد ينبغي أن يأذن هذا املانح اجلديد باإلشـعار بالتعـديل (مـع    
ح دليـل االشـتراع   عدم السماح للمانح القائم مبنع إضافة املانح اجلديد). واتُّفق أيضاً علـى أن يوضِّـ  
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مانح جديد بـل جيـري تعـديل اسـم املـانح.      ال تنطبق على احلاالت اليت ال يضاف فيها  ٣الفقرة  نَّأ
  من مشروع قانون السجل. ٣ورهناً بتلك التغيريات، أقرَّت اللجنة مضمون املادة 

    
    من مشروع قانون السجل: شروط حصول العموم على خدمات السجل ٤املادة     

اج فقـرة  من مشروع قانون السجل على النحـو التـايل: (أ) إدر   ٤اتُّفق على تنقيح املادة   -١٧٥
الــيت ســتتبع عنــد الســماح لشــخص باحلصــول علــى خــدمات  يــةجــراءات األمناإلثانيــة تشــري إىل 

من خماطر تسجيل إشـعارات بالتعـديل أو اإللغـاء دون إذن     دٍّالسجل (ومن مث التقليل إىل أدىن ح
 إىل ٣اإلشارة يف الفقرة  من مشروع قانون السجل)؛ (ب) ٢٠من الدائن املضمون؛ انظر املادة 

الســجل "دون إبطــاء" أســباب رفــض تقــدمي اخلــدمات. واتُّفــق أيضــاً علــى أن   أنــه جيــب أن يبــيِّن
دة لإلشعار" يشـمل االسـتمارات   مصطلح "االستمارة احملدَّ نَّح دليل االشتراع ما يلي: (أ) أيوضِّ

الواجبـة  السجل لن يقرِّر اإلجراءات األمنية  نَّالورقية واإللكترونية (أو شاشات العرض)؛ (ب) أ
ــة، فــإن مل يكــن، تقررهــا الســلطة       ــة حكومي (أو الشــؤون السياســاتية األخــرى) مــا مل يكــن هيئ

مـن مشـروع قـانون السـجل). ورهنـاً بتلـك التغـيريات،         ٢٦احلكومية املشرفة عليه (انظـر املـادة   
  من مشروع قانون السجل. ٤أقرَّت اللجنة مضمون املادة 

    
    رفض تسجيل اإلشعار أو طلب البحث من مشروع قانون السجل: ٥املادة     

مــن مشــروع قــانون الســجل لكــي تشــري إىل  ٥مــن املــادة  ٣اتُّفــق علــى تنقــيح الفقــرة   -١٧٦
"دون إبطاء" أسباب رفض أي إشعار أو طلب للبحث. ورهنـاً بتلـك   السِّجل ن أن يبيِّ ضرورة

  من مشروع قانون السجل. ٥التغيريات، أقرَّت اللجنة مشروع املادة 
    

    من مشروع قانون السجل: عدم حتقُّق السجل من املعلومات الواردة يف اإلشعار ٦املادة     
مـن مشـروع قـانون السـجل علـى النحـو التـايل: (أ) حـذف          ٦على تنقيح املـادة   اتُّفق  -١٧٧

باعتباره غـري ضـروري؛ (ب) إدراج فقـرة ثالثـة للـنص       ١النص الوارد بني معقوفتني يف الفقرة 
مـن مشـروع قـانون     ٥وز للسـجل، يف غـري احلـاالت املنصـوص عليهـا يف املـادة       على أنـه ال جيـ  

ــاً        ــواه. ورهن ــة متحــيص حملت ــب للبحــث أو جيــري أي عملي ــرفض أي طل بتلــك  الســجل، أن ي
  من مشروع قانون السجل. ٦ت اللجنة مضمون املادة رَّالتغيريات، أق
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    اإلشعار األوَّيل من مشروع قانون السجل: املعلومات املطلوبة يف ٧املادة     
مـن   ٧اتُّفق على حذف عبارة "السماح بإدخاهلا أو" من الفقرة الفرعية (أ) من املـادة    -١٧٨

يل. وَّاملـادة تتنـاول املعلومـات "املطلوبـة" يف اإلشـعار األ      نَّمشروع قانون السجل على اعتبـار أ 
لومات اإلضـافية املشـار إليهـا يف    املع نَّح دليل االشتراع ما يلي: (أ) أواتُّفق أيضاً على أن يوضِّ

بعــض الــدول تســتخدم  نَّالفقــرة الفرعيــة (أ) لــن تكــون جــزءا مــن حمــدِّد هويــة املــانح؛ (ب) أ 
ــانح؛        ــة امل ــة الشخصــية) كمحــدِّدات هلوي ــد اهلوي ــدة لتحدي ــام فري ــل أرق معلومــات إضــافية (مث

ملعلومـات املطلوبـة   ا نَّاإلشعار قد يتصـل بـأكثر مـن مـانح أو دائـن مضـمون واحـد وأ        نَّأ (ج)
ينبغي أن ُتدخل بالنسبة لكل مانح أو دائن مضمون على حدة. ورهناً بتلك التغـيريات، أقـرَّت   

  من مشروع قانون السجل. ٧اللجنة مضمون املادة 
    

    : حمدِّد هوية املانحمن مشروع قانون السجل ٨املادة     
يلـي: (أ) حتقيـق قـدر    أجل ما  منمن مشروع قانون السجل  ٨على تنقيح املادة  اتُّفق  -١٧٩

من دليل السجل؛ (ب) املواءمة بني صـيغة فاحتـة    ٢٤أكرب من املواءمة بني بنيتها وبنية التوصية 
 عندما يكـون املـانح شخصـاً   ل الفاحتة على النحو التايل: "حبيث تعدَّ ٢وصيغة الفقرة  ١الفقرة 
(ج) تشـري إىل "االسـم    ١قـرة الفرعيـة   الف هويـة املـانح"؛ (ج) توضـيح أنَّ   يكـون حمـدِّد   ، ياطبيع

أيضاً على مراعاة ما يلـي يف دليـل    اتُّفقالقانوين" للمانح الذي قد ال يرد يف أي وثيقة رمسية. و
مــن  ١٦٨إىل  ١٦٣ِذكــر أمثلــة للمســتندات الرمسيــة وتراتبــها (انظــر الفقــرات   االشــتراع: (أ)

دات هويـة املـاحنني   اجلـة مسـألة حمـدِّ   دليل السجل)؛ (ب) تنبيـه الـدول املشـترعة إىل ضـرورة مع    
ــرة    ــب (انظــر الفق ــرَّ      ١٦٩األجان ــيريات، أق ــك التغ ــاً بتل ــل الســجل). ورهن ــن دلي ــة م ت اللجن

  من مشروع قانون السجل.   ٨مضمون املادة 
    

    من مشروع قانون السجل: حمدِّد هوية الدائن املضمون ٩املادة     
لإلشــارة إىل جــواز أن يكــون ون الســجل مــن مشــروع قــان ٩اتُّفــق علــى تنقــيح املــادة   -١٨٠

ح دليـل االشـتراع   أيضاً علـى أن يوضِّـ   اتُّفقحمدِّد هوية الدائن املضمون هو امسه أو اسم ممثله. و
 هذا املمثل لـيس هـو احلـائز احلقيقـي للحـق الضـماين ألنَّ       املعىن املقصود من تعبري "املمثل" وأنَّ

مـن   ٩ت اللجنـة مضـمون املـادة    ك التغيريات، أقـرَّ التسجيل ال ينشئ احلق الضماين. ورهناً بتل
  مشروع قانون السجل.
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    من مشروع قانون السجل: وصف املوجودات املرهونة ١٠املادة     
لبيــان القواعــد الــواردة فيهــا  مــن مشــروع قــانون الســجل ١٠اتُّفـق علــى تنقــيح املــادة    -١٨١

: (أ) ال ُيشــترط تطــابق مــا يلــي بطريقــة أوضــح. واتُّفــق أيضــاً علــى أن يوضــح دليــل االشــتراع
فيمـــا خيـــص الوصـــف الـــوارد يف اإلشـــعار مـــع الوصـــف الـــوارد يف االتفـــاق الضـــماين؛ (ب)  

 ،يف االتفــاق الضــماينأوصــافها الــواردة  اإلشــعار الــيت يتجــاوز وصــفُها الــوارد يف املوجــودات 
بقـدر ذلـك التجـاوز؛     نافذاً جتاه األطراف الثالثةيف املوجودات جيعل اإلشعاُر احلَق الضماين  ال

(ج) ال تعــين اإلشــارة إىل املوجــودات يف اإلشــعار املســجَّل أنَّ املــانح ســتكون لــه حاليــا أو يف   
َتســتويف األوصــاف املبيَّنــة بصــيغ  ؛ (د) وال تقــر بــذلك ضــمناً املســتقبل حقــوق يف املوجــودات

ــة أو حســابية  ــه يف هــذه املــادة  كمِّي ــار املشــار إلي ــاً بتلــك الاملعي ــة تغــيريات، أقــرَّ. ورهن ت اللجن
  من مشروع قانون السجل. ١٠مضمون املادة 

    
    من مشروع قانون السجل: لغة املعلومات الواردة يف اإلشعار ١١املادة     

لبيـان أنَّ مجيـع املعلومـات الـواردة      من مشـروع قـانون السـجل    ١١اتُّفق على تنقيح املادة   - ١٨٢
دها لدائنني املضمونني وعناوينهم، جيب تدوينها باللغة اليت حتـدِّ يف اإلشعار، باستثناء أمساء املاحنني وا

  الدولة املشترعة.
غري أنَّ اآلراء اختلفت حول اآلثار القانونيـة لعـدم التـزام صـاحب التسـجيل بتـدوين تلـك          - ١٨٣

فذهب أحـد اآلراء إىل عـدم نفـاذ اإلشـعار يف      .دها الدولة املشترعةاملعلومات باللغة اليت سوف حتدِّ
دة باللغة احملـدَّ  صاحب التسجيل تلك احلالة، بينما مل يستصوب رأي آخر هذا ما مل يؤد عدم التزام

 ٢إىل تضليل الباحث احلصيف تضليالً شديداً (احملـك يف هـذا الشـأن هـو احلكـم الـوارد يف الفقـرة        
). وقيــل يف هــذا الصــدد إنَّ وصــف أحــد املوجــودات  مــن مشــروع قــانون الســجل ٢٣مــن املــادة 

ــدِّ  ا ــة مل حت ــة بلغ ــاقي       ملرهون ــذ بالنســبة لب ــري ناف ــل اإلشــعار غ ــي أن جيع ــة املشــترعة ال ينبغ دها الدول
 ٢٣مـن املـادة    ٤املوجودات املرهونة اليت وصفت باللغة املناسبة (قاعدة متماشية مع أحكام الفقرة 

جتسِّــد ). وبعــد املناقشــة، طلبــت اللجنــة إىل األمانــة أن تعــد خيــارات  مــن مشــروع قــانون الســجل
  يف هذا الشأن. املُعَرب عنهاخمتلف اآلراء 

وفيما يتعلق مبجموعة احلـروف الـيت ينبغـي تـدوين املعلومـات هبـا يف اإلشـعار، اتُّفـق علـى            - ١٨٤
دها ويعلنها السجل. واتُّفق يف هذا الصدد علـى أن  ضرورة أن تكون هي جمموعة احلروف اليت حيدِّ

ذا مل تــدون املعلومــات يف اإلشــعار مبجموعــة احلــروف الــيت  ح دليــل االشــتراع مــا يلــي: (أ) إ يوضِّــ
ــواردة يف اإلشــعار    حيــدِّ ــها الســجل، فــال تكــون املعلومــات ال ــرفض ل مقــروءةًدها ويعلن لســجل، وُي
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يكـن    ؛ و(ب) إذا مل٥(ب) مـن املـادة    ١اإلشعار بناًء علـى ذلـك مبقتضـى أحكـام الفقـرة الفرعيـة       
هلا سـوى السـلطة   ن عنـها وتعـدِّ  د جمموعـة احلـروف وتعلِـ   السجل هيئة حكوميـة، فـال جيـوز أن حتـدِّ    

  احلكومية املشرفة عليه.
مـــن مشـــروع  ١١ت اللجنـــة مضـــمون املـــادة ورهنـــاً بـــالتغيريات املـــذكورة أعـــاله، أقـــرَّ  - ١٨٥
  السجل. قانون

    
    من مشروع قانون السجل: وقت نفاذ تسجيل اإلشعار ١٢املادة     

علـى النحـو التـايل: (أ) جتميـع     من مشـروع قـانون السـجل     ١٢اتُّفق على تنقيح املادة   -١٨٦
ــعار    ــة باإلشــعار األوَّيل أو اإلش ــع النصــوص     اتالنصــوص املتعلق ــاً وكــذلك جتمي ــديل مع بالتع

الفقــرة و ٢املتعلقــة باإلشــعار باإللغــاء معــاً؛ و(ب) حتقيــق قــدر أكــرب مــن املواءمــة بــني الفقــرة    
إىل عبـارة "دون   ٤اإلشـارة يف الفقـرة    و(ج)من دليـل السـجل؛    ١١التوصية الفرعية (ج) من 

إىل التـزام السـجل بــ "تسـجيل"      ٥أعاله)؛ و(د) اإلشارة يف الفقـرة   ١٧٥إبطاء" (انظر الفقرة 
تــاريخ تســجيل اإلشــعار ووقتــه وإتاحــة االطــالع عليــه عنــد الطلــب. ورهنــاً بتلــك التغــيريات،  

  من مشروع قانون السجل. ١٢أقرت اللجنة مضمون املادة 
    

   من مشروع قانون السجل: مدة نفاذ تسجيل اإلشعار ١٣املادة     
مـن   ١شـري الفقـرة   من مشروع قانون السجل حبيـث: (أ) تُ  ١٣فق على تنقيح املادة اتُّ  -١٨٧

ــارات إىل اإلشــعار األويل؛    ــع اخلي ــنص     ومجي ــارات، ت ــع اخلي ــة إىل مجي ــرة رابع (ب) تضــاف فق
ح، وهو أنه ميكن متديد مدة النفـاذ أكثـر مـن مـرة.     عليه ضمناً دون تصري صَّصراحة على ما ُن

 من مشروع قانون السجل. ١٣املادة ت اللجنة مضمون ورهناً بتلك التغيريات، أقرَّ
    

   لمن مشروع قانون السجل: االلتزام بإرسال نسخة من اإلشعار املسجَّ ١٤املادة     
ســمح خالهلــا باختــاذ الــيت ُي اســتذكرت اللجنــة قرارهــا الســابق املتعلــق بــالفترة الزمنيــة   -١٨٨

مــن  ١فقــت علــى اإلشــارة يف الفقــرة أعــاله)، واتَّ ١٧٥التــدبري املنصــوص عليــه (انظــر الفقــرة 
فـق أيضـاً علـى إضـافة فقـرة      من مشروع قانون السجل إىل عبـارة "دون إبطـاء". واتُّ   ١٤املادة 

مـن   ٥٥) مـن التوصـية   تكون على غـرار الفقـرة الفرعيـة (ج   ، ١٤ثالثة بني معقوفتني إىل املادة 
للتعامــل مــع حــدود مســؤولية الــدائن املضــمون عــن عــدم إرســال    ،دليــل املعــامالت املضــمونة

ف يف اإلشــعار بأنــه املــانح. ورهنــاً بتلــك     ل إىل الشــخص املعــرَّ نســخة مــن اإلشــعار املســجَّ   
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(انظـر كـذلك الفقـرة     من مشـروع قـانون السـجل    ١٤ت اللجنة مضمون املادة التغيريات، أقرَّ
 .  أدناه) ١٩٨

تـنص علـى أنـه بنـاء     يف مشـروع قـانون السـجل    مـادة جديـدة    إدراجفق أيضاً على واتُّ  -١٨٩
م السـجل معلومـات   ف يف اإلشعار بأنـه املـانح، ينبغـي أن يقـدِّ    مه الشخص املعرَّعلى طلب يقدِّ

الفقــرة الفرعيــة  فيمــا يتعلــق هبويــة صــاحب التســجيل. ويف هــذا الصــدد، الحظــت اللجنــة أنَّ   
نفسـه،  بصـاحب التسـجيل   تقتضـي أن يعـرِّف   من مشروع قانون السجل  ٤(ب) من املادة  ١

أن حيـتفظ السـجل مبعلومـات    تقتضـي  مـن مشـروع قـانون السـجل      ٦من املـادة   ١الفقرة وأنَّ 
 عن هوية صاحب التسجيل.  

    
   من مشروع قانون السجل: احلق يف تسجيل اإلشعار بالتعديل أو باإللغاء ١٥املادة     

فــق علــى إعــادة النظــر يف املصــطلحات (أي "الــدائن املضــمون أو ممثلــه" والشــخص   اتُّ  -١٩٠
"املعرَّف يف اإلشعار باعتباره الدائن املضـمون") املسـتخدمة يف عـدة مـواد مـن مشـروع قـانون        

حـة (انظـر   بصيغتها املنقَّ ٩من املادة  ١، والفقرة ٧السجل، مثل الفقرة الفرعية (ب) من املادة 
للوضـوح واالتسـاق. ويف ذلـك     ، وذلك ضـماناً ١٥من املادة  ١أعاله)، والفقرة  ١٨٠ الفقرة

ــل الســجل،        ــل الســجل (انظــر دلي ــة اســتخدام املصــطلحات يف دلي الصــدد، اســتذكرت اللجن
د يف اإلشعار بأنـه الـدائن   ) وأنه ينبغي اإلشارة يف بعض املواد إىل الشخص احملد٩َّو ٨ تنيالفقر

للسجل معرفة الدائن املضمون الفعلي. وبغرض التمييز بوضـوح بـني    املضمون، حيث ال ميكن
ــادة       ــه احلــق يف تســجيل اإلشــعار بالتعــديل أو باإللغــاء (الــيت تعاجلهــا امل مــن  ١٥مســألة مــن ل

ــانون الســجل  ــدائ   مشــروع ق ــأذن هبــا ال  ن) ومســألة اإلشــعارات بالتعــديل أو باإللغــاء الــيت مل ي
 ٢ح أيضـاً تنقـيح الفقـرة    رِاقتُـ  ،)ن مشـروع قـانون السـجل   مـ  ٢٠املضمون (اليت تعاجلها املـادة  

ف يف اإلشعار األويل باعتباره الـدائن املضـمون   لتصبح كما يلي: "لدى تسجيل الشخص املعرَّ
ديل عـ ف يف اإلشـعار بالت بالتعديل لتغيري الدائن املضمون، ال جيوز سوى للشـخص املعـرَّ   اًإشعار

ــدائن املضــمون أن يســجِّ  فــق كــذلك علــى أن  بالتعــديل أو باإللغــاء". واتُّ شــعاراًل إباعتبــاره ال
الشــخص  (الــيت تــنص علــى قاعــدة مفادهــا أنَّ  ١٥يتنــاول دليــل االشــتراع العالقــة بــني املــادة  

بالتعـديل أو باإللغـاء)    اإلشـعار ف يف اإلشعار باعتباره الدائن املضمون له احلق يف تسجيل املعرَّ
(الـيت تـنص علـى أنـه جيـوز تقـدمي أي إذن       ون السـجل  قـان مـن مشـروع    ٣من املادة  ٥والفقرة 

ت اللجنة مضـمون املـادة   مطلوب لإلشعار قبل التسجيل أو بعده). ورهناً بتلك التغيريات، أقرَّ
  من مشروع قانون السجل. ١٥
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    بالتعديلمن مشروع قانون السجل: املعلومات املطلوبة يف اإلشعار  ١٦املادة     
  من مشروع قانون السجل دون تغيري. ١٦ملادة أقرَّت اللجنة مضمون ا  -١٩١

    
    من مشروع قانون السجل: التعديل الشامل للمعلومات عن الدائن املضمون ١٧املادة     

من مشروع قـانون السـجل تتنـاول     ١٧أُثريت بعض الشكوك حول ما إذا كانت املادة   -١٩٢
أنَّها مفيدة وينبغي اإلبقاء عليها اتُّفق على اليت يوفرها السجل، ولكن األساسية التسهيالت  أحد

(اخليار ألف والصيغة الثالثة من اخليار باء). كما اتُّفق على أنَّ كال اخليارين ينبغي أن يوضح أنَّه 
منطبق على حاالت تغيري اسم (و/أو عنوان) الدائن املضمون وإحالة االلتزام املضـمون. وعـالوةً   

شتراع ما يلي: (أ) أنَّ اخليار ألف ميكن أن ينطبـق علـى   ح دليل االعلى ذلك، اتُّفق على أن يوضِّ
م السجل ام السجل اإللكتروين بالكامل، أما اخليار باء، فيمكن أن ينطبق على حالة نظاحالة نظ
سمح بتسجيل اإلشعارات الورقية؛ (ب) أنَّ األخذ باإلجراءات اخلاصـة بتنظـيم احلصـول    ي الذي

طـر إدخـال تعـديالت شـاملة بـدون إذن؛ (ج) أنَّ علـى       سـيقلل مـن خ   ٤على اخلدمات يف املادة 
التعديالت الشاملة، وال سيما أنَّ حمدد هوية الـدائن   إجراء م قيوده على حنو ييسرالسجل أن ينظِّ

. مـن مشـروع قـانون السـجل     ٢١املضمون ليس من معايري البحث املتاحة للعموم مبقتضى املادة 
  من مشروع قانون السجل. ١٧مضمون املادة ورهناً بتلك التغيريات، أقرَّت اللجنة 

    
    من مشروع قانون السجل: املعلومات املطلوبة يف اإلشعار باإللغاء ١٨املادة     

  من مشروع قانون السجل دون تغيري. ١٨أقرَّت اللجنة مضمون املادة   -١٩٣
    

    إللغاءمن مشروع قانون السجل: التسجيل اإللزامي لإلشعار بالتعديل أو با ١٩املادة     
مـن مشـروع قـانون السـجل لكـي       ١٩مـن املـادة    ١إعادة تنظيم أحكام الفقرة اتُّفق على   - ١٩٤

علـى   اتُّفـق تتناول أوالً شروط تسجيل اإلشعار بالتعديل مث شروط تسجيل اإلشعار باإللغـاء. كمـا   
يل مبقتضـى  (ب) إىل أيِّ إذن مطلوب مـن املـانح لإلشـعار بالتعـد     ١إدراج إشارة يف الفقرة الفرعية 

ال ينبغـي أن   ٤و ٢على أنَّ سداد أي رسـوم مبقتضـى الفقـرتني     اتُّفق وعالوةً على ذلك،. ٣املادة 
بسـبب   ٦أيضـاً علـى حـذف الفقـرة      اتُّفـق يكون عقبة متنع تسجيل اإلشعار بالتعديل أو باإللغـاء. و 

  غموضها وألنَّها تتناول شأناً عادة ما يعاجله قانون اإلجراءات املدنية.
تقضــي مبــا يلــي: (أ) أنَّ علــى  ١٩املــادة  ح دليــل االشــتراع أنَّأيضــاً علــى أن يوضِّــ اتُّفــقو  - ١٩٥

الــدائن املضــمون التزامــا مســتقالًّ بــأن يســجل اإلشــعار بالتعــديل أو باإللغــاء يف غضــون فتــرة زمنيــة 
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حتديـد  ؛ و(ب) أنَّ ١معقولة من تاريخ علمه باستيفاء أي شـرط مـن الشـروط املـذكورة يف الفقـرة      
متــروك لقــوانني الدولــة املشــترعة  ١٩املســؤولية عــن انتــهاك االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف املــادة  

املتعلقة باملسؤولية عن انتهاك االلتزامـات القانونيـة؛ و(ج) أنَّ مـن حـق املـانح يف حالـة عـدم امتثـال         
أو اإللغـاء عـن طريـق    الدائن املضمون لاللتزامات الواقعة عليـه أن يطلـب تسـجيل إشـعار بالتعـديل      

دليـل االشـتراع ميكـن أن يـدعو الـدول املشـترعة        على أنَّ اتُّفقإجراء قضائي أو إداري وجيز. كما 
النظر يف الطلبـات املقدَّمـة مبوجـب    بـ  االختصـاص إىل حتديد احملاكم أو السـلطات األخـرى الـيت هلـا     

  وسائر أحكام قانون السجل. ١٩املادة 
  من مشروع قانون السجل. ١٩ت، أقرَّت اللجنة مضمون املادة ورهناً بتلك التغيريا  - ١٩٦

    
إلشعارات بالتعديل أو باإللغاء اليت مل يأذن هبا امن مشروع قانون السجل:  ٢٠املادة     

    الدائن املضمون
ــادة    اتُّفــق علــى    -١٩٧ ــة يف امل ــارات األربع ــع اخلي ــى مجي ــاء عل ــانون   ٢٠اإلبق مــن مشــروع ق

ــا   ــقالســجل. كم ــى أ اتُّف ــاِقعل ــيت     ن ين ــة ال ــارات السياســاتية املختلف ــل االشــتراع االختي ش دلي
ــاً بتلــك         ــها. ورهن ــار من ــاء أي خي ــى انتق ــر تصــميم نظــام الســجل عل ــار وأث يطرحهــا كــل خي

  من مشروع قانون السجل. ٢٠التغيريات، أقرَّت اللجنة مضمون املادة 
مـن   ١٤ح املـادة  توضِّـ  أنَّه قد يكون مـن الضـروري أن   ٢٠وُرئي خالل مناقشة املادة   -١٩٨

ل إىل الشــخص املعــرَّف يف اإلشــعار بأنَّــه  م بــأن يرِســالســجل ملــَز أنَّمشــروع قــانون الســجل 
ــدائن املضــمون  مبــا يف ذلــك اإلشــعارات بالتعــديل أو اإللغــاء. وُرئــي كــذلك أنَّ    أيَّ إشــعار ال

إعطــاء أي يف مشــروع قــانون الســجل رمبــا حيتــاج إىل إعــادة نظــر لتجنُّــب    ١٤موضــع املــادة 
  انطباع بأنَّها منطبقة على اإلشعارات األولية فحسب.

    
   من مشروع قانون السجل: معايري البحث ٢١املادة     

 من مشروع قانون السجل دون تغيري. ٢١أقرَّت اللجنة مضمون املادة   -١٩٩
    

    من مشروع قانون السجل: نتائج البحث ٢٢املادة     
من مشـروع قـانون السـجل ينبغـي أن تقتصـر علـى        ٢٢ادة امل أُعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٢٠٠

التساؤل عما إذا  معاجلة مسألة التزام السجل بتوفري نتيجة حبث عندما يطلب منه ذلك. وقيل إنَّ
أو شـبه تـام هـو     مـا تا د نتيجة البحـث معلومـات تطـابق معيـار البحـث تطابقـاً      كان ينبغي أن تورِ
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 الرأي الغالـب كـان أنَّ   ا لكل دولة مشترعة على حدة. بيد أنَّمسألة فنية ينبغي أن ُتترك معاجلته
م إرشـادات للـدول بشـأهنما. وأُعـرب     وأن تقـدِّ  ينبغـي أن تتنـاول هـاتني املسـألتني معـاً      ٢٢املادة 
عن رأي مفـاده ضـرورة اإلبقـاء علـى اخليـار ألـف وحـده (الـذي يتنـاول التطـابق التـام) يف             أيضاً
اخليـار بـاء (الـذي يتنـاول التطـابق شـبه التـام) للدولـة املشـترعة وأن           ، بينما ينبغـي تـرك  ٢٢ املادة

مـن   ٢٣مـن املـادة    ١مـع الفقـرة    سـقاً هذا النـهج سـيكون متَّ   يناقَش يف دليل االشتراع. وقيل إنَّ
 يسـترجع حبيـث ال   ماًأن يكـون نظـام السـجل مصـمَّ     ، اليت تفترض مسبقاًمشروع قانون السجل

الـرأي الغالـب كـان أن تتنـاول      . ورغـم أنَّ ماتا معيار البحث تطابقاً سوى املعلومات اليت تطابق
مـن املـادة    ١لت مناقشة املعىن الـدقيق للفقـرة   ، فقد أُجِّلتطابق التام والتطابق شبه التاما ٢٢املادة 
 ).  أدناه ٢٠٢(انظر الفقرة  ٢٣فرصة مناقشة املادة للجنة إىل أن تتاح  ٢٣

ردة يف اخليـار بـاء   ااإلشـارة إىل التطـابق "شـبه التـام" الـو      ق علـى أنَّ وبعد املناقشـة، اتُّفـ    -٢٠١
دها الدولـة املشـترعة".   ليست واضـحة وينبغـي توضـيحها باإلشـارة إىل "معـايري أو طريقـة حتـدِّ       

ينبغـي أن تـنقَّح ليصـبح نصـها علـى غـرار مـا يلـي:          ٣الفقرة  وعالوة على ذلك، اتُّفق على أنَّ
هـا صـدرت مـن السـجل إثباتـاً حملتوياتـه مـا مل َيثبـت         تابيَّـة الـيت تفيـد بأنَّ   "متثِّل نتيجة البحـث الك 
دليـل االشـتراع ينبغـي أن يشـرح هنـج التطـابق        عن ذلك، اتُّفـق علـى أنَّ   عكس ذلك". وفضالً

التام الوارد يف اخليار ألف وهنـج التطـابق شـبه التـام الـوارد يف اخليـار بـاء، وأن ينـاقش مزايامهـا          
 ٢٠٥إىل مناقشـة هـذه املسـائل يف دليـل السـجل (انظـر الفقـرات         إلشارة أيضـاً وعيوهبما، مع ا

ت اللجنـة مضـمون   بتلـك التغـيريات، أقـرَّ    من دليل السـجل). ورهنـاً   ٢٧١إىل  ٢٦٨و ٢٠٦و
  من مشروع قانون السجل. ٢٢املادة 

    
  من مشروع قانون السجل: أخطاء صاحب التسجيل الواردة  ٢٣املادة     

    طلوبةيف املعلومات امل
قـانون  مشـروع  مـن   ٢٣مـن املـادة    ١بديت آراء متباينة بشـأن مـا إذا كانـت الفقـرة     أُ  -٢٠٢

السجل تنطبق على نظم السجالت اليت تستخدم برامج حبث تقوم علـى التطـابق التـام أو شـبه     
نظام السجل يسـتخدم برنـامج    تستند إىل افتراض أنَّ ١الفقرة  التام. فذهب أحد اآلراء إىل أنَّ

مـن الناحيـة    أو تافهـاً  اخلطـأ، الـذي قـد يبـدو بسـيطاً      ث يقوم على التطابق التام. وعليه، فإنَّحب
إذا مـا تسـبب ذلـك اخلطـأ يف      اًنافـذ  لـن يكـون  التسـجيل   النظرية، قد يعـين، علـى بسـاطته، أنَّ   

للبحث، من اسـتخراج   د اهلوية الصحيح للمانح معياراًعدم متكن الباحث، الذي يستخدم حمدِّ
، ملعاجلة النهج القائم على التطابق شـبه التـام،   رح أيضاًعلومات الواردة يف قيود السجل. واقُتامل

علــى النحــو التــايل: "ال جيعــل مــن مشــروع قــانون الســجل  ٢٣إدراج حكــم جديــد يف املــادة 
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اخلطأ يف بيانات حمدِّد هوية املانح يف اإلشـعار تسـجيل اإلشـعار غـري نافـذ إذا أمكـن اسـترجاع        
سـجل، مـا مل يكـن مـن شـأن      الشبه مطابق بإجراء حبـث يف قيـود    اإلشعار باعتباره إشعاراًهذا 

 هذا اخلطأ أن يتسبَّب يف تضليل أيِّ باحث حصيف تضليالً جسيماً".

