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

حزيران/يونيـه   ٢٧مـن   نيويـورك يف  املعقـودة  واألربعـني،  التاسـعة (األونسيترال) أعمال دورهتا 
  .٢٠١٦متوز/يوليه  ١٥إىل 
، ١٩٦٦كـانون األول/ديسـمرب    ١٧)، املؤرَّخ ٢١- (د ٢٢٠٥وعمالً بقرار اجلمعية العامة   - ٢

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

      ظيم الدورةتن  - ثانياً  
    افتتاح الدورة  - ألف  

افتتح السيد سربا سواريس، وكيل األمني العام للشؤون القانونيـة واملستشـار القـانوين      -٣
  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٧لألمم املتحدة، الدورة التاسعة واألربعني للجنة يف 

    
    العضوية واحلضور  - باء  

)، اللجنـــــةَ بعضـــــوية قوامهـــــا ٢١- (د ٢٢٠٥أنشـــــأت اجلمعيـــــةُ العامـــــةُ، يف قرارهـــــا   - ٤
كــانون  ١٢)، املــؤرَّخ ٢٨- (د ٣١٠٨تنـــتخبها اجلمعيـة. ووسَّــعت اجلمعيــة، يف قرارهـا     دولـة   ٢٩

 ٣٦دولــة، مث وسَّــعتها مــرة أخــرى مــــن  ٣٦إىل  ٢٩، عضــوية اللجنــة مــن ١٩٧٣األول/ديســمرب 
ــا    ٦٠  إىل ــة يف قرارهـــ ــاين/نوفمرب   ١٩، املـــــؤرَّخ ٥٧/٢٠دولـــ ــرين الثـــ . وتتـــــألَّف ٢٠٠٢تشـــ

ــوية ــت يف        عضــ ــيت انُتخبــ ــة، الــ ــدول التاليــ ــن الــ ــا مــ ــة حاليــ ــاين/نوفمرب   ١٤اللجنــ ــرين الثــ تشــ
ــانون  ١٤  ويف  ٢٠١٢ ــمرب   كــــــ ــاين/نوفمرب  ٩ويف  ٢٠١٢األول/ديســــــ ــرين الثــــــ  ٢٠١٥تشــــــ

ــان/أبريل  ١٥  ويف ــه  ١٧  ويف ٢٠١٦  نيسـ ــية   ٢٠١٦حزيران/يونيـ ــويتها عشـ ــدة عضـ ــهي مـ ، وتنتـ
ــداء ــنوية للج   ابتـ ــدورة السـ ــنة الـ ــة يف السـ ــني:    نـ ــني قوسـ ــة بـ ــي (  )١(املبيَّنـ ــاد الروسـ )، ٢٠١٩االحتـ

                                                         
)، ُينتخب أعضاء اللجنة لوالية مدهتا ست سنوات. ومن بني ٢١-(د ٢٢٠٥عمالً بقرار اجلمعية العامة  )١(  

تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤عضواً انتخبتهم اجلمعية يف دورهتا السابعة والستني يف  ٢٩األعضاء احلاليني، هناك 
، ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ١٤اجلمعية يف دورهتا السابعة والستني يف ، وعضو واحد انتخبته ٢٠١٢

، ومخسة أعضاء انتخبتهم ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٩عضواً انتخبتهم اجلمعية يف دورهتا السبعني يف  ٢٣و
 ، وعضوان انتخبتهما اجلمعية يف دورهتا السبعني يف٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٥اجلمعية يف دورهتا السبعني يف 

، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرَّرت أن تبدأ ٣١/٩٩وغيَّرت اجلمعية، بقرارها  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧
والية األعضاء يف بداية اليوم األول من دورة اللجنة السنوية العادية اليت تعقب انتخاهبم مباشرة وأن تنتهي 

 قب انتخاهبم.واليتهم عشية افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تع
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)، ٢٠٢٢)، إسـرائيل ( ٢٠٢٢)، أسـتراليا ( ٢٠٢٢(  إسبانيا)، ٢٠١٩)، أرمينيا (٢٠٢٢(  األرجنتني
ــوادور ( ــا (٢٠١٩إكــ ــيا (٢٠١٩)، أملانيــ ــدا (٢٠١٩)، إندونيســ ــران ٢٠٢٢)، أوغنــ )، إيــ
)، ٢٠٢٢)، الربازيـل ( ٢٠٢٢باكسـتان (  )،٢٠٢٢)، إيطاليا (٢٠٢٢اإلسالمية) (- (مجهورية
)، بـــــيالروس ٢٠٢٢)، بولنـــــدا (٢٠٢٢)، بورونـــــدي (٢٠١٩)، بنمـــــا (٢٠١٩بلغاريـــــا (

ــد (٢٠٢٢( ــا (٢٠٢٢)، تايلنـ ــيكية ( ٢٠٢٢)، تركيـ ــة التشـ ــة ٢٠٢٢)، اجلمهوريـ )، مجهوريـ
النكـــا  )، ســـري٢٠١٩)، زامبيـــا (٢٠٢٢)، رومانيـــا (٢٠١٩)، الـــدامنرك (٢٠١٩كوريـــا (

ــلفادور ()، ال٢٠٢٢( ــنغافورة (٢٠١٩ســـ ــرا (٢٠١٩)، ســـ ــرياليون ٢٠١٩)، سويســـ )، ســـ
)، فنــزويال  ٢٠٢٢)، الفلـبني ( ٢٠١٩)، فرنسـا ( ٢٠١٩)، الصني (٢٠٢٢)، شيلي (٢٠١٩(

ــة ــة) (-(مجهوريـ ــامريون ٢٠٢٢البوليفاريـ ــدا (٢٠١٩()، الكـ ــوار  ٢٠١٩)، كنـ ــوت ديفـ )، كـ
ــا (٢٠١٩( ــا (٢٠١٩)، الكويــت (٢٠٢٢)، كولومبي ــان ( )،٢٠٢٢)، كيني ــا ٢٠٢٢لبن )، ليربي
)، اململكـة  ٢٠١٩)، املكسـيك ( ٢٠١٩( ماليزيا )،٢٠٢٢( )، ليسوتو٢٠٢٢)، ليبيا (٢٠١٩(

ــمالية (    ــدا الشـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ ــا (٢٠١٩املتحـ ــيوس ٢٠١٩)، موريتانيـ )، موريشـ
)، هنـدوراس  ٢٠٢٢)، اهلنـد ( ٢٠٢٢)، نيجرييـا ( ٢٠٢٢( )، النمسـا ٢٠١٩)، ناميبيا (٢٠٢٢(
ــا (٢٠١٩( ــة ( ٢٠١٩)، هنغاريــ ــان (٢٠٢٢)، الواليــــات املتحــــدة األمريكيــ )، ٢٠١٩)، اليابــ

 ).  ٢٠١٩( اليونان

اإلسالمية) وباكستان وبوروندي وبولندا والفلبني وكـوت  -إيران (مجهوريةوباستثناء   -٥
كــان مجيــع أعضــاء  ،ديفــوار وكولومبيــا والكويــت وكينيــا ولبنــان وليربيــا وماليزيــا وموريتانيــا 

  نة ممثَّلني يف الدورة.اللج
بــريو، اجلزائــر، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، وحضــر الــدورة مراقبــون عــن الــدول التاليــة:   -٦

  .سوازيلند، العراق، فنلندا، قربص، هولندا
  .مراقبون عن الكرسي الرسويل واالحتاد األورويب أيضاًوحضر الدورة   -٧
  :التالية وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن املنظمات الدولية  -٨

ــم املتحــدة    (أ)   ــة األم ــدويل    منظوم ــة، املركــز ال : املركــز األورويب للســالم والتنمي
  لتسوية املنازعات االستثمارية، برنامج األمم املتحدة للبيئة، البنك الدويل؛

املنظمـة  مـؤمتر الهـاي للقـانون الـدويل اخلـاص،      : املنظمات احلكوميـة الدوليـة    (ب)  
املنظمـة البحريـة    ملعهـد الـدويل لتوحيـد القـانون اخلـاص (اليونيـدروا)،      االدولية لقـانون التنميـة،   

  لغرب ووسط أفريقيا، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛
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: رابطة التحكيم األمريكية/املركز الدويل لتسـوية  املنظمات غري احلكومية املدعوَّة  (ج)  
جمموعـة التحكـيم اإلقليميـة    األمريكية للقانون الدويل، اجلمعية  النـزاعات، رابطة احملامني األمريكية،

ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، رابطة التحكيم السويسرية، مركـز تسـوية املنازعـات الدوليـة، اجلمعيـة      
الصينية للقانون الدويل اخلاص، رابطة التمويـل التجـاري، رابطـة طلبـة كليـات احلقـوق األوروبيـة،        

وملة واحتاد رابطـات العوملـة والتمويـل التجـاري يف االحتـاد األورويب،      الرابطة الدولية لشركات الع
منتدى التوفيق والتحكيم الدوليني، جمموعة أمريكـا الالتينيـة ألخصـائيي القـانون التجـاري الـدويل،       
معهــد القــانون التجــاري الــدويل (كليــة ديكنســون للقــانون التابعــة جلامعــة واليــة بنســلفانيا)، جلنــة   

ري بــني البلــدان األمريكيــة، رابطــة احملــامني لــدول احملــيط اهلــادئ، رابطــة احملــامني     التحكــيم التجــا
الدولية، غرفة التجارة الدوليـة، حمكمـة التحكـيم التجـاري الـدويل التابعـة لغرفـة التجـارة والصـناعة          
 األوكرانية، اجمللـس الـدويل للتحكـيم التجـاري، املعهـد الـدويل لـدرء املنازعـات وتسـويتها، االحتـاد          
الدويل للنقل الطرقي، االحتـاد النسـائي الـدويل لإلعسـار وإعـادة اهليكلـة، مركـز القـدس للتحكـيم،          
هيئة لندن للتحكيم الدويل، رابطة خرجيـي مسـابقة التمـرين علـى التحكـيم الـدويل، املركـز الـوطين         

اليـة نيويـورك،   لألحباث القانونية من أجل التجارة احلرة فيما بني البلدان األمريكية، رابطة حمـامي و 
، املركــز اإلقليمــي للتحكــيم التجــاري (Pace) بــيس القــانون التجــاري الــدويل التــابع جلامعــة معهــد

 الدويل (الغوس، نيجرييا)، جامعـة جـزر الباليـار، الرابطـة العامليـة للمتمـرِّنني والـزمالء السـابقني يف        
  املتحدة، معهد القانون الدويل التابع جلامعة ووهان. األمم
حَّبت اللجنة مبشـاركة منظمـات دوليـة غـري حكوميـة ذات خـربة فنيـة يف املواضـيع         ور  -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
    

    انتخاب أعضاء املكتب  - جيم  
  انتخبت اللجنة أعضاء املكتب التالني:  -١٠

  (الكامريون) كينفاك دواجينالسيد غاستون     :الرئيس  
  (املكسيك) فلوريس البارديينالسيد رودريغو   :نواب الرئيس  
  (اجلمهورية التشيكية) مولرالسيد دافيد       
  (سويسرا) شنايدرالسيد ميخائيل       
  (سنغافورة) تشان السيد جيفري    :املقرِّر  
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    جدول األعمال  - دال  
، ١٠٢٤كــان جــدول أعمــال الــدورة، بصــيغته الــيت اعتمــدهتا اللجنــة يف جلســتها           -١١

  حزيران/يونيه، على النحو التايل: ٢٧املعقودة يف 
  افتتاح الدورة.  - ١  
  انتخاب أعضاء املكتب.  - ٢  
  .إقرار جدول األعمال  - ٣  
  ملتعلقة باملصاحل الضمانية:النظر يف املسائل ا  - ٤  
وضـــع الصـــيغة النهائيـــة ملشـــروع قـــانون منـــوذجي بشـــأن املعـــامالت    (أ)    

  املضمونة واعتماده؛
النظـــر يف مشـــروع دليـــل اشـــتراع مشـــروع القـــانون النمـــوذجي بشـــأن   (ب)    

  املعامالت املضمونة؛
  ية؛األعمال اليت ميكن االضطالع هبا مستقبالً يف جمال املصاحل الضمان  (ج)    
  التنسيق والتعاون.  (د)    
  :النظر يف املسائل املتعلقة بالتحكيم والتوفيق  - ٥  

ــيم         (أ) ــن تنظ ــيترال املنقَّحــة ع ــات األونس ــة مللحوظ وضــع الصــيغة النهائي
  إجراءات التحكيم واعتمادها؛

  التقرير املرحلي للفريق العامل الثاين؛  (ب)
  عملها؛ إقرار جهة اإليداع املعنية بالشفافية وكيفية  (ج)
  األعمال اليت ميكن االضطالع هبا مستقبالً يف جمال التحكيم والتوفيق؛  (د)
  دليل األمانة بشأن اتفاقية نيويورك؛  (ه)

ــدويل      )و( ــاري الـ ــيم التجـ ــى التحكـ ــرين علـ ــابقات التمـ ــاطة  مسـ والوسـ
  .الدولية  التجارية

املباشـر: وضـع   النظر يف املسائل املتعلقة بتسوية املنازعـات باالتصـال احلاسـويب      - ٦  
النهائية للمالحظات التقنية بشأن تسوية املنازعات باالتصـال احلاسـويب    الصيغة
  واعتمادها. املباشر
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  املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة: التقرير املرحلي للفريق العامل األول.  - ٧  
  النظر يف املسائل املتعلقة بالتجارة اإللكترونية:  - ٨  
  لفريق العامل الرابع؛التقرير املرحلي ل  (أ)    
  األعمال املقبلة يف جمال التجارة اإللكترونية؛  (ب)    
التعــاون مــع جلنــة األمــم املتحــدة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط   (ج)    

  اهلادئ يف ميدان التجارة الالورقية.
  قانون اإلعسار: التقرير املرحلي للفريق العامل اخلامس.  - ٩  
  التقنية يف جمال إصالح القوانني: تقدمي املساعدة  - ١٠  
  مسائل عامة؛  (أ)    
ــم       (ب)     ــم األمـ ــز دعـ ــأن تعزيـ ــة بشـ ــذكِّرة توجيهيـ ــروع مـ ــر يف مشـ النظـ

للدول، بناء على طلبها، من أجل إجراء إصالحات سـليمة    املتحدة
  للقانون التجاري.

ــوص األونســـيترال          - ١١     ــري نصـ ــد تفسـ ــيت تكفـــل توحيـ ــائل الـ ــبل والوسـ ــرويج السـ تـ
  وتطبيقها:  نيةالقانو

  السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال (كالوت)؛  (أ)    
  ُنَبذ السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال القانونية.  (ب)    
  حالة نصوص األونسيترال القانونية والترويج هلا.  - ١٢  
  التنسيق والتعاون:  - ١٣  
  مسائل عامة؛  (أ)    
  مات الدولية األخرى؛تقارير املنظ  (ب)    
املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املدعوة إىل حضـور    (ج)    

  دورات األونسيترال وأفرقتها العاملة.
  حضور األونسيترال اإلقليمي.  - ١٤  
  دور األونسيترال يف تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل.  - ١٥  
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  برنامج عمل اللجنة.  - ١٦  
  .٢٠١٧مؤمتر عام   - ١٧  
  قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة.  - ١٨  
  مسائل أخرى.  - ١٩  
  مواعيد االجتماعات املقبلة وأماكن انعقادها.  - ٢٠  
  اعتماد تقرير اللجنة.  - ٢١  