ا فقـط يف حالـة بـرامج    ميكـن أن تنطبـق عمليـ    ١الفقـرة   ب عن رأي آخر مفاده أنَّعرِوأُ  - ٢٠٣
د هويـة  وقـوع خطـأ بسـيط يف حمـدِّ     التـام. ومـن مث، قيـل إنَّ   البحث اليت تقوم علـى التطـابق شـبه    

املانح يف اإلشعار ال يؤدي إىل عدم نفاذ اإلشعار، إذا أمكـن عـن طريـق برنـامج البحـث اخلـاص       
د اهلويــة شــبه مطــابق عنــد البحــث باســتخدام حمــدِّ بالســجل اســتخراج اإلشــعار باعتبــاره إشــعاراً

مة امج البحـث احلديثـة اخلاصـة بالسـجالت مصـمَّ     بـر  الصحيح. وعـالوة علـى ذلـك، لـوحظ أنَّ    
حبيث تنتج يف العادة قوائم غري مفرطة يف الطول باإلشعارات شـبه املطابقـة ملعيـار البحـث. كمـا      

برنامج البحث يعتمـد علـى التطـابق شـبه      من الضروري يف مجيع األحوال إعالن أنَّ أشري إىل أنَّ
يتطلـب   نظـام التطـابق التـام ال    إنَّ بحـث. وقيـل أيضـاً   التام حىت يعرف الباحثون كيفيـة القيـام بال  

يف حالة وجـود خطـأ    ه،ألنَّ ١ا يف الفقرة استحداث اختبار أو قاعدة حسب املنصوص عليه حالي
ــانح يف حمــدِّ ــة امل ــذي يســتخدم حمــدِّ    ،د هوي ــتمكن الباحــث ال ــن ي ــانح الصــحيح مــن   ل ــة امل د هوي
للجنة على إدراج حكـم جديـد علـى النحـو املـذكور      فقت اج اإلشعار. وبعد املناقشة، اتَّااستخر

بغـرض  من مشـروع قـانون السـجل     ٢٣) بني معقوفتني يف املادة أعاله ٢٠٢أعاله (انظر الفقرة 
  مواصلة النظر يف املسألة.

. فـذهب أحـد اآلراء   ٢بديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغـي االحتفـاظ بـالفقرة    وأُ  - ٢٠٤
ــل إنَّ  ــادة ا إىل حــذفها. وقي ــانون الســجل    ١٠مل ــى أنَّ مــن مشــروع ق ــة للــنص عل اإلشــعار  كافي

ــذاً  ال ــد       يكــون ناف ــة بطريقــة تســمح علــى حنــو معقــول بتحدي ــا مل يصــف املوجــودات املرهون م
، ولـيس يف  ١ه ينبغـي معاجلـة مسـألة اخلطـأ يف عنـوان املـانح يف الفقـرة        أنَّـ  هويتها. ولوحظ أيضـاً 

؛ إذ قيـل إهنـا هتـدف إىل التعامـل     ٢هب إىل اإلبقاء على الفقرة الرأي الغالب ذ . غري أن٢َّالفقرة 
مــع احلــاالت الــيت يقــع فيهــا خطــأ ميكــن أن جيعــل اإلشــعار غــري نافــذ، حــىت وإن كــان وصــف     

وقــوع خطــأ يف عنــوان املــانح ينبغــي أن خيضــع  إىل أنَّ شــري أيضــاً. وأُاملوجــودات املرهونــة كافيــاً
د هويـة املـانح يف   لنفس االختبار املنطبـق علـى اخلطـأ يف حمـدِّ    ، وليس ٢لالختبار الوارد يف الفقرة 

للبحـث. وبعـد املناقشـة،     د هوية املانح، ليس معياراًدِّحمل خالفاًعنوان املانح،  ، حيث إن١َّالفقرة 
دليـل االشـتراع العالقـة بـني املـادتني       ينـاِقش وعلـى أن   ٢فقت اللجنة على اإلبقاء علـى الفقـرة   اتَّ

 .ع قانون السجلمن مشرو ٢٣و ١٠
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، الــيت تتنــاول ٣فــق علــى أن تتبــع الفقــرة  ، ات٤ُّإىل  ١وفيمــا يتعلــق بترتيــب الفقــرات    -٢٠٥
، الـيت تتنـاول اخلطـأ يف وصـف     ٤، يف حـني تتبـع الفقـرة    ١د هوية املـانح، الفقـرة   اخلطأ يف حمدِّ

 .  ٢املوجودات املرهونة، الفقرة 

. فــذهب أحــد اآلراء إىل ضــرورة  ٥الفقــرة بــديت آراء متباينــة حــول اإلبقــاء علــى  أُو  -٢٠٦
االختبار غري املوضوعي الذي تشري إليـه الفقـرة ميكـن أن يـؤدي إىل مشـاكل       حذفها. وقيل إنَّ

تتعلق باألولوية الدائرية (ألف لديه أولوية على باء، وبـاء لديـه أولويـة علـى جـيم، وجـيم لديـه        
شـري إىل ضـرورة   ، أ٥ُحتفـاظ بـالفقرة   ب هـذه املشـكلة يف حالـة اال   أولوية علـى ألـف). ولتجنُّـ   

الــرأي الغالــب  . غــري أن٢َّا علــى غــرار االختبــار الــوارد يف الفقــرة موضــوعي تضــمينها اختبــاراً
ه بعد إضـافة إشـارة إىل االعتمـاد "املعقـول" قـد تصـبح       . وقيل إن٥َّذهب إىل االحتفاظ بالفقرة 

ة مـن يعتمـدون علـى اإلشـعار علـى      مة ألسباب سياسـاتية (حيـث ال ينبغـي محايـ    ئمال ٥الفقرة 
االعتمـاد املزعـوم    حنو غري معقول) وأسباب عملية (قـد ال يكـون مـن املتعـذر التـدليل علـى أنَّ      

 بدون معقوفتني.   ٥فقت اللجنة على اإلبقاء على الفقرة ). وبعد املناقشة، اتَّيكن معقوالً  مل

مــن مشــروع  ٢٣ضــمون املــادة ت اللجنــة مبــالتغيريات املــذكورة أعــاله، أقــرَّ  ورهنــاً  -٢٠٧
 قانون السجل.

    
    من مشروع قانون السجل: تغيري حمدِّد هوية املانح بعد التسجيل ٢٤املادة     

إىل الفصـل اخلـاص بالنفـاذ    مـن مشـروع قـانون السـجل      ٢٥و ٢٤اقُترح نقل املـادتني    -٢٠٨
 النفـاذ جتـاه األطـراف    جتاه األطراف الثالثة أو الفصل اخلاص باألولوية، ألهنما تتناوالن مسـأليت 

هاتني املسألتني تتعلقـان بنظـام السـجل     الثالثة واألولوية. واعُترض على هذا االقتراح. وقيل إنَّ
جـا يف قـانون السـجل.    عالَوسيكون من األفضل، من الناحية املنطقية ومن بـاب الشـفافية، أن تُ  

ر مــا إن كانــت ة حــال، أن تقــرِّن علــى الدولــة املشــترعة، علــى أيَّــ إىل أنــه ســيتعيَّ شــري أيضــاًوأُ
ستدرج أحكام قانون السجل يف قانوهنا اخلـاص باملعـامالت املضـمونة أم يف قـانون أو مرسـوم      

مــن مشــروع قــانون الســجل  ٢٤واتُِّفــق أيضــاً علــى تنقــيح املــادة آخــر أم يف مــزيج مــن ذلــك. 
بـبعض التغـيريات يف    ورهنـاً لتتناول تأثري ختلُّف الدائن املضمون عـن تسـجيل إشـعار بالتعـديل.     

  من مشروع قانون السجل. ٢٤ت اللجنة مضمون املادة الصياغة، أقرَّ
    

    بعد التسجيل نقل املوجود املرهونمن مشروع قانون السجل:  ٢٥املادة 
مـن مشـروع    ٢٥اتُِّفق يف الوقت احلاضر علـى اإلبقـاء علـى مجيـع اخليـارات يف املـادة         -٢٠٩

ل االشتراع. كما اتُِّفق على تنقـيح اخليـارين ألـف وبـاء لتنـاول      قانون السجل ومناقشتها يف دلي
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عمليـات النقـل املتتاليـة ملوجـودات مرهونـة وتوضــيح أهنمـا ال ينطبقـان إال علـى عمليـات نقــل          
املوجودات املرهونة اليت مل يكتسب فيها املنقول إليه حقوقه خاليـة مـن احلـق الضـماين. واتُِّفـق      

مـن   ٤٢مـن مشـروع قـانون السـجل واملـادة       ٢٥قة بني املـادة  كذلك على زيادة توضيح العال
ل نقَـ من مشروع قانون السجل على مـن تُ  ٢٥لكي تنطبق املادة ومشروع القانون النموذجي. 

ــد،     لإ ــه مــانح جدي ــه علــى أن ــة وينبغــي معاملت ــه موجــودات مرهون ــق ي علــى تنقــيح تعريــف  اتُِّف
ل إليـه موجـودات   نقَـ نموذجي ليشمل مـن تُ من مشروع القانون ال ٢مصطلح "املانح" يف املادة 

  من مشروع قانون السجل. ٢٥ت اللجنة مضمون املادة مرهونة. ورهناً هبذه التغيريات، أقرَّ
    

    تعيني أمني السجلمن مشروع قانون السجل:  ٢٦املادة     
  من مشروع قانون السجل دون تغيري. ٢٦ت اللجنة مضمون املادة أقرَّ  -٢١٠

    
    مشروع قانون السجل: تنظيم املعلومات يف اإلشعارات املسجَّلة من ٢٧املادة     

من مشـروع قـانون السـجل علـى حنـو أوثـق        ٢٧من املادة  ١اتُِّفق على مواءمة الفقرة   -٢١١
ــق أيضــاً علــى تنقــيح الفقــرة      ١٥مــع التوصــية   ــاول اســترجاع   ٢مــن دليــل الســجل. واتُِّف لتتن

إشـعارات التعـديل الشـامل. واتُِّفـق أيضـاً      البحـث و  اإلشعارات الـيت تكـون شـبه مطابقـة ملعيـار     
واالحتفـاظ بـه بـدون معقـوفتني. ورهنـاً       ٣على توضيح النص الوارد بـني معقـوفتني يف الفقـرة    

  من مشروع قانون السجل. ٢٧ت اللجنة مضمون املادة هبذه التغيريات، أقرَّ
    

    يف قيود السجل الواردةسالمة املعلومات من مشروع قانون السجل:  ٢٨املادة     
مـن مشـروع قـانون السـجل لكـي       ٢٨مـن مشـروع املـادة     ٢اتُِّفق على تنقيح الفقـرة    -٢١٢

علــى الســجل بشــأن صــون قيــود الســجل وضــمان إمكانيــة تــنص علــى االلتــزام املباشــر الواقــع 
تجنب يف دليـل االشـتراع اإلشـارة    استرجاعها يف حال ضياعها. واتُِّفق أيضاً على ضرورة أن ُت

ت . ورهنـاً هبـذه التغـيريات، أقـرَّ    وإعـادة تشـكيلها  أيِّ تقنية حمدَّدة مستخدمة لصون القيـود   إىل
  من مشروع قانون السجل. ٢٨اللجنة مضمون املادة 

    
    إزالة املعلومات من قيود السجل العمومية وحفظهامن مشروع قانون السجل:  ٢٩املادة     

مـن مشـروع قـانون السـجل      ٢٩مـن املـادة    ١اتُِّفق على إدراج خيـار آخـر يف الفقـرة      -٢١٣
زال مبقتضـاه أيُّ معلومـات مـن قيـود السـجل      هنج "الدرج املفتـوح" (الـذي ال تُـ    اعتمادإلتاحة 

. واتُِّفـق أيضـاً علـى أن يشـرح دليـل      ٢٠املأخوذ به يف اخليارين جيم ودال من املادة العمومية) 
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مـن مشـروع    ٢٩ت اللجنة مضمون املـادة  رَّاالشتراع شىت اخليارات. ورهناً هبذه التغيريات، أق
  قانون السجل.

    
 اعتماد تقرير اللجنة اجلامعة  - ٢  

ــَر ٢٠١٥متوز/يوليـــه  ١٦املعقـــودة يف  ١٠٢٣اعتمـــدت اللجنـــة، يف جلســـتها   -٢١٤ ، تقريـ
 أعـاله).  ١-البـاب بـاء  وافقـت علـى أن يكـون جـزءا مـن هـذا التقريـر (انظـر         اللجنة اجلامعـة و 

مــن الفصــل الرابــع (املتعلــق بنظــام الســجل) مــن مشــروع القــانون     ٢٦دة وبعــد النظــر يف املــا 
  من مشروع قانون السجل، قرَّرت اللجنة إقرار مضموهنا. ٢٩إىل  ١النموذجي واملواد 

    
 األعمال اليت ميكن االضطالع هبا مستقبالً يف جمال املصاحل الضمانية  - جيم  

بـأن  أوصاها يف دورته السابعة والعشرين  استذكرت اللجنة أنَّ الفريق العامل السادس  -٢١٥
أعـاله). ويف هـذا الصـدد،     ١٦٧؛ انظـر الفقـرة   ١٢١، الفقرة A/CN.9/836دليل اشتراع ( ُيعدَّ

َوَضع يف اعتباره لدى إعداد مشـروع القـانون النمـوذجي أنَّ     الحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل
القــانون ل لــدى نظرهــا يف ذلــك  مــن شــأن تــوفري معلومــات خلفيــة وإيضــاحية ملســاعدة الــدو  

ــتراعه أن جيعلـــ  النمـــوذجي ــا اأداة أجنـــع  هبغـــرض اشـ ــاعية إىل حتـــديث  لـــدولتســـتعني هبـ السـ
كــان قــد افتــرض لــدى إعــداد القــانون  . والحظــت اللجنــة أيضــاً أنَّ الفريــق العامــل  تشــريعاهتا

ــانونذلــك  النمــوذجي أنَّ ــدليل   الق ســائل عــدداً مــن امل  أحــال، واشــتراعســيكون مصــحوباً ب
  يف ذلك الدليل. لتوضيحها

ووافقــت اللجنــة علــى إعــداد دليــل االشــتراع، وكلَّفــت الفريــق العامــل هبــذه املهمــة.     -٢١٦
ــدر           ــزاً بالق ــي: (أ) أن يكــون وجي ــا يل ــى م ــتراع عل ــدليل االش ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــت اللجن واتَّفق

ئر نصــوص املســتطاع؛ (ب) أن يتضــمن إحــاالت مرجعيــة إىل دليــل املعــامالت املضــمونة وســا
 بـدالً مـن  اللجنة املتعلقة باملعامالت املضمونة؛ (ج) أن يركِّز على تقـدمي إرشـادات للمشـرِّعني    

 أيَّفحـوى كـل مـن أحكـام أو أبـواب القـانون النمـوذجي و       مستخدمي النص؛ (د) أن يشرح 
املعامالت املضمونة أو عـن أحكـام أيِّ نـص آخـر مـن       دليلاختالف عن التوصيات املقابلة يف 

أن يقـدِّم إرشـادات إىل الـدول بشـأن     (ه)  ؛وص األونسيترال املتعلقـة باملعـامالت املضـمونة   نص
املســـائل احملالـــة إليهـــا وأن يشـــرح بصـــفة خاصـــة كـــل خيـــار وارد يف خمتلـــف مـــواد القـــانون  

، ملساعدة الدول املشـترعة يف اختيـار واحـد مـن اخليـارات املتاحـة. واتَّفقـت اللجنـة         النموذجي
نظر الفريق العامل يف دليل االشتراع علـى حنـو متـزامن مـع نظـره يف مشـروع       أن يكذلك على 

القانون النموذجي مـن أجـل حتقيـق االتسـاق بـني النصـني، لكنـها رأت أنـه مـا مـن حاجـة إىل            



A/70/17 

54 V.15-05450 

 

وأخرياً طلبـت اللجنـة إىل الفريـق العامـل     تفصيل. من ال ستوىاملالنظر يف دليل االشتراع بنفس 
م مشروع القانون النموذجي إىل اللجنة لتنظـر فيـه وتعتمـده هنائيـا     أن يسرع يف عمله لكي يقدِّ

  .٢٠١٦يف دورهتا التاسعة واألربعني يف عام 
والحظت اللجنة أيضاً أهنا أدرجـت أثنـاء دورهتـا الثالثـة واألربعـني يف برنـامج أعماهلـا          -٢١٧

بشــأن  موحَّــد نــص قــانويندليــل تعاقــدي بشــأن املعــامالت املضــمونة، وإعــداد   املقبلــة إعــداد 
وبعـد املناقشـة، قـرَّرت اللجنـة االحتفـاظ هبـاتني املسـألتني يف         )٢٩(ترخيص املمتلكـات الفكريـة.  

برنامج أعماهلا املقبلـة والنظـر فيهمـا يف دورة مقبلـة اسـتناداً إىل مـذكِّرات تعـدِّها األمانـة، بعـد          
  فرة.عقدان يف حدود املوارد املتواتنظيم ندوة أو اجتماع لفريق خرباء ُي

    
    التنسيق والتعاون يف جمال املصاحل الضمانية  - دال  

: (أ) تنقـيح  مـا يلـي  بتقرير األمانة عن التقـدُّم احملـَرز في  مع التقدير علماً أحاطت اللجنة   -٢١٨
معايري حقوق الدائنني واإلعسار الـيت أعـدها البنـك الـدويل لتراعـي التوصـيات الرئيسـية لـدليل         

هود التنسيق مـع املفوَّضـية األوروبيـة لكفالـة األخـذ بنـهج منسَّـق        املعامالت املضمونة؛ (ب) ج
األطـراف الثالثـة، مـع مراعـاة النـهج       بشأن القانون املنطبـق علـى آثـار إحالـة املسـتحقات علـى      
ومشـروع القـانون    املعامالت املضمونةاملتَّبع يف اتفاقية األمم املتحدة إلحالة املستحقات ودليل 

تنســـيق مـــع اليونيـــدروا بشـــأن وضـــع بروتوكـــول رابـــع التفاقيـــة   ؛ (ج) جهـــود الالنمـــوذجي
الضمانات الدولية على املعدات املنقولـة يتنـاول املسـائل الـيت ختـص معـدات الزراعـة والتعـدين         
والبناء؛ (د) جهود التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة الدول األمريكية بشـأن تقـدمي   

  .رات احمللية يف جمال املصاحل الضمانيةمساعدة تقنية ومساعدة على بناء القد
وُرئي على نطاق واسع أنَّ جهود التنسيق والتعاون هـذه تتسـم بأمهيـة بالغـة وينبغـي أن        -٢١٩

تتواصل من أجل ضمان جتسيد أعمال اللجنة فيمـا يتعلـق باملصـاحل الضـمانية علـى أوسـع نطـاق        
الواليـةَ الـيت   شـة، جـدَّدت اللجنـة    ممكن يف النصوص ذات الصلة للمنظمات األخرى. وبعد املناق

  .يف جمال املصاحل الضمانية والتعاونية اجلهود التنسيقيةما تبذله من أسندهتا إىل األمانة ملواصلة 

                                                         
 .٢٧٣و ٢٦٤)، الفقرتان A/65/17( ١٧الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢٩(
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  املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة: التقرير املرحلي   -خامساً  
    للفريق العامل األول

 )٣٠(،٢٠١٣ا السادســة واألربعــني، عــام اســتذكرت اللجنــة القــرار الــذي اختذتــه يف دورهتــ  - ٢٢٠
الفريــق إىل فيــه  أســندتوالــذي  )٣١(،٢٠١٤وأعــادت تأكيــده يف دورهتــا الســابعة واألربعــني، عــام 

"أنَّ األعمال املتعلقة بالقانون التجاري الـدويل الـيت ترمـي إىل التخفيـف      مفادهاالعامل األول والية 
صـغرى والصـغرية واملتوسـطة خـالل دورة حياهتـا،      من العقبـات القانونيـة الـيت تواجههـا املنشـآت ال     

" مع "ضـرورة اسـتهالل   عمل اللجنةسيما يف االقتصادات النامية، ينبغي أن تضاف إىل برنامج   وال
  )٣٢(تلك األعمال بالتركيز على املسائل القانونية اليت تكتنف تبسيط إجراءات التأسيس."

عمـــال دورتـــه الثالثـــة والعشـــرين ونظـــرت اللجنـــة يف تقريـــري الفريـــق العامـــل عـــن أ  -٢٢١
)A/CN.9/825   ودورتـه  ٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢١إىل  ١٧)، اليت عقدت يف فيينـا مـن ،

نيســـان/أبريل  ١٧إىل  ١٣) الـــيت عقـــدت يف نيويـــورك مـــن A/CN.9/831الرابعـــة والعشـــرين (
ــة    ٢٠١٥ ــى األمان ــة عل ــت اللجن ــدادها. وأثن ــدورتني     إلع ــاتني ال ــن أجــل ه ــل م ــات العم  ورق

  والتقريرين اخلاصني بأعماهلما.
اللجنة مـا قـام بـه الفريـق العامـل مـن أعمـال يف دورتـه الثالثـة والعشـرين بشـأن             والحظت  - ٢٢٢

) وكـذلك العـروض   A/CN.9/WG.I/WP.85املمارسات اجليدة يف جمال تسجيل املنشـآت التجاريـة (  
ة التاليــة الــيت متــارس العمــل يف اإليضــاحية الــيت قــدَّمها للفريــق العامــل خــرباء مــن املنظمــات الدوليــ  

ــة         ــدى ســجالت الشــركات وســجل املنشــآت التجاري ــذا اجملــال، وهــي: منت ــراهن يف ه الوقــت ال
يبـت بعـد     والحظت اللجنة أنَّ الفريـق العامـل مل   )٣٣(األوروبية ومنتدى السجل التجاري األورويب.

ا الشـأن، لكنـها الحظـت    يف الشكل املعـيَّن الـذي ينبغـي أن يتخـذه أيُّ نـص قـانوين يوضـع يف هـذ        
التطــوُّر املســتمر يف معاجلــة موضــوع املمارســات اجليــدة يف جمــال تســجيل املنشــآت التجاريــة مــن    

  )٣٤(خالل املضي قُدماً يف استكشاف املبادئ األساسية ذات الصلة.

                                                         
 .٣٢١)، الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧، امللحق رقم ، الدورة الثامنة والستوناملرجع نفسه  )٣٠(

 .١٣٤)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٣١(

؛ ٣٢١)، الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٣٢(
 .١٣٤)، الفقرة A/69/17( ١٧سعة والستون، امللحق رقم الدورة التاواملرجع نفسه، 

 .٣٨-١٢، الفقرات A/CN.9/825انظر الوثيقة   )٣٣(

 .٤٦-٣٩املرجع نفسه، الفقرات   )٣٤(
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أنَّ الفريـق العامـل قـد نظـر يف دورتيـه الثالثـة والعشـرين والرابعـة          والحظت اللجنة أيضاً  - ٢٢٣
أنَّ مداوالتـه يف هـذا   و )٣٥(شرين يف املسائل القانونية اليت تكتنف تبسيط إجراءات التسـجيل، والع

نــة يف اإلطــار احملــدَّد يف ورقــة العمــل مــن خــالل النظــر يف املســائل ذات الصــلة املبيَّ يالشــأن جتــر
A/CN.9/WG.I/WP.86  مبا يف ذلك ورقة العمـل ،A/CN.9/WG.I/WP.83 ،    ومـن خـالل املعلومـات

ــة الــيت ميكــن اســتخدامها ملســاعدة املنشــآت       امل ــدول عــن النمــاذج التشــريعية البديل قدَّمــة مــن ال
وبشــأن نــص مشــروع قــانون منــوذجي بشــأن الكيانـــات        )٣٦(الصــغرى والصــغرية واملتوســطة،   

والحظت اللجنة أنَّ مشروع القانون النمـوذجي أُعـدَّ لكـي يكـون منوذجـاً       )٣٧(طة.التجارية املبسَّ
لعامــل علــى النظــر يف املســائل الالزمــة لتحقيــق تقــدُّم يف عملــه، غــري أنَّ الفريــق   يســاعد الفريــق ا

يقرِّر بعد الشكل الـذي ينبغـي أن يتخـذه أيُّ نـص قـانوين بشـأن املسـائل الـيت تكتنـف           العامل مل
  تبسيط إجراءات التأسيس.

يتـه.  ينخـرط يف أعمـال ال تنـدرج يف نطـاق وال    بعض الدول أنَّ الفريـق العامـل    تورأ  -٢٢٤
ينبغـي  ، أوهلمـا أنـه   وقيل إنَّ مثة عنصرين من تلك الوالية ينبغي النظر فيهما على سبيل األولوية

وثانيهما أمهية تلك املسألة بالنسبة للبلدان الناميـة.   ،يكون منطلق األعمال التأسيس املبسَّط أن
ملبسَّـط إىل جانـب   ورأت دول أخرى أنَّ الفريق العامل قام بذلك، إذ نظر يف مسألة التأسـيس ا 

املنشـآت الصـغرى والصـغرية واملتوسـطة     ُنُهج أخرى من أجـل ختفيـف العقبـات القانونيـة أمـام      
املسـار   بـتَّ يف الفريق العامل قـد  وأنه ينبغي له متابعة تلك األعمال. وُرئي من جهة أخرى أنَّ 

أن ينـاقش عـدة مسـائل يف    ه ميكن للجنة وأنا اليت أسندهتا إليهاملناسب ملداوالته يف إطار الوالية 
    الوقت نفسه.

الــيت ونوَّهــت اللجنــة بالتقــدُّم الــذي أحــرزه الفريــق العامــل يف حتليــل املســائل القانونيــة   -٢٢٥
املمارســات اجليــدة يف جمــال تســجيل املنشــآت     وتبيــان تكتنــف تبســيط إجــراءات التأســيس    

ــيت تواج    ــة ال ــات القانوني ــة، وكالمهــا يهــدف إىل ختفيــف العقب ههــا املنشــآت الصــغرى  التجاري
وبعد املناقشة، أكَّدت اللجنة الوالية الـيت أسـندهتا إىل    والصغرية واملتوسطة خالل دورة حياهتا.

 أعاله). ٢٢٠الفريق العامل األول (انظر الفقرة 

                                                         
 .٧٧-١٤، الفقرات A/CN.9/831، و٧٩-٦٢املرجع نفسه، الفقرات   )٣٥(

)٣٦(  A/CN.9/825 و٦١-٥٦، الفقرات ،A/CN.9/WG.I/WP.87. 

 .A/CN.9/WG.I/WP.89قة انظر الوثي  )٣٧(
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  تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر: التقرير املرحلي  - اًسادس  
    للفريق العامل الثالث

 الـثالثني واحلاديـة والـثالثني   على اللجنة تقريرا الفريق العامل عن أعمال دورتيه ُعرض   -٢٢٦
)A/CN.9/827 وA/CN.9/833(على التوايل ،) ومقترٌح من إسرائيل ،A/CN.9/857 ٌمـن  ) ومقتـرح 

ــا وهنــدوراس والواليــات املتحــدة  فيمــا يتعلــق بعمــل الفريــق العامــل.    )A/CN.9/858( كولومبي
مـن   ١٨ريري الفريق العامل الثالـث ويف املقتـرحني لـدى نظرهـا يف البنـد      ونظرت اللجنة يف تق

  أدناه). ٢٥٣إىل  ٢٤٢جدول األعمال (برنامج عمل اللجنة) (انظر الفقرات 
    
    التجارة اإللكترونية: التقرير املرحلي للفريق العامل الرابع  - سابعاً  

ــد ك     -٢٢٧ ــت ق ــا كان ــة أهن ــل   لَّاســتذكرت اللجن ــق العام ــين بالتجــارة   فــت الفري ــع (املع الراب
ــام     ــني، عـ ــة واألربعـ ــا الرابعـ ــة)، يف دورهتـ ــل يف  ٢٠١١اإللكترونيـ ــطلع بعمـ ــأن يضـ ــال، بـ  جمـ

بـت يف  حَّواستذكرت اللجنة أيضا أهنا كانـت قـد ر   )٣٨(السجالت اإللكترونية القابلة للتحويل.
قانونيـة املتصـلة   تلك الدورة بالتعاون املستمر بني األمانة واملنظمـات األخـرى بشـأن املسـائل ال    

مبرافق النافذة الوحيدة اإللكترونية؛ وطلبـت إىل األمانـة أن تسـاهم يف هـذا اجلهـد علـى الوجـه        
عنـدما يتـيح تقـدُّم العمـل      العامـل  الفريـق  يف إطارمناقشة املسائل ذات الصلة  من أجلاملناسب 

  )٣٩(املشترك يف هذا الشأن قدراً كافياً من التفاصيل.
ــى الل   -٢٢٨ ــرض عل ــه       وُع ــال دورتي ــن أعم ــل ع ــق العام ــرا الفري ــة تقري ــا احلالي ــة يف دورهت جن

، ٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٤إىل  ١٠)، اليت عقدت يف فيينا من A/CN.9/828اخلمسني (
أيار/مـــايو  ٢٢إىل  ١٨الـــيت عقـــدت يف نيويـــورك مـــن  ،)A/CN.9/834احلاديـــة واخلمســـني (و

، الـيت قـرَّر الفريـق العامـل أن تتَّخـذ      الراهنـة  العامـل الفريـق   أعمال نَّغت اللجنة بأبِلأُ. و٢٠١٥
، A/CN.9/834شكل مشروع قانون منـوذجي بشـأن السـجالت اإللكترونيـة القابلـة للتحويـل (      

الســتخدام الســجالت اإللكترونيــة القابلــة للتحويــل  احملليــةز علــى اجلوانــب تركِّــ )،١٢الفقــرة 
اجلوانب الدولية الستخدام هـذه   نَّوأ ،للتحويل املعادلة للمستندات أو الصكوك الورقية القابلة

السجالت وكذلك اسـتخدام السـجالت القابلـة للتحويـل املوجـودة يف شـكل إلكتـروين فقـط         
ــالَ  ــة. ســوف تع ــة الحق ــى      ج يف مرحل ــزه عل ــق العامــل ينبغــي أن حيــد مــن تركي ــل إنَّ الفري وقي

الصـــكوك الورقيـــة القابلـــة  لـــة للمســـتندات أوالســـجالت اإللكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل املعاِد
                                                         

 .٢٣٨)، الفقرة A/66/17( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم   )٣٨(

 .٢٤٠، الفقرة املرجع نفسه  )٣٩(
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ــة دعــم االســتخدام   . للتحويــل بشــأن الســجالت  لقــانون منــوذجي   الفعلــيوأضــيف أنَّ إمكاني
بتـوفري إرشـادات إضـافية مـن أجـل تنفيـذه يف جمـايل نقـل البضـائع          اإللكترونية القابلـة للتحويـل   

  والتمويل ميكن أن ُتدرس يف مرحلة أخرى.
ــة أيضــاً بِلأُو  -٢٢٩ ــ غــت اللجن ــا يشــمل      الباألعم ــة، مب ــة يف جمــال التجــارة غــري الورقي اجلاري

سـيما جهـود التعـاون يف هـذا الشـأن       اجلوانب القانونية ملرافق النافذة الوحيدة اإللكترونية، وال
تلـك األعمـال    نَّمع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ. وقيـل إ   

مـن اتفـاق تيسـري التجـارة الـذي اعتمـده أعضـاء         ٤-١٠ميكن أن تكون مفيدة يف تنفيذ املـادة  
  )٤٠(.٢٠١٤منظمة التجارة العاملية يف عام 

إىل أنشــطة املســاعدة التقنيــة والتنســيق الــيت تضــطلع هبــا األمانــة يف جمــال   شــري أيضــاًأُو  -٢٣٠
مـن أنشـطة مـن خـالل مركـز األونسـيترال اإلقليمـي         التجارة اإللكترونية، مبا يشـمل مـا تـوفره   

  آلسيا واحمليط اهلادئ.
األعمـال الراهنـة الـيت يضـطلع هبـا الفريـق العامـل سـوف تسـاعد           نَّوالحظت اللجنـة أ   -٢٣١

مساعدة كـبرية علـى التـرويج السـتخدام اخلطابـات اإللكترونيـة يف التجـارة الدوليـة، ومـن مث،          
م احملــرز يف إعــداد مشــاريع األحكــام املتعلقــة  دُّمــل علــى التقــأعربــت عــن تقــديرها للفريــق العا 

وملـا كـان    وأثنـت علـى عمـل األمانـة يف هـذا الشـأن.       ،بالسجالت اإللكترونية القابلة للتحويل
ــانون النمــوذجي  ــل    الق ــة للتحوي ــة القابل ع بنصــوص شــفَســوف ُي بشــأن الســجالت اإللكتروني

علـى أن ينجـز أعمالـه الراهنـة حـىت يعـرض عليهـا         العامل تفسريية، فقد شجَّعت اللجنةُ الفريَق
  نتائجه يف دورهتا التاسعة واألربعني.