    
    اعتماد التقرير  - هاء  

ــتها       -١٢ ــق اآلراء يف جلســ ــر بتوافــ ــذا التقريــ ــة هــ ــدت اللجنــ ــودة يف  ١٠٣٣اعتمــ املعقــ
يف  ةملعقـــودا ١٠٤٦متوز/يوليـــه، وجلســـتها  ٨املعقـــودة يف  ١٠٣٩يـــه، وجلســـتها متوز/يول ١

  .٢٠١٦متوز/يوليه   ١٥
    

    النظر يف املسائل املتعلقة باملصاحل الضمانية  -ثالثاً  
    وضع الصيغة النهائية ملشروع قانون منوذجي بشأن املعامالت املضمونة واعتماده  -ألف  

    مةمقدِّ  - ١  
قرارهـا الـذي    )٢(،٢٠١٣أهنا أكدت يف دورهتا السادسة واألربعني، عام استذكرت اللجنة   - ١٣

، بأن ُيعد الفريـق العامـل السـادس (املعـين باملصـاحل      ٢٠١٢اختذته يف دورهتا اخلامسة واألربعني، عام 
الضــمانية) قانونــاً منوذجيــا بشــأن املعــامالت املضــمونة ("مشــروع القــانون النمــوذجي") يســتند إىل    

 )٣(("دليـل املعـامالت املضـمونة")    ل األونسـيترال التشـريعي بشـأن املعـامالت املضـمونة     دليـ توصيات 
اتفاقيـة األمــم  ويتوافـق مـع مجيـع النصـوص الـيت أعـدهتا اللجنـة بشـأن املعـامالت املضـمونة، مبـا فيهـا             

حـق  واملل )٤() ("اتفاقيـة اإلحالـة")  ٢٠٠١(نيويـورك،   املتحدة إلحالة املسـتحقات يف التجـارة الدوليـة   

                                                         
)، Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم   )٢(  

  .٣٣٢و ١٩٤الفقرتان 
  .A.09.V.12منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٣(  
األمم املتحدة، منشورات . وهي متاحة أيضاً كمنشور من ٥٦/٨١مرفق قرار اجلمعية العامة   )٤(  

  .A.04.V.14 املبيع رقم
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ودليل األونسـيترال   )٥(("ملحق املمتلكات الفكرية") باحلقوق الضمانية يف املمتلكات الفكريةاملتعلق 
  )٦(("دليل السجل"). بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية

ــني،         -١٤ ــا الســابعة واألربع ــا ســلَّمت يف دورهت ــة أهن ــك، اســتذكرت اللجن وإىل جانــب ذل
ن عصري للمعامالت املضمونة لتعزيز تـوافر االئتمـان وخفـض    ، بأمهية وجود قانو٢٠١٤ عام

تكلفته ولتلبية احلاجة إىل توفري إرشـادات عاجلـة للـدول، وال سـيما الـدول ذات االقتصـادات       
ــه لكــي ينجــز      ــة، وطلبــت إىل الفريــق العامــل أن ُيســرع يف عمل ــة واالقتصــادات االنتقالي النامي

عــاريف واألحكــام املتعلقــة بــاألوراق املاليــة غــري  مشــروع القــانون النمــوذجي، مبــا يف ذلــك الت 
 )٧(يف أقرب وقت ممكن. لكي تعتمده يهااملوَدعة لدى وسيط، ويقدِّمه إل

يف دورهتــا الثامنــة واألربعــني    ،وعــالوة علــى ذلــك، اســتذكرت اللجنــة أهنــا أقــرَّت        -١٥
ــام ــادة  ٢٠١٥ عـ ــمون املـ ــوذجي      ٢٦، مضـ ــانون النمـ ــروع القـ ــن مشـ ــع مـ ــل الرابـ ــن الفصـ مـ
)، وطلبــت إىل A/CN.9/852مــن مشــروع قــانون الســجل (انظــر الوثيقــة       ٢٩إىل  ١ املــوادو

مشروع القـانون النمـوذجي لتنظـر فيـه هنائيـا      إليها الفريق العامل أن يسرع يف عمله لكي يقدم 
  )٨(.٢٠١٦يف دورهتا التاسعة واألربعني، عام وتعتمده 

يـرا دوريت الفريـق العامـل الثامنـة والعشـرين      وكان معروضاً على اللجنة يف هـذه الـدورة تقر    - ١٦
، علــى التــوايل)، وكــذلك مــذكرات مــن األمانــة  A/CN.9/871و A/CN.9/865والتاســعة والعشــرين (

، Add.4إىل  Add.1و A/CN.9/884ملعـامالت املضـمونة" (  بشـأن ا عناوينها "مشـروع قـانون منـوذجي    
 )،A/CN.9/884/Add.1جل" الواردة يف الوثيقـة  يف ذلك "مشاريع األحكام النموذجية املتعلقة بالس  مبا

 A/CN.9/885و"مشــروع دليــل اشــتراع مشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن املعــامالت املضــمونة" (  
) و"مشروع قانون منوذجي بشأن املعامالت املضمونة: جتميع التعليقـات الـواردة   Add.4إىل  Add.1و

). وإىل جانـــب ذلـــك، الحظـــت A/CN.9/887/Add.1و A/CN.9/887و A/CN.9/886مـــن الـــدول" (
اللجنة مع التقدير أنَّ الفريق العامل اعتمد يف دورتيه الثامنة والعشـرين والتاسـعة والعشـرين مشـروع     

) وقـرر يف دورتـه التاسـعة والعشـرين     A/CN.9/871و A/CN.9/865القانون النموذجي (انظر الوثيقتني 
   ).٩١، الفقرة A/CN.9/871التاسعة واألربعني ( تقدميه إىل اللجنة لتنظر فيه وتعتمده يف دورهتا

    
                                                         

  .A.11.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٥(  
  .A.14.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٦(  
  .١٦٣)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة  )٧(  
 .٢١٦و ٢١٤)، الفقرتان A/70/17( ١٧ة السبعون، امللحق رقم الدوراملرجع نفسه،   )٨(  
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    )Add.4إىل  Add.1واإلضافات  A/CN.9/884النظر يف مشروع القانون النموذجي (  - ٢  
    نطاق االنطباق واألحكام العامة - الفصل األول    

 ٨٠-٧٠لكي: (أ) تشري إىل املـواد   ٢، اتُّفق على أن تنقَّح الفقرة ١فيما يتعلق باملادة   -١٧
أدناه)؛ و(ب) ُتدَرج كلمة "باالتفاق" بعد كلمة "املستحقات" لكـي يتضـح    ٨٠(انظر الفقرة 

أنَّ مشروع القانون النموذجي ال ينطبق على النقـل التـام للمسـتحقات إالَّ باالتفـاق، ال حبكـم      
القانون؛ و(ج) حيذف النص الوارد بني معقوفتني، ألنـه يشـري إىل مسـائل مصـطلحية جيـدر أن      

  مع إزالة املعقوفتني. ٤. واتُّفق أيضاً على االحتفاظ بالفقرة ٢للمادة ُتترك 
"احلسـاب  مصـطلح  ، اتُّفق على ما يلي: (أ) أالَّ يشار يف تعريـف  ٢وفيما يتعلق باملادة   -١٨

املصـريف" إالَّ إىل "مؤسســة مـأذون هلــا بتلقـي ودائــع"؛ و(ب) أن حتـذف عبــارة "حتـدِّده الدولــة      
ــوَرد يف  مصــطلح ني معقــوفتني يف تعريــف املشــترعة" الــواردة بــ  "املطالــب املنــافس"، علــى أن ُت

("مشــروع دليــل االشــتراع") أمثلــة لســائر  مشــروع دليــل اشــتراع مشــروع القــانون النمــوذجي
دائـين املــانح الــذين ميكـن أن يكــون هلــم حــق يف نفـس املوجــودات املرهونــة؛ و(ج) أن حتــذف    

ــة النقــل التــ    ــل يف حال ــواردة يف تعريــف  اإلشــارة إىل "الناق ــدين مصــطلح ام للمســتحق"، ال "امل
"التقصـري" ليصـبح   مصـطلح  ق"؛ و(د) أن يـنقَّح الـنص الـوارد بـني معقـوفتني يف تعريـف       مبستَح

ل تقصـرياً مبقتضـى اتفـاق مـربم بـني املـانح والـدائن        حـدث آخـر يشـكِّ    على النحو التايل: "وأيَّ
"املوجـود  مصطلح ن ُتدَرج يف هناية تعريف أه) املضمون"، وأن حيتفظ به بدون املعقوفتني؛ و(

(انظـر   ١مـن املـادة    ٢املرهون" كلمـة "باالتفـاق"، اتسـاقاً مـع مـا قررتـه اللجنـة بشـأن الفقـرة          
أعاله)، وأن حيتفظ بالنص بدون معقوفتني؛ و(و) أن حتـذف عبـارة "أو يسـتأجرها     ١٧الفقرة 

، مـع  "املـانح مصـطلح "  مـن تعريـف  ‘ ٢‘أو يرخص له باستخدامها" الواردة يف الفقرة الفرعيـة  
(ينبغــي إدخــال التغــيريات نفســها يف    ‘ ٣‘الفقــرة الفرعيــة  إدراج كلمــة "باالتفــاق" يف هنايــة   

 مصــطلح "الــدائن املضـمون" و"احلـق الضــماين")؛ و(ز) أن حيـذف تعريـف    مصـطلحي  تعريفـي  
املنــافس"، علــى أن "املطالــب  مصــطلح "ممثــل اإلعســار" ألنَّ هــذا التعــبري ال يــرد إالَّ يف تعريــف

يورد يف مشروع دليل االشـتراع إيضـاح وجيـز هلـذا التعـبري جنبـاً إىل جنـب مـع سـائر التعـابري           
ــف    ــو"املخزمصــطلح ذات الصــلة باإلعســار؛ و(ح) أن يشــار يف تعري ــواد اخلــام  اتن " إىل "امل

وجــود "املمصــطلح  أن ُيعــرَّف ؛ و(ط)شــبه اجملهــزة" ، ولــيس إىل "املــوادواملــواد قيــد التجهيــز"
ذي عـين املوجـود امللمـوس أو غـري امللمـوس الـ      ي‘ املوجـود املنقـول  "‘املنقول" على النحو التايل: 

ممتلكـات غـري منقولـة [حسـب تعريفـه يف قـانون الدولـة املشـترعة]"؛ و(ي) أن حتـذف           ميثل ال
ــواردة يف تعريــف     ــارة "بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر" ال ــدة؛  مصــطلح عب ــازة"، ألهنــا زائ "احلي

يعين السـجل املُنشـأ مبقتضـى    ‘ السجل"‘"السجل" على النحو التايل: مصطلح أن ُيعرَّف  و(ك)
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"االلتــزام مصــطلح مــن هــذا القــانون"؛ و(ل) أن حتــذف اجلملــة الثانيــة مــن تعريــف    ٢٧ املــادة
املضمون"، على أن يوضَّح يف مشروع دليل االشتراع أنه لـيس هنـاك التـزام مضـمون يف حالـة      

يف تعريفي "االتفـاق  ُيحتفظ بالنصني الواردين بني معقوفتني تحقات؛ و(م) أن النقل التام للمس
مصـــطلح ؛ و(ن) أن يشـــار يف تعريـــف مـــع حـــذف املعقـــوفتني الضـــماين" و"احلـــق الضـــماين"

"املوجـــود امللمـــوس" إىل الفقـــرة الفرعيـــة (ل) بـــدالً مـــن الفقـــرة الفرعيـــة (ك)، وكـــذلك إىل  
ــادة ــوارد يف التوصــية   أن ُيعــرَّف تعــبري   ؛ و(س)٣١ امل ــى النحــو ال ــة" عل ــل   ١١"الكتاب مــن دلي

  املضمونة.  املعامالت
ــادتني      -١٩ ــة امل ــد املناقشــة، اعتمــدت اللجن ــذكورة أعــاله،    ٢و ١وبع ــالتغيريات امل ــاً ب رهن
ــا ــواد   كم ــدت امل ــيري ٥إىل  ٣اعتم ــيريات   ( دون تغ ــى التغ ــةلالطــالع عل ــادة  الالحق ، ٣يف امل
ــرات  انظــر ــاه، و ٩٨-٩٦الفق ــيريات   أدن ــى التغ ــة لالطــالع عل ــة (ر)  الالحق ــرة الفرعي يف الفق
  .)أدناه ١٠٠، انظر الفقرة ٢  املادة  من
    

    إنشاء احلق الضماين - الفصل الثاين   
، وبغيــة تنــاول مــن الفصــل الثــاين القواعــد العامــة" -ألــف" القســمفيمــا يتعلــق بعنــوان   -٢٠

أحكـام خاصـة مبوجـودات معيَّنـة،     يـرد يف كـل فصـل مـن أحكـام عامـة و       مسألة العالقة بني ما
يف هـذا الفصـل   يكون نصها على النحو التايل: "يف بداية الفصل الثاين اتُّفق على إضافة حاشية 

وكــل الفصــول األخــرى، تكــون القواعــد العامــة خاضــعة للقواعــد اخلاصــة مبوجــودات معينــة.  
، أو أن تعـاجل علـى   سـألة ولعل الدولة املشترعة تود أن تـدرج يف قانوهنـا حكمـاً يتنـاول هـذه امل     

  حنو آخر مسألة العالقة بني األحكام العامة واألحكام اخلاصة مبوجودات معيَّنة".
، اتُّفق على تغيري عنواهنا ليصبح كما يلي: "إنشاء احلق الضـماين  ٦وفيما يتعلق باملادة   -٢١

(لالطـالع   .االتفاق الضماين"، من أجل جتسـيد حمتواهـا جتسـيداً أفضـل    ب واالشتراطات اخلاصة
    أدناه). ٢٤، انظر الفقرة ٦على تعديل إضايف أُدخل على املادة 

، اتُّفق علـى تنقيحهـا لتصـبح كمـا يلـي: "جيـوز أن يضـمن احلـق         ٧وفيما يتعلق باملادة   -٢٢
  الضماين واحداً أو أكثر من أيِّ نوع من االلتزامات، ...".

ــالفقرة الفرعيـــة (أ) مـــن املـــادة    -٢٣ اتُّفـــق علـــى حـــذف اإلشـــارة إىل  ، ٨وفيمـــا يتعلـــق بـ
ميكـن أن يـنص   االتفـاق الضـماين    ىل أنَّإ تشـري  ٦مـن املـادة    ٢املوجودات اآلجلة، ألنَّ الفقـرة  

إنشاء حق ضماين يف موجودات آجلة، لكـن احلـق الضـماين ال ُينشـأ إال عنـدما يكتسـب        على
  حقوقاً يف تلك املوجودات اآلجلة أو صالحية رهنها. املانح
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وصــف علــى عيــار امل تطبــق نفــس، اتُّفــق علــى أن تــنقَّح حبيــث  ٩يتعلــق باملــادة  وفيمــا  -٢٤
إىل االلتزامـات املضـمونة يف   (أ) أن ُيشـار   ، اتُّفـق علـى مـا يلـي:    مـن مث وااللتزامات املضـمونة،  

ُيعتــرب وصــف تــدرج فقــرة ثالثــة يكــون نصــها كمــا يلــي: "  أن  (ب)، و١العنــوان ويف الفقــرة 
ة للـدائن   يضـمن مجيـع االلتزامـات املسـتَحقَّ    ذي يبـيِّن أنَّ احلـق الضـماين   االلتزامات املضمونة الـ 