    
    قانون اإلعسار: التقرير املرحلي للفريق العامل اخلامس - ثامناً  

ــني           -٢٣٢ ــة واألربع ــه السادس ــال دورت ــن أعم ــل ع ــق العام ــري الفري ــة يف تقري نظــرت اللجن
)A/CN.9/829ودورتـه  ٢٠١٤كانون األول/ديسـمرب   ١٩إىل  ١٥قدت يف فيينا من )، اليت ُع ،

ــابعة واألربعـــني ( ــن  الـــيت ُع ،)A/CN.9/835السـ ــورك مـ ــايو  ٢٩إىل  ٢٦قـــدت يف نيويـ أيار/مـ
. وأثنت اللجنة على األمانة بشأن ورقات العمل اليت أعدهتا مـن أجـل هـاتني الـدورتني     ٢٠١٥

  والتقريرين اخلاصني بأعماهلما.

                                                         
 .www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm متاح يف املوقع التايل:  )٤٠(
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ه الفريق العامل من تقـدُّم يف املواضـيع الثالثـة الـيت يعاجلهـا،      ونظرت اللجنة فيما أحرز  -٢٣٣
؛ تيســري إجــراءات إعســار جمموعــات املنشــآت املتعــدِّدة اجلنســيات عــرب احلــدود        وهــي: (أ) 

؛ التزامـــات مـــديري شـــركات جمموعـــات املنشـــآت يف فتـــرة االقتـــراب مـــن اإلعســـار   و(ب)
  .ءات اإلعسار وإنفاذهااالعتراف باألحكام القضائية املنبثقة من إجرا  و(ج)
وفيما يتعلق مبعاجلة موضوع جمموعات املنشآت، الحظت اللجنة أنَّ التقدُّم احملـرز قـد     -٢٣٤

يبدو بطيئاً، لكنـها رأت يف الوقـت نفسـه أنَّ مناقشـات الفريـق العامـل تركَّـزت حـول مسـائل          
 إطـار اجملتمـع الـدويل    ث مـن قبـل علـى نطـاق واسـع يف     جديدة نسبيا تتَّسم بتعقُّد بالغ ومل ُتبَح

كما مل ُتحَسم يف إطار القوانني الوطنية. وهلـذه األسـباب، ُرئـي أنَّ هـذا املوضـوع قـد يتطلَّـب        
معاجلة متدرِّجة على مراحل لضمان التوصُّل إىل تفـاهم عـريض علـى احللـول قيـد النظـر وبنـاء        

نطاق واسـع. ولـوحظ    على وُينفَّذتوافق يف اآلراء من أجل وضع نص ميكن أن حيظى بالقبول 
أنَّ التوصُّل إىل وضع نص من هذا القبيل ميكن أن يكـون خطـوة عظيمـة صـوب وضـع قـانون       

  لإلعسار عرب احلدود يساعد يف تعظيم القيمة لصاحل الدائنني يف خمتلف أحناء العامل.  
 مـديري شـركات جمموعـات املنشـآت يف    أمَّا بالنسبة للموضوع الثاين املتعلـق بالتزامـات     -٢٣٥

، فقد الحظت اللجنة أنَّ العمل قد قطع بالفعل شـوطاً طـويالً، لكنـها    فترة االقتراب من اإلعسار
رأت أالَّ حيــال إليهــا لوضــعه يف صــيغته النهائيــة وإقــراره إىل حــني حتقيــق تقــدُّم كــاف يف معاجلــة   

  مسألة إعسار جمموعات املنشآت لضمان االتساق يف النَّهج املتَّبع بني النصني.
االعتــراف باألحكــام القضــائية مســألة بشــأن  باألعمــال املضــطلع هبــاورحَّبــت اللجنــة   -٢٣٦

مـن أجـل تيسـري التنسـيق     املتَّخـذة  طـوات  اخل إىل ريش. وأُاملنبثقة من إجراءات اإلعسار وإنفاذها
ز يف الدقيق مع مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص حىت تؤخذ يف االعتبار جوانب التقدُّم احملـرَ 

  ر مشروعه املتعلق باألحكام القضائية يف مشروع النص قيد اإلعداد لدى الفريق العامل.إطا
يف وضـع  ملـا يضـطلع بـه مـن أعمـال      وبعد املناقشة، أثنـت اللجنـة علـى الفريـق العامـل        -٢٣٧

زالــت  والحظــت اللجنــة أنَّ األمانــة مــا نصــوص قانونيــة يف اجملــاالت الثالثــة املــذكورة أعــاله. 
وأنَّ مـن احملتمـل أن تصـدر     دةبإعسار املؤسسات املالية الكبرية واملعقَّـ املتعلقة ات التطوُّرترصد 

ض ردَّ جملس حتقيق االستقرار املايل خبصـوص وثيقتـه التشـاورية الصـادرة يف     مذكِّرة أخرى تعرِ
  بشأن االعتراف بإجراءات احللحلة عرب احلدود. ٢٠١٤أيلول/سبتمرب 
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خرى: املبادئ املتعلقة باختيار القانون املنطبق إقرار نصوص منظمات أ  - تاسعاً  
    يف العقود التجارية الدولية

 بـادئ امل إمكانيـة إقـرار  مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص إىل اللجنة أن تنظـر يف   طلب  -٢٣٨
  )٤١(العقود التجارية الدولية ("مبادئ الهاي"). يفاختيار القانون املنطبق املتعلقة ب
من مبادئ الهاي هـو تعزيـز اسـتقاللية األطـراف يف     الرئيسي اهلدف ىل أنَّ وقد أُشري إ  -٢٣٩

املعامالت التجاريـة الدوليـة وضـمان تطبيـق القـانون الـذي ختتـاره تلـك األطـراف علـى أوسـع            
تتـيح  ويف هذا السـياق، الحظـت اللجنـة أنَّ مبـادئ الهـاي       .معيَّنةنطاق ممكن يف إطار حدود 

 وليس فقـط قـانون الدولـة يف حـدود    "القواعد القانونية"  أيضاً تار، أن خت٣لألطراف، يف املادة 
مؤيـدةً أنَّ مـن    اللجنـة  تالحظـ و نة وما مل ينص قانون احملكمـة علـى خـالف ذلـك.    معيَّ معايري

، يف لبيـع لاتفاقيـة األمـم املتحـدة    أن ييسِّـر اختيـار نصـوص األونسـيترال، مثـل       شأن هذا احلكم
لك النصوص منطبقة خبـالف ذلـك، ممـا يعـزز أثـر تلـك النصـوص        احلاالت اليت ال تكون فيها ت

  ث االتساق املتوخَّى من تطبيقها.من حي
فائـدة مبـادئ الهـاي يف تيسـري التجـارة الدوليـة، اعتمـدت        ب علماً اللجنة أحاطتوإذ   -٢٤٠

  ، املقرَّر التايل:٢٠١٥متوز/يوليه  ٨، املعقودة يف ١٠١٠يف جلستها 
  حدة للقانون التجاري الدويل،"إنَّ جلنة األمم املت    
ألنــه أحــال إليهــا  للقــانون الــدويل اخلــاصملــؤمتر الهــاي  إذ تعــرب عــن تقــديرها"    
  ،العقود التجارية الدولية ("مبادئ الهاي") يفاختيار القانون املنطبق املتعلقة ببادئ نص امل  
تجـاري  مـن صـكوك القـانون ال    عدداًبأنَّ مبادئ الهاي تكمِّل  وإذ حتيط علماً"    
وقــانون  )٤٢(الــدويل، مبــا يف ذلــك اتفاقيــة األمــم املتحــدة لعقــود البيــع الــدويل للبضــائع،     
)، مـع تعديالتـه املعتمـدة يف    ١٩٨٥األونسيترال النموذجي للتحكـيم التجـاري الـدويل (     
  )٤٣(،٢٠٠٦عام   
  أنَّ ديباجة مبادئ الهاي تنص على ما يلي: وإذ تالحظ"    
العقود التجاريـة   يفئ عامة الختيار القانون املنطبق حيدِّد هذا الصك مباد  - ١‘    

  ،مبدأ استقاللية األطراف مع استثناءات حمدودةهذه املبادئ العامة تؤكِّد . والدولية
                                                         

 .www.hcch.net، ويف املوقع الشبكي A/CN.9/847ترد يف الوثيقة   )٤١(

 .٣، الصفحة ٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤٢(
 .A.08.V.4شورات األمم املتحدة، رقم املبيع من  )٤٣(
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جيوز استخدام هذه املبادئ منوذجاً لوضـع صـكوك وطنيـة أو إقليميـة       -٢‘    
  ،أو فوق وطنية أو دولية

قواعد القانون الدويل اخلـاص واسـتكماهلا    جيوز استخدام هذه املبادئ لتفسري  - ٣‘    
  ،وتطويرها  
  ‘جيوز للمحاكم وهيئات التحكيم تطبيق هذه املبادئ.  -٤‘    
علــى املســامهة القيِّمــة الــيت  للقــانون الــدويل اخلــاص  مــؤمتر الهــاي  وإذ هتنــئ"    

قــدَّمها مــن أجــل تيســري التجــارة الدوليــة مــن خــالل تــرويج مبــدأ اســتقاللية األطــراف 
  اختيار القانون املنطبق يف العقود التجارية الدولية، وتعزيز

ــادئ     توصــي"     ــات التحكــيم مب ــأن تســتخدم احملــاكم وهيئ ، حســب الهــايب
وذجاً لوضـع صـكوك وطنيـة أو إقليميـة     ملبادئ باعتبارها منااالقتضاء؛ وباستخدام هذه 
ــة   ــة أو دولي ــوق وطني ــتخدامها يف تأو ف ــدويل اخلــ    ؛ وباس ــانون ال ــد الق اص فســري قواع

  ."واستكماهلا وتطويرها
    

      املساعدة التقنية يف جمال إصالح القوانني  - عاشراً  
    املناقشة العامة  - ألف  

) ُتبـيِّن أنشـطة التعـاون الـتقين     A/CN.9/837علـى اللجنـة مـذكِّرة مـن األمانـة (      ُعرِضت  -٢٤١
رها للعمـل  واملساعدة التقنيـة. وشـدَّدت اللجنـة علـى أمهيـة هـذه األنشـطة، وأعربـت عـن تقـدي          

  الذي اضطلعت به األمانة يف هذا الصدد.
ــن الــدول           -٢٤٢ ــات الــواردة م ــة الطلب ــدرة علــى تلبي ــة إىل أنَّ اســتمرار الق ــارت اللجن وأش

واملنظمات اإلقليمية لالستفادة من أنشطة التعاون التقين واملسـاعدة التقنيـة يتوقَّـف علـى تـوافر      
ــة     ــاليف املرتبط ــة التك ــة لتغطي ــوال الالزم ــوال    األم ــة أيضــاً إىل أنَّ األم ــذلك. وأشــارت اللجن ب

جـدا رغـم مـا تبذلـه األمانـة مـن        ةٌاملتوافرة يف صندوق األونسيترال االستئماين للندوات حمـدود 
جهـــود اللتمـــاس هبـــات جديـــدة. ومـــن مثَّ، فـــإنَّ الطلبـــات اخلاصـــة بأنشـــطة التعـــاون الـــتقين 

ــة شــديدة،     ــدَرس بعناي ــزال ُت ــة ال ت ــيت كــان    كمــا أنَّواملســاعدة التقني عــدد تلــك األنشــطة، ال
معظمهــا يف اآلونــة األخــرية ُينفَّــذ علــى أســاس تقاســم التكــاليف أو بــدون تكــاليف، حمــدود.    
وطلبــت اللجنــة إىل األمانــة أن تواصــل استكشــاف مصــادر متويــل بديلــة مــن خــارج امليزانيــة،   

تملني يف القطـاعني  وخصوصاً بتوسيع نطاق إشراك البعثـات الدائمـة وغريهـا مـن الشـركاء احملـ      
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مـع املنظمـات    التعاون والتشـارك العام واخلاص. وشجَّعت اللجنةُ األمانةَ أيضاً على السعي إىل 
الدولية من أجل توفري املسـاعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل املكاتـب اإلقليميـة، ومقـدِّمي          

ت األخـرى املهتمَّـة أن ُتيسِّـر    املساعدة الثنائية، وناشدت مجيع الدول واملنظمات الدولية واهليئا
ذلك التعاون وأن تتَّخذ أيَّ مبـادرات أخـرى لكـي تزيـد إىل أقصـى حـدٍّ مـن اسـتخدام معـايري          

  األونسيترال املتصلة بإصالح القوانني.
ورحَّبت اللجنة باجلهود اليت تبذهلا األمانة من أجل توسـيع نطـاق التعـاون مـع احلكومـة        -٢٤٣

التعاون االقتصادي آلسيا واحملـيط اهلـادئ لتيسـري املعـامالت التجاريـة       الكورية يف مشروع رابطة
يف جمال إنفاذ العقود، ليشمل مناطق أخـرى وكـذلك التعـاون مـع البلـدان األخـرى األعضـاء يف        
الرابطة. وأُبِدي التأييد لسعي األمانة إىل توثيق التعاون مـع تلـك الرابطـة واالقتصـادات األعضـاء      

  يئة األعمال يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وترويج نصوص األونسيترال.فيها بغية حتسني ب
وكرَّرت اللجنة مناشدهتا جلميع الدول واملنظمات الدوليـة وغريهـا مـن اهليئـات املهتمـة        -٢٤٤

أن تنظــر يف تقــدمي تربُّعــات إىل صــندوق األونســيترال االســتئماين للنــدوات، يف شــكل تربُّعــات   
مكن ذلك، أو يف شكل تربُّعات خمصَّصة ألغراض حمدَّدة، من أجـل تيسـري   متعدِّدة السنوات إن أ

التخطيط ومتكني األمانة من تلبية ما يرد من البلدان النامية والبلـدان ذات االقتصـادات االنتقاليـة    
من طلبات متزايدة لالستفادة من أنشطة التعاون التقين واملسـاعدة التقنيـة. وأعربـت اللجنـة عـن      

ومة مجهورية كوريا، من خالل وزارة العدل لديها، وحلكوميت إندونيسـيا وفرنسـا،   تقديرها حلك
ملــا قدَّمتــه مــن تربُّعــات للصــندوق االســتئماين منــذ الــدورة الســابعة واألربعــني للجنــة، وكــذلك   

  للمنظمات اليت أسهمت يف الربنامج بتوفري أموال أو باستضافة حلقات دراسية.
ظومـة األمـم املتحـدة ذات الصـلة واملنظمـات واملؤسسـات       وناشدت اللجنة هيئـات من   -٢٤٥

واألفراد تقدمي تربُّعات إىل الصندوق االستئماين الـذي أُنشـئ ملـنح البلـدان الناميـة األعضـاء يف       
ــة عــن تقــديرها حلكومــة النمســا ولرابطــة       ــة مســاعدات خاصــة بالســفر. وأعربــت اللجن اللجن

صندوق األونسيترال االستئماين منـذ الـدورة السـابعة    التمويل التجاري ملا قدَّمتاه من تربُّعات ل
  واألربعني للجنة، مبا أتاح منح البلدان النامية األعضاء يف اللجنة مساعدات خاصة بالسفر.

هت اللجنة بالدور اهلـام  وفيما يتعلق بنشر املعلومات عن عمل األونسيترال ونصوصها، نوَّ  - ٢٤٦
 ) ومكتبــة األونســيترال القانونيــة.  www.uncitral.orgال (يــه املوقــع الشــبكي لألونســيتر   الــذي يؤدِّ

 املتـاح للجمهـور، وخصوصـاً    احملـدَّث أعربت اللجنة عن موافقتها على فهرس املكتبة اإللكتروين 
  )٤٤(.راًذات اللغات الست، اليت اسُتحدثت مؤخَّ املوقعفيما يتعلق بواجهة 

                                                         
 ./https://unov.tind.io املوقع التايل:تاح على ُم  )٤٤(
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ــة   ورحَّ  - ٢٤٧ ــة اتفاقيـ ــيِّن حالـ ــة تبـ ــرائط تفاعليـ ــإدراج خـ ــة بـ ــورك بـــت اللجنـ ــانون  )٤٥(،نيويـ وقـ
 )٤٧(،للبيـع واتفاقيـة األمـم املتحـدة     )٤٦()،١٩٨٥األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الـدويل ( 

ق بوسـائط  باستحداث مسات جديدة تتعل بت اللجنة أيضاًعلى موقع األونسيترال اإللكتروين. ورحَّ
ــة رحَّ التواصــل االجتمــاعي  ــة العام ــاً    ، والحظــت أنَّ اجلمعي بــت أيضــاً بتطــوير تلــك الســمات وفق

مع التأييد باملدوَّنة املصغَّرة اليت ُتنشر اللجنة هت نوَّكما  )٤٨(للمبادئ التوجيهية املطبقة ذات الصلة.
. )دى األونسـيترال؟ مـا اجلديـد لـ   " (?What’s new at UNCITRAL" بعنـوان " Tumblrعلـى موقـع "  

لوسـائل التواصـل االجتمـاعي    وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تواصل حبث استحداث مسـات جديـدة   
، حســـب االقتضــاء. ويف اخلتـــام، طلبـــت اللجنـــة إىل األمانـــة،  علــى موقـــع األونســـيترال الشـــبكي 

ذات اللغـات   املوقـع الشـبكي   واجهـة مستذكرة قرارات اجلمعية العامة اليت أثنت فيها اجلمعية علـى  
أن تواصل إتاحة نصـوص األونسـيترال ومنشـوراهتا ومـا يتصـل هبـا مـن معلومـات، مـن           )٤٩(الست،

  خالل ذلك املوقع، يف الوقت املناسب وبلغات األمم املتحدة الرمسية الست.
    

النظر يف مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم األمم املتحدة للدول   - باء  
    سليمة للقانون التجاريأجل إجراء إصالحات  من

رة ن مشــروع مــذكِّ) تتضــمA/CN.9/845َّرة مــن األمانــة (علــى اللجنــة مــذكِّ ُعرِضــت   -٢٤٨
توجيهية بشأن تعزيز دعـم األمـم املتحـدة للـدول مـن أجـل إجـراء إصـالحات سـليمة للقـانون           

إىل ، طلبــت ٢٠١٠واألربعـني، يف عـام    الثالثـة التجـاري. واسـتذكرت اللجنـة أهنـا، يف دورهتـا      
األمانة أن تنظر يف سبل لتحسني إدماج ما تضطلع بـه مـن أنشـطة تعـاون ومسـاعدة تقنـيني يف       
األنشــطة الــيت تقــوم هبــا األمــم املتحــدة يف امليــدان، وخباصــة مــن خــالل برنــامج األمــم املتحــدة  

مث نظــرت يف اخلطــوات الــيت  )٥٠(اإلمنــائي أو املكاتــب القطريــة األخــرى التابعــة لألمــم املتحــدة،
  رة.بغي أن تتخذها بشأن مشروع املذكِّين

                                                         
 :التايل املوقعُمتاحة على   )٤٥(

www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status_map.html. 
 :التايلاملوقع ُمتاح على   )٤٦(

www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status_map.html. 
 :التايلاملوقع ُمتاحة على   )٤٧(

www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status_map.html. 
  .٦٩/١١٥من قرار اجلمعية العامة  ٢١الفقرة   )٤٨(
؛ ٢٠، الفقرة ٦٣/١٢٠؛ و١٦، الفقرة ٦٢/٦٤؛ و١٧، الفقرة ٦١/٣٢قرارات اجلمعية العامة   )٤٩(

 .٢١، الفقرة ٦٩/١١٥و
 .٣٣٦)، الفقرة A/65/17( ١٧عامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية ال  )٥٠(



A/70/17 

64 V.15-05450 

 

رة على صياغة موقف األونسيترال بشـأن مشـروع املـذكِّ    بعض الوفود اعتراضاً بدىوأ  -٢٤٩
ــدِّ   ــدورة عــدد مــن االقتراحــات لتحســني صــياغة     مــن دون مناقشــته بالتفصــيل. وقُ م خــالل ال

حلـاالت ويقتـرح   ورأى بعض الوفـود أنَّ مشـروع املـذكِّرة التوجيهيـة يصـف بعـض ا       املشروع.
طريقة عمل يتوقع من الدول األخذ هبا ومن مثَّ فهو يتجـاوز نطـاق مـذكِّرة داخليـة يتـوخى أن      

 أعـرب و تطبقها األجهزة الداخليـة التابعـة لألمـم املتحـدة عمومـاً واألونسـيترال بصـفة خاصـة.        
ــاء علــى وثيقــة معــدَّة     عــن شــكوك  بعــض الوفــود   ــة بن حــول مــدى مالءمــة أن تتصــرف اللجن

  ستخدام الداخلي يف األمانة العامة لألمم املتحدة.لال
الوثيقــة الــيت تلــك علــى  ًءمــن املالئــم أن تتصــرف اللجنــة بنــا  ورأت وفــود أخــرى أنَّ  -٢٥٠

من املتوقـع أن ُتحـدث   اليت يقصد هبا أن ُتستخدم على نطاق واسع على نطاق األمم املتحدة و
د علـى  دِّاللجنـة. وشُـ   إطـار  رة يفقشـة املـذكِّ  بـت تلـك الوفـود مبنا   يف الـدول. ولـذلك رحَّ   تـأثرياً 

النطــاق والغــرض الضــيقني للوثيقــة املعتــزم إصــدارها باعتبارهــا أداة لزيــادة الــوعي علــى نطــاق  
واسـتخدام معـايري القـانون     األمم املتحدة بشـأن أمهيـة اإلصـالحات السـليمة للقـانون التجـاري      

ذلـك   جيسِّـد املشـروع   الحظـت اللجنـة أنَّ  . ويف حـني  يف هـذا السـياق   دوليـا التجاري املقبولـة  
سـاعد  ي أنإعـادة تسـمية الوثيقـة     مـن شـأن   أنَّئـي  النطاق ويؤدي ذلك الغرض بصـفة عامـة، رُ  

ومن جهة أخرى، أُعـرِب عـن    على حتسني اإلعراب عن نطاقها وغرضها الضيقني املقصودين.
  ال.رة من منظور والية األونسيترشواغل بشأن مضمون مشروع تلك املذكِّ

اقتــراح لــديها  م إىل أمانــة اللجنــة أيَّوبعــد املناقشــة، طلبــت اللجنــة إىل الــدول أن تقــدِّ    -٢٥١
ا، النطــاق والغــرض بتنقــيح الــنص، وأن تضــع يف اعتبارهــا، عنــد صــياغة تلــك االقتراحــات خطيــ

املقصودين هلذه الوثيقة اليت ينبغي أن تظل قصرية وموجزة وبسيطة لكـي تصـلح لالسـتعمال مـن     
حــة انــب قرائهــا املتــوقعني. واتُّفــق علــى أن تعمــم األمانــة علــى مجيــع الــدول، مــع الصــيغة املنقَّ ج

 احلصـول علـى  ه، إذا تسىن لكل التعليقات الواردة من الدول. وكان من املفهوم أنَّ للنص، جتميعاً
سـة للجمعيـة   ح قبل أو أثناء النظر يف تقريـر اللجنـة يف اللجنـة الساد   موافقة الدول على النص املنقَّ

التــأخري يف  جتنــباللجنــة السادســة نفســها إقــرار الــنص، بغيــة   تــود، فقــد ٢٠١٥العامــة يف عــام 
لكـي  مـن جديـد   املسألة إىل اللجنـة   وإن مل حيصل ذلك، فقد يقتضي األمر إحالةإصدار الوثيقة. 

  تنظر فيها يف دورهتا املقبلة.
 اجلمعيـة العامـة   الـنص، صـياغة قـرار   وطُلب إىل األمانة أن تتبع عن كثب، لدى تنقيح   -٢٥٢

ب الـــدخول يف جمـــاالت ال تـــرتبط ) املتعلـــق بإنشـــاء األونســـيترال، وأن تتجنَّـــ٢١-(د ٢٢٠٥
ص مـا يكفـي مـن الوقـت     أن ختصِّـ  بوالية األونسيترال. وطُلب إىل األمانة أيضـاً  مباشراً ارتباطاً
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ح يف ذلـك احلـني،   يف الـنص املـنقَّ  ح خـالل الـدورة القادمـة إذا تعـني النظـر      للنظر يف النص املـنقَّ 
  ت لتلك الدورة.د لذلك البند يف جدول األعمال املؤقَّوأن تتخذ تدابري لتخصيص وقت حمدَّ

    
ترويج السبل والوسائل اليت تكفل توحيد تفسري نصوص األونسيترال   -حادي عشر

    القانونية وتطبيقها
تعزيز السُّبل والوسائل اليت تكفل توحيَد املعنونة " A/CN.9/840نظرت اللجنة يف الوثيقة   -٢٥٣

تفسريِ نصوص األونسـيترال القانونيـة وتطبيِقهـا"، الـيت تـوفر معلومـات عـن احلالـة الراهنـة لنظـام           
ــذَيت الســوابق القضــائية       "كــالوت" (الســوابق القضــائية املســتندة إىل نصــوص األونســيترال) وُنب

  األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل.وقانون  للبيعاملتعلقة باتفاقية األمم املتحدة 
أداة  ميثِّـل والنُّبـذتني  نظـام "كـالوت"   كـالًّ مـن   وأعربت اللجنة عن إمياهنا املسـتمر بـأنَّ     -٢٥٤

ُمهمــة للتــرويج لتفســري موحَّــد للقــوانني املتعلقــة بنصــوص األونســيترال والحظــت مــع التقــدير  
أيار/مـايو   ١١م كـالوت. فحـىت   يف نظـا  يـا لة حالثَّمتزايد عدد نصوص األونسيترال القانونية امل

ــد صــدر   ٢٠١٥ ــان ق ــوابق القضــائية، تناولــت       ١٥٥، ك ــه خالصــات الس ــن جمموع ــدداً م ع
  قضية تتعلق بالنصوص التشريعية التالية: ١  ٤٥٤

  اتفاقية نيويورك؛  -   
ة فتـرة  واتفاقي )٥١()١٩٧٤(نيويورك، اتفاقية فترة التقادم يف البيع الدويل للبضائع   -  

نيســان/أبريل  ١١التقــادم يف البيــع الــدويل للبضــائع بصــيغتها املعدَّلــة بربوتوكــول 
  )٥٢(؛(فيينا) ١٩٨٠

  )٥٣(؛)١٩٧٨(هامبورغ، اتفاقية األمم املتحدة للنقل البحري للبضائع   -   
  ؛للبيعاتفاقية األمم املتحدة   -   
بـــات االعتمـــاد الضـــامنة اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة املتعلقـــة بالكفـــاالت املســـتقلَّة وخطا  -   

  )٥٤(؛)١٩٩٥  (نيويورك،
الدوليـة   العقـود اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باستخدام اخلطابـات اإللكترونيـة يف     -  

  ("اتفاقية اخلطابات اإللكترونية")؛ )٥٥()،٢٠٠٥ (نيويورك،
                                                         

 .٢٦١١٩، الرقم ١٥١١اجمللد ، جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة  )٥١(
 .٢٦١٢١، الرقم ١٥١١املرجع نفسه، اجمللد   )٥٢(
 .٢٩٢١٥، الرقم ١٦٩٥املرجع نفسه، اجمللد   )٥٣(
 .١٦٣، الصفحة ٣٨٠٣٠، الرقم ٢١٦٩املرجع نفسه، اجمللد   )٥٤(
 .٦٠/٢١مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥٥(
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  ؛ون األونسيترال النموذجي للتحكيمقان  -  
    )٥٦( )؛١٩٢٢( الدائنة الدوليةقانون األونسيترال النموذجي للتحويالت   -   
  )٥٧(؛١٩٩٦، ن التجارة اإللكترونيةقانون األونسيترال النموذجي بشأ  -   
  )٥٨(؛)١٩٩٧(قانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود   -  
  )٥٩(؛)٢٠٠١(قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية   -  
تصـدر  زالـت   غالبيـة اخلالصـات املنشـورة مـا     نَّى الـرغم مـن أ  علوأُبِلغت اللجنة بأنه،   -٢٥٥
هناك زيادة بسيطة يف عدد اخلالصـات الـواردة مـن     نَّفإدول أوروبا الغربية ودول أخرى،  عن

  دول أوروبا الشرقية والدول األفريقية.
خ نشـر  ن بعد تاريُعيِّبعضهم قد  نَّبتعيني مراسلني وطنيني جدد، وأ وأحاطت اللجنة علماً  - ٢٥٦

 ٧٣شــبكة املراســلني الــوطنيني تتــألف مــن  نَّوأأعــاله)،  ٢٥٣(انظــر الفقــرة  A/CN.9/840الوثيقــة 
يف املائـة   ٤٧املراسلني الوطنيني قـد سـامهوا حبـوايل     نَّبأ . وأُبلغت اللجنة أيضاًبلداً ٣٥ميثلون  خبرياً

ليهــا يف دورهتــا الســابعة منــذ تقــدمي مــذكِّرة األمانــة إمــن اخلالصــات املنشــورة يف نظــام "كــالوت" 
  ).A/CN.9/810( ٢٠١٤واألربعني يف عام 

لنبـذة السـوابق   وأعربت اللجنة عـن تقـديرها لصـدور الترمجـة الفرنسـية للطبعـة الثالثـة          -٢٥٧
(نشـرت يف عـام    القضائية املستندة إىل اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقـود البيـع الـدويل للبضـائع    

جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية الست يف موقع األونسـيترال  ) اليت باتت متاحة اآلن ٢٠١٢
بوجـه   الشبكي وكـذلك يف قـرص مـدمج. وقـد اعتـرب نشـرها يف شـكل القـرص املـدمج مفيـداً          

  خاص يف جمال املساعدة التقنية وأنشطة التعاون.
ــة أيضــاً    -٢٥٨ ــت اللجن ــرويج     وأثن ــة املتواصــلة يف الت ــود األمان ــى جه ــذة لعل  األونســيترالنب
 لســوابق القضــائية املســتندة إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة بشــأن عقــود البيــع الــدويل للبضــائع         ل
نبذة السوابق القضائية املتعلقـة بقـانون األونسـيترال النمـوذجي للتحكـيم التجـاري       و )٢٠١٢(

نمـوذجي  ال األونسـيترال  قـانون رز يف إجنـاز النبـذة املتعلقـة ب   م احملـ دُّوأحاطـت علمـا بالتقـ    الدويل
  بشأن اإلعسار عرب احلدود.

                                                         
 املرفق األول.)، A/47/17( ١٧، امللحق رقم السابعة واألربعونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )٥٦(
 .٥١/١٦٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥٧(
 .٥٢/١٥٨مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥٨(
 .٥٦/٨٠العامة  مرفق قرار اجلمعية  )٥٩(
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 www.newyorkconvention1958.orgهت اللجنة مع التقدير بأداء املوقـع الشـبكي   وَّون  -٢٥٩
بتحـديث قاعـدة    أيضـاً بـت  حَّور والتنسيق الناجح بني هذا املوقـع الشـبكي ونظـام "كـالوت".    