كمـا اتُّفـق علـى أنـه      ."١املضمون يف أيِّ وقـت مـن األوقـات موفيـاً باملعيـار الـوارد يف الفقـرة        
إىل املوجــودات املرهونــة، ال إىل "املوجــودات املرهونــة أو املــراد   ١شــار يف الفقــرة يكفــي أن ُي
إشـارة إىل وصـف    ٦(ب) مـن املـادة    ٣ق أيضاً على أن تدرج يف الفقرة الفرعيـة  رهنها". واتُّف

  ".٩االلتزام املضمون "على النحو املنصوص عليه يف املادة 
ــادة    - ٢٥ ــق باملـ ــا يتعلـ ــن    ١٠وفيمـ ــدالً مـ ــوال"، بـ ــود أو األمـ ــار إىل "النقـ ــى أن يشـ ــق علـ ، اتُّفـ

. ومــع أنَّ اللجنــة "قيمتــها"األمــوال، ال إىل العائــدات"، وإىل "مقــدار" النقــود أو ""املوجــودات" أو 
أيضاً النقود أو األموال كموجودات مرهونة أصـلية،   ١٠اتفقت يف البداية على أن ُتشَمل يف املادة 

ألنَّ امتـزاج    كمجرد عائدات، فقد قررت يف هناية املطاف عدم فعل ذلـك لألسـباب التاليـة: (أ)     ال
صلية هو نـادر احلـدوث يف املمارسـة العمليـة؛ و(ب) ألنـه      النقود أو األموال كموجودات مرهونة أ

وجب تناوهلـا أيضـاً يف الفصـل املتعلـق باألولويـة والنفـاذ جتـاه         ١٠إذا ُتنوولت هذه املسألة يف املادة 
(بـأن ُيفسَّـر علـى     األطراف الثالثة؛ و(ج) ألنه ميكن تناول هذه املسألة يف مشـروع دليـل االشـتراع   

علـى  ينطبـق   ٢"العائدات" حسب تعريفه يف الفقرة الفرعية (غ) من املـادة   سبيل املثال أن مصطلح
احلاالت اليت ُتنقَل فيها أموال مودعة يف حساب مصريف إىل حساب مصريف آخـر، حـىت وإن كـان    

تلـك احلـاالت،    تنطبـق علـى   ١٠من املادة  ٢ذلك مببادرة من املؤسسة الوديعة، ومن مثَّ فإنَّ الفقرة 
  املودعة يف حساب مصريف ثان تعد "عائدات"). حيث إن األموال

]، ألنَّ مـن األفضـل تنـاول    ٤][٣، اتُّفـق علـى حـذف الفقـرة [    ١١وفيما يتعلق باملادة   -٢٦
بدي تفضيل للخيار ألف واخليـار بـاء، فقـد    ومع أنه أُ .٣٢من املادة  ٣و ٢املسألة يف الفقرتني 

هنمـا يفترضـان حـدوث تقيـيم للموجـودات      أيضاً عن شاغل مثاره أنه يصعب تدبُّرمها ألأُعرِب 
امللموسة قبل امتزاجها، وهذا أمر نادر يف املمارسة العمليـة. ومـن أجـل معاجلـة هـذا الشـاغل،       

إىل حـني تلقيهـا مقترحـاً     ١١اقُترح خيار ثالث. وبعد املناقشة، أرجأت اللجنة النظـر يف املـادة   
  أدناه). ٩٩ة (انظر الفقر رمبا جيمع بني عناصر مجيع اخليارات يف قاعدة واحدة

ــنقَّح حبيــث تــنص علــى أنَّ احلــق الضــماين    ١٢وفيمــا يتعلــق باملــادة    -٢٧ ، اتُّفــق علــى أن ت
ينقضي عندما ُيـوىف جبميـع االلتزامـات املضـمونة وال تكـون هنـاك أيُّ التزامـات معلَّقـة بتقـدمي          

  ائتمان مضمون بذلك احلق الضماين.
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فــق علــى مــا يلــي: (أ) أن حتــذف عبــارة "فيمــا بــني املــانح ، ات١٣ُّوفيمــا يتعلــق باملــادة   -٢٨
 ٩، توخيـاً لالتسـاق مـع املـادة     ١الـواردة يف الفقـرة    والدائن املضمون وجتاه املـدين باملسـتحق"  

أن ُيشــار إىل "أيِّ" دائــن مضــمون بــدال مــن و(ب) وألهنــا غــري ضــرورية؛  حالــةاإلمــن اتفاقيــة 
مصطلح "الحـق"   وألنَّلن يتغيَّر،  ١ألنَّ معىن الفقرة  اإلشارة إىل "أيِّ دائن مضمون "الحق"،

ــوذجي،   ف(غــري واضــح   ــانون النم ــمشــروع الق ــة ال اخالف ــةاإلتفاقي ــرف مصــطلح   حال ــيت تع  ال
، ال يتضــمن تعريفــاً ملصــطلح "احلــق  ٢"اإلحالــة الالحقــة" يف الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن املــادة   

 ٩توخياً لالتسـاق مـع املـادة    أيضاً ، ٢قرة يف الف ٣) أن تدَمج الفقرة جو(الضماين الالحق")؛ 
حتـد مـن احلمايـة الـيت يوفرهـا اجلـزء        ٣من اتفاقية اإلحالة وتفاديـاً إلعطـاء انطبـاع بـأنَّ الفقـرة      

  للدائنني املضمونني. ٢األخري من الفقرة 
 ، توخيـاً ١يف الفقرة  ٢اتُّفق على ما يلي: (أ) أن ُتدَمج الفقرة  ١٤وفيما يتعلق باملادة   -٢٩

مـن اتفاقيـة اإلحالـة؛ و(ب) أن تضـاف عبـارة "مبقتضـى القـانون الـذي          ١٠لالتساق مع املادة 
تفاديـاً إلعطـاء   كـذلك  ، توخيـاً للغايـة ذاهتـا و   "قابـل للنقـل  عبـارة "  لتقييـد  ٢" يف الفقـرة  هحيكم

انطباع بأنَّ مشروع القانون النموذجي يتناول مسألة ما إذا كان احلـق الـذي يضـمن مسـتحقًّا     
  هوناً أو يدعمه ينبغي أن ُينقل بعملية نقل جديدة أم بدوهنا.مر
ــواد       -٣٠ ــة امل ــدت اللجن ــة، اعتم ــد املناقش ــاله     ١٤إىل  ٦وبع ــذكورة أع ــالتغيريات امل ــاً ب رهن

 ١٥أدنـاه)، كمـا اعتمـدت املـواد      ٩٩انظر أيضاً الفقـرة  ، ١١لالطالع على التغيريات يف املادة (
  دون تغيري. ١٧إىل 
    

    نفاذ احلق الضماين جتاه األطراف الثالثة - ثالثالفصل ال   
"السـجل"   ملصطلحعمالً بقرارها إدراج تعريف  ،اتَّفقت اللجنة ١٨فيما يتعلق باملادة   -٣١

إىل لتشـري   ١٨املـادة   تنقـيح ، علـى  أعاله) ١٨الفقرة الفرعية (ك) من الفقرة (انظر  ٢يف املادة 
 ١الفقـرة   عام". واتُّفق أيضاً على أن ُتنقل حاشـية "السجل"، ال إىل "سجل احلقوق الضمانية ال

الدولــة املشــترعة  اشــترعت"الســجل" وأن توضــح أنــه إذا مصــطلح إىل تعريــف  ١٨مــن املــادة 
 املتعلقة بالسـجل  النموذجية واألحكامبشأن املعامالت املضمونة النموذجي  األونسيترال قانون

صـطلح  ف يـتعني عليهـا أن تـدرج تعريفـاً مل    يف قانون واحد فسوعن طريق إدراجها  الواردة فيه
"السجل" مرة واحدة فقط، ال مرتني مثلما هو احلال اآلن يف مشروع القـانون النمـوذجي ويف   

ا يف قـوانني  مميكـن اشـتراعه   ه، حيـث افتـرض أنـ   املتعلقـة بالسـجل  النموذجية مشاريع األحكام 
  منفصلة أو يف أنواع أخرى من الصكوك.
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إىل احلــق الضــماين يف  ٢و ١، اتُّفــق علــى أن يشــار يف الفقــرتني  ١٩دة وفيمــا يتعلــق باملــا   - ٣٢
، لكي يتبني أنَّ احلق الضـماين ال ميتـد إالَّ إىل العائـدات "القابلـة     ١٠العائدات الناشئة مبقتضى املادة 

ــد" ــى  للتحدي ــذلك، اتُّفــق عل ــواردة يف     . ونتيجــة ل ــدات، ال ــد العائ ــة حتدي حــذف اإلشــارة إىل قابلي
  .بالنظر إىل كوهنا زائدة، ٢  الفقرة
إنشــاء احلــق  ١١والحظــت اللجنــة أنَّ مشــروع القــانون النمــوذجي يتنــاول يف املــادة     -٣٣

أولويـة   ٤٠الضماين يف املوجودات امللموسة املمتزجة يف كتلة أو منتج، كمـا يتنـاول يف املـادة    
ول نفاذ ذلـك  القانون النموذجي مادة تتنامشروع ذلك احلق الضماين، ولكن ليست هناك يف 

احلق الضماين جتاه األطراف الثالثة. ومن مث، اتفقت اللجنـة علـى أن تـدرج يف هـذا اجلـزء مـن       
مـن دليـل املعـامالت املضـمونة،      ٤٤مشروع القانون النمـوذجي مـادة جديـدة لتنفيـذ التوصـية      

اف يكون نصها كما يلي: "إذا كان احلـق الضـماين يف املوجـودات امللموسـة نافـذاً جتـاه األطـر       
 ١١الثالثة، كان احلق الضماين يف الكتلة أو املنتج اللذين ميتدُّ إليهما ذلك احلـق مبقتضـى املـادة    

  نافذاً جتاه األطراف الثالثة دومنا حاجة إىل أيِّ إجراء إضايف".
، اتُّفـق علـى حـذف اإلشـارة إىل تغيُّـر القـانون املنطبـق نتيجـة         ٢٢وفيما يتعلـق باملـادة     -٣٤

مـن   الثـامن ن املوجـودات أو مكـان املـانح، ألنَّ القـانون املنطبـق مبقتضـى الفصـل        لتغيُّر يف مكـا 
مشروع القانون النموذجي ميكن أن يتغري، على سـبيل املثـال، نتيجـة لتغيُّـر يف مكـان املؤسسـة       
الوديعة اليت حتتفظ باحلساب ذي الصلة. وهلذا السبب، وكذلك لدواعي الوضوح، اتُّفق علـى  

إذا كـان احلـق الضـماين نافـذاً جتـاه األطـراف       يـث يصـبح نصـها كمـا يلـي: "     حب ١تنقيح الفقرة 
الثالثة مبقتضى قانون دولة أخرى مث أصبح هذا القانون منطبقاً عليه، ظَـلَّ احلـق الضـماين نافـذاً     
جتــاه األطــراف الثالثــة مبقتضــى هــذا القــانون إذا ُجعــل نافــذاً جتــاه األطــراف الثالثــة وفقــاً هلــذا     

(أ) ...؛ و(ب) انقضاء [مدة زمنية قصـرية حتـددها الدولـة     أقرب األجلني التاليني:القانون قبل 
  ".منطبقاًأصبح هذا القانون بعدما املشترعة] 

، اتُّفق على حذف اخليار ألف وتنقيح اخليـار بـاء ليصـبح نصـه     ٢٣وفيما يتعلق باملادة   -٣٥
ية اليت يقـل مثـن احتيازهـا عـن     كما يلي: "يكون احلق الضماين االحتيازي يف السلع االستهالك

[مبلــغ حتــدده الدولــة املشــترعة] نافــذاً جتــاه األطــراف الثالثــة باســتثناء املشــتري أو املســتأجر أو  
(لالطالع على التغـيريات الالحقـة    املرخص له، حال إنشائه دومنا حاجة إىل أيِّ إجراء إضايف"

ق أيضاً علـى أن يوضَّـح يف مشـروع دليـل     . واتُّفأدناه) ١٠٢يف النص املتَّفق عليه، انظر الفقرة 
االشتراع أنه ينبغي للدولة أن حتدِّد مبلغاً كبرياً بدرجة معقولـة، لكـي يكـون هلـذه القاعـدة أيُّ      

أنه ال داعي لإلشارة إىل منقول إليه آخر خبالف املشـتري، ألنَّ تعـبري   على مغزى. واتُّفق أيضاً 
  .٢٣"، الذي ال يفترض أن تنطبق عليه املادة "املنقول إليه" ميكن أن يشمل "املمنوح له
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غري أنه أُبدي شاغل مثاره أنَّ تقييد نفاذ احلق الضماين جتاه األطـراف الثالثـة باإلشـارة      -٣٦
السـلع   حيتـاز أن املشـتري  تنص علـى  إىل أطراف ثالثة معيَّنة ميثل يف حقيقة األمر قاعدة أولوية، 

تيــازي ُجعــل نافــذاً جتــاه األطــراف الثالثــة مبقتضــى االســتهالكية خاليــة مــن أيِّ حــق ضــماين اح
 همـن شـأن  األخذ مبفهوم نسيب فيما خيص النفاذ جتاه األطراف الثالثة . وذُكر أيضاً أنَّ ٢٣املادة 

مجيـع  النفـاذ جتـاه    يشـري إىل بع يف مشروع القانون النمـوذجي، الـذي   أن يتضارب مع النهج املتَّ
ومييِّـز النفـاذ جتـاه األطـراف الثالثـة      كون الطرف الثالث) األطراف الثالثة (بصرف النظر عمن ي

إىل أن تتـاح هلـا فرصـة للنظـر      ٢٣عن األولوية. وبعد املناقشة، أرجأت اللجنـة النظـر يف املـادة    
  .أدناه) ١٠٤إىل  ١٠٢(انظر الفقرات  يف مقترح بشأن قاعدة أولوية تعاجل هذا الشاغل

حبيــث تشــري أيضــاً إىل إعــادة  ٣ى أن تــنقَّح الفقــرة ، اتُّفــق علــ٢٥وفيمــا يتعلــق باملــادة   -٣٧
"املوجودات املشـمولة باملسـتند"، ال إىل "التصـرف يف املوجـودات" فحسـب، علـى أن يوضَّـح        

عبارة "التصرف يف املوجودات" ال تشـمل معـامالت مثـل البيـع     يف مشروع دليل االشتراع أنَّ 
  ل التحميل والتفريغ.األفعال املادية، مثوالتبديل فحسب، بل تشمل كذلك 

رهنــاً بــالتغيريات  ٢٥و ٢٣و ٢٢و ١٩و ١٨وبعــد املناقشــة، اعتمــدت اللجنــة املــواد    -٣٨
ــاه)،  ١٠٤-١٠٢، انظــــر أيضــــاً الفقــــرات  ٢٣املــــذكورة أعــــاله (فيمــــا خيــــص املــــادة   أدنــ

واعتمدت اللجنـة كـذلك مـادة جديـدة      دون تغيري. ٢٦و ٢٤و ٢١و ٢٠املواد اعتمدت  كما
جتـاه األطـراف    امللموسـة املمتزجـة يف كتلـة أو منـتج     جـودات واملالضـماين يف   بشأن نفاذ احلـق 

      أعاله). ٣٣(انظر الفقرة  ١٩، ُتدرج بعد املادة الثالثة
    نظام السجل - الفصل الرابع   

، اتُّفق على تنقـيح عنواهنـا ليصـبح كمـا يلـي: "إنشـاء السـجل".        ٢٧فيما يتعلق باملادة   -٣٩
      .٢٧عتمدت اللجنة املادة ورهناً هبذا التغيري، ا