ر واجهـة أيسـر   وفِّتـ نة للقاعـدة الـيت   حظـت باهتمـام خـاص السـمات احملسَّـ     بيانات كـالوت وال 
  .أسرع وأكثر تفصيالً على حنووتتيح البحث عن املعلومات  استخداماً

وعلــى غــرار الــدورات الســابقة، أعربــت اللجنــة عــن تقــديرها جلهــود األمانــة املبذولــة    -٢٦٠
م الــذي يتطلــب مــوارد وفــرية، هــت مــن جديــد بطــابع هــذا النظــاوَّنظــام "كــالوت"، ونبشــأن 
مت بضــرورة تــوفري املزيــد مــن املــوارد الســتمرار عملــه. ومــن مث، ناشــدت اللجنــة مجيــع  وســلَّ

الدول مساعدة األمانة يف البحث عن مصـادر التمويـل املتاحـة علـى الصـعيد الـوطين مـن أجـل         
      النظام.عمل هذا ضمان استمرارية 

    رويج هلاحالة نصوص األونسيترال والت  - ثاين عشر
ويف حالـة   نظرت اللجنة يف حالة االتفاقيات والقوانني النموذجية املنبثقـة مـن أعماهلـا،     -٢٦١

وأحاطـت اللجنـة   ). A/CN.9/843مسـتندةً يف ذلـك إىل مـذكِّرة مـن األمانـة (      ،اتفاقية نيويـورك 
خـذ مـن تـدابري    واألربعـني مـن معلومـات عمَّـا اتُّ     السـابعة علماً مع التقدير مبا تلقَّته منذ دورهتـا  

 تعاهدية وما ُسنَّ من تشريعات.

غـت هبـا األمانـة    بِلوأحاطت اللجنة علمـاً أيضـاً بـاإلجراءات والتشـريعات التاليـة الـيت أُ        -٢٦٢
  مذكِّرهتا: تقدميبعد 

  )؛  طرفاً دولةً ١٥٦انضمَّت إليها أندورا ( -اتفاقية نيويورك   (أ)  
  )؛دولة طرفاً ٨٣هنغاريا إعالنيها (سحبت  -للبيع اتفاقية األمم املتحدة   (ب)  
  دول أطراف)؛ ٧( )٦٠(صدَّقت عليها سري النكا -  اتفاقية اخلطابات اإللكترونية  (ج)  
وقَّعـت عليهــا إيطاليــا وصــدَّقت عليهــا   -اتفاقيـة موريشــيوس بشــأن الشــفافية    (د)  

  موريشيوس (دولة طرف واحدة)؛

                                                         
) من اتفاقية ٢(الفقرة  ١٩و ٢١أصدرت سري النكا عقب تصديقها اإلعالن التايل: وفقا ألحكام املادتني  (٦٠) 

األمم املتحدة املتعلقة باستخدام اخلطابات اإللكترونية يف العقود الدولية، ال تنطبق هذه االتفاقية على اخلطابات 
بشأن  ١٩من القانون السري النكي رقم  ٢٣حتديدا مبوجب املادة  أو املعامالت اإللكترونية املستثناة

  .٢٠٠٦املعامالت اإللكترونية لسنة 
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مـــع )، ١٩٨٥الـــدويل (ري التجـــاقـــانون األونســـيترال النمـــوذجي للتحكـــيم      (ه)  
) واشـُترع  ٢٠١٤اشُترع القـانون النمـوذجي يف سـلوفاكيا (    – ٢٠٠٦يف عام التعديالت املعتمدة 

  )؛٢٠١٣) وبوتان (٢٠١٥يف البحرين ( ٢٠٠٦القانون النموذجي بصيغته املعدلة يف عام 
اشـُترع   – )١٩٩٦( لكترونيـة إلقانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة ا  (و)  

  )؛٢٠١٥ هندوراس (يف
اشـُترع   –) ٢٠٠٢( قانون األونسيترال النمـوذجي للتوفيـق التجـاري الـدويل      (ز)  

 ).٢٠١٣يف بوتان (

معلومـات معيَّنـة عـن حالـة      A/CN.9/843والحظت اللجنة مع التقدير تضمني الوثيقـة    -٢٦٣
ــة إىل . وطلبــت القواعــد األونســيترال بشــأن الشــفافية  و )٦١(قواعــد األونســيترال للتحكــيم  لجن

غـات  ) باللwww.uncitral.orgاألمانة نشـر هـذه املعلومـات علـى املوقـع الشـبكي لألونسـيترال (       
  الرمسية الست لألمم املتحدة.

 أيضــاً أحاطـت اللجنــة علمــاً ويف معـرض النظــر يف التــأثري األوسـع لنصــوص األونســيترال،     - ٢٦٤
ــة امل   ــع  )، ونوA/CN.9/839َّترال (صــلة بأعمــال األونســي تبالثبــت املرجعــي للمؤلفــات احلديث هــت م

األدلـــة التشـــريعية وأدلـــة املمارســـات والنصـــوص التعاقديـــة الصـــادرة عـــن  بازديـــاد تـــأثري التقـــدير 
وضـرورة البقـاء    هنج شامل يف إعداد الثبـت املرجعـي  . والحظت اللجنة أمهية تيسري اتباع األونسيترال

ان القانون التجاري الدويل. ويف هذا الصدد، على علم بأنشطة املنظمات غري احلكومية العاملة يف ميد
ع بنســخ الســنوية، التــربُّ اهتــاحضــور دورُتــدعى إىل الــيت طلبــت اللجنــة إىل املنظمــات غــري احلكوميــة، 

ــن ــة      دورياهتــا  م ــا الســنوية وســائر منشــوراهتا إىل مكتبــة األونســيترال القانوني  حــىت يتســىن  وتقاريره
 International Journal of Arab Arbitrationي الـدوريات  . وأعربـت عـن تقـديرها حملـرِّر    استعراضـها 

ــة   Journal du droit internationalو International Commercial Lawو ــربُّعهم باألعــداد احلالي لت
      واملقبلة من دورياهتم.

                                                         
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة )، ٢٠١٠قواعد األونسيترال للتحكيم (بصيغتها املنقَّحة يف عام   )٦١(

)، ١٩٧٦األونسيترال للتحكيم ( ، املرفق األول؛ قواعد(A/65/17) ١٧اخلامسة والستون، امللحق رقم 
  .٥٧، الفقرة (A/31/17) ١٧الدورة احلادية والثالثون، امللحق رقم املرجع نفسه، 
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      التنسيق والتعاون - ثالث عشر
    مسائل عامة  - ألف  

) تتضـمَّن معلومـات عـن أنشـطة     A/CN.9/838( على اللجنة مذكِّرة مـن األمانـة  ُعرِضت   -٢٦٥
املنظمات الدولية العاملة يف ميدان القانون التجاري الدويل اليت شاركت فيها أمانـة األونسـيترال   

). كمــا ُعرِضــت علــى اللجنــة  A/CN.9/809منــذ آخــر مــذكِّرة قُــدِّمت إىل اللجنــة هبــذا الشــأن (  
رات يف جمـال  ) تقدِّم معلومـات عـن التطـوُّ   ١٣ إىل ٦، الفقرات A/CN.9/851مذكِّرة من األمانة (

ي قــانون اإلعســار والتحكــيم. إعــادة هيكلــة الــديون الســيادية، وتشــري إىل عمــل اللجنــة يف جمــالَ  
وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها جلهــود األمانــة يف التفاعــل مــع عــدد كــبري مــن املنظمــات داخــل    

أنشـطة منظمـات خمتلفـة مـن بينـها:       يف األمانـة  منظومة األمم املتحـدة وخارجهـا، فقـد شـاركت    
، وجلنــة األمــم املتحــدة االقتصــادية ألوروبــا، مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة (األونكتــاد)

واجملموعة املشتركة بـني وكـاالت األمـم املتحـدة واملعنيـة بالتجـارة        وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،
رابطة التعاون االقتصـادي آلسـيا   ، ولتجارة العامليةوالقدرات اإلنتاجية، والبنك الدويل، ومنظمة ا

واحملــيط اهلــادئ، ومــؤمتر الهــاي للقــانون الــدويل اخلــاص، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان    
  واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص (اليونيدروا). ،االقتصادي

ح بأنشــطة التنســيق وكمثــال علــى اجلهــود الراهنــة، أحاطــت اللجنــة علمــاً مــع االرتيــا   -٢٦٦
املتعلقة مبؤمتر الهاي للقـانون الـدويل اخلـاص واليونيـدروا، وكـذلك باألنشـطة املتعلقـة بسـيادة         

  القانون يف جماالت عمل األمم املتحدة وغريها من الكيانات ذات الصلة بعمل األونسيترال.
املـة واجتماعـات   والحظت اللجنة أيضاً أنَّ األمانـة تشـارك يف أفرقـة للخـرباء وأفرقـة ع       -٢٦٧

عامة بغرض تبادل املعلومات واخلربات وتاليف ازدواجية العمل فيما ينشأ عن تلك األعمـال مـن   
نواتج. والحظت اللجنة كذلك أنَّ العمل التنسيقي كثرياً ما يتطلَّـب السـفَر حلضـور اجتماعـات     

أمهيـة   لجنـة جمـدَّداً  تلك املنظمات وإنفاَق األمـوال املخصَّصـة للسـفر يف مهـام رمسيـة. وأكَّـدت ال      
العمل الذي تضطلع به األونسـيترال بصـفتها اهليئـة القانونيـة األساسـية املعنيـة بالقـانون التجـاري         

  الدويل يف منظومة األمم املتحدة، وأيَّدت استخدام اعتمادات السفر يف ذلك الغرض.
    

    التنسيق والتعاون يف ميدان التحكيم والتوفيق الدوليني  - باء  
ظــت اللجنــة مــع التقــدير جهــود األمانــة اجلاريــة للتعــاون والتنســيق مــع املنظمــات  الح  -٢٦٨

ــايري       ــذلك إىل أنَّ معـ ــة كـ ــارت اللجنـ ــدوليني. وأشـ ــق الـ ــيم والتوفيـ ــدان التحكـ ــة يف ميـ العاملـ
األونســيترال يف هــذا اجملــال تتَّســم باملرونــة واالنطبــاق العــام علــى أنــواع خمتلفــة مــن التحكــيم،  
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تحكيم التجاري الصرف والتحكيم بـني املسـتثمرين والـدول. ويف ضـوء     يف ذلك كل من ال مبا
مــا تقــدَّم، اتَّفقــت اللجنــة علــى أن تواصــل األمانــة التنســيق مــع املنظمــات فيمــا يتعلــق بــأنواع   

ة، واستكشـاف  رات بدقَّـ التحكيم املختلفة اليت تنطبق عليها معايري األونسيترال، ورصـد التطـوُّ  
نسـيق. وفيمـا يتعلـق بـالتحكيم بـني املسـتثمرين والـدول، الحظـت         جماالت أخرى للتعـاون والت 

ــن املنظمــات          ــدد م ــد صــاغ ع ــن التحــدِّيات، وق ــدداً م ــة تطــرح ع ــة أنَّ الظــروف احلالي اللجن
. ويف هذا السياق، أُبلغت اللجنة أيضاً بأنَّ األمانـة جتـري دراسـة    اتمقترحات بشأن اإلصالح

أن تـوفِّر منوذجـاً مفيـداً لإلصـالحات      ميكنن الشفافية اتفاقية األمم املتحدة بشأ ما إذا كانتع
املمكنــة يف جمــال التحكــيم بــني املســتثمرين والــدول، وهــي تتعــاون يف إجرائهــا مــع بعــض           

التــابع جلامعــة جنيــف ومركــز     املنظمــات املهتمــة، ومنــها مركــز تســوية املنازعــات الدوليــة      
طلبت اللجنة إىل األمانـة أن تقـدِّم إليهـا     . ويف ضوء ما سبق،الدراسات العليا الدولية واإلمنائية

تقريراً يف دورة مقبلة يتضمَّن معلومات حمدَّثة بشأن هـذه املسـألة. كمـا أحاطـت اللجنـة علمـاً       
  بالبيانات اليت أدلت هبا املنظمات احلكومية الدولية التالية.

    
    مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)  - ١  

لشــفافية ل موريشــيوس لشــفافية واتفاقيــةاألونســيترال لقواعــد  ل األونكتــاد بــأنَّأفــاد ممثِّــ  -٢٦٩
متثِّالن مسامهة مهمة يف اإلصـالح الشـامل لنظـام اتفاقـات االسـتثمار الدوليـة، وقـدَّم تقريـراً عـن          
 أنشطة األونكتاد الرئيسية املتعلقة باتفاقات االستثمار الدولية وتسوية املنازعـات بـني املسـتثمرين   

ــق يف اآلراء بــني        ــق تواف ــة وحتقي ــوفري املســاعدة التقني ــل وت ــها البحــث والتحلي ــدول، ومــن بين وال
ل إىل حلـول  ص جـزءاً كـبرياً مـن أعمالـه للتوصُّـ     احلكومات. وأُبلغت اللجنة بأنَّ األونكتـاد خصَّـ  

االسـتثمار   يات اليت يواجهها نظـام اتفاقـات االسـتثمار الدوليـة حاليـا. ويقـدِّم تقريـر       ممكنة للتحدِّ
قائمــة باإلصــالحات الالزمــة لنظــام اتفاقــات      ٢٠١٥العــاملي الــذي نشــره األونكتــاد يف عــام     

مها األونكتـاد مـؤخَّراً علـى    االستثمار الدولية، استناداً إىل اآلراء املنبثقة عن االجتماعات اليت نظَّ
ىل مـا قـام بـه    دة مـن أصـحاب املصـلحة، باإلضـافة إ    الصعيد احلكومي الدويل ومـع جهـات متعـدِّ   

األونكتاد من أعمال من قبل يف هذا اجملال، وبناًء علـى املبـدأ اإلرشـادي الـذي مفـاده أنَّ التنميـة       
  املستدامة ينبغي أن تكون اهلدف العام من إصالح نظام اتفاقات االستثمار الدولية.

ــام        -٢٧٠ ــاملي الصــادر ع ــر االســتثمار الع ــأنَّ تقري ــة ب ــدِّم خ ٢٠١٥وأُبلغــت اللجن ــارات يق ي
ــذه          ــود ه ــل بن ــية (مث ــة يف جمــاالت رئيس ــتثمار الدولي ــات االس ــام اتفاق ــاتية إلصــالح نظ سياس
االتفاقــات وتســوية املنازعــات االســتثمارية واملســائل املتعلقــة بــالنُّظُم) علــى خمتلــف مســتويات   

ت دوائر صنع السياسات (املستويات الوطنية والثنائية واإلقليمية واملتعـددة األطـراف). وتضـمَّن   
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خيـارات اإلصــالح إصـالح آليــة التحكـيم يف قضــايا االسـتثمار يف إطــار اهليكـل احلــايل أو مــن      
؛ وميكــن أن يتضــمَّن اخليــار األخــري إنشــاء حمكمــة دوليــة دائمــة معنيــة بقضــايا  اخــالل اســتبداهل

ــنُّظُم          ــدول، أو االرتكــان إىل ال ــني ال ــات ب ــبل تســوية املنازع ــى ُس ــاد عل ــتثمار، أو االعتم االس
  ئية الداخلية يف الدولة املضيفة، أو اتِّباع كل تلك احللول.القضا

    
    املركز الدويل لتسوية املنازعات االستثمارية  - ٢  

ــدَّم  -٢٧١ ــ تق ــ ةاألمين ــا      ةالعام ــدويل لتســوية املنازعــات االســتثمارية عرضــاً عام للمركــز ال
نَّ املركـز أدار حـوايل   إىل أ تألنشطة املركز يف جمال التحكيم بني املستثمرين والـدول. وأشـار  

يف املائة من مجيع قضايا االستثمار املعروفـة وفقـاً لقواعـده وقواعـد األونسـيترال للتحكـيم        ٧٠
 ٥٢عدد القضايا اليت ينظرهـا زاد يف السـنوات األخـرية حـىت وصـل إىل       صة، وأنَّوقواعد خمصَّ

كز يف تقدمي خـدمات تتَّسـم   قضية خالل السنة املالية املاضية. وأحيطت اللجنة علماً جبهود املر
بالكفاءة من حيث التكلفة والوقت من خالل استخدام مكاتب البنك الدويل يف خمتلـف أحنـاء   
العامل، وتطوير املمارسات الفضـلى، وُحْسـن اسـتغالل التكنولوجيـا، مـع احلـرص علـى مراعـاة         

شــطة املســاعدة األصــول القانونيــة واملســاواة بــني األطــراف. وأحاطــت اللجنــة علمــاً أيضــاً بأن  
التقنية وإدارة املعارف اليت يقوم هبا املركز بغرض تقدمي معلومات بشأن تسـوية املنازعـات بـني    

، وكـذلك مـن خـالل تنظـيم     ومنشـوراته املستثمرين والدول من خالل موقعه الشـبكي اجلديـد   
دول، دورات تدريبية. وفيما يتعلق مببـادرات اإلصـالح يف جمـال التحكـيم بـني املسـتثمرين والـ       

تلك املبـادرات فيمـا تربمـه مـن     مراعاة عن  ة يف املقام األولعلى أنَّ كل دولة هي املسؤول أُكِّد
معاهدات وعقود لالستثمار، وأنَّ املركز سـوف يواصـل املسـامهة خبرباتـه وجتاربـه لتنفيـذ تلـك        

  املبادرات بالتعاون الوثيق مع دوله األعضاء واللجنة وسائر املنظمات.
    

    مة الدائمة للتحكيماحملك  - ٣  
علــى األنشــطة الــيت تنــهض هبــا احملكمــة،  أطلَــع ممثِّــل احملكمــة الدائمــة للتحكــيم اللجنــةَ  -٢٧٢

وخباصة يف إطار قواعد األونسيترال للتحكـيم. وأشـار إىل أنَّهـا أدارت عمليـات للتحكـيم بـني       
ال للتحكــيم. ، معظمهــا وفقــاً لقواعــد األونســيتر١١٠املســتثمرين والــدول يربــو عــددها علــى 

وأحاطت اللجنـة علمـاً أيضـاً بـدور احملكمـة كسـلطة للتسـمية والتعـيني يف اإلجـراءات املتعلقـة           
مـة إليهـا بـاالعتراض    صل نسبة كبرية من الطلبـات املقدَّ بقواعد األونسيترال للتحكيم، حيث تتَّ

ــى احملكَّمــني.   ــديرها احمل      وأحاطــتعل ــيت ت ــفافية ال ــإجراءات الش ــاً كــذلك ب ــة علم ــة اللجن كم
  وجوانب التعاون املمكنة على اإلصالح يف جمال تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول.
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    منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  - ٤  
املبـادرات الـيت   علـى   ممثِّل منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي اللجنـةَ     أطلَع   -٢٧٣

لجنـة، فأبلغهـا أوالً بـأن    بالنسـبة ل ليت قد تكـون ذات أمهيـة خاصـة    قامت هبا املنظمة مؤخَّراً، وا
ى اجتمــاع املائــدة املســتديرة بشــأن حريــة املنظمــة استضــافت املنتــدى احلكــومي الــدويل املســمَّ

االستثمار ("اجتماع املائدة املستديرة")، الذي يضطلع بأعمال بشأن التحكيم بـني املسـتثمرين   
. وأشـار إىل أنَّ اجتمـاع املائـدة املسـتديرة، الـذي      ٢٠١١عـام   والدول وقانون االسـتثمار منـذ  

حضرته طائفة واسعة من الـدول باإلضـافة إىل أعضـاء املنظمـة، دلَّ علـى قيمـة تبـادل اخلـربات         
واملمارسات الفضلى املتعلقة مبعاهدات االستثمار. كما أُبلغت اللجنة بأنَّ املنظمة عقدت هـذا  

بشأن السلوك التجاري املسؤول، وأنَّ عمل املنظمة بشأن السـلوك   العام املنتدى العاملي الثالث
دة اجلنسـيات، وآليـات   التجاري املسؤول يستند إىل مبادئها التوجيهية بشأن املؤسسـات املتعـدِّ  

ــذي         ــؤخَّراً إطــار سياســات االســتثمار ال ــد حــدَّثت م ــذها. وأشــري أيضــاً إىل أنَّ املنظمــة ق تنفي
مــن جمــاالت عديــدة (منــها سياســات االســتثمار وتشــجيعه   وضــعته، فأصــبح يعــاجل سياســات  

وتيسريه واالستثمار لدعم النمو األخضر، باإلضافة إىل السياسـات املتعلقـة باملنافسـة والتجـارة     
والضرائب)، تساهم كلها يف هتيئة مناخ االسـتثمار. وأشـري إىل أنَّـه ميكـن هلـذا النـهج املتكامـل        

  االستثمار وحتقيق أهداف السياسات العامة األخرى.أن يساعد احلكومات على حتسني مناخ 
    

    أمانة ميثاق الطاقة  - ٥  
أطلع ممثِّل أمانة ميثاق الطاقة اللجنة على دور األمانة يف تنفيـذ معاهـدة ميثـاق الطاقـة،       -٢٧٤

علـى   تـنصُّ والـيت  دولـة،   ٥٤وهي معاهدة االستثمار املتعـدِّدة األطـراف الوحيـدة القائمـة بـني      
ر أنَّـه، مبناسـبة   كِـ  قضايا االستثمار كأداة حلمايـة االسـتثمارات يف جمـال الطاقـة. وذُ    التحكيم يف

، ٢٠١٥أيار/مـايو   ٢١و ٢٠عقد املؤمتر الوزاري املعين مبيثاق الطاقة الـدويل يف الهـاي يـومي    
يف أُعيد التأكيد على أمهية تيسري االستفادة الكاملة مـن السُّـبل املالئمـة لتسـوية املنازعـات، مبـا       

ذلك االستعانة باآلليات الوطنية والتحكيم الدويل. وقد اسُترعي االنتباه علـى وجـه اخلصـوص    
إىل ما تنهض به جمموعة االستثمار التابعة ملؤمتر ميثـاق الطاقـة مـن أنشـطة بالتعـاون الوثيـق مـع        

وغرفـة  األونسيترال واملركز الدويل لتسـوية املنازعـات االسـتثمارية واحملكمـة الدائمـة للتحكـيم       
التجارة الدولية وغرفة التجارة باستكهومل ومبساعدة مـن معهـد الوسـاطة الـدويل هبـدف تنفيـذ       

من معاهدة ميثاق الطاقة الـيت تسـمح بالوسـاطة يف منازعـات االسـتثمارات يف جمـال        ٢٦ املادة
  الطاقة وإزالة العقبات اليت حتول دون الوساطة.
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    تقارير املنظمات الدولية األخرى  - جيم  
أحاطــت اللجنــة علمــاً بالكلمــات الــيت أُلقيــت بالنيابــة عــن املنظمــات الدوليــة واملنظمــات     - ٢٧٥

غـــري احلكوميـــة التاليـــة: املعهـــد الـــدويل لتوحيـــد القـــانون اخلـــاص  احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات 
 .ةصـ (اليونيدروا) ومؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلـاص وشـركة اإلنترنـت لألمسـاء واألرقـام املخصَّ     

  ويرد فيما يلي موجز لتلك الكلمات.
    

    املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص (اليونيدروا)  - ١  
قدَّم األمني العام لليونيدروا تقريـراً عـن األنشـطة الرئيسـية الـيت اضـطلع هبـا اليونيـدروا           -٢٧٦

ى وجـه  . وأُبِلغـت اللجنـة علـ   ٢٠١٤منذ عقد الدورة السـابعة واألربعـني لألونسـيترال يف عـام     
  اخلصوص مبعلومات عمَّا يلي:

الــذي ُوِضــع بالتعــاون مــع   إمتــام الــدليل القــانوين بشــأن املزارعــة التعاقديــة    (أ)  
منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة والصــندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة. ويهــدف ذلــك 

زيـز العالقـات بـني املنـتجني     د القـانوين للمزارعـة التعاقديـة وتع   عْـ الدليل القانوين إىل التوعيـة بالبُ 
الزراعيني واملقاولني يف إطار من اإلنصاف واملنفعة االقتصـادية. كمـا يهـدف إىل تـوفري مرجـع      

ــ دة" مــن خــالل تقــدمي إرشــادات تســتعني هبــا األطــراف عنــد املشــاركة يف     "للممارســات اجليِّ
للحوكمـة  عمليات للمزارعـة التعاقديـة ويسـتفيد منـها صـانعو السياسـات عنـد وضـع صـكوك          

متـه مـن   العمومية من أجل اسـتدامة التنميـة الزراعيـة. وأُعـرب عـن التقـدير لألونسـيترال ملـا قدَّ        
ذلــك الــدليل، الــذي أقــرَّه جملــس إدارة      تعليقــات علــى الــدليل أثنــاء إعــداده. وأُشــري إىل أنَّ     

مــا يف حتفل بإصــداره رمسيــا خــالل اجتمــاع ُيعقــد يف رو، ســُي٢٠١٥اليونيــدروا يف أيار/مــايو 
ص اعتمــادات ماليــة ، وأنَّ الصــندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة قــد خصَّــ٢٠١٥متوز/يوليــه  ٢٨

ط منظمة األغذيـة والزراعـة للقيـام هبـا حتـت إشـراف جلنـة        لدعم خمتلف أنشطة املتابعة اليت ختطِّ
  توجيهية تشترك فيها املنظمات الثالث؛

كيب ("اتفاقية  )٦٢(دات املنقولةبشأن الضمانات الدولية على املع تفاقيةاال  (ب)  
زالــت جتتــذب املزيــد مــن الــدول لالنضــمام إليهــا، حيــث بلــغ عــدد الــدول     ، الــيت مــا")تــاون

ــة. وازداد أيضــاً عــدد املشــاركني يف بروتوكــول معــدَّ    ٦٦املتعاقــدة  ات الطــائرات امللحــق  دول
ــات يضــمُّ   ــة وب ــراهن. وجــدَّت تطــوُّرا     ٥٨ باالتفاقي ــت ال ــاً يف الوق ــة طرف بشــأن  ت أيضــاًدول

، ٢٠١٤عـام   الربوتوكوالت امللحقة باتفاقية كيب تاون، فمنذ آخـر دورة عقـدهتا اللجنـة، يف   
                                                         

 .www.unidroit.org/instruments/security-interests/cape-town-conventionمتاحة يف املوقع التايل:   )٦٢(
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ا ســيكون لــه دور أساســي يف تشــجيع  أقــرَّ االحتــاد األورويب بروتوكــول الســكك احلديديــة ممَّــ  
ضـاء  ز النفاذ؛ وعقدت اللجنة التحضريية لربوتوكـول الف الدول على التصديق عليه ودخوله حيِّ

لسـجل الـدويل؛   التنظيميـة ل الئحـة  الدورة ثالثة وشـارفت علـى إجنـاز الصـيغة النهائيـة ملشـروع       
وأُحرز أيضاً تقـدُّم كـبري بشـأن الربوتوكـول الرابـع املزمـع إحلاقـه باالتفاقيـة يف املسـتقبل بشـأن           

ماعـات  ة اجتات الزراعة والتعدين والتشـييد، وقـد عقـد فريـق دراسـي عـدَّ      املسائل اخلاصة مبعدَّ
ع أن تنتقــل تلــك يف هــذا الشــأن. وتواصــل العمــل علــى وضــع هــذا الربوتوكــول، ومــن املتوقَّــ  

. وأعرب اليونيدروا عـن تقـديره   ٢٠١٦األعمال إىل مرحلة التفاوض احلكومي الدويل يف عام 
ــة األونســيترال شــاركت يف   شــري إىل أنَّملشــاركة األونســيترال يف وضــع الربوتوكــول، وأُ   أمان

  األول للفريق الدراسي؛االجتماع 
طة يف جمال العقود التجارية الدولية، حيـث أنشـأ   يمواصلة اليونيدروا جلهوده النش  (ج)  

د اهلدف للنظر يف التعديالت واإلضافات اليت ميكن إدخاهلا علـى القواعـد القانونيـة    فريقاً عامالً حمدَّ
مــن أجــل الوفــاء  تجاريــة الدوليــةملبــادئ العقــود الالراســخة وإبــداء تعليقــات علــى الصــيغة احلاليــة 

باالحتياجات اخلاصة للعقود الطويلة األمد. ونظر الفريق العامل، الذي حضرت أمانة األونسـيترال  
اجتماعه األول، يف التعديالت املتعلقـة بـالعقود املفتوحـة، واالتفاقـات بشـأن التفـاوض القـائم علـى         

سـباب قـاهرة، وااللتزامـات الالحقـة للتعاقـد.      ن النوايا، واألحداث العارضـة، وإهنـاء العقـود أل   ْسُح
هبدف وضع الصـيغة النهائيـة    ٢٠١٥ومن املتوقَّع أن ُيعقَد االجتماع الثاين يف تشرين األول/أكتوبر 

  للتعديالت واإلضافات املقترح إدراجها يف القواعد القانونية الراسخة؛
ويب مـن أجـل تكييـف    مع معهد القـانون األور  مواصلة اليونيدروا العمل أيضاً  (د)  

إجـراءات الـدعاوى املدنيـة عـرب     مبادئ معهد القانون األمريكي واليونيدروا املشـتركة بشـأن   
لتتناسـب مـع خصوصـيات الثقافـات القانونيـة اإلقليميـة األوروبيـة         )٢٠٠٤احلدود الوطنية (

يف وذلك هبدف صياغة قواعد إقليمية خاصة بأوروبا. وقـد أنشـئت مخسـة أفرقـة عاملـة للنظـر       
ــة:   ــائل التاليـ ـــ   ‘١‘املسـ ــات واألدلَّ ــى املعلومـ ــول علـ ــدابري املؤقَّ ‘٢‘ة؛ احلصـ ــة؛  التـ ــة واحلمائيـ تـ

اخلصـومة املعلَّقـة والقضـية املقضـية؛      ‘٤‘تسليم املستندات وإجـراءات اإلشـعار الواجـب؛     ‘٣‘
 ألول مــرة مــع مشــتركاً التزامــات األطــراف واحملــامني. وعقــدت األفرقــة العاملــة اجتماعــاً ‘٥‘

، مث عقدت اللجنة التوجيهية ورؤساء األفرقـة  ٢٠١٤اللجنة التوجيهية يف تشرين الثاين/نوفمرب 
. ومن املتوقع أن ُينَجز العمـل بشـأن   ٢٠١٥العاملة اجتماعاً ثانياً يف بروكسل يف نيسان/أبريل 

  هذا املوضوع يف فترة تتراوح بني ثالث وأربع سنوات؛
يونيــدروا لســنة  الالتفاقيــة وية العشــرين تنظــيم احتفــاالت بالــذكرى الســن     (ه)  
يف رومــا  املتعلقــة باملمتلكــات الثقافيــة املســروقة أو املصــدَّرة بطــرق غــري مشــروعة ١٩٩٥
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أتاحت تلك املناسبة الفرصـة لتقيـيم أمهيـة هـذا الصـك املعيـاري       حيث )، ٢٠١٥ أيار/مايو ٨(
  وتقييم مساته اخلاصة وجوانبه التشغيلية؛

ــال   (و)   ــذكاالحتفـ ــدروا بالـ ــاء اليونيـ ــعني إلنشـ ــنوية التسـ ــق   رى السـ الـــيت توافـ
، وهبــذه املناســبة، يعتــزم اليونيــدروا عقــد دورة اســتثنائية رفيعــة املســتوى جلمعيتــه   ٢٠١٦ عــام

ة يــوم واحــد هبــدف مناقشــة دور القــانون اخلــاص وموقعــه يف دعــم تنفيــذ األهــداف  العامــة ملــدَّ
ومــــن املقــــرَّر بصــــفة مؤقَّتــــة عقــــدها يف   اإلمنائيــــة والتعاونيــــة األوســــع للمجتمــــع الــــدويل، 

ــى مســتوى      ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٢٠ ــى أعل ــها عل ــثِّلني عن . وُدعيــت األونســيترال إلرســال مم
حلضــور تلــك املناســبة، ولتــرأُّس فريــق ُيخصَّــص ملناقشــة موضــوع القــانون التجــاري وســيادة     

  القانون هبدف تسليط الضوء على أمهية مسامهة اللجنة يف هذا اجملال.
    

    ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاصم  - ٢  
أعــرب ممثِّــل للمكتــب الــدائم ملــؤمتر الهــاي عــن تقــديره للتعــاون املســتمر بــني مــؤمتر      -٢٧٧

ســاهم مــراراً يف ســياق هــذا   الهــاي الهــاي واليونيــدروا واألونســيترال. وأشــار إىل أنَّ مــؤمتر  
خلــاص هتـمُّ املنظمـات الـثالث، وأنَّــه    التعـاون خبرباتـه الفنيـة يف مشــاريع بشـأن القـانون الـدويل ا      

  مستعد ملواصلة اإلسهام يف مشاريع مماثلة أخرى يف املستقبل.
    

    صةشركة اإلنترنت لألمساء واألرقام املخصَّ  - ٣  
صــة. وهــي أُطِلعــت اللجنــة علــى مهــام وأعمــال شــركة اإلنترنــت لألمســاء واألرقــام املخصَّ  - ٢٧٨

واليـة كاليفورنيـا (الواليـات املتحـدة)، وجمـال عملـها هـو         منظمة غري رحبية أنشئت مبوجب قوانني
نترنــت واحملافظــة علــى اســتقرارها وقابليتــها للتشــغيل التبــاديل. وهــي مســؤولة علــى وجــه     أمــن اإل

نظام أمساء النطاقات، الذي تسهم مـن خاللـه    اخلصوص عن تنسيق نظام التسمية يف اإلنترنت، أْي
بليتها للتشغيل التباديل. وقد أُعـرِب عـن التقـدير ملشـاركة هـذه      يف احلفاظ على انفتاح اإلنترنت وقا

  .(املعين بالتجارة اإللكترونية) املنظمة، بصفة مراقب، يف أعمال الفريق العامل الرابع
    

املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املدعوَّة إىل حضور   - دال  
    دورات األونسيترال

ــة    -٢٧٩ ــتذكرت اللجن ــة       اس ــا الثالث ــدت، يف دورهت ــد اعتَم ــت ق ــا كان ــة أنَّه ــا احلالي يف دورهت
ــتنتاجات املتعلقــــة بالنظــــام الــــداخلي  ٢٠١٠واألربعــــني املعقــــودة يف عــــام   ، ملخَّــــص االســ
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مــن ذلــك امللخَّــص، قــرَّرت اللجنــة أن تضــع،  ٩ويف الفقــرة  )٦٣(لألونســيترال وطرائــق عملــها.
نظمات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تتعـاون       وُتحدِّث عند االقتضاء، قائمةً بأمساء امل

ــة. واســتذكرت       ــَبق أن ُدعيــت حلضــور دورات اللجن ــل وَس ــذ أمــد طوي معهــا األونســيترال من
بتعـديل طريقـة عـرض املعلومـات املتعلقـة       )٦٤(أنَّ األمانـة قامـت، اسـتجابةً لطلبـها،     اللجنة أيضاً

كوميـة املـدعوَّة حلضـور دورات األونسـيترال     باملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احل    
وأفرقتــها العاملــة علــى اإلنترنــت وكيفيــة إبــالغ الــدول بتلــك املعلومــات، وقــد حظيــت تلــك   

  )٦٥(التعديالت برضا اللجنة.
، ٢٠١٤الســابعة واألربعــني املعقــودة عــام هتــا منــذ دور نــه،وأحاطــت اللجنــة علمــاً بأ  -٢٨٠

ــيفت  ــة إىل قائمـــ  أُضـ ــات التاليـ ــور دورات    املنظمـ ــدعوَّة حلضـ ــة املـ ــري احلكوميـ ــات غـ ة املنظمـ
ــة (    ــة للتجــارة اإللكتروني ــة الربازيلي مركــز التحكــيم   ؛)www.camara-e.netاألونســيترال: الغرف

حمكمــة التحكــيم التجــاري الــدويل التابعــة   ؛)www.camaralima.org.peبغرفــة ليمــا التجاريــة (
ــة (   ــناعة األوكرانيـ ــارة والصـ ــة التجـ ــة  ؛)www.ucci.org.ua/arb/icac/en/icac.htmlلغرفـ جمموعـ

). وطلبـت  nyiac.orgكز نيويـورك الـدويل للتحكـيم (   مر ؛)www.ifgroup.comالعوملة الدولية (
يف إطـار   للجنـة  دورات املقبلـة الـ ن ما ستقدِّمه من تقـارير شـفوية يف   ضمِّاللجنة إىل األمانة أن ُت

ــة اســتيفاء   موضــوع املنظمــات املــدعوَّة إىل حضــور دورات األونســيترال تعليقــاتٍ    علــى كيفي
  يف دعوة املنظمات غري احلكومية. عند البتِّ األمانةاملدعوَّة املعايري اليت تطبِّقها املنظمات 

نبَّـه، عمـالً بقـراري    ُتاملـدعوَّة  كما أحاطت اللجنة علمـاً بـأنَّ مجيـع الـدول واملنظمـات        -٢٨١
مـن كـال القـرارين)، إىل النظـام      ٨(وفق أحكـام الفقـرة    ٦٩/١١٥و ٦٨/١٠٦اجلمعية العامة 

لألونسيترال وطرائق عملـها عنـد دعوهتـا للمشـاركة يف دورات األونسـيترال، وذلـك        الداخلي
إىل صـفحة خمصَّصـة علـى املوقـع الشـبكي لألونسـيترال        بتضمني الدعوات املوجَّهة إليها إشارةً

الع بسهولة علـى وثـائق األونسـيترال الرمسيـة األساسـية املتعلقـة بنظامهـا        ميكن من خالهلا االطِّ
التنســيق والتعــاون يف جمــال (لالطــالع علــى مــداوالت اللجنــة بشــأن  رائــق عملــها.الــداخلي وط

  أعاله.) ٢١٩و ٢١٨، انظر الفقرتني املصاحل الضمانية
    

                                                         
 )، املرفق الثالث.A/65/17( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   )٦٣(

 .٢٩٨-٢٨٨)، الفقرات A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٦٤(

 .١٧٨-١٧٦)، الفقرات A/67/17( ١٧والستون، امللحق رقم الدورة السابعة املرجع نفسه،   )٦٥(
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      حضور األونسيترال اإلقليمي - رابع عشر
أنشـــطة مركـــز  ) عـــن A/CN.9/842ُعرِضـــت علـــى اللجنـــة مـــذكِّرة مـــن األمانـــة (       -٢٨٢

  .واحمليط اهلادئاألونسيترال اإلقليمي آلسيا 
مركـز األونسـيترال اإلقليمـي آلسـيا     قدَّمـه رئـيس   استمعت اللجنـة إىل تقريـر شـفوي    و  -٢٨٣

إىل التعاون الوثيق مع البلد املضيف للمركز اإلقليمي، وهو مجهوريـة  فيه أُشري ، واحمليط اهلادئ
ة مـؤمترات  كوريا، وباألخص مع وزارة العدل فيها، وذلك من خالل االشـتراك يف تنظـيم عـدَّ   

إقليمية ومبادرات بشأن املساعدة التقنية، مثل تنظيم مؤمتر األونسيترال الربيعـي آلسـيا واحملـيط    
بل ، ومــؤمتر دول آســيا واحملــيط اهلــادئ الثالــث بشــأن السُّــ ٢٠١٥اهلــادئ يف إنتشــيون يف عــام 

  البديلة لتسوية املنازعات.
ع به املركز اإلقليمي مـن أنشـطة   وأُعرب على وجه اخلصوص عن تأييد قوي ملا يضطل  -٢٨٤

األمـد البعيـد، مبـا يضـمن االتسـاق بـني القـوانني واالسـتقرار          يفخمتلفة هتدف إىل بناء القدرات 
االقتصــادي عمومــاً يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، بالتعــاون والتنســيق عــن كثــب مــع املؤسســات     

  الناشطة يف جمال إصالح قوانني التجارة يف املنطقة.
نشــاط املركــز اإلقليمــي وهنجــه املبتكــر يف العمــل يســامهان بــدور متزايــد    بــأنَّ وُســلِّم  -٢٨٥

األمهية يف تعزيز االتساق بني معايري القانون التجاري الدويل ومواءمتها مع مسـتجدات العصـر   
يف ظل أطر التكامل والتعاون على الصعيد االقتصادي، وقوبلت بالتشـجيع اجلهـود املبذولـة يف    

املنظمــات اإلقليميــة، وال ســيما اجلماعــة االقتصــادية التابعــة لرابطــة أمــم   اقســيهــذا الشــأن يف 
جنوب شرق آسيا، ورابطة التعاون االقتصادي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وجملـس التعـاون لـدول       

  قليمي.اخلليج العربية، ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإل
مركز اإلقليمـي، وأعربـت عـن تشـجيعها     أمهية الوالية املمنوحة لل دت اللجنة جمدَّداًوأكَّ  -٢٨٦

العـام،   ألنشـطة املركـز الواسـعة النطـاق، وال سـيما بـرامج التعلـيم والتواصـل        الراسخني وتأييدها 
  مشدِّدة على أمهية املركز املتنامية يف زيادة اإلسهامات اإلقليمية يف عمل األونسيترال.

ة يف منطقـة آســيا واحملـيط اهلــادئ،   وردا علـى اقتـراح بعقــد دورة ألحـد األفرقــة العاملـ      -٢٨٧
يف االعتبـار حالـة امليزانيـة     ةًخـذ آطُلب إىل األمانة أن جتري تقييماً إلمكانية عقد تلك الـدورة،  

  والتقليد املتَّبع منذ وقت طويل بعقد تلك الدورات يف فيينا ونيويورك.
احملـيط اهلـادئ مبناسـبة    وقوبل بالتأييد اقتراٌح بإقامة تظـاهرة احتفاليـة يف منطقـة آسـيا و      -٢٨٨

  الذكرى اخلمسني إلنشاء األونسيترال.
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وأعربــت اللجنــة عــن امتناهنــا ملــا قدَّمتــه مجهوريــة كوريــا مــن مســامهات ماليــة وعينيــة    -٢٨٩
  لعمل املركز اإلقليمي وألنشطته احملدَّدة، وكذلك ملسامهات سائر املتربعني.

الســتمرار يف دعــم عمــل املركــز وأعربــت حكومــة مجهوريــة كوريــا عــن اســتعدادها ل   -٢٩٠
. كمـا قُـدِّم يف هـذا السـياق     ٢٠١٧اإلقليمي، مع إمكانية متديـد مسـامهتها املاليـة ملـا بعـد عـام       

اقتراح يستصوب حتويل املركز اإلقليمي إىل مكتب إقليمي دائم من خالل مسـاعدات تقـدِّمها   
  دول املنطقة ورمبا من خالل امليزانية العادية لألمم املتحدة.

وأكَّدت اللجنة جمدَّداً، يف ضوء أمهية احلضور اإلقليمي يف التوعية بعمل األونسـيترال،    -٢٩١
وال سيما التشجيع على اعتمـاد نصوصـها وتفسـريها تفسـرياً موحَّـداً، ويف ظـل النجـاح الـذي         
 حققته أنشطة املركز اإلقليمي، أنَّه ينبغي بذل مزيد من اجلهود لتكرار منـوذج املركـز اإلقليمـي   
يف مناطق أخرى. وطُلب إىل األمانة أن تواصل مشاوراهتا حول إمكانيـة إنشـاء مراكـز إقليميـة     

  أخرى و/أو مراكز لبناء القدرات تابعة لألونسيترال.
 املتاحـــة ألمانـــةاحملـــدودة وبينمـــا أعـــرب يف هـــذا الصـــدد عـــن شـــواغل بشـــأن املـــوارد   -٢٩٢

ا، وهي موارد حمـدودة أصـالً، ُشـجِّع علـى     من أجل رصد األنشطة اإلقليمية ودعمه األونسيترال
اتباع هنج متوازن لضمان أن تزيد قيمة الفوائد الناجتة عن إنشاء أيِّ مراكز إقليميـة إضـافية علـى    

يف هـذا الشـأن، مـع التسـليم بـأنَّ       األونسـيترال  تكلفة متكبدة لقاء الوقت الذي ستنفقه أمانـة  أيِّ
  معايري األونسيترال بكفاءة على الصعيد العاملي. تلك املراكز مفيدة جلميع الدول ولتنفيذ

وأُبلغت اللجنة بعرض حمدَّد قُدِّم مـن أجـل إنشـاء مركـز إقليمـي تـابع لألونسـيترال يف          -٢٩٣
      كولومبيا، وقد حظي بتأييد من الدول.

 دور األونسيترال يف تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين  -عشر خامس

      والدويل
    دِّمةمق  - ألف  

بــدور األونســيترال يف تعزيــز ســيادة القــانون علــى  املتعلــقالبنــد  اســتذكرت اللجنــة أنَّ  -٢٩٤
يف جـدول أعماهلـا منـذ دورهتـا احلاديـة واألربعـني        الصعيدين الـوطين والـدويل ال يـزال مـدرجاً    

ة اجلمعيـة العامـة إىل اللجنـ   الـيت وجهتـها   لـدعوة  ل وذلـك اسـتجابةً   )٦٦(،٢٠٠٨املعقودة يف عام 
                                                         

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، لالطالع على قرار اللجنة بشأن إدراج هذا البند يف جدول أعماهلا، انظر   )٦٦(
 .١١٣-١١١)، اجلزء الثاين، الفقرات A/62/17( ١٧الدورة الثانية والستون، امللحق رقم 
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ــ ــز ســيادة      أن تضــمِّب ــة احلــايل يف تعزي ــى دور اللجن ــة تعليقــات عل ــة العام ن تقريرهــا إىل اجلمعي
ها دأبت، منذ تلـك الـدورة، علـى تضـمني تقاريرهـا      واستذكرت اللجنة كذلك أنَّ )٦٧(القانون.

ــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين       ــة العامــة تعليقــات علــى دورهــا يف تعزي الســنوية إىل اجلمعي
زاعـات. وأعربـت اللجنـة عـن      إعـادة اإلعمـار بعـد انتـهاء الـن      ات منهالدويل، يف سياقالوطين وا

أ مـن  ال يتجـزَّ  يكـون جـزءاً   تعزيـز سـيادة القـانون يف العالقـات التجاريـة ينبغـي أنْ       اقتناعها بأنَّ
املتحدة األعـم فيمـا يتعلـق بتعزيـز سـيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطين           جدول أعمال األمم

  )٦٩(.دت اجلمعية العامة هذا الرأيأيَّ وقد )٦٨(.والدويل
ه األمانـة عـن   تـ م، إىل تقريـر شـفوي قدَّ  الثامنـة واألربعـني  واستمعت اللجنة، يف دورهتا   -٢٩٥

ص ويـرد ملخَّـ   )٧٠(.واألربعني السابعةخذهتا اللجنة يف دورهتا تنفيذ القرارات ذات الصلة اليت اتَّ
  يف الباب باء أدناه. اتَّخذهتا اللجنة لذلك التقرير وللقرارات ذات الصلة اليت

بشــأن ســيادة القــانون علــى   ٦٩/١٢٣بقــرار اجلمعيــة العامــة علمــاً  وأحاطــت اللجنــة  -٢٩٦
ــرة       ــة يف الفق ــةُ العام ــذي دعــت اجلمعي ــدويل، ال ــوطين وال ــةَ إىل أن   ١٧الصــعيدين ال ــه اللجن من

يق على الـدور الـراهن الـذي تقـوم بـه      مة منها إىل اجلمعية العامة، التعلتواصل، يف التقارير املقدَّ
وقرَّرت اللجنة أن تركِّـز يف تعليقاهتـا املقدَّمـة إىل اجلمعيـة العامـة       يف جمال تعزيز سيادة القانون.

دور عمليـــات املعاهـــدات املتعـــدِّدة األطـــراف يف تعزيـــز ســـيادة القـــانون  يف هـــذا العـــام علـــى 
غت التعليقـات إثـر حلقـة نقـاش ُنظمـت      من ذلك القـرار. وصـي   ٢٠، وفقاً للفقرة والنهوض هبا

بشــأن هــذا املوضــوع مبشــاركة خــرباء مــدعوين. وتــرد يف البــاب جــيم أدنــاه تلــك التعليقــات    
  وملخَّص حللقة النقاش.  

                                                         
  ، ٦٥/٣٢؛ و٩، الفقرة ٦٤/١١٦؛ و٧، الفقرة ٦٣/١٢٨؛ و٣، الفقرة ٦٢/٧٠لعامة قرارات اجلمعية ا  )٦٧(

 .١٤، الفقرة ٦٨/١١٦؛ و١٤، الفقرة ٦٧/٩٧؛ و١٢الفقرة ، ٦٦/١٠٢؛ و١٠الفقرة 

)، Corr.1و A/63/17والتصويب ( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم   )٦٨(
؛ ٤١٩-٤١٣)، الفقرات A/64/17( ١٧الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه، ؛ و٣٨٦الفقرة 

؛ واملرجع ٣٣٦-٣١٣)، الفقرات A/65/17( ١٧الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم واملرجع نفسه، 
؛ واملرجع نفسه، ٣٢١-٢٩٩)، الفقرات A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، امللحق رقم نفسه، 
الدورة ؛ واملرجع نفسه، ٢٢٧-١٩٥)، الفقرات A/67/17( ١٧ورة السابعة والستون، امللحق رقم الد

؛ واملرجع نفسه، ٢٩١-٢٦٧)، الفقرات Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧الثامنة والستون، امللحق رقم 
 .٢٤٠-٢١٥)، الفقرات A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم 

، ٦٦/٩٤؛ و١٤-١٢، الفقرات ٦٥/٢١؛ و١٤، الفقرة ٦٤/١١١؛ و١١، الفقرة ٦٣/١٢٠قرارات ال  )٦٩(
 .١٢، الفقرة ٦٩/١١٥؛ و١٢، الفقرة ٦٨/١٠٦؛ و١٨-١٦، الفقرات ٦٧/٨٩؛ و١٧-١٥الفقرات 

 .٢٢٨ ة)، الفقرA/69/17( ١٧والستون، امللحق رقم  التاسعةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )٧٠(
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مـن ذلـك القـرار وبتقريـر األمـني العـام        ١٥و ١وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالفقرتني   -٢٩٧
A/68/213/Add.1عالقـات  ه أنه ينبغي استكشـاف سـبل إقامـة    ، الذي أعرب فيه عن رأي مفاد

األونسيترال يف تطوير الصالت اليت تربط بني سـيادة القـانون   بني اجلمعية العامة وتفاعلية أوثق 
والحظـت   وركائز األمم املتحدة الثالث وهي: السـالم واألمـن، وحقـوق اإلنسـان، والتنميـة.     

هبا األمانة سعياً إلدماج وجهـات نظـر    اللجنة صلتها بتلك املناقشة وأيدت اجلهود اليت تضطلع
  من ذلك القرار. ١٥األونسيترال يف امللخَّص التحليلي الذي سيعد وفقاً للفقرة 

    
 تنفيذ القرارات ذات الصلة اليت اختذهتا اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني - باء    

ل، بأنَّ اجلهود قـد ُبـذلت   أُفيد، بالنيابة عن رئيس الدورة السابعة واألربعني لألونسيترا  -٢٩٨
ــا بعــد عــام       ــة مل ــة خبطــة التنمي ــد يف املفاوضــات املتعلق ــة   ٢٠١٥لكــي جتسَّ ــة اخلتامي ويف الوثيق

 ١٦إىل  ١٣للمؤمتر الدويل الثالث لتمويـل التنميـة الـذي سـيعقد يف أديـس أبابـا يف الفتـرة مـن         
الـدويل مـن أجـل تنفيـذ      أمهيةُ وضع إطار منسَّـق وحمـدَّث للقـانون التجـاري     ٢٠١٥متوز/يوليه 

. واقُتـرِح تضـمني الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر متويـل التنميـة فقـرةً         ٢٠١٥خطة التنميـة ملـا بعـد عـام     
تسلِّم بأمهية العمل الذي تضطلع به األونسيترال يف سياق متويل التنمية، وحظـي هـذا االقتـراح    

ها يف أن يؤخــذ بــه يف بتأييــد عــدد مــن الــدول. ورحَّبــت اللجنــة بــاالقتراح وأعربــت عــن أملــ   
  الوثيقة اخلتامية النهائية.

والحظت اللجنـة مـا طـرأ منـذ دورهتـا السـابعة واألربعـني مـن تطـورات علـى جـدول              -٢٩٩
أعمال األمم املتحدة فيما يتعلق بسيادة القانون، وخاصة إدمـاج سـيادة القـانون باعتبارهـا مـن      

، وأمهيـة عمـل األونسـيترال    ٢٠١٥د عـام  الغايات املـراد التوصـل إليهـا يف خطـة التنميـة ملـا بعـ       
، والعمــل ٢٠١٥بالنســبة لعــدد مــن الغايــات املتوخــاة األخــرى يف خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   

ــيت ســُتعتَمد يف         ــا ال ــة املســتدامة وغاياهت ــيت ســتالزم أهــداف التنمي اجلــاري بشــأن املؤشــرات ال
  .٢٠١٥أيلول/سبتمرب 

هي هـان  -شونغهتا السابعة واألربعني، السيد وأعربت اللجنة عن تقديرها لرئيس دور  -٣٠٠
، على ما بذله من جهـد كـبري لزيـادة الـوعي بعمـل األونسـيترال يف منظومـة        (مجهورية كوريا)

األمــم املتحــدة وإلثــارة مســائل مواءمــة وحتــديث قــانون التجــارة الدوليــة يف ســياق املناقشــات   
يـة. وطلبـت اللجنـة إىل الـدول األعضـاء      وبتمويل التنم ٢٠١٥املتعلقة خبطة التنمية ملا بعد عام 

فيها وإىل مكتب دورهتا احلالية وأمانتـها اختـاذ التـدابري املناسـبة للتكفُّـل باالحتفـاظ بـالتطورات        
اإلجيابية املتعلقة باألونسيترال وتعزيزها عند اإلمكان يف املراحل التالية مـن املفاوضـات املتعلقـة    

اعتمـاد هـذه اخلطـة وتنفيـذها، وال سـيما يف الـوثيقتني       ولـدى   ٢٠١٥خبطة التنمية ملا بعد عـام  
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ــا ومــؤمتر قمــة عــام     ــاميتني ملــؤمتر أديــس أباب ويف املؤشــرات الــيت ســتالزم أهــداف    ٢٠١٥اخلت
  وغايات التنمية املستدامة.

سبل التآزر ومد جسـور  واستذكرت اللجنة أهنا دعت أمانتها إىل مواصلة استكشاف   -٣٠١
ــد    ــدول ل ــود ال ــع وف ــة    التواصــل م ــم املتحــدة بغي ــات األم ــها ى خمتلــف هيئ ــادة معرفت بعمــل  زي

وأُعــرِب عــن التأييــد  )٧١(أمهيتــها يف جمــاالت العمــل األخــرى يف األمــم املتحــدة.باألونســيترال و
لبذل جهود للتواصل مع شىت اهليئـات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة الـيت تعمـل علـى الصـعيد          

يــذ إصــالحات قانونيــة حمليــة، يف جمــال تعزيــز ســيادة   القطــري ولــديها واليــة للمســاعدة يف تنف 
القانون أو التنمية أو سياقات أخرى، لكي تدمج يف أعماهلا على النحو املناسـب تعزيـز سـيادة    

  القانون يف العالقات التجارية بصفة عامة ومعايري األونسيترال بصفة خاصة.  
    

    مةمة إىل اجلمعية العاتعليقات األونسيترال املقدَّ  - جيم  
دة األطراف املتعدِّاألونسيترال ملخَّص حلقة النقاش حول دور عمليات معاهدات   -١  

    تعزيز سيادة القانون والنهوض هبا يف
ــة   أشــار متكلِّ  -٣٠٢ ــة العام ــرار اجلمعي ــذي  ٦٧/١مــون إىل ق ــرَّال ــدور األونســيترال   أُق ــه ب في

ورأوا أنـه ينبغـي بـذل مزيـد مـن      والقانون التجاري الدويل يف سياقي سـيادة القـانون والتنميـة.    
يادة القـانون باعتبارهـا تشـمل    سل إىل فهم أنشطة األمم املتحدة يف جمال اجلهد من أجل التوصُّ

  أيضاً تعزيز العالقات التجارية القائمة على قواعد.
مون أنَّه ينبغي أيضـاً القيـام مبزيـد مـن العمـل مـن أجـل تنميـة الـوعي علـى           متكلِّ ىورأ  -٣٠٣

مــة األمــم املتحــدة بشــأن أمهيــة عمــل األونســيترال يف تنفيــذ خطــة التنميــة الدوليــة. نطــاق منظو
ش نـاقَ وذكروا، على وجه اخلصوص، أنَّه ينبغي أال تغفل جوانب تيسـري التجـارة الدوليـة الـيت تُ    

العقبـات القانونيـة    تقليـل على نطاق منظومة األمم املتحدة وخارجها عـن احلاجـة إىل إزالـة أو    
لتجـارة الدوليـة. وينبغـي أن توجَّـه أنشـطة التوعيـة إىل مجيـع هيئـات األمـم املتحـدة           أمام تدفق ا

  صة.ذات الصلة بعمل األونسيترال، مبا فيها الوكاالت املتخصِّ
دة األطـراف يف تعزيـز سـيادة    املتعـدِّ األونسـيترال  وفيما يتعلق بدور عمليات معاهدات   -٣٠٤

عمليــة إعــداد  اســتهاللن علــى مــا يلــي: (أ) واملــدعومــون ز املتكلِّالقــانون والنــهوض هبــا، ركَّــ
عاهدات؛ (ج) تنفيذ املعاهـدات. وناقشـوا الصـالت بـني هـذه      املعاهدات؛ (ب) عملية وضع امل

                                                         
 .٢٨٤ ة، الفقرنفسهاملرجع   )٧١(
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املراحل الثالث من عمليات املعاهدات املتعدِّدة األطراف وتأثري كل منـها علـى حـدة وكـذلك     
بول مــن الــدول واملســتعملني النــهائيني     تأثريهــا جمتمعــةً علــى نوعيــة املعاهــدة، وتلقيهــا بــالق      

  املقصودين، وتعزيز سيادة القانون يف العالقات التجارية.
ــزعلــى ضــرورة  وُشــدِّد  -٣٠٥ ــع     تعزي ــع أصــحاب املصــلحة املعنــيني يف مجي التنســيق مــع مجي

دة األطـراف لتفـادي االزدواجيـة وتضـارب النتـائج وضـياع       مراحل عمليـات املعاهـدات املتعـدِّ   
دِّمت اقتراحـات مـن أجـل زيـادة التعـاون      بسيادة القانون من خالل العملية. وقُ فرص النهوض

  والتنسيق، ال سيما مع اهليئات اإلقليمية.
سـم بـه القـانون التجـاري الـدويل (أي      شري إىل الطابع الـتقين غـري السياسـي الـذي يتَّ    وأُ  -٣٠٦

ص يف مقابـل العالقـات   يـنظم العالقـات التجاريـة بـني أطـراف مـن القطـاع اخلـا        الـذي  قانون ال
باعتبــاره مــن العوامــل الــيت تيسِّــر أنشــطة األونســيترال يف جمــال وضــع     ،التجاريــة بــني الــدول) 

 ينبغي التشجيع على عدم ربـط عمليـات وضـع معاهـدات األونسـيترال ربطـاً      وقيل إنه املعايري. 
األخـرية   العمليـات  هـذه  ألنَّ ،األطـراف  ةداملتعـدِّ  ةالتجاريـ  اتاالتفاقـ عمليات أوثق من الالزم ب

سياسـية ال عالقـة هلـا بتقيـيم آثـار املعـايري قيـد اإلعـداد مـن           حلـول توفيقيـة  مـا تـؤدي إىل    كثرياً
  حيث اجلوانب االقتصادية واملمارسة التعاقدية.

ــُت  -٣٠٧ خمتلفـــة مـــن معاهـــدات األمـــم املتحـــدة انبثقـــت عـــن عمـــل         أنواعـــاً ر أنَّذِكواسـ
األمــم مواءمــة نظــم قانونيــة قائمــة (مثــل اتفاقيــة  اهــدات بعــض املعحقَّقــت فقــد األونســيترال. 