    مشاريع األحكام النموذجية املتعلقة بالسجل    
حكـام  األاتَّفقت اللجنة على أن ُتسمَّى مشاريع األحكام النموذجية املتعلقة بالسـجل "   -٤٠

  ".املتعلقة بالسجل النموذجية
فـق علـى   ، اتُّمـن مشـاريع األحكـام النموذجيـة املتعلقـة بالسـجل       ١وفيما يتعلق باملادة   -٤١

"اإلشـــعار املســـجل" وبأرقـــام مجيـــع الفقـــرات الالحقـــة بـــدون  مصـــطلح االحتفـــاظ بتعريـــف 
  معقوفة.  أقواس
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، اتُّفـق علـى أن   من مشاريع األحكـام النموذجيـة املتعلقـة بالسـجل     ٥فيما يتعلق باملادة و  - ٤٢
مشـروع   إىل الوصول "إىل خدمات السجل". واتُّفق أيضـاً علـى أن يوضـح يف    ٤ُيشار يف الفقرة 

دليل االشتراع أنه، فيما يتعلق باإلشعارات األولية، عادة ما يويف صاحب التسجيل بـأيِّ شـروط   
إنشـاء حسـاب مسـتعمل؛     هذه الشـروط  للوصول اآلمن يف سياق حتديده هلويته (ميكن أن تشمل

  (ب).  ١)، حسبما هو منصوص عليه يف الفقرة ٩٦انظر دليل السجل، الفقرة 
، اتُّفـق، توخيـاً   من مشاريع األحكام النموذجية املتعلقة بالسـجل  ٦املادة وفيما يتعلق ب  -٤٣

للوضــوح وتفاديــاً الضــطرار الســجل إىل قبــول اإلشــعار أو طلــب البحــث إذا كــان بعــض          
ــان     ــنقَّح الفقرت ــها، مقــروءاً، علــى أن ت ــامها  ٢(أ) و ١املعلومــات، ولكــن لــيس كل ليصــبح نصَّ

صــة اإللزاميــة، أو إذا لومــات يف إحــدى اخلانــات املخصَّيلــي: "اإلشــعار إذا مل ُتــدخل مع كمــا
صـة اإللزاميـة غـري مقـروءة" و"جيـب علـى       لـة يف إحـدى اخلانـات املخصَّ   كانت املعلومات املدَخ

صـة إلدخـال   ل معلومات يف إحدى اخلانات املخصَّدَخالسجل أن يرفض طلب البحث إذا مل ُت
  غري مقروءة". إحدى تلك اخلانات لة يفكانت املعلومات املدَخ إذا أو ،معيار البحث

اتُّفـق علـى أن    من مشاريع األحكام النموذجية املتعلقة بالسجل، ٨وفيما يتعلق باملادة   -٤٤
األحكام النموذجية املتعلقـة بالسـجل قبـل اإلشـارة إىل     مشاريع من  ٩تدرج اإلشارة إىل املادة 

  تتناول تلك املعلومات اإلضافية.ال  ٩املعلومات اإلضافية اخلاصة باملانح، ألنَّ املادة 
اتُّفـق، بـالنظر    من مشاريع األحكام النموذجية املتعلقة بالسجل، ١١وفيما يتعلق باملادة   -٤٥

أعـاله)،   ٢٤مـن مشـروع القـانون النمـوذجي (انظـر الفقـرة        ٩إىل ما قرَّرته اللجنة بشـأن املـادة   
ملرهونـة"، ال إىل "املوجـودات املرهونـة    إىل "املوجـودات ا  ١يلي: (أ) أن يشار يف الفقـرة   على ما

  نة" من املوجودات.إىل فئة "عامة" ال إىل فئة "معيَّ ٢أو املراد رهنها"؛ و(ب) أن يشار يف الفقرة 
اتُّفـق، توخيـاً    من مشاريع األحكام النموذجية املتعلقة بالسـجل،  ١٥وفيما يتعلق باملادة   - ٤٦

ح نصـها كمـا يلـي: "علـى آخـر عنـوان معـروف        (ب) ليصـب  ٢للوضوح، علـى أن تـنقَّح الفقـرة    
  أنَّ العنوان قد تغيَّر".يعلم معقول، إذا كان  على حنولدى ذلك الشخص أو متاح له 

، اتُّفـق علـى   مـن مشـاريع األحكـام النموذجيـة املتعلقـة بالسـجل       ٢٠وفيما يتعلق باملادة   - ٤٧
تشــري إىل أنَّ الــدائن املضــمون  حبيــث‘ ١‘(أ)  ٣(أ) و ٢(أ) و ١يلــي: (أ) أن تــنقَّح الفقــرات  مــا
كــان يعلــم"، بــأنَّ املــانح لــن يــأذن بالتســجيل، ألنَّ االحتمــال الثــاين يكــاد  "، ال "كــان قــد أُبلــغ"

إذا كـان املـانح   (ج) يكون نصها كمـا يلـي: "   ١يكون مستحيالً؛ و(ب) أن ُتدرج فقرة جديدة 
د ُسحب ومل ُيَربم اتفـاق ضـماين   قد أَِذن بتسجيل إشعار يشمل تلك املوجودات، ولكنَّ اإلذن ق

  (ج) اجلديدة.  ١أيضاً إشارة إىل الفقرة  ٤"؛ و(ج) أن تتضمن الفقرة يشمل تلك املوجودات
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اتُّفـق علـى أن    من مشاريع األحكام النموذجية املتعلقة بالسجل، ٢٤وفيما يتعلق باملادة   -٤٨
يف تضـليل شـديد ألطـراف ثالثـة     ُيدرج يف مشروع دليل االشتراع توضيح لعبارة "إالَّ إذا تسبب 

، على غـرار  ٦من معلومات خاطئة"، الواردة يف الفقرة املسجل ارتكنت إىل ما ورد يف اإلشعار 
ــرات      ــر الفق ــل الســجل (انظ ــوارد يف دلي ــل الســجل   ٢٢٠-٢١٧و ٢١٥التوضــيح ال ــن دلي  ).م

  أدناه). ١٠٧-١٠٥، انظر الفقرات ٢٤من املادة  ٧و ٦(لالطالع على التغيريات يف الفقرتني 
اتُّفـق علـى أن    من مشاريع األحكـام النموذجيـة املتعلقـة بالسـجل،     ٢٧وفيما يتعلق باملادة   - ٤٩
ح يف مشروع دليل االشتراع أنَّ السلطة املشرفة املختصة ستتوىل حتديد واجبات أمني السجل يوضَّ

  تعلقة بالسجل.ألحكام النموذجية املليف قانون أو الئحة تنظيمية أو صك آخر ميثل تنفيذاً 
مـن مشـاريع األحكـام النموذجيـة      ٣٠مـن اخليـار ألـف للمـادة      ١وفيما يتعلق بالفقرة   -٥٠

، مبــا يف ذلــك أيُّ إشــعار باإللغــاء ١٩ اتُّفــق علــى أن يشــار فيهــا إىل "املــادة  املتعلقــة بالســجل،
نـه يـتعني   "، تفاديـاً إلعطـاء انطبـاع غـري مقصـود بأ     ٢٠مـن املـادة    ٧أو  ٣سجَّل وفقـاً للفقـرة   ي

علــى الســجل، قبــل إزالــة أيِّ معلومــات مــن قيــوده العموميــة، أن يتحقــق ويكفــل أنَّ اإلشــعار  
  .٢٠من املادة  ٧أو  ٣ة يف الفقرة بالتعديل يفي بالشروط الوارد

ــواد      -٥١ ــة املـ ــدت اللجنـ ــة، اعتمـ ــد املناقشـ ــن  ٣٠و ٢٠و ١٥و ١١و ٨و ٦و ٥و ١وبعـ مـ
، كمـا اعتمـدت   ات املـذكورة أعـاله  لسجل، رهنـاً بـالتغيري  مشاريع األحكام النموذجية املتعلقة با