تفــاق علــى قواعــد مســتندة إىل نتــائج إىل االمعاهــدات أخــرى  أفضــتلبيــع) يف حــني املتحــدة ل
اقتصادية (مثل اتفاقية إحالـة املسـتحقات). وبعـض صـكوك األونسـيترال جتمـع بـني العنصـرين         

هج القائمـة علـى   بشـأن بعـض اجلوانـب، والـنُّ     ،املوضوعةأي املواءمة بني النظم القانونية  - معاً
ــائج االقتصــادية  ــات القضــائية      ،النت ــن الوالي ــل م ــدد قلي ــيت ال تســود إال يف ع بشــأن بعــض   ،ال

  األخرى.  اجلوانب
على ما حتدثه مجيع املعاهدات مـن أثـر إجيـايب علـى االقتصـاد وسـيادة القـانون،         ُشدِّدو  -٣٠٨

ل بتقــدمي إعالنــات ولألطــراف مــن القطــاع اخلــاص  ذلــك املعاهــدات الــيت تســمح للــدو مبــا يف 
مـن خـالل   حـىت  ر أنـه ميكـن ضـمان الـيقني وإمكانيـة التنبـؤ       كِـ باخلروج عـن بعـض بنودهـا. وذُ   

 نطـاق التعـديل مـن خـالل اإلعـالن معـروف سـلفاً        املعاهدات اليت تسمح بتقدمي إعالنـات ألنَّ 
ن اسـتقاللية األطـراف، رغـم أهنـا قـد      بشـأ  ن أحكاماًلألطراف التجارية. فاملعاهدات اليت تتضمَّ

"املمارسـات الفضـلى"، ممـا يـؤدي      قواعـد نة، تتيح مع ذلك تعزيـز  ال تنطبق على معامالت معيَّ
  تنظيمية ال لزوم هلا. لوائحب وضع إىل جتنُّ
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، أثنـاء  عملية وضع معاهدة من معاهـدات األونسـيترال   استهالل مناقشة ويف سياق  -٣٠٩
د علــى أمهيــة القيــام يف الوقــت املناســب باختيــار دِّمــن مناقشــات، ُشــهــا الومــا ت النقــاشحلقــة 

معاهدة. ونوقشـت الوسـائل الكفيلـة بتحقيـق ذلـك،      وضع املوضوع الصاحل للتنظيم عن طريق 
مــن خــالل توثيــق التعــاون مــع املصــارف اإلمنائيــة وغريهــا مــن وكــاالت املســاعدة   وخصوصــاً

 بصـفة خاصـة  لِّط الضـوء  ملنظور اإلمنائي األفريقـي، سُـ  اإلمنائية ودوائر األعمال التجارية. ومن ا
على اجملاالت التاليـة الـيت ميكـن أن تضـطلع فيهـا األونسـيترال بأعمـال: تنظـيم شـركات النقـل           

ونقـــل  ،ومـــنح حقـــوق االمتيـــاز ،وإعســـار األشـــخاص الطبيعـــيني ،وإنفـــاذ األحكـــام ،العـــابر
لِّط الضـوء أيضـاً علـى    وارد الطبيعيـة. وسُـ  واسـتغالل املـ   ،وعقود التوزيع والوكالة ،التكنولوجيا

ضرورة مواصلة جهود املواءمة يف اجملاالت اليت عاجلتها األونسيترال بالفعل أو اليت هـي بصـدد   
االشتراء العمومي، وعقـود اإلنشـاءات، ومشـاريع البنيـة التحتيـة، واملـدفوعات       أي  – معاجلتها

  الدولية، والتجارة اإللكترونية.
االختيار بني معاهدة وأنـواع أخـرى    دة، أنَّمون، مستشهدين بأمثلة حمدَّوالحظ متكلِّ  -٣١٠

وميكـن إجـراء    واضـحاً  اختيـاراً  من الصكوك (قانون منوذجي أو دليل تشريعي) ال يكون دائماً
حتديد املسـتفيدين الرئيسـيني    االختيار النهائي عندما يكون املعيار قيد اإلعداد بالفعل. وقيل إنَّ

أمـر ضـروري مـن أجـل ضـمان اتبـاع النـهج الصـحيح عنـد           جـدا يف مرحلـة مبكـرة   من املعيار 
د على تأثري هذه املرحلة األوىل من عملية إعـداد املعاهـدات علـى    كِّالتنظيمية. وأُ اللوائحوضع 

مآل املعاهدة يف املستقبل. وهناك أمثلة من املمارسات املتبعة يف األونسيترال تثبـت فعاليـة هنـج    
 امللزم" يف املراحل األوىل مـن املواءمـة: فبفضـل انتشـار اسـتخدام معـايري "القـانون        "القانون غري

 أكثـر واقعيـة وأصـبح    غري امللزم" أصبح حتقيق قدر أكـرب مـن التوحيـد عـن طريـق معاهـدة أمـراً       
  املعاهدات اليت يتم وضعها يف هناية األمر أيسر. تنفيذ
مـــون أســاليب عمـــل  اقش متكلِّ، نــ عمليـــات وضــع املعاهـــدات  مناقشــة  ويف ســياق   -٣١١

شمول والعالنية والتوفيـق بـني خمتلـف وجهـات نظـر األطـراف       حتقيق الاألونسيترال اهلادفة إىل 
إذ جتمــع بــني خــرباء مــن احلكومــات والقطــاع  ،األونســيترال ر أنَّ. وذُِكــهاومصــاحل املتفاوضــة

وهـذا احلـوار لـيس    الثقافـات واملصـاحل.   األمـم و ز احلـوار بـني   اخلاص ومؤسسـات أخـرى، تعـزِّ   
بــالنظر إىل االختالفـات يف التنظــيم الــداخلي ملســائل القـانون اخلــاص الــيت تتناوهلــا    دائمــاً سـهالً 

األونسيترال، والتقاليد القانونية ومستوى تنمية البلـدان؛ ولـذلك فـإن احللـول املسـتنبطة تكـون       
  .توفيقيةً  حبكم الضرورة حلوالً

 م يف األونسـيترال علـى أنـه "األغلبيـة الراجحـة رجحانـاً      ر توافق اآلراء الـذي ُيفهـ  وذُِك  -٣١٢
إىل هـذه األغلبيـة، والـدور الفعـال الـذي تؤديـه املنظمـات غـري          لوصُّـ ت"، وممارسـات ال ملحوظاً
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عمليـات وضـع معـايري األونسـيترال عـن       متيِّـز احلكومية املدعوة يف املفاوضات باعتبارها مسـات  
ى املعـايري. ويتجلَّـ  تلك ملتحدة األخرى، وتسهم يف نوعية العمليات اليت تقوم هبا هيئات األمم ا

االعتراف بفعالية عمليات وضـع معاهـدات األونسـيترال يف املمارسـة الراسـخة داخـل اجلمعيـة        
مـن إحالتـها    األونسـيترال بتوافـق اآلراء بـدالً    تعـدُّها العامة واملتمثلة يف اعتمـاد االتفاقيـات الـيت    

  يغتها النهائية واعتمادها.إىل مؤمترات دبلوماسية لوضع ص
 اسـتهالل نوعيـة عمليـات    مـون إىل أنَّ ، أشار متكلِّتنفيذ املعاهدات مناقشة ويف سياق  -٣١٣

يعـزى  وإعداد املعاهدات ونوعية املعاهدة نفسها ال تضمنان اعتماد اجملتمع الدويل للمعاهـدة. و 
ــها أنَّ   ــول املطروحــة يف املعاهــدة تصــب   ذلــك ألســباب خمتلفــة، من ــة أو تتعــارض مــع  احلل ح بالي

 صـحيحاً  القـدرة علـى تنفيـذ املعاهـدة تنفيـذاً      التزامات التكامل االقتصـادي اإلقليمـي. كمـا أنَّ   
  .يلزم من مؤسسات وإجراءات وكادر فين) تطرح مشكلة للعديد من البلدان  (وجود ما

 واسـع  غري الرمسية لتنفيذ املعاهدة تنتشر علـى نطـاق   السبلومن ناحية أخرى، أخذت   -٣١٤
: فأحكــام املعاهــدات تســتخدمها األطــراف التجاريــة كبنــود تعاقديــة أو تــدرجها خمتلــف أيضــاً

" قانونيـة غـري ملزمـة   صـكوك  "املسـاعدة يف جمـال إصـالح القـوانني يف     أو هيئات وضع القواعد 
ــا          ــة أخــرى جلــأت فيه ــة أمثل ــة). ومث ــائق التوجيهي ــة أو الوث ــة اإلقليمي ــوانني النموذجي ــل الق (مث

تنظيمية وطنية مناسـبة تتنـاول املسـائل املشـمولة باملعاهـدة، إىل تطبيـق        لوائحم، يف غياب احملاك
املعاهــدة فعملــت بــذلك علــى حتســني ظــروف التجــارة يف إقلــيم الدولــة. وهنــاك أمثلــة أخــرى  

ا إىل ا أو جزئيـ أثرت فيها املعاهدة على املعـايري النموذجيـة علـى الصـعيد اإلقليمـي وُنقلـت كليـ       
  .الوطنية من خالل صك مواءمة إقليمي النظم
دين للمعاهدات من أجـل  ل إىل التفسري والتطبيق املوحَّد متكلمون على أمهية التوصُّوأكَّ  -٣١٥

إذ أهنـا تسـاعد   والُنبـذ  "كـالوت"  نظـام  شري يف هذا الصدد إىل أمهية دور فعاالً. وأُ تنفيذها تنفيذاً
مــع إيــالء االعتبــار الواجــب لطابعهــا حنـو مســتقل   علــىعلــى تفســري معــايري األونســيترال احملـاكم  

فقد تكون الُنُهج الوطنية غري كافية، ال سيما يف البلـدان الـيت    .ج الوطنيةُهالدويل وجتنب تأثري الُن
جِّعت أمانة األونسيترال تفتقر إىل السوابق القضائية الراسخة بشأن مسائل القانون التجاري. وُش

وأُعـرب   ،دين ملعـايري األونسـيترال  عزيـز التفسـري والتطبيـق املوحَّـ    على مواصلة جهودها من أجل ت
  اجلهود. مه خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة هلذهعن الترحيب بالدعم الذي تقدِّ

وِّه بــاجلهود املتواصــلة الــيت تبــذهلا أمانــة األونســيترال مــن أجــل وباإلضــافة إىل ذلــك، ُنــ  -٣١٦
التجاريـة علـى الـرغم مـن حمدوديـة       هاال إصـالح قوانينـ  تقدمي املساعدة التقنية إىل الـدول يف جمـ  

بغيـة توسـيع   احملـتملني  دِّد على ضرورة التواصـل مـع طائفـة واسـعة مـن الشـركاء       مواردها. وُش
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عاجلــة مســألة نقــص املــوارد. ونوقشــت مســألة  مبيف الوقــت نفســه القيــام هــذا العمــل، ونطــاق 
ورصـد وتنفيـذ معاهـدات األونسـيترال     استحسان إنشاء هيئة دولية خمصَّصـة لتـرويج واشـتراع    

كـل هـذه اجلهـود ال ميكـن      وخمتلف السـبل الكفيلـة بتوطيـدها وضـمان اسـتمراريتها. وقيـل إنَّ      
ط الذي تضطلع به الـدول واملنظمـات احلكوميـة    يبأي حال من األحوال أن تقوض الدور النش

ــت     ــيترال واشـــ ــدات األونســـ ــرويج معاهـــ ــة يف تـــ ــري احلكوميـــ ــات غـــ ــة واملنظمـــ راعها الدوليـــ
  وتنفيذها.  ورصدها
دة للقـانون التجـاري الـدويل قـد نوقشـت      نة موحَّـ فكرة وضع مدوَّ أنَّ اًر أخريذِكواسُت  -٣١٧

عـرب عـن شـكوك بشـأن زوال الشـواغل الـيت       يف السـنوات األوىل مـن تـاريخ األونسـيترال. وأُ    
ُيسـتبعد أن تـدعو   مل نة. غري أنه أدت إىل التخلي آنذاك عن فكرة إعداد األونسيترال هلذه املدوَّ

ا يف ميدان القـانون التجـاري   احلاجة يف وقت ما يف املستقبل إىل دمج مجيع املعايري املقبولة دولي
األونسـيترال   الدويل من أجل ضمان الترابط واالتساق فيما بينها على الوجـه الصـحيح، ولعـلَّ   

قــوم علــى ســبيل املثــال تنظــر يف اختــاذ بعــض اخلطــوات األوليــة حنــو بلــوغ تلــك الغايــة، كــأن ت 
  نة يف املستقبل.لوضع مدوَّ بإعداد مذكرة مفاهيمية متهيداً

    
    تعليقات اللجنة  -٢  

بيانـاهتم تـدعم    نَّأعربت اللجنة عن تقديرها للمتناظرين على كلماهتم، وأشـارت إىل أ   -٣١٨
العالقــات  تعزيــز ســيادة القــانون يف  نَّاالقتنــاع الــذي أعربــت عنــه اجلمعيــة العامــة واللجنــة بــأ  

لتعزيـز   التجارية ينبغي أن يكون جزًءا ال يتجزأ من جدول أعمال األمم املتحدة األوسع نطاقـاً 
  سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل.

وأشـارت اللجنـة، يف السـياق اخلـاص بــدور عمليـات معاهـداهتا املتعـددة األطــراف يف          -٣١٩
اليتها املتمثلة يف العمل على تعزيـز التنسـيق والتوحيـد    هبا، إىل و والنهوضتعزيز سيادة القانون 

التدرجييني لقانون التجارة الدولية، وال سيما فيما يتعلق مبا يلي: (أ) إعـداد االتفاقيـات الدوليـة    
يف ميدان قانون التجـارة الدوليـة، (ب) التشـجيع علـى تـدوين الشـروط واألحكـام واألعـراف         

وليـة وزيـادة قبوهلـا، بالتعـاون، عنـد االقتضـاء، مـع املنظمـات         واملمارسات املتعلقة بالتجارة الد
التـرويج   األخرى العاملة يف هذا امليدان، (ج) التشجيع على توسيع نطاق املشـاركة فيهـا، (د)  

  للسبل والوسائل الكفيلة بضمان تفسريها وتطبيقها على حنو موحَّد.
مــن خــالل عملــها اعتمــدهتا  وأشــارت اللجنــة إىل أنَّ معظــم املعاهــدات الــيت ُوضــعت   -٣٢٠

عمليات وضع املعايري يف األونسـيترال، إذ تتسـم بشـموهلا وشـفافيتها      أنَّاجلمعية العامة. وذُكر 
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واستنادها إىل توافق اآلراء، تدعم قيمـة األونسـيترال وأمهيتـها باعتبارهـا هيئـة مكرَّسـة لتنسـيق        
  الصعيد الدويل.لقبول عملها على  وتروِّجوتوحيد قانون التجارة الدولية، 

اهلامـة الـيت يتسـم هبـا ميـدان عملـها، وهـي:         السـمات مـن   وقد استبانت اللجنـة عـدداً    -٣٢١
ــة (ألنَّ  (أ) ــة (ألنَّ املمارســات   ؛األطــراف هــي القاعــدة العامــة)   اســتقالليةاملرون (ب) الدينامي

تــأثري الــنُّظم (ج) ؛ ديــاد احلاجــة إىل تعــديل تنظيمهــا)يواكبــه از ســريعاًتطــوراً التجاريــة تتطــور 
). وتفسِّــر هــذه املالمــح النــهج املــدروس  lex mercatoriaالقانونيــة املختلفــة وقــانون التجــارة ( 

ــايري، وأســاليب        ــد الشــروع يف أيِّ نشــاط مــن أنشــطة وضــع املع ــه األونســيترال عن ــذي تتبع ال
ايـدة.  الصياغة اليت ترمي إىل التوفيق بني مصاحل خمتلف أصـحاب املصـلحة بطريقـة متوازنـة وحم    

وعلى سبيل املثال، إذا تعذَّر حتقيق درجة عالية من التوحيد أو اسُتحِسن توخِّي قـدر أكـرب مـن    
للموضـوع قيـد النظـر، ُيسـتخدم أسـلوب مواءمـٍة آخـر غـري وضـع           املرونة وكان ذلـك مالئمـاً  

  املعاهدات، مثل وضع قانون منوذجي أو دليل تشريعي.
ها الثمـاين واألربعـني، عشـر معاهـدات متعـددة      وقد صاغت اللجنة، طوال سنوات عملـ   -٣٢٢

منـــها حيـــز النفـــاذ. ويتـــراوح عـــدد الـــدول األطـــراف يف اتفاقيـــات   مخـــساألطـــراف، دخلـــت 
األمـم  األونسيترال اليت دخلت حيز النفاذ بني ست دول وأربع وثالثني دولـة، فيمـا عـدا اتفاقيـة     

مثـانني دولـة. وأحـدث املعاهـدات الـيت      و اًثـ لبيع اليت يبلغ عدد الـدول األطـراف فيهـا ثال   املتحدة ل
 كـانون األول/  ١٠بشأن الشفافية، الـيت اعُتمـدت يف    موريشيوسأعدَّهتا األونسيترال هي اتفاقية 

، والــيت تتــيح إمكانيــة تطبيــق قواعــد األونســيترال بشــأن الشــفافية بــأثر رجعــي.  ٢٠١٤ديســمرب 
ــة بــ    ــدول واألطــراف  وتســعى معاهــدات األونســيترال وســائر صــكوكها إىل املوازن ني مصــاحل ال

وباإلضافة إىل ذلك، فقد وضعت األونسيترال العديد من القوانني النموذجية والقواعد  التجارية.
  واألدلة اليت أرست املعايري الدولية للممارسات املتَّبعة يف اجملاالت اليت تتناوهلا.

، الـيت يبلـغ عـدد الـدول     يـورك القيِّم على اتفاقية نيو ها هي أيضاًنَّوأشارت اللجنة إىل أ  -٣٢٣
عليهـا   متفـقٍ دولة حىت اليوم. وتتضمن االتفاقية جمموعة معايري وإجراءات  ١٥٦األطراف فيها 

ــدول           ــع ال ــاكم مجي ــا يف حم ــيم وجيــري إنفاذه ــرارات التحك ــات وق ــا باتفاق ــن خالهل ــرف م ُيعت
اري الدويل. ومـن  األطراف، األمر الذي يضفي اليقني وإمكانية التنبؤ على نظام التحكيم التج

 اًسـهام إخالل جعل نظام التحكيم التجاري عاملي النطاق يف جوهره، تسـهم اتفاقيـة نيويـورك    
يف تعزيز ُسبل اللجوء إىل القضـاء يف تسـوية املنازعـات التجاريـة والنـهوض بتلـك السُّـبل         اًكبري

ة فعاليـة تنفيـذ   (فالوصول إىل العدالة عنصر هام آخر من عناصر سيادة القانون). وترصد اللجن
أنَّ اجلمعيـة العامـة   واسـتذكرت اللجنـة   تلك االتفاقية وتعمل علـى توحيـد تفسـريها وتنفيـذها.     

، مبــا يف ذلــك اعتمــاد    نيويــورك  اتفاقيــة باملتعلقــة  األونســيترال نوَّهــت مــع التقــدير مبشــاريع    
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أحكــام بشــأن تفســري بعــض  توصــيةً ٢٠٠٦األونســيترال يف دورهتــا التاســعة والــثالثني يف عــام 
  )٧٢(وإعداد دليل أمانة األونسيترال بشأن اتفاقية نيويورك.اتفاقية نيويورك 

ــةولفتــت   -٣٢٤ ــة وتتطلــب     اللجن ــة العامــة إىل مســائل تتصــل بعملياهتــا التعاهدي نظــر اجلمعي
  ، وهي:هبا االهتمام
احلاجة إىل زيادة مشاركة مجيع البلدان يف أعمال وضع القواعد الـيت تضـطلع     (أ)  

ونسيترال، بغية التشجيع على قبول نواتج تلك األعمـال. وينبغـي تعزيـز القـدرات احملليـة      األ اهب
يف الدول، على اختالف مناطقها اجلغرافية ونظمها القانونية ومسـتويات تنميتـها، مبـا يف ذلـك     
أقل البلـدان منـوا والبلـدان اجلزريـة الصـغرية الناميـة، مـن أجـل املشـاركة الكاملـة يف املناقشـات            

املفاوضات يف إطار األونسيترال. وُتسـهم زيـادة املشـاركة فيمـا تضـطلع بـه األونسـيترال مـن         و
أعمــال يف جمــال وضــع القواعــد يف بنــاء تلــك القــدرات ويف بنــاء القــدرات احملليــة علــى إجــراء   

  إصالحات سليمة للقوانني التجارية؛
ع القواعـد يف  احلاجة إىل زيادة تطوير آليات التنسيق بـني خمتلـف هيئـات وضـ      (ب)  

ــات        ــدويل واإلقليمــي. وُيرحَّــب بإنشــاء آلي ــى الصــعيدين ال ــة عل ــانون التجــارة الدولي ــدان ق مي
يف هـذا   وُشـدِّد لتحقيق تنسـيق أوثـق، وال سـيما مـع منظمـات التكامـل االقتصـادي اإلقليميـة.         

لـذي  السياق على الدور الذي يضطلع به مركز األونسيترال اإلقليمي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ وا   
  ميكن أن تؤديه مكاتب األونسيترال اإلقليمية األخرى احملتمل إنشاؤها؛

احلاجـة إىل زيـادة متثيــل الرابطـات املهنيــة ومؤسسـات التحكــيم، وغريهـا مــن        (ج)  
املستعملني النهائيني من املناطق وجمموعـات البلـدان الناقصـة التمثيـل، يف أعمـال األونسـيترال.       

ي معايري األونسيترال النهائيني املستهَدفني ذات أمهيـة يف حتديـد   فقد اعُتربت مسامهات مستعمل
  برنامج عمل األونسيترال ويف وضع معايري األونسيترال والترويج هلا ورصد فعاليتها؛

  احلاجة إىل زيادة مشاركة الدول يف وضع املعاهدات وتنفيذها وتطبيقها.  (د)  
    
إلبرام اتفاقية األمم املتحدة السنوية اخلامسة والثالثون  الذكرى  - سادس عشر

    )١٩٨٠بشأن عقود البيع الدويل للبضائع (فيينا، 
االجتاهـات الراهنـة يف ميـدان قـانون     عنواهنـا "  األمانـة مـذكِّرة مـن   اللجنة  ُعرِضت على  -٣٢٥

يف دورهتــا السادســة ). واســتذكرت اللجنــة أهنــا طلبــت  A/CN.9/849" (البيــع الــدويل للبضــائع
                                                         

 .٥، الفقرة ٦٩/١١٥، و٢، الفقرة ٦١/٣٣قرارا اجلمعية العامة   )٧٢(
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ــني ــود واألربع ــام املعق ــة ٢٠١٣ة يف ع ــيم    إىل األمان ــيط لتنظ ــدأ يف التخط ــدوةأن تب ــاالً  ن احتف
بالذكرى اخلامسة والثالثني إلبـرام اتفاقيـة األمـم املتحـدة للبيـع ُتعقـد يف تـاريخ الحـق النعقـاد          

علـى هـذا الطلـب، الـذي كررتـه اللجنـة يف دورهتـا         وبنـاءً  )٧٣(.للجنة دورة السابعة واألربعنيال
نظَّمت األمانة حلقة نقاش شـارك فيهـا خـرباء متخصصـون يف القـوانني       )٧٤(،السابعة واألربعني

ر)، والســيد كينــتني لــو، يسِّــاملُاملنظمــة للبيــع الــدويل للبضــائع، وهــم: الســيد يــانوس مــارتوين ( 
والسـيد   ارَّا،كنـا اليزابـت فيالتـا فيسْـ    آنيس دي مورا راموس، والسـيدة  جوالسيد روي مانويل 

الفقـرات  يف  موهامـوجز للعـروض اإليضـاحية الـيت قـدَّ      ملخص ويرد). ظروناملتناليمينغ وانغ (
  أدناه. ٣٣٢إىل  ٣٢٦
مبناسـبة الـذكرى اخلامسـة     ٢٠٠٥كان قـد ُعقـد يف فيينـا يف عـام      اًشري إىل أنَّ مؤمترأُو  -٣٢٦

ــيم التقــدُّم احملــرز يف التــرويج هلــا       ــة األمــم املتحــدة للبيــع مــن أجــل تقي ــرام اتفاقي والعشــرين إلب
ــوحظ أنَّ  ــذها. ول ــدة علــى مــدار العقــد      وتنفي ــا جدي ــة ظلــت جتتــذب دوال أطراف هــذه االتفاقي

املاضي، ومع هذا، ُرئي أنه قد يكون مـن املستصـوب العمـل علـى زيـادة وتـرية تبنيهـا. وعلـى         
يف إعالء مبدأ حريـة التعاقـد،    اتفاقية األمم املتحدة للبيع د على أمهية إسهامدِّاملستوى العام، ُش

  الركيزة األساسية اليت تنهض عليها. وهو
وأُشري كذلك إىل ظهور اجتاه يف السنوات األخرية صـوب إعـادة النظـر يف اإلعالنـات       -٣٢٧

هنغاريــا توشــك علــى ســحب   الصــادرة بشــأن االتفاقيــة وســحبها. وأُعلــن يف هــذا الصــدد أنَّ  
ــذين اإلعالنــني ــة األمــم   مكانــت قــد أصــدرهت  الل ــع،  ا عقــب التصــديق علــى اتفاقي املتحــدة للبي

ــة هبــذه اخلطــوة. وأُ   ــات ســوف يبسِّــ  هــذه ســحب  وضــح أنَّورحبــت اللجن ــق اإلعالن ط تطبي
اشـتراط الشـكل الكتـايب بالنسـبة لعقـود البيـع الـدويل         ر التجارة عرب احلدود وأنَّاالتفاقية وييسِّ

بـديت اعتبـارات مماثلـة بشـأن سـحب الصـني       للبضائع هو شكل موروث من تراث املاضي. وأُ
األمـم   سـحبه جعـل اتفاقيـة    ، حيـث ُرئـي أنَّ  ٢٠١٣عالهنا اخلـاص بالشـكل الكتـايب يف عـام     إل

  .تتماشى مع مبدأ حرية الشكل املعتمد بالفعل يف القانون الوطين املتحدة للبيع
عند إعداد املعاهدات وسـائر النصـوص املتعلقـة بقـوانني البيـع       ُقواسُتصوِب بشدة التنسي  -٣٢٨

ضروري أيضاً عند التـرويج العتمـاد    أنَّ التنسيق ن العاملي واإلقليمي، وُرئيالدويل على الصعيدي
تلك النصوص وتفسريها تفسرياً موحداً. ومن بني النصوص املعنية يف هذا الشـأن الصـكوك الـيت    

                                                         
)، Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم   )٧٣(

 .٣١٥الفقرة 

 (أ). ٢٥٥)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم  املرجع نفسه،  )٧٤(
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تفاقيـة البلـدان األمريكيـة بشـأن القـانون املنطبـق علـى        تعاجل قضايا القانون الدويل اخلـاص، مثـل ا  
  .وكذلك النصوص اليت تعدها املنظمات غري احلكومية ١٩٩٤لعام  ليةالعقود الدو

اســُتخدمت اتفاقيــة األمــم املتحــدة للبيــع  م بــه علــى نطــاق واســع أنَّمــن املســلَّقيــل إنَّ و  -٣٢٩
 من النصوص التشريعية على الصعيدين اإلقليمي والوطين. ومع ذلك، لوحظمنوذجاً لوضع عدد 
جـديرة  مـن مث، هـي   ، ومتثل النص العاملي الوحيـد ذا الطـابع التشـريعي   زالت  ما أنَّ تلك االتفاقية

حتقيـق   الـيت مل يتسـنَّ   اجملـاالت  بعـض  نه ميكن القيام بأعمـال أخـرى يف  ضيف أباهتمام خاص. وأُ
تفاقية، ولكن جـرى تناوهلـا يف نصـوص موحـدة الحقـة،      تلك االوقت إبرام  فيها توافق يف اآلراء

ــة الدوليــة ومثــل مبــادئ اليونيــدروا للعقــ  مبــادئ وتعــاريف القــانون اخلــاص األورويب  ود التجاري
من بني تلك اجملاالت املسـائل املتعلقـة   . ومشروع اإلطار املرجعي املشترك - وقواعده النموذجية

املواضيع األخرى ومن . ةدالتنفيذ احملدَّجوانب ، وبصحة العقود، مبا يشمل تنازع الشروط العامة
 جـوب تفاقيـة األمـم املتحـدة للبيـع و    المن أجل تعزيـز التنفيـذ الفعـال     اصاخ اليت تستحق اهتماماً

األحكــام  القضــايا الــيت نظرهتــا احملــاكم األجنبيــة يف     إىل ةواإلشــار ألحكامهــا دالتفســري املوحَّــ 
) (ب) أو من خالل اختيار أطـراف عقـد   ١( ١املادة  قتضى أحكام، وتطبيق االتفاقية مبالقضائية

باعتبارهـا  لبيـع  ل األمـم املتحـدة   هو تطبيق اتفاقيةوموضوع آخر وأُشري إىل ضائع. البيع الدويل للب
سـيما   الالسائد يف القانون التجـاري الـدويل، و  أهنا متثل املوقف ، أي التجارة"قانون "ما يسمى بـ

  صة.الفروع القضائية املتخصِّلدى إجراءات التحكيم ويف إطار 
ذُِكـر كمثـال   علـى الصـعيد الـوطين،     ألمـم املتحـدة للبيـع   ا وفيما يتعلق باشتراع اتفاقية  -٣٣٠

الـذي اسـتلهم نصوصـها فيمـا يتعلـق      ، ٢٠١٣على القانون املدين اهلنغـاري لعـام   تأثري االتفاقية 
ــايري مب ــدم  املســؤولية ع ــن ع ــي، ع ــد مقــ واألداء أو األداء اجلزئ ــ اديرحتدي ــوم اتالتعويض ، ومفه
  لتنبؤ.لة قابليال

كمثال آخر علـى الواليـات القضـائية الـيت تـأثرت فيهـا قـوانني العقـود         وأُشري إىل الصني   -٣٣١
الوطنية تأثراً كبرياً باتفاقية األمم املتحدة للبيع. وأُوضح أنَّ نقل القواعد املوضوعية مـن االتفاقيـة   
إىل القــوانني الوطنيــة اســتند إىل عــدد مــن العوامــل اهلامــة، منــها أنَّ االتفاقيــة تــوفِّر أجنــع القواعــد  

ملعمول هبا يف كل مـن نظـامي القـانون األنغلوسكسـوين والقـانون املـدين وتصـيُغها مبصـطلحات         ا
موحَّدة مشتركة، وأنَّ قواعدها تعترب من القواعد الداعمة بشدَّة القتصاد السوق. وقُـدِّمت أمثلـة   

لفـة  بشأن تبسيط نظام االنتصاف يف حاالت عدم األداء أو األداء اجلزئي، مبـا يشـمل فكـرة املخا   
األساسية. وأُشري كذلك إىل أنَّ االتفاقية تصلح بشدة ألن تكون منوذجاً حتتذيه القـوانني الوطنيـة   
ألهنا جتمع يف موادها أحكاما كانت ستتناثر بدوهنا يف نصوص متفرقـة (مثـل اجلـزء العـام املتعلـق      

  بقانون العقود، واجلزء اخلاص بقانون البيع، وقواعد االستدالل).
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واملمارسـة  القـانوين  ت على الفكر اليت جدَّالتطورات أنَّ من املستصوب مراعاة وُرئي   -٣٣٢
 أمهيــة إتاحــة . وُشــدِّد علــى١٩٨٠منــذ اعتمــاد اتفاقيــة األمــم املتحــدة للبيــع يف عــام  التجاريــة 
اعتمـاد اتفاقيـة اخلطابـات     إنَّ يف هـذا الصـدد  . وقيـل  ستخدام التكنولوجيات اجلديدةال الفرصة

مة أحكـام مصـمَّ  ويكمِّلـها ب  فعـاالً  لبيـع حتـديثاً  ل األمـم املتحـدة   وف حيدِّث اتفاقيةساإللكترونية 
  .اإللكترونية الوسائط الستخدام خصيصاً
اخلـرباء وطلبـت   اإليضـاحية الـيت قـدمها    وأعربت اللجنة عن تقديرها اخلاص للعـروض    -٣٣٣

بـدي تأييـد واسـع    . وأُلكفالـة نشـر تلـك العـروض    أن تقوم مببادرات يف هـذا الشـأن   إىل األمانة 
النطاق لزيـادة عـدد أنشـطة التـرويج وبنـاء القـدرات الراميـة إىل املسـاعدة علـى اعتمـاد اتفاقيـة            

، علــى أن يكــون ذلــك يف حــدود املــوارد املتاحــة.  فعــاالً األمــم املتحــدة للبيــع وتنفيــذها تنفيــذاً
التفســري املوحَّــد  شــري إىل إمكانيــة إجــراء دراســة معمقــة آلليــات تيســري ذلــك، أُ علــى مثــالكو

. وكان من االقتراحات األخرى اليت قدِّمت يف هـذا الشـأن   األمم املتحدة للبيع ألحكام اتفاقية
عواقـب  مـن جهـة أخـرى     وذُِكـرت إعداد حتليل كمـي للفوائـد املترتبـة علـى اعتمـاد االتفاقيـة.       

وخاصـة فيمـا    التوصية باختيـار عـدم تطبيـق االتفاقيـة دون حتليـل كامـل آلثـار ذلـك االختيـار،         
اخلـدمات القانونيـة مبـا قـد يقـع علـى عـاتقهم مـن تبعـات مهنيـة يف هـذا             يإبالغ مقـدم بـ  يتعلق
عيــت الــدول إىل أن تســاهم باملزيــد مــن االقتراحــات حــول شــكل تلــك األنشــطة    وُد. الشــأن
انـه  ألو أنَّ إجراء متابعة للعمل التشريعي املتعلق باالتفاقية قـد يكـون سـابقاً    ُرئيلكن  .ونطاقها

  .أو مستصوباً إذا كان هذا العمل مفيداً  ن بعد ماألنه مل يتبيَّ
ــة علمــاً   -٣٣٤ ــأنَّ وأحاطــت اللجن ــذكرى  ة مــن أجــل ا ربعــض األنشــطة املقــرَّ  ب الحتفــال بال

 مإىل األمانـة أن تقـدِّ   ت، وطلبـ ضطلع هبا بعدمل ُيتفاقية األمم املتحدة للبيع الاخلامسة والثالثني 
 أنَّوبعــد أن الحظــت اللجنــة  األنشــطة يف دورهتــا التاســعة واألربعــني. تقريــرا عــن تلــك  إليهــا

وأنـه   ثالثة عقود،ج يف إطار فريق عامل منذ حوايل القوانني املنظمة لبيع البضائع مل تعالَمسألة 
حتت تصرفها لتبادل املعلومـات املتعلقـة بالعمـل علـى      منتظمليس لدى األونسيترال بالتايل منرب 

عن أنشـطة   تقريراً م دورياًألمم املتحدة للبيع وتنفيذها، طلبت إىل األمانة أن تقدِّتعزيز اتفاقية ا
تفاقيـة هبـدف التمـاس إرشـادات     االالترويج وبناء القدرات الراميـة إىل دعـم العمـل علـى تنفيـذ      

  بشأن تلك األنشطة.استراتيجية 
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    برنامج عمل اللجنة -عشر بعسا
فقت على ختصيص وقت ملناقشة برنامج عملها الشـامل  قد اتَّ ها كانتاستذكرت اللجنة أنَّ  - ٣٣٥

   )٧٥(.االًفعَّ كموضوع منفصل يف كل دورة من دوراهتا حىت يتيسر هلا ختطيط أنشطتها ختطيطاً
ت ملســاعدهتا علــى مناقشــة هــذا    عــدَّص للوثــائق الــيت أُ واســتمعت اللجنــة إىل ملخَّــ    -٣٣٦

مــة قدَّاملقتراحــات االخــرى املشــار إليهــا فيهــا و ، والوثــائق األA/CN.9/841املوضــوع (الوثيقــة 
). والحظــت اللجنــة أنَّ هــذه الوثــائق تتنــاول أنشــطة األونســيترال الرئيســية، أْي وضــع  الحقــاً

النصــوص التشـــريعية واألنشـــطة اهلادفـــة إىل دعـــم تنفيـــذ نصـــوص األونســـيترال واســـتخدامها  
  عم").وفهمها فعليا (يشار إليها جمتمعةً بعبارة "أنشطة الد

م احملرز يف أنشطة أفرقتها العاملـة ويف أنشـطة الـدعم الـيت     بالتقدُّ وأحاطت اللجنة علماً  -٣٣٧
الفصـول الثالـث إىل السـادس عشـر      ضت تقارير عنها يف فترة مبكرة من هذه الدورة (انظررُِع

  ).من هذا التقرير
    

    التطوير التشريعي  - ألف  
)، A/CN.9/841مـن الوثيقـة    ٢ية املقبلـة (اجلـدول   فيما يتعلق جبدول األنشـطة التشـريع    -٣٣٨
  رت اللجنة ما يلي:قرَّ
    

    املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة  - ١  
ــة بشــأن موضــوع املنشــآت الصــغرى والصــغرية          -٣٣٩ ــة املقبل ــال املمكن ــا خيــص األعم فيم

، أُعرِب عـن  A/CN.9/841من الوثيقة  ١٣يف الفقرة  ٢واملتوسطة على النحو املبيَّن يف اجلدول 
ــايل، واملــدفوعات       ــام بأعمــال يف جمــال الشــمول امل ــتمكن األونســيترال مــن القي األمــل يف أن ت
ــة لتســوية املنازعــات، مــن بــني       ــة، واحلصــول علــى االئتمــان، والســبل البديل ــاألجهزة احملمول ب

  مواضيع أخرى.
ظـر فيهـا الفريـق    بـني الوثـائق الـيت ين    A/CN.9/WG.I/WP.83واتُِّفق علـى إدراج الوثيقـة     -٣٤٠

العامل األول فيما خيص تبسيط تأسيس الشركات. وأكَّدت اللجنة جمدَّداً الوالية الـيت أسـندهتا   
  أعاله). ٢٢٥و ٢٢٠إىل الفريق العامل األول (انظر الفقرتني 

    
                                                         

 .٣١٠)، الفقرة Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم  املرجع نفسه،  )٧٥(
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    التحكيم والتوفيق  - ٢  
اجملـال (انظـر   استذكرت اللجنة ملخَّص مناقشتها بشأن األعمال املزمعة واملقبلـة يف هـذا     -٣٤١

دة إىل الفريـق  ). وبعد املناقشة، أعادت اللجنة تأكيد الوالية املسَنأعاله ١٥١إىل  ١٣٤الفقرات 
حة، مع إمكانية استخدام العامل الثاين واملتمثلة يف وضع الصيغة النهائية ملشروع امللحوظات املنقَّ

دت اللجنـة قرارهـا بـأن    أكَّـ  ). كمـا أعـاله  ١٣٣أجزاء من دورته الرابعـة والسـتني (انظـر الفقـرة     
يعاجل الفريق العامل الثاين على سبيل األولوية موضوع إنفـاذ اتفاقـات التسـوية ابتـداء مـن دورتـه       

موضوع اإلجراءات املتزامنـة   فقت كذلك على أنَّ. واتَّأعاله) ١٤٢الثالثة والستني (انظر الفقرة 
دت مـن جديـد طلبـها    ل املقبلة، وأكَّـ يف جدول أعماهلا ضمن بنود األعما ينبغي أن يظل مدرجاً

). وفيمــا خيــص األعمــال أعــاله ١٤٧حبــث هــذا املوضــوع (انظــر الفقــرة  أن تواصــلإىل األمانــة 
عن اهتمامهـا   داًاملتعلقة بوضع مدونة قواعد السلوك/األخالقيات للمحكَّمني، أعربت اللجنة جمدَّ

يف هـذا   اًم إليها تقريرحبثه وتقدِّاصل أن تودت من جديد طلبها إىل األمانة بذلك املوضوع، وأكَّ
ــرة    ــر الفقـ ــة (انظـ ــأن يف دورة مقبلـ ــاله ١٥١الشـ ــذلك أنَّ أعـ ــوحظ كـ ــة   ). ولـ ــال املتعلقـ األعمـ

األخالقيـات ينبغـي النظـر فيهـا يف سـياق التحكـيم       /باإلجراءات املتزامنة ومبدونـة قواعـد السـلوك   
  االستثماري.التحكيم التجاري و

    
    تصال احلاسويب املباشرتسوية املنازعات باال  - ٣  

م الــذي أحــرزه الفريــق  رت أن تنظــر يف التقــدُّهــا كانــت قــد قــرَّ اســتذكرت اللجنــة أنَّ  - ٣٤٢
 ٢٢٦(انظـر الفقـرة    العامل الثالث وكذلك يف أيِّ أنشطة تشريعية مقبلة بشـأن هـذا املوضـوع   

العامـل املعقـودتني   باملسائل الرئيسـية الناشـئة عـن دوريت الفريـق      . وأحاطت اللجنة علماًأعاله)
الثالــث بشــأن قواعــد   االقتــراح، ومفادهــا أنَّ ٢٠١٤منــذ الــدورة الســابعة واألربعــني يف عــام  

سـار  مل يهيـئ تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر املعروض على الفريق العامل (والـذي  
تكـون االتفاقـات   واحد للقواعد) مل يسفر بعُد عن توافق يف اآلراء حول ما إذا كان ينبغـي أن  

امللزمة باللجوء إىل التحكيم املربمة مع املستهلكني قبل نشوء املنازعـة نافـذةً مبقتضـى القواعـد.     
تزال هناك اختالفات جوهرية بشأن هذه املسألة فيما بني الدول، على الـرغم مـن اجلهـود     وما

ه ك، رأت بعض الـدول أنَّـ  املضنية اليت بذهلا الفريق العامل لتحقيق توافق يف اآلراء. ونتيجة لذل
ينبغي للجنة أن تنظر يف إهناء والية الفريق العامـل، يف حـني ذهبـت دول أخـرى إىل أنَّـه ينبغـي       

 االقتـراح إىل  ل إىل توافـق يف اآلراء اسـتناداً  للفريق العامل أن يواصل جهـوده الراميـة إىل التوصُّـ   
 الــدورات منــذ الــدورة احلاديــة أنَّ املشــاورات الــيت جــرت بــني الثالــث. وعِلمــت اللجنــة أيضــاً

  م.والثالثني للفريق العامل مل تسفر عن أيِّ تقدُّ
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أن يـدعو إىل  ) A/CN.9/857واستمعت اللجنـة إىل مقتـرح مـن وفـد إسـرائيل (الوثيقـة         -٣٤٣
مو خدمات التسوية احلاسوبية املباشـرة  تقوم األونسيترال بإعداد صك غري ملزم يستخدمه مقدِّ

احلاسـوبية   ةيهدفون إىل تقدمي املسـاعدة والـدعم للممارسـني يف جمـال التسـوي      واحملايدون الذين
هذا الصك يتوافق مع الوالية احلالية للفريـق العامـل، وميكـن أن يتنـاول      املباشرة. وأشري إىل أنَّ

مي خـدمات التسـوية احلاسـوبية    فق عليها فيما يتعلق بآلية العمـل العامـة ملقـدِّ   خمتلف املسائل املتَّ
ال يلزم حتديد عنوان الصـك يف الوقـت احلـايل. وأضـيف أنَّ     ذُِكر أنه باشرة وإدارة القضايا. وامل

ز موثوقيـة إجـراءات التسـوية باالتصـال احلاسـويب املباشـر ونزاهتـها        من شأن هذا النهج أن يعزِّ
 وكفاءهتا بغرض التشجيع على اسـتخدامها يف املعـامالت املتدنيـة القيمـة والكـبرية احلجـم الـيت       
تــتم عــرب احلــدود باالتصــال احلاســويب املباشــر. وميكــن أن يســتند الصــك إىل مــا حققــه الفريــق  
العامل مـن تقـدم كـبري حـىت اآلن، دومنـا حاجـة إىل تنـاول املسـائل املعقـدة املشـار إليهـا أعـاله             

    املتعلقة باالتفاقات امللزمة باللجوء إىل التحكيم املربمة مع املستهلكني قبل نشوء املنازعة.
للصك غري امللزم على أساس املـداوالت السـابقة    أن تعد األمانة مشروعاً رح أيضاًواقُت  -٣٤٤

للفريــق العامــل وبالتشــاور مــع خــرباء بــارزين. ويف هــذا الســياق، ميكــن للفريــق العامــل تنــاول  
 رح كذلك أن ينـاقش الفريـق  املسائل اليت تتبني صلتها هبذا الصك واليت مل تناقش من قبلُ. واقُت

هــا ال تؤيــد مــة لالقتــراح أنَّالعامــل املشــروع يف دورتيــه القــادمتني. ولــذا أوضــحت اجلهــة املقدِّ 
  االقتراح الداعي إىل إهناء والية الفريق العامل.

وردا على ذلك، ذُكر أنَّ عدم إحراز تقدُّم يف الفريق العامل بشأن املسألة األساسـية املبيَّنـة     - ٣٤٥
معه مواصلة العمل على تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر، وأنَّـه   أعاله بلغ حدا ال حتُسن

 ينبغي استخدام موارد األونسيترال النادرة يف جمال آخر، ومن مثَّ أنَّه ينبغي حقًّا إهناء الوالية.

ــة ذاهتــا تفســرياً أوســع، إذ أنَّ صــيغتها       -٣٤٦ وذهــب رأي آخــر إىل أنَّــه ينبغــي تفســري الوالي
تقرير الفريق العامل عـن أعمـال دورتـه احلاديـة والـثالثني      ة تسمح بذلك: فكما ورد يف األصلي

)A/CN.9/833،  أشارت الواليـة فيمـا خيـصُّ تسـوية املنازعـات باالتصـال احلاسـويب         )،٣الفقرة
... مبا فيها التحكيم"، ومل تفرض على سبيل احلصر أن يكـون   املباشر إىل "طائفة من الوسائل

ــ ــة تشــمل املعــامالت فيمــا بــني املنشــآت     الــنصُّ الن اتج يف شــكل قواعــد. كمــا ذُِكــر أنَّ الوالي
التجارية واملعامالت بني املنشـآت التجاريـة واملسـتهلكني. ومـع ذلـك، أُقـرَّ بـأنَّ نطـاق الواليـة          
الــدقيق قــد يتطلــب مزيــداً مــن التوضــيح، إذ أنَّ هنــاك اختالفــاً يف اآلراء بشــأن تفســري "تســوية  

باالتصــال احلاســويب املباشــر"، وال ســيما فيمــا يتعلــق مبــا إذا كــان املفهــوم يشــمل       املنازعــات
التحكيم باالتصال احلاسويب املباشـر، والوسـاطة والتوفيـق باالتصـال احلاسـويب املباشـر. وذُكـر        
أنَّ الواليــة قــد ُمنحــت اســتناداً إىل وجــود ممارســات قائمــة حباجــة إىل مواءمــة. وحــني شــرع     
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 تنفيــذ الواليــة املنوطــة بــه، تبــيَّن أنَّ هنــاك خالفــاً بشــأن االعتــراف باتفاقــات  الفريــق العامــل يف
التحكــيم الســابقة لنشــوء املنازعــات يف ســياق املســتهلكني، وهــو مــا أدَّى إىل إعــداد مســارين   
للقواعد لتجسيد املوقفني املختلفني. وقد أسفر هذا النهج يف هنايـة املطـاف عـن اقتـراح ثالـث،      

اته حملَّ تفسريات متعدِّدة جتسِّـد هـذا اخلـالف بعينـه بـني الوفـود. وذُِكـر يف هـذا         صار يف حدِّ ذ
الصدد أنَّ هذا االقتراح الثالث ال يزال معروضاً على الفريق العامـل، ومـن مثَّ فـإنَّ إهنـاء واليتـه      

 سيكون إجراًء غري مناسب وغري الئق حبق مؤيديه.

ريـق العامـل، لكـن مـع حتويـل تركيزهـا صـوب        وأُعرِب عن تأييـد السـتمرار واليـة الف     -٣٤٧
إعداد نص غري ملزِم (مع إمكانية أن تظلَّ طبيعة هذا النص مرنة يف هـذه املرحلـة، وإن قُـدِّمت    
اقتراحات بأن يكون يف شكل "تعليمات" أو "مبـادئ توجيهيـة" أو "ملحوظـات"). وُشـدِّد يف     

ىل توافــق يف اآلراء بشــأن العديــد مــن هــذا الصــدد علــى أنَّ الفريــق العامــل قــد توصَّــل بالفعــل إ
املسائل فيما خيصُّ إجـراءات تسـوية املنازعـات باالتصـال احلاسـويب املباشـر، وهـو مـا يـنمُّ عـن           

 إحراز تقدُّم موضوعي كبري، وأُملح إىل أنَّه ميكن حلُّ اخلالف األساسي املذكور أعاله.

ــا      -٣٤٨ ــدوراس والوالي ــا وهن ــن كولومبي ــراح آخــر م ــدِّم اقت ). A/CN.9/858ت املتحــدة (وقُ
وأُوِضح أنَّ االقتراح يتوخى صكًّا وصفيا غري ملـزم، يكـون ذا طبيعـة تقنيـة وإيضـاحية ُتجسِّـد       
عناصر عملية تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر، ويتنـاول طائفـة مـن املسـائل التقنيـة      

اآلراء املختلفــة بشــأهنا يف الفريــق العامــل. ه يتعــذَّر التوفيــق بــني مــع تــاليف املســائل الــيت تبــيَّن أنَّــ
ينطــوي الــنصُّ املقتــرح علــى تفضــيل أيِّ نظــام بعينــه، وأن ُيجسِّــد   واقُتــرح يف هــذا الصــدد أالَّ

الـذي قدَّمتـه    للمقتـرح التقدُّم الـذي أحـرزه الفريـق العامـل حـىت اآلن، ممـا جيسِّـد هنجـاً مشـاهباً          
صِّ املقترح هو إتاحة مصدر ُيسترَشـد بـه يف هـذا اجملـال     إسرائيل. وُشدِّد على أنَّ اهلدف من الن

 البالغ األمهية من جماالت تسوية املنازعات.

تزيــد هــذه  وأُضــيف أنَّــه يتعــيَّن فــرض مهلــة زمنيــة لتنفيــذ العمــل املتــوخَّى، واقُتــرِح أالَّ  -٣٤٩
 املهلة عن عام واحد أو دورتني من دورات الفريق العامل.

لالقتراح وكذلك لوضع هـذا اإلطـار الـزمين. وباإلضـافة إىل ذلـك،       وأُعرب عن تأييد  -٣٥٠
ــة         ــآت التجاريـ ــني املنشـ ــامالت بـ ــن مثَّ إدراج املعـ ــتهلكني ومـ ــة املسـ ــة محايـ ــى أمهيـ ــدِّد علـ ُشـ

  واملستهلكني يف نطاق النصِّ املعتزم إعداده مستقبالً.



A/70/17 

V.15-05450 95 
 

رضـت علـى الفريـق    وعالوة علـى ذلـك، ُسـِحبت االقتراحـات التوافقيـة املختلفـة الـيت عُ         -٣٥١
واليت مل يتسنَّ التوصُّل إىل توافق بشأهنا. ويف هذا الصدد، ومن أجل تفادي الوصول  )٧٦(العامل،

إىل طريق مسدود مثل الذي سبق أن واجهه الفريـق العامـل، اقُتـرح أن تسـند اللجنـة إىل الفريـق       
ا أيضـاً مـن   لـذي سـيكون ضـروري   العامل واليةً حمدَّدةً بدقة بشأن النص غري امللزِم املقترح، األمر ا

واعترافـاً بالعمـل اهلـام الـذي اضـطُِلع بـه فيمـا        أجل التقيُّد عمليا باإلطار الـزمين احملـدود املقتـرح.    
  خيص االقتراحات السابقة، اقُترح أن ُتسَند إىل الفريق العامل والية مفتوحة. 

التقـدُّم احملـَرز بشـأن االقتـراح الثالـث      واتُِّفق على أن يسـتند أيُّ نـص يعـدُّ يف املسـتقبل إىل       - ٣٥٢
وسائر املقترحات. وأوعزت اللجنة إىل الفريق العامل الثالث بأن يواصل عمله سـعياً إلعـداد وثيقـة    
وصفية غري ملزِمة تتضمن عناصر عملية تسـوية املنازعـات باالتصـال احلاسـويب املباشـر الـيت يكـون        

بشـأهنا، دون التطـرق إىل مسـألة طبيعـة املرحلـة النهائيـة       الفريق العامـل قـد توصَّـل إىل توافـق اآلراء     
واتُّفـق أيضـاً علـى إعطـاء الفريـق العامـل حـدا زمنيـا قـدره سـنة            لتلك العمليـة (حتكـيم/ال حتكـيم).   

  واحدة أو ما ال يتجاوز دورتني له، ينتهي بانقضائه عمل الفريق العامل، سواء حقَّق نتيجة أم ال.
لــي، لــوحظ أنَّ املوعــد املقتــرح لــدورة الفريــق العامــل الثالــث يف   وعلــى الصــعيد العم  -٣٥٣

لن يكون مناسباً بـالنظر إىل مسـتوى التحضـري الـالزم. وأُشـري إىل صـعوبة        ٢٠١٥خريف عام 
ــا يف كــانون         ــداً هل ــة أن حتــدِّد موع ــف، وطُلــب إىل األمان ــدورة اخلري ــد أخــرى ل ــد مواعي حتدي

يف ربيـع عـام    إالَّجيتمع الفريق العامـل   أالَّراح بديل يف األول/ديسمرب إن أمكن ذلك. ومتثَّل اقت
، وأن يقـــوم باألعمـــال التحضـــريية باســـتخدام االجتماعـــات االفتراضـــية وغريهـــا مـــن ٢٠١٦

أدوات االتصال احلاسويب املباشر. وُشدِّد أيضاً علـى ضـرورة توزيـع ورقـات العمـل يف الوقـت       
ريق العامل االستعداد للـدورة قبـل انعقادهـا بوقـت     املناسب ألنه سيتعيَّن على املشاركني يف الف

طويل. ووافقت اللجنة على العودة إىل حبـث هـذه املسـألة عنـد حتديـد مواعيـد دورات الفريـق        
بشـأن التـواريخ املتَّفـق عليهـا لـدورة الفريـق        أدنـاه  (ج) ٣٨٥الفقرة العامل للسنة املقبلة (انظر 

  ).٢٠١٥العامل يف خريف عام 
    

    اإللكترونية التجارة  - ٤  
بشـأن األعمـال    ُعرِضـت عليهـا  استمعت اللجنة إىل بيانات توضـيحية لثالثـة اقتراحـات      -٣٥٤

جمـال التجـارة اإللكترونيـة، وهـي ختـص املسـائل القانونيـة         اليت ميكن االضـطالع هبـا مسـتقبالً يف   

                                                         
والفقرات التالية هلا يف تقرير الفريق  ١٤٢ويف الفقرة  A/CN.9/WG.III/121االقتراحات الواردة يف الوثيقة   )٧٦(

 ).A/CN.9/833ثالثني (العامل عن أعمال دورته احلادية وال
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املتعلقـة بتـوفري    )، واملسـائل التعاقديـة  A/CN.9/854املتعلقة بإدارة اهلويات وخدمات تـوفري الثقـة (  
ــة واملــدفوعات    ،)A/CN.9/856خــدمات احلوســبة الســحابية (  واملســائل املتعلقــة بالتجــارة اخللوي

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.133بواسطة األجهزة احملمولة (
علــى الصــعيد األقــاليمي حــول استصــواب القيــام  يف اآلراءتوافــق واســع  وكــان هنــاك  -٣٥٥

علـى أمهيــة هـذا املوضـوع يف ســائر     وأُكِّـد فري الثقــة. بعمـل بشـأن إدارة اهلويــات وخـدمات تـو    
صــلته بالواليــة احلاليــة  علــى األعمــال املقبلــة املقترحــة يف جمــال التجــارة اإللكترونيــة وكــذلك   

من املستحسـن حتديـد نطـاق     . وأشري إىل أنَّالقائمةللفريق العامل الرابع ونصوص األونسيترال 
ه جيوز معاجلة مسألة استخدام األطر العامة لتـوفري الثقـة   نَّببيان أ هذا العمل بطريقة أفضل، مثالً

ــة ولكــن ال جيــوز التطــرُّ    ــات التجاري ــة     يف العالق ــيت ختــرج بوضــوح عــن والي ق إىل املســائل ال
ــراح عــن      ترالياألونســ ــدول الــيت قــدَّمت هــذا االقت ــة العمــل، أعربــت ال ــد منهجي ــة حتدي . وبغي

    تنظيم ندوة بشأن هذه املسألة. استعدادها لدعم األمانة، وال سيما من خالل
توافــق واســع يف اآلراء بشــأن االضــطالع بعمــل يف جمــال احلوســبة  أيضــاً وكــان هنــاك  -٣٥٦

وأن يشــمل  آخــر مناســباً  الســحابية. واقتــرح أن يأخــذ شــكل نصــوص إرشــادية أو شــكالً      
ثــة مي اخلــدمات ومســتعمليها واألطــراف الثال وجهــات نظــر مجيــع األطــراف املعنيــة، أي مقــدِّ  

ش جوانـب القـانون الـدويل اخلـاص يف هـذا الشـأن، رمبـا بالتعـاون         أن ُتناقَ املعنية. واقترح أيضاً
  مع مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص.

لالضــطالع بعمــل بشــأن اجلوانــب القانونيــة الســتخدام األجهــزة   بــدي تأييــد أيضــاًوأُ  -٣٥٧
 امية، ولكـن مـع ضـرورة التـزام احلـذر أيضـاً      احملمولة، خاصة يف ضوء أمهيتها احملتملة للبلدان الن

ق إىل املســائل التنظيميــة يف هــذا الشــأن. وأشــري كــذلك إىل أنَّ املســائل املتعلقــة  ب التطــرُّلتجنُّــ
مبوضوع املدفوعات بواسطة األجهزة احملمولة ذاُت أمهية بالغة يف التجـارة الدوليـة وقـد يكـون     

عمــل  حلاليــة يف هــذا اجملــال، غــري أنَّ أيَّمــن املستصــوب بشــدة حتــديث نصــوص األونســيترال ا
  د املوضوع.  مقترح يف هذا الشأن يتطلب املزيد من التوضيح بالنظر إىل تعقُّ

ــاًء  -٣٥٨ ــك، كلَّ  وبن ــى ذل ــوم بأعمــال حتضــريية بشــأن إدارة      عل ــأن تق ــة ب ــة األمان فــت اللجن
الســتعانة يف هــذا اهلويــات وخــدمات تــوفري الثقــة واحلوســبة الســحابية والتجــارة اخللويــة، مــع ا

الشأن بتنظـيم نـدوات واجتماعـات ألفرقـة خـرباء، وذلـك حـىت يتسـىن مناقشـة تلـك املواضـيع            
العمـل الـراهن بشـأن السـجالت اإللكترونيـة القابلـة       ، إثر على مستوى األفرقة العاملة مستقبالً

ئج تلــك أن تعـرض علـى الفريــق العامـل الرابـع نتـا      للتحويـل. وطلبـت اللجنـة إىل األمانــة أيضـاً    
األعمال التحضريية التماسا لتوصيات بشـأن حتديـد النطـاق الـدقيق للعمـل ومنهجياتـه املمكنـة        
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وإذا أجنـز الفريـق العامـل أعمالـه      وأولوياته لكي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعني.
  املذكورة أعاله.الراهنة قبل انعقاد الدورة املقبلة للجنة، أمكن له أن يبدأ يف تناول املواضيع 

    
    اإلعسار  - ٥  

ــارة يف الفقــرة     -٣٥٩ ــة يف املســألة املث بشــأن  A/CN.9/841(ج) مــن الوثيقــة   ١٥نظــرت اللجن
مة من األمانـة  ثة املقدَّمعاجلة حاالت اإلعسار املتعلقة بالعقود املالية، وأشارت إىل املعلومات احملدَّ

ــة يف الفقــرات     . وبعــد A/CN.9/851مــن الوثيقــة   ٥إىل  ١فيمــا يتعلــق بأعمــال املنظمــات الدولي
ا ز الفريق العامل اخلامس على املواضيع املطروحة عليـه حاليـ  فقت اللجنة على أن يركِّاملناقشة، اتَّ

يضـطلع يف الوقـت احلـايل بأعمـال      أعاله) وأالَّ ٢٣٧إىل  ٢٣٢ات (على النحو املذكور يف الفقر
ــوارد يف دليــل   بشــأن حتــديث الفصــل املعــين مبعاجلــة حــاالت اإل   ــالعقود املاليــة ال عســار املتعلقــة ب

    )٧٧(لقانون اإلعسار.األونسيترال التشريعي 
مة إليها إعادة هيكلة الديون السيادية، املقدَّاملتعلقة بإىل املعلومات  وأشارت اللجنة أيضاً  -٣٦٠

وليـة املتعلقــة  يطلـب إىل األمانـة رصـد التطـورات الد     فقـت علـى أالَّ  ، واتA/CN.9/851َّيف الوثيقـة  
  .املوضوع هبذا
    

    املصاحل الضمانية  - ٦  
ورهتــا يف مشــروع القــانون   أُشــري إىل أنَّ اللجنــة ســتنظر خــالل األســبوع الثالــث مــن د        - ٣٦١

. وأُشـري إىل أنَّ  أعـاله)  ٢١٤إىل  ١٦٦(انظـر الفقـرات    ، هبدف املوافقة على أجـزاء منـه  النموذجي
منوذجي واضعاً يف اعتباره الفوائـد الـيت تتـأتى مـن     قانون داد الفريق العامل اضطلع بعمله املتصل بإع

تسـتفيد  ن معلومـات أساسـية وتوضـيحية    وجود دليل اشتراع يصاحب القـانون النمـوذجي ويتضـمَّ   
الدول املشترعة. ووافقت اللجنة على أن تؤكِّد يف وقت الحق من الدورة مـا إذا كـان ينبغـي     منها

، إىل جانــب ٢٠١٦ليــل اشــتراع لتقدميــه إليهــا يف دورهتــا يف عــام  بالفعــل أن يعــدَّ الفريــق العامــل د
. وأشـارت اللجنـة أيضـاً إىل    بشـأن املعـامالت املضـمونة    لقانون النموذجيالصيغة النهائية ملشروع ا

ها سـتنظر يف مواضـيع أخـرى ميكـن تناوهلـا مسـتقبالً يف ميـدان املصـاحل الضـمانية (دليـل تعاقـدي            أنَّ
نة يتعلــق خصوصــاً باملنشــآت الصــغرية واملتوســطة واملنشــآت الكائنــة يف   بشــأن املعــامالت املضــمو 

البلدان النامية، ونص قانوين موحَّد بشأن ترخيص املمتلكات الفكرية) يف وقت مقبـل، اسـتناداً إىل   

                                                         
 .A.05.V.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٧٧(
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 معلومات أكثـر تفصـيالً تقـدِّمها األمانـة بعـد عقـد اجتماعـات خـرباء و/أو نـدوة واحـدة أو أكثـر.           
  أعاله). ٢١٧إىل  ٢١٥رات اللجنة بشأن هذه املسائل، انظر الفقرات (لالطالع على قرا

    
    االشتراء العمومي وتطوير البنية التحتية  - ٧  

. وفيمـــا يتعلـــق A/CN.9/850الـــواردة يف الوثيقـــة  باالقتراحـــاتأحاطـــت اللجنـــة علمـــاً   -٣٦٢
الشـتراء العمـومي، اتُّفـق    باالقتراح املتعلِّق باألعمال املقبلة بشأن موضوع اإليقاف واحلرمـان يف ا 

على أمهية هذا املوضوع، وأُعرب عن تأييد القتراح شروع األمانة بأعمال حتضريية لوضـع نـص   
تشريعي حمتمل يتناول هذا اجملال. وعلمت اللجنة يف هذا الصدد بأنَّ املسائل الـيت أُثـريت كانـت    

وأنَّ هنـــاك بالفعـــل موضــوع نقـــاش بـــني الــدول األعضـــاء يف االحتـــاد األورويب ودول أخــرى،    
اختالفات كبرية يف املمارسة العملية. وبناًء على ذلـك، قيـل إنَّ وضـع نـص منسَّـق لألونسـيترال       

النمــوذجي لالشــتراء  األونســيترال قــانون بشــأن ذلــك املوضــوع ســوف يــدعم تنفيــذ واســتخدام 
نـص  ال. ومـن ناحيـة أخـرى، أُعـرب عـن بعـض القلـق مـن أنَّ وضـع          علـى حنـو فعَّـ    )٧٨(العمومي

إمكانيـة أن تطلـب    استكشافه ينبغي تشريعي قد ال يكون احلل املناسب للمسائل املستبانة، وأنَّ
األمانـة بتقـدمي تقريـر إىل اللجنـة يف      وكُلِّفـت وضع نص من هذا القبيل الدولُ ال اجلهات املاحنة. 

  عن نتائج عملها االستكشايف بشأن هذه املسألة. ٢٠١٦دورهتا لعام 
لق بالشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص، أُعـرِب عـن تأييـد لالقتـراح     وفيما يتع  -٣٦٣

، وُشدِّد على أمهية هذا املوضوع بالنسبة للبلدان النامية على وجه A/CN.9/850الوارد يف الوثيقة 
اخلصوص. واقُتـرح عقـد نـدوة أو أكثـر مـن أجـل ضـمان اتبـاع هنـج شـامل ومتعـدِّد اللغـات يف             

بشأن الشراكات بني القطاعني العام واخلـاص، وضـمان إتاحـة وقـٍت كـاٍف       إعداد نص تشريعي
للــدول للنظــر يف األحكــام واإلرشــادات املقترحــة قبــل عــرض أيِّ نــص علــى اللجنــة للنظــر فيــه    
لدراسة إمكانية اعتماده. وقيل من ناحية أخرى، بالنظر إىل الوقت الذي استغرقه وضع نصوص 

واجلهـود   )٧٩(مشاريع البنية التحتية املمولة من القطاع اخلاص عبشأن موضو القائمةاألونسيترال 
اليت بذلتها األمانة يف السـنوات األخـرية، إنَّ مـن احملتمـل أن يسـتغرق هـذا املشـروع وقتـاً طـويالً          

ه ال ينبغـي  ل يف فريق عامل. وهلذا السبب، قيـل إنَّـ  ب يف هناية املطاف استخدام موارد تتمثَّويتطلَّ
ا. وُرئي من جهة أخرى أنَّ املوارد الالزمة، اليت لن تكون يف هذه باالقتراح حالي للجنة أن تأخذ

                                                         
 .٦٦/٩٥مرفق قرار األمم املتحدة   )٧٨(

دليل األونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية املموَّلة من القطاع اخلاص ميكن االطالع على    )٧٩(
شأن مشاريع البنية التحتية املموَّلة من القطاع اخلاص أحكام األونسيترال التشريعية النموذجية ب) و٢٠٠٠(
 .www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html) على املوقع التايل: ٢٠٠٣(
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املرحلة كبريةً ال بالنسبة لألمانة وال بالنسـبة للـدول األعضـاء، سـتكون مناسـبةً بـالنظر إىل أمهيـة        
ــل       ــة الســابقة، أنَّ هــذا املوضــوع غــري قاب ــل يف دورة اللجن ــي جمــدَّداً، حســبما قي  املوضــوع. وُرئ
للتنسيق. وتقرَّر، يف ضوء القرارات األخرى اليت سبق اختاذها يف الدورة وانطوت على ختصـيص  
موارد من األونسيترال، أن ُيحتفَظ هبذا املوضوع على جدول أعمال اللجنة، وأن تواصل األمانة 

م إىل اللجنـة  إحراز تقدُّم يف األعمال التحضـريية بشـأنه حتسُّـباً الحتمـال تبنيـه، وتقـدِّ      بغية  تهمتابع
  .٢٠١٦معلومات إضافية بشأنه يف عام 

 للتطــويرويف ضــوء تأكيــد الواليــات املســندة إىل األفرقــة العاملــة واألنشــطة املخصَّصــة   -٣٦٤
أعـاله، اتفقـت اللجنـة علـى عـدم وجـود        ٣٦١إىل  ٣٣٩، حسبما ورد يف الفقـرات  يالتشريع

  هذا املوضوع. أية مسائل أخرى بشأن املوارد ينبغي معاجلتها يف إطار
    

    أنشطة الدعم  -باء  
ــائق     - ٣٦٥ ــة عــــن تقــــديرها ألنشــــطة الــــدعم املــــذكورة يف الوثــ  A/CN.9/837أعربــــت اللجنــ

ــيت  A/CN.9/845و A/CN.9/843و A/CN.9/842و A/CN.9/840و A/CN.9/839و A/CN.9/838و والــ
عشــر مــن هــذا الفصــول العاشــر إىل اخلــامس ُنظــر فيهــا يف مرحلــة مبكــرة مــن هــذه الــدورة (انظــر 

  )، وطلبت إىل األمانة مواصلة هذه األنشطة يف حدود ما تسمح به مواردها.التقرير
    

    االحتفال بالذكرى اخلمسني إلنشاء األونسيترال  -جيم  
عـام  األونسـيترال ل استمعت اللجنة إىل تقريـر عـن جوانـب النجـاح الـيت حققهـا مـؤمتر          -٣٦٦

ي واستشـرافات للمسـتقبل، وأبـدت املوافقـة     واليت تضـمنت إطـالالت علـى املاضـ     )٨٠(،١٩٩٢
على اقتراح تنظيم مؤمتر ثالث لألونسيترال مبناسـبة الـذكرى اخلمسـني لتأسيسـها. وطلبـت إىل      

مــن  ٣٣يف الفقـرة   الــوارد األمانـة أن تقـوم بأعمــال التحضـري لتنظــيم هـذا املـؤمتر وفــق املقتـرح      
 ٢٠١٦هتــا التاســعة واألربعــني يف عــام إليهــا يف دور وأن تقــدِّم) A/CN.9/841مــذكرة األمانــة (

راعـى  أيضـاً أن يُ  واقُتـرح  .٢٠١٧املـؤمتر يف عـام    أن يعقـد علـى أسـاس    هبذا الشأن، مقترحات
والتوعية العامة بأنشطتها الناجحـة خـالل    األونسيتراليف تصميم هذا احلدث اإلعالء من شأن 

  .األوىل من عملها اخلمسنياألعوام 

                                                         
يف القرن احلادي والعشرين"، أعمال مؤمتر جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري  املوحَّد"القانون التجاري     )٨٠(

 ).E.94.V.14(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١٩٩٢أيار/مايو  ٢٢‐١٨الدويل، نيويورك، 
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    ذات الصلة ية العامةاجلمع اتقرار  - ثامن عشر
بقراري اجلمعية العامة التاليني، اللـذين اعُتمـدا بنـاء علـى توصـية       اًأحاطت اللجنة علم  -٣٦٧

تقرير جلنة األمم املتحدة للقانون التجـاري الـدويل   بشأن  ٦٩/١١٥ من اللجنة السادسة: القرار
األمــم املتحــدة بشــأن اتفاقيــة بشــأن  ٦٩/١١٦؛ والقــرار عــن أعمــال دورهتــا الســابعة واألربعــني

  .الشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول
    
      مسائل أخرى  - تاسع عشر

    حصة احملاضر املوجزة - ألف  
ــام         -٣٦٨ ــني، يف ع ــا اخلامســة واألربع ــرَّرت يف دورهت ــا ق ــة تســتذكر أهن ــلَّ اللجن ، ٢٠١٢لع
، وأن تطلـب  ٤٩/٢٢١جلمعيـة العامـة   تتخلَّى عن حقها يف احملاضر املـوجزة مبقتضـى قـرار ا    أالَّ

مواصــلة تــوفري التســجيالت الرقميــة يف دورتيهــا السادســة واألربعــني والســابعة واألربعــني، يف   
، علــى أســاس جتــرييب، إىل جانــب احملاضــر املــوجزة، مثلمــا جــرى يف    ٢٠١٤و ٢٠١٣عــامي 

، ٢٠١٤، يف عـام  وأجرت اللجنة يف دورهتا السـابعة واألربعـني   )٨١(الدورة اخلامسة واألربعني.
د رت اللجنـة أن متـدِّ  رَّعلـى ذلـك التقيـيم، قـ     ًءتقييماً لتجربة استخدام التسجيالت الرقمية، وبنا

العمل باملمارسة املتمثلة يف توفري التسجيالت الرقمية لألونسـيترال إىل جانـب احملاضـر املـوجزة     
، يف دورهتـا املقبلـة،   ملدة سنة واحـدة أخـرى علـى األقـل. وذُكـر أنَّ اللجنـة سـتقوم مـن جديـد         

بتقيــيم جتربتــها يف اســتخدام التســجيالت الرقميــة، علــى أســاس أنــه ال بــد مــن تزويــد اللجنــة     
باحملاضــر املــوجزة إىل حــني التأكــد مــن عــدم وجــود عقبــات حتــول دون االنتقــال مــن احملاضــر   

  )٨٢(املوجزة إىل التسجيالت الرقمية.
ربعني إىل تقرير شـفوي مـن األمانـة عـن جتربـة      واستمعت اللجنة يف دورهتا الثامنة واأل  -٣٦٩

من قـرار   ٢٦استخدام التسجيالت الرقمية لدى األونسيترال والتطورات املتعلقة بتنفيذ الفقرة 
توسيع نطـاق [االنتقـال إىل إعـداد حماضـر رقميـة       نَّاليت تنص على "أ ٦٧/٢٣٧اجلمعية العامة 

لنفقات] يتطلب أن تنظر فيه اجلمعيـة العامـة   للجلسات باللغات الرمسية الست للمنظمة لتوفري ا
جبميـع جوانبــه، مبــا يف ذلــك آثــاره القانونيــة واملاليـة وآثــاره املتعلقــة بــاملوارد البشــرية، وأن يــتم   

  د تام بقرارات اجلمعية املتخذة يف هذا الصدد".يُّبتق
                                                         

  .٢٤٩)، الفقرة A/67/17( ١٧رقم الدورة السابعة والستون، امللحق الوثائق الرمسية للجمعية العامة،   )٨١(
  .٢٧٦-٢٧١)، الفقرات A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٨٢(
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تكـررت يف  قـد   ٦٧/٢٣٧الصيغة الواردة يف قرار اجلمعية العامة  نَّوالحظت اللجنة أ  -٣٧٠
 يقـدِّم مـع طلـب موجـه إىل األمـني العـام بـأن        ٦٩/٢٥٠من قـرار اجلمعيـة العامـة     ١٠٥الفقرة 

ــراً عــن اســتخدام ال  ــذا    يســجتتقري ــا الســبعني. ويف ضــوء ه ــة يف دورهت ــة إىل اجلمعي الت الرقمي
د العمــل بأســلوب اجلمــع بــني التســجيالت الرقميــة  رت اللجنــة مــن جديــد أن متــدِّ القــرار، قــرَّ

وأُشري إىل أنَّ اللجنـة سـتقوم    .سيترال واحملاضر املوجزة ملدة سنة واحدة أخرى على األقللألون
  من جديد، يف دورهتا املقبلة، بتقييم جتربتها يف استخدام التسجيالت الرقمية.

    
    ن الداخليرُّبرنامج التم  -باء  

ن الـداخلي،  رُّشحني للتماستذكرت اللجنة االعتبارات اليت تراعيها األمانة يف اختيار املر  -٣٧١
، ٢٠١٣متوز/يوليـــه  ١وكـــذلك اإلجـــراءات الـــيت وضـــعت مـــن أجـــل اختيـــارهم اعتبـــاراً مـــن  

ن الـداخلي  رُّعلى شـروط األهليـة للتمـ    ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ١٣دخلت يف رات اليت أُوالتغيُّ
جمموعـة املرشـحني    رات علـى يُّـ غـت بـه مـن تـأثريات إجيابيـة هلـذه التغ      بِلومـا أُ  ،لدى األمم املتحدة

   )٨٣(.ناقصاً املؤهلني واملستوفني للشروط من جمموعات البلدان واملناطق واللغات املمثلة متثيالً
لدى أمانـة األونسـيترال    داخلياقد مترنوا  جديداً ثالثة عشر متمرناً نَّوأُبلغت اللجنة بأ  -٣٧٢

يف  واألربعـــنيورهتـــا الســـابعة مت األمانـــة تقريرهـــا الشـــفوي إليهـــا يف ددَّيف فيينـــا منـــذ أن قـــ
. وكــان معظمهــم مــن بلــدان ناميــة وبلــدان متــر اقتصــاداهتا مبرحلــة انتقاليــة    ٢٠١٤متوز/يوليــه 

  وكان أحدهم من بلد من أقل البلدان منوا وآخر من بلد جزري صغري نام.
      

      تقييم دور األمانة يف تيسري عمل اللجنة  -جيم  
بامليزانيـة   )٨٤(،٢٠٠٧بلغت يف دورهتـا األربعـني، عـام    أُستذكرت اللجنة أهنا كانت قد ا  -٣٧٣

اإلجنــازات املتوقعــة مــن األمانــة  أدرجــت ضــمن ، الــيت ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربناجميــة لفتــرة الســنتني 
األونسـيترال  رضـا  "تيسري عمل األونسيترال". وكان مقياس أداء ذلك اإلجنـاز املتوقـع هـو مـدى     

 )٨٥().١إىل  ٥مــن ( ج تنازليــا مــن مخــس درجــات املقدَّمــة مقــدَّرة مبقيــاس متــدر خلــدمات عــن ا
  . مبالحظاهتااألمانة موافاة واتفقت اللجنة يف تلك الدورة على 

                                                         
؛ واملرجع نفسه، ٣٣٠-٣٢٨)، الفقرات A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  نفسه، املرجع  )٨٣(

؛ واملرجع نفسه، ٣٤٤)، الفقرة Corr.1و A/68/17يب (والتصو ١٧الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم 
  .٢٧٨و ٢٧٧)، الفقرتان A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم 

  .٢٤٣)، اجلزء األول، الفقرة A/62/17( ١٧الدورة الثانية والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٨٤(
)٨٥(  A/62/17 (Sect. 8) وCorr.1 (د). ١٩-٨، اجلدول  
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، وردت ٢٠١٢ومنذ الـدورة األربعـني حـىت الـدورة اخلامسـة واألربعـني للجنـة، عـام           -٣٧٤
ألمانـة  علـى اسـتبيان كانـت ا    داحتضـر دورات األونسـيترال السـنوية ر    تعقيبات من الدول الـيت 

رت هذه املمارسة منذ دورة اللجنـة اخلامسـة واألربعـني،    يَّتوزعه عليها يف هناية كل دورة. وتغ
، ويرجع السبب يف ذلك جزئيـا إىل احلاجـة إىل التمـاس املزيـد مـن الـردود: فبـدالً        ٢٠١٢عام 

لـدول  من توزيع االستبيان أثناء الدورة، بدأت األمانة يف تعميم مـذكرات شـفوية علـى مجيـع ا    
لكي تطلب منها أن تبني مدى رضـاها عـن اخلـدمات املقدَّمـة إىل      اللجنة السنوية دورات بيلق

رة الشـفوية. وفيمـا يتعلـق    ة مبلء منوذج للتقييم مرفق باملـذكِّ األونسيترال من أمانتها أثناء الدور
ألعضـاء يف  الـدول ا بدورة األونسيترال الثامنة واألربعني، وزعت املـذكِّرة الشـفوية علـى مجيـع     

دت الفتــرة املشــمولة باالســتبيان مــن بدايــة  دِّوُحــ، ٢٠١٥يونيــه /حزيــران ٣يف األمــم املتحــدة 
  ).٢٠١٤متوز/يوليه  ٧دورة األونسيترال السابعة واألربعني (

مسـتوى الرضـا عـن     نَّأبـ ، وه للـدول دا على الطلب املوجَّـ ر ١٧وأُبلغت اللجنة بتسلُّم   -٣٧٥
   مرتفعـاً  زال مـن أمانتـها، حسـبما ورد يف تلـك الـردود، مـا       األونسـيترال إىل  مـة املقدَّاخلـدمات  

وأُبلغــت اللجنــة بــأنَّ  ).دول جميبــة ٥لــدى  ٥مــن  ٤و مــن الــدول اجمليبــة ١٢لــدى  ٥مــن  ٥(
الــدول كــثرياً مــا ُتعــرب يف بياناهتــا املقدَّمــة إىل اللجنــة السادســة للجمعيــة العامــة بشــأن تقريــر   

اخلـدمات املقدَّمـة إىل األونسـيترال مـن أمانتـها. ولكـن مـن الصـعب          األونسيترال عن رأيهـا يف 
  إجراء تقييم كمي لتلك اآلراء.  

اللجنة علماً باستمرار اخنفاض مسـتوى الـرد علـى طلـب التقيـيم، وهـو أمـر         وأحاطت  -٣٧٦
 أداء أمانـة األونسـيترال  عـن  املزيـد مـن الـدول    معرفـة رأي  للغايـة  من املهم  القلق ألنَّ يدعو إىل

موضـوعية. وهـو أمـر مطلـوب ألغـراض تتعلـق بامليزانيـة        أدائهـا تقييمـاً أكثـر     تقيـيم  حىت يتسىن
  من خدمات إليها.ألمانة ا تقدِّمه اوأعربت اللجنة عن تقديرها مل وسواها.

    
    تدابري االستفادة املثلى من موارد خدمات املؤمترات لدى األونسيترال  -دال  

مــن رئــيس جلنــة املــؤمترات إىل رئــيس الــدورة الســابعة   هــةموجَّبرســالة  اللجنــةأُبلغــت   -٣٧٧
ــاريخ    ــيترال بتـ ــني لألونسـ ــان/أبريل  ٢٢واألربعـ ــالة إىل أ  ٢٠١٥نيسـ ــارت الرسـ ــد أشـ  نَّ. وقـ

 ٢٠١٤-٢٠١٢األونسـيترال مل تســتفد اســتفادة كاملـة مــن خــدمات املـؤمترات خــالل الفتــرة    
  :وجه اخلصوص منها علىواقترحت تدابري الستخدامها على النحو األمثل 

ــن حــاالت    (أ)   ــن       احلــد م ــع م ــدد املتوق ــاء بربجمــة الع ــاء االجتماعــات باالكتف إلغ
  السابقة؛ األمناطإىل  االجتماعات استناداً
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  ؛النظر يف بنود إضافية يف الربنامج إذا تبقى وقت يف هناية االجتماع املقرر  (ب)  
  د للجلسات إىل ساعتني؛تقليص احليز الزمين احملدَّ  (ج)  
عة للتأخر يف بـدء االجتماعـات   قَّإبالغ قسم إدارة االجتماعات باحلاالت املتو  د)(  

أو التبكري بإهنائها قبل يوم واحد على األقل للتصرف يف فترات الترمجة الشفوية احملجـوزة الـيت   
  لن تستخدم.

اللجنـة بوجـود هـامش للتحسـني، ال سـيما فيمـا يتعلـق ببـدء االجتماعـات يف           وأقرَّت  -٣٧٨
تتـيح   ، المتخصِّصـة طبيعة عمل األونسيترال، بوصفها هيئة قانونية  نَّعيدها، إال أهنا رأت أموا

إمكانية ختطيط االجتماعـات بدقـة بالغـة. فـال ميكـن التنبـؤ بعـدد البيانـات الـيت سـتلقى ومـدهتا            
وسـط.   لٍّل إىل حـ صُّـ ومضموهنا، وال مبسـتوى اجلـدل الـذي قـد تـثريه وال بالوقـت الـالزم للتو       

تفسريها وفهمهـا بلغـات    تعقِّدما  التعابري الفنية املستخدمة فيها كثرياً نَّإلضافة إىل ذلك، فإوبا
إجـراء حـوارات ومشـاورات غـري رمسيـة أطـول مـن         األمم املتحـدة السـت، ممـا يقتضـي أحيانـاً     

لألونسـيترال وجمـال عملـها     املتخصِّصـة من الضروري مراعـاة الطبيعـة    نَّاملتوقع. ومن مث، قيل إ
املتحـدة الـيت تعمـل     بالغ التعقد، مما مييزها عن غريها مـن هيئـات األمـم    الذي يتسم بطابع تقين

  وفق منط أيسر على التنبؤ.
ومع ذلك اتفقت اللجنة على أن تبحث جبدية الشـواغل الـيت أُعـرب عنـها باسـم جلنـة         -٣٧٩

ــري تســاؤ        ــة. وأث ــا بصــفة دائم ــيقظ هل ــار وتت ــؤمترات وأن تأخــذها يف االعتب ــا إذا كــان  امل ل عم
لالجتماعــات يف إجــراء مشــاورات غــري   املخصَّــصاســتخدام اللجنــة وأفرقتــها العاملــة للوقــت  

 داعلـى سـجل األونسـيترال بشـأن اسـتخدام خـدمات املـؤمترات. ور        رمسية ميكن أن يؤثر سـلباً 
 من الضروري التأكيد علـى الـدور الـذي تؤديـه املشـاورات      نَّأ على ذلك، رأت اللجنة عموماً

غري الرمسية يف التوصل إىل حلول وسط وتوافق يف اآلراء، وهو دور هام ال غىن عنـه. وطلبـت   
إىل األمانــة أن تضــمن بالفعــل اعتبــار اســتخدامها للمشــاورات غــري الرمسيــة يف أي وقــت مــن    
ــة أو خالهلــا أو بعــدها، اســتخداماً       األوقــات، ســواء كــان ذلــك قبــل إجــراء املناقشــات الرمسي

  لالجتماعات وتسجيله على ذلك النحو. املخصَّص مشروعاً للوقت
خــاص إىل العــدد الكــبري مــن حــاالت إلغــاء االجتماعــات خــالل دورة   بشــكلوأُشــري   -٣٨٠

. ٢٠١٣، والتـأخر يف بـدئها والتـبكري يف إهنائهـا خـالل دورة اللجنـة لعـام        ٢٠١٤اللجنة لعـام  
مرجعـه   غـري مـألوف بالفعـل وأنَّ    كـان  ٢٠١٤عـدد االجتماعـات امللغـاة يف عـام      بأنَّ رَّقوقد أُ

اللجنـة وأفرقتـها العاملـة     نَّجناحات غـري متوقعـة يف املـداوالت، ولكـن ُرئـي يف الوقـت نفسـه أ       
ــن خــدمات          ال ــة م ــداوالت جملــرد االســتفادة الكامل ــة مبواصــلة امل ــي أن جتــد نفســها ملزم ينبغ
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مل األونسيترال من أجـل حتسـني   يف ع يةالكيف باجلوانبالتضحية  أبداًه ال ينبغي املؤمترات، وأنَّ
  اإلحصاءات الكمية الستخدام خدمات املؤمترات.

أمانــة األونســيترال ملــا تقــوم بــه مــن عمــل ممتــاز يف التخطــيط بعنايــة ملــدد    علــىثــين وأُ  -٣٨١
دورات اللجنة وجدولة االجتماعات وتوزيع بنود جدول األعمال خالل الدورات مع مراعـاة  

  عبء العمل املتوقع.
  ه إىل جلنة املؤمترات الرسالة التالية:وبعد املناقشة، اتفقت اللجنة على أن توجِّ  -٣٨٢

بالشواغل املتعلقة بعـدم اسـتخدام األونسـيترال خلـدمات املـؤمترات       "أحاطت اللجنة علماً
 الوضــع وبالتــدابري الراميــة إىل حتســني ٢٠١٤-٢٠١٢علــى حنــو كامــل يف فتــرة الســنتني 

هة من رئيس جلنة املؤمترات إىل رئيس الدورة السـابعة واألربعـني   جَّالواردة يف الرسالة املو
  .٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٢لألونسيترال بتاريخ 

مـة إليهـا والتزامهـا    دَّعرب اللجنة عن تقـديرها خلـدمات املـؤمترات الرفيعـة املسـتوى املق     وُت
ذلــك  باســتخدامها بكفــاءة، وتؤيــد اجلهــود املبذولــة علــى نطــاق األمــم املتحــدة لتحقيــق  

واليتــها وطبيعــة  نَّالغــرض، كمــا حتــيط علمــاً بالتــدابري املقترحــة، ولكــن مــع مالحظــة أ   
  بتنفيذ تلك التدابري." عملها وأساليبه قد ال تسمح هلا دائماً

    
    مواعيد االجتماعات املقبلة وأماكن انعقادها  - نيعشر  

ــام      - ٣٨٣ ــودة ع ــثالثني، املعق ــا السادســة وال ــةُ يف دورهت ــي:  ٢٠٠٣ اتَّفقــت اللجن ــا يل ــى م ، عل
جتتمع األفرقة العاملة، يف األحـوال املعتـادة، مـرتني يف السـنة يف دورتـني مـدة كـل منـهما          أن (أ)

 ة(ب) أنه ميكن ختصيص وقت إضـايف، عنـد االقتضـاء، مـن احلصـة غـري املسـتغل       وأسبوع واحد؛ 
مجاليـة خلـدمات املـؤمترات    لفريق عامل آخر، شريطة أالَّ يؤدِّي هذا الترتيب إىل زيادة يف املدة اإل

أســبوعاً يف  ١٢املخصَّصــة حاليــا لــدورات مجيــع األفرقــة العاملــة الســتة التابعــة للجنــة، والبالغــة    
السنة؛ و(ج) أن تدرس اللجنة أيَّ طلب لوقت إضايف يقدِّمه أحد األفرقة العاملـة إذا كـان ذلـك    

أسبوعاً، علـى أن يقـدِّم الفريـق العامـل      ١٢يؤدِّي إىل زيادة يف الوقت اإلمجايل املخصَّص والبالغ 
  )٨٦(املعين مسوِّغات وجيهة بشأن األسباب اليت تستلزم تغيري منط االجتماعات.

      

                                                         
 .٢٧٥)، الفقرة A/58/17( ١٧امللحق رقم الدورة الثامنة واخلمسون، ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة  )٨٦(
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    الدورة التاسعة واألربعون للجنة  - ألف  
يف ضوء االعتبارات املبيَّنة أعاله، وافقت اللجنة علـى عقـد دورهتـا التاسـعة واألربعـني        -٣٨٤

(مقــر األمــم املتحــدة مغلــق     ٢٠١٦متوز/يوليــه  ١٥ران/يونيــه إىل حزي ٢٧يف نيويــورك مــن  
). وطُلـب إىل األمانـة أن تنظـر يف تقصـري مـدة الـدورة أسـبوعاً        ٢٠١٦متوز/يوليه  ٧و ٤ يومي

  واحداً إذا كان يف حجم العمل املتوقَّع للدورة ما يربِّر ذلك.
    

    دورات األفرقة العاملة  - باء  
  اليت سُتعقد بني الدورتني الثامنة واألربعني دورات األفرقة العاملة   - ١  

    والتاسعة واألربعني للجنة
ــايل        -٣٨٥ ــزمين التـ ــدول الـ ــى اجلـ ــة علـ ــاله، وافقـــت اللجنـ ــة أعـ ــارات املبيَّنـ ــوء االعتبـ يف ضـ

  الجتماعات أفرقتها العاملة:
الفريُق العامـل األول (املعـين باملنشـآت الصـغرى والصـغرية واملتوسـطة) َيعقـد          (أ)  
ــ ، ودورتــه ٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٣إىل  ١٩ه اخلامســة والعشــرين يف فيينــا مــن  دورَت

  ؛٢٠١٦نيسان/أبريل  ٨إىل  ٤السادسة والعشرين يف نيويورك من 
الفريُق العامل الثاين (املعين بـالتحكيم والتوفيـق) َيعقـد دورَتـه الثالثـة والسـتني         (ب)  

إىل  ١رته الرابعـة والسـتني يف نيويـورك مـن     ، ودو٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١١إىل  ٧يف فيينا من 
  ؛٢٠١٦شباط/فرباير  ٥

الفريــُق العامــل الثالــث (املعــين بتســوية املنازعــات باالتصــال احلاســويب املباشــر)    (ج)  
كـانون األول/ديسـمرب    ٤تشـرين الثـاين/نوفمرب إىل    ٣٠َيعقد دورَته الثانية والثالثني يف فيينـا مـن   

  ؛٢٠١٦آذار/مارس  ٤شباط/فرباير إىل  ٢٩ثني يف نيويورك من ، ودورته الثالثة والثال٢٠١٥
الفريـــُق العامـــل الرابـــع (املعـــين بالتجـــارة اإللكترونيـــة) َيعقـــد دورَتـــه الثانيـــة     (د)  

، ودورتـه الثالثـة واخلمسـني يف    ٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٣إىل  ٩واخلمسني يف فيينا من 
  ؛٢٠١٦أيار/مايو  ١٣إىل  ٩نيويورك من 

الفريُق العامل اخلامس (املعين بقانون اإلعسار) َيعقد دورَتـه الثامنـة واألربعـني      )(ه  
ــن   ــا مـ ــمرب   ١٨إىل  ١٤يف فيينـ ــانون األول/ديسـ ــني يف   ٢٠١٥كـ ــعة واألربعـ ــه التاسـ ، ودورتـ
  ؛٢٠١٦أيار/مايو  ٦إىل  ٢نيويورك من 
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الثامنـــة الفريـــُق العامـــل الســـادس (املعـــين باملصـــاحل الضـــمانية) َيعقـــد دورَتـــه    (و)  
، ودورتـه التاسـعة والعشـرين    ٢٠١٥تشرين األول/أكتـوبر   ١٦إىل  ١٢والعشرين يف فيينا من 

  .٢٠١٦شباط/فرباير  ١٢إىل  ٨يف نيويورك من 
    

    بعد الدورة التاسعة واألربعني للجنة ٢٠١٦دورات األفرقة العاملة يف عام   -٢  
لعقد اجتماعات األفرقة العاملـة يف عـام   الحظت اللجنةُ أنَّ ترتيبات مؤقَّتة قد اتُّخذت   -٣٨٦

  بعد انعقاد دورهتا التاسعة واألربعني، رهناً مبوافقة اللجنة يف تلك الدورة: ٢٠١٦
الفريُق العامـل األول (املعـين باملنشـآت الصـغرى والصـغرية واملتوسـطة) َيعقـد          (أ)  

  ؛٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٧إىل  ٣دورَته السابعة والعشرين يف فيينا، من 
الفريُق العامل الثاين (املعين بالتحكيم والتوفيق) َيعقد دورَته اخلامسة والسـتني    (ب)  

  ؛٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٩إىل  ٥يف فيينا، من 
الفريُق العامل الثالـث (املعـين بتسـوية املنازعـات باالتصـال احلاسـويب املباشـر)          (ج)  

  ؛٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٣ إىل ١٩َيعقد دورَته الرابعة والثالثني يف فيينا، من 
الفريـــُق العامـــل الرابـــع (املعـــين بالتجـــارة اإللكترونيـــة) َيعقـــد دورَتـــه الرابعـــة   (د)  

  ؛٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٤تشرين األول/أكتوبر إىل  ٣١واخلمسني يف فيينا، من 
ــه اخلمســني يف      (ه)   الفريــُق العامــل اخلــامس (املعــين بقــانون اإلعســار) َيعقــد دورَت

 ؛٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٦إىل  ١٢نا، من فيي

الفريــُق العامــل الســادس (املعــين باملصــاحل الضــمانية) َيعقــد دورَتــه الــثالثني يف    (و)  
  .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٩إىل  ٥فيينا، من 



A/70/17 

V.15-05450 107 
 

 املرفق
 

  واألربعني الثامنةت على اللجنة يف دورهتا رَضقائمة بالوثائق اليت ُع    
 
 أو الوصفالعنوان الرمز

A/CN.9/824 واألربعني وشروحه واجلدول الزمين جللسات الدورةالثامنةجدول األعمال املؤقَّت للدورة 

A/CN.9/825  (املعين باملنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة) تقرير الفريق العامل األول  
 عن أعمال دورته الثالثة والعشرين

A/CN.9/826 لثاين (املعين بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته احلادية والستني تقرير الفريق العامل ا 

A/CN.9/827  (املعين بتسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر) تقرير الفريق العامل الثالث  
 عن أعمال دورته الثالثني

A/CN.9/828 ال دورته اخلمسنيتقرير الفريق العامل الرابع (املعين بالتجارة اإللكترونية) عن أعم 

A/CN.9/829 تقرير الفريق العامل اخلامس (املعين بقانون اإلعسار) عن أعمال دورته السادسة واألربعني
A/CN.9/830 تقرير الفريق العامل السادس (املعين باملصاحل الضمانية) عن أعمال دورته السادسة والعشرين 

A/CN.9/831 باملنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة)  تقرير الفريق العامل األول (املعين  
 عن أعمال دورته الرابعة والعشرين

A/CN.9/832 تقرير الفريق العامل الثاين (املعين بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الثانية والستني 

A/CN.9/833 تقرير الفريق العامل الثالث (املعين بتسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر (  
 عن أعمال دورته احلادية والثالثني

A/CN.9/834 تقرير الفريق العامل الرابع (املعين بالتجارة اإللكترونية) عن أعمال دورته احلادية واخلمسني 

A/CN.9/835 تقرير الفريق العامل اخلامس (املعين بقانون اإلعسار) عن أعمال دورته السابعة واألربعني 

A/CN.9/836 ق العامل السادس (املعين باملصاحل الضمانية) عن أعمال دورته السابعة والعشرينتقرير الفري 

A/CN.9/837 التعاون التقين واملساعدة التقنية 

A/CN.9/838 أنشطة التنسيق 

A/CN.9/839 ثبت مرجعي باملؤلَّفات احلديثة ذات الصلة بأعمال األونسيترال 

A/CN.9/840 تكفل توحيَد تفسريِ نصوص األونسيترال القانونية وتطبيِقهاتعزيز السُّبل والوسائل اليت 

A/CN.9/841 ًاألعمال املُزَمعة واملمكنة مستقبال 

A/CN.9/842 أنشطة مركز األونسيترال اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 
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 أو الوصفالعنوان الرمز

A/CN.9/843 حالة االتفاقيات والقوانني النموذجية 

A/CN.9/844 :تنقيح ملحوظات األونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيمتسوية املنازعات التجارية 

A/CN.9/845 تقدمي املساعدة التقنية يف جمال إصالح القوانني 

A/CN.9/846   
   Add.1و
  Add.5 إىل

إنفاذ اتفاقات التسوية املنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري  - تسوية املنازعات التجارية
  جتميع لتعليقات احلكومات - الدويل/الوساطة التجارية الدولية

A/CN.9/847 مبادئ اختيار القانون املنطبق على العقود التجارية الدولية 

A/CN.9/848 اإلجراءات املتزامنة يف التحكيم االستثماري 

A/CN.9/849 االجتاهات الراهنة يف ميدان قانون البيع الدويل للبضائع 

A/CN.9/850 قبالً يف جمال االشتراء وتطوير البنية التحتيةاألعمال املزمعة واملمكنة مست 

A/CN.9/851 قانون اإلعسار: معاملة العقود املالية واملعاوضة؛ إعادة هيكلة الديون السيادية 

A/CN.9/852 (الفصل الرابع) مشروع القانون النموذجي بشأن املعامالت املضمونة 

A/CN.9/853 الفصالن الثامن والتاسعاملضمونة (مشروع القانون النموذجي بشأن املعامالت( 

A/CN.9/854  املسائل القانونية  -األعمال اليت ميكن االضطالع هبا مستقبالً يف جمال التجارة اإللكترونية
 املتعلقة بإدارة اهلويات وخدمات توفري الثقة

A/CN.9/855 ًيف جمال التحكيم ُمقترح من احلكومة اجلزائرية: األعمال اليت ميكن االضطالع هبا مستقبال 
  مدوَّنة أخالقيات للمحكَّمني-الدويل بني الدول واملستثمرين

A/CN.9/856  األعمال اليت ميكن االضطالع هبا مستقبالً يف جمال التجارة اإللكترونية مسائل تعاقدية
  اقتراح من كندا-متعلقة بتوفري خدمات احلوسبة السحابية

A/CN.9/857  االضطالع هبا مستقبالً يف جمال تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب األعمال اليت ميكن
 ُمقترح من إسرائيل-املباشر

A/CN.9/858  األعمال اليت ميكن االضطالع هبا مستقبالً يف جمال تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب
 اقتراح مقدَّم من كولومبيا وهندوراس والواليات املتحدة-املباشر

 