مـن مشـاريع    ٣٣-٣١و ٢٩-٢٧و ٢٣-٢١و ١٩-١٦و ١٤-١٢و ١٠و ٩و ٧و ٤-٢املواد 
مـن   ٢٦-٢٤(لالطالع على التغيريات يف املـواد   األحكام النموذجية املتعلقة بالسجل دون تغيري

  .أدناه) ١١٠-١٠٥ مشاريع األحكام النموذجية املتعلقة بالسجل، انظر الفقرات
    

    أولوية احلق الضماين - الفصل اخلامس    
ــواد        -٥٢ ــرح بشــأن صــيغ منقَّحــة للم ــة يف مقت ، ٣٩و ٣٦و ٣١و ٣٠و ٢٨نظــرت اللجن

  واعتمدته مع بعض التعديالت.
ــادة     -٥٣ ــق بامل ــا يتعل ــ، ات٢٨ُّففيم ــان   ِف ــنقَّح الفقرت ــى أن ت ــايل،    ٣و ١ق عل ــى النحــو الت عل

  من دليل املعامالت املضمونة: ٧٦ع التوصية جلعلهما أكثر اتساقاً م
، حتـدَّد األولويـة فيمـا بـني احلقـوق الضـمانية       ٤١-٣٩و ٣٧و ٣٦و ٣١"رهناً بـاملواد  

  املتنافسة اليت أنشأها املانح نفسه يف املوجودات املرهونة نفسها وفقاً للقواعد التالية:
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طـراف الثالثـة   فيما بني احلقـوق الضـمانية الـيت ُجعلـت نافـذة جتـاه األ        "(أ)  
ــار        ــب التســجيل، دون اعتب ــاً لترتي ــة وفق بتســجيل إشــعار يف الســجل، ُتحــدَّد األولوي

  لترتيب إنشاء احلقوق الضمانية؛
فيما بني احلقـوق الضـمانية الـيت ُجعلـت نافـذة جتـاه األطـراف الثالثـة           "(ب)  

فـاذ جتـاه   بطريقة أخرى غري تسجيل إشعار يف السجل، حتدَّد األولوية وفقـاً لترتيـب الن  
  األطراف الثالثة؛

ــة         "(ج)   ــذاً جتــاه األطــراف الثالث ــل ناف ــذي ُجع ــني احلــق الضــماين ال ــا ب فيم
بالتسجيل واحلق الضماين الذي ُجعل نافذاً جتـاه األطـراف الثالثـة بطريقـة أخـرى غـري       
ــاه         ــاذ جت ــب التســجيل أو النف ــاً لترتي ــة وفق تســجيل إشــعار يف الســجل، حتــدَّد األولوي

  "ثة، أيهما أسبق.األطراف الثال
ر مشروع دليل االشـتراع طريقـة انطبـاق تلـك القاعـدة علـى       يفسِّواتُّفق أيضاً على أن   -٥٤

احلاالت اليت يكون فيها الدائن املضمون قد سجل إشـعارا واختـذ إضـافة إىل ذلـك اإلجـراءات      
لك علـى  الالزمة لتحقيق نفاذ حقه الضماين جتـاه األطـراف الثالثـة بطريقـة أخـرى. واتُّفـق كـذ       

، اليت تتناول احلقوق الضمانية الـيت أنشـأها مـاحنون خمتلفـون،     ٢٨من املادة  ٢ُتدَرج الفقرة  أن
  يف مادة منفصلة.

، اتُّفــق علــى أن تشــري إىل "وقــت مل يكــن فيــه"، ال إىل "مــدة  ٢٩وفيمــا يتعلــق باملــادة   -٥٥
  زمنية مل يكن فيها"، احلق الضماين نافذاً جتاه األطراف الثالثة.

ــة باملــادة   ٣٠وفيمــا يتعلــق باملــادة    -٥٦ ــنقَّح علــى  ٣٩، اتُّفــق علــى أن تكــون مرهون وأن ت
النحو املقترح حبيث تشري إىل أنَّ احلق الضماين يف عائدات املوجودات املرهونة تكون لـه علـى   
احلق الضماين املنافس نفس األولوية اليت يتمتع هبا احلـق الضـماين يف املوجـودات املرهونـة الـيت      

  .أدناه) ٦١(انظر الفقرة  شأت منها العائداتن
ــادة    -٥٧ ــق بامل ــق مــع      ٣١وفيمــا يتعل ــرح وأن تنسَّ ــى النحــو املقت ــنقَّح عل ــى أن ت ، اتُّفــق عل
  أدناه). ١٠١ ة(انظر الفقر ١١  املادة
، اتُّفــق علــى مــا يلــي: (أ) أن حتــذف عبــارة "حقــوق الــدائنني ٣٥وفيمــا يتعلــق باملــادة   -٥٨

ــوق ضــم   ــرة    املضــمونني حبق ــواردة يف الفق ـــ"، ال ــاً ل ــة وفق ــا غــري ضــرورية؛   ١انية احتيازي ، ألهن
، بدون املعقـوفتني لتنـاول حالـة    ٢أن حيتفظ بعبارة "أو بالتزامن مع"، الواردة يف الفقرة  و(ب)

تطابق الوقت الذي يصبح فيه احلق الضماين يف موجودات آجلة نافذاً مع الوقـت الـذي يتخـذ    
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(أ)  ٢؛ و(ج) أن تــنقَّح الفقــرة ١خلطــوات املشــار إليهــا يف الفقــرة  فيــه الــدائن حبكــم قضــائي ا 
قبل وقت تلقِّي الدائن املضمون إشعاراً من الدائن حبكم قضـائي بأنَّـه   ليصبح نصها كما يلي: "

، أو يف غضـون [مـدة زمنيـة قصـرية حتـدِّدها الدولـة       ١قد اختذ اخلطوات املشار إليها يف الفقـرة  
  ".تاملشترعة] بعد ذلك الوق

، اتُّفق على تنقيحها على النحـو املقتـرح حبيـث تتنـاول: (أ) يف     ٣٦وفيما يتعلق باملادة   -٥٩
، أولويـة احلـق الضـماين االحتيـازي يف املعـدات أو يف املمتلكـات الفكريـة أو حقـوق         ١الفقـرة  

ــزم اســتخدامها يف       ــانح أو يعت ــة يســتخدمها امل ــه مبقتضــى تــرخيص ملمتلكــات فكري املــرخص ل
، أولويــة احلــق الضــماين االحتيــازي يف املخزونــات أو يف  ٢شــأته؛ و(ب) يف الفقــرة تشــغيل من

املمتلكات الفكريـة أو حقـوق املـرخص لـه مبقتضـى تـرخيص ملمتلكـات فكريـة حيوزهـا املـانح           
، أولويـة احلـق الضـماين    ٣بغرض بيعها أو ترخيصـها يف سـياق عملـه املعتـاد؛ و(ج) يف الفقـرة      

تهالكية أو يف املمتلكــات الفكريــة أو حقــوق املــرخص لــه مبقتضــى االحتيــازي يف الســلع االســ
تــرخيص ملمتلكــات فكريــة يســتخدمها املــانح أو يعتــزم اســتخدامها يف املقــام األول ألغــراض    

  شخصية أو عائلية أو منـزلية.
، اتُّفق على حذف عبارة "الذي هو لدائن مضمون لـيس بائعـاً   ٣٧ ةوفيما يتعلق باملاد  -٦٠

ر وإمَّا تسبِّب بلبلة بشـأن مـا إذا   صاً ملمتلكات فكرية"، ألهنا إمَّا تفسر املفسَّ، أو مرخِّراًأو مؤجِّ
ص واحـد.  ر أو مـرخِّ كان ميكن تأويلـها للداللـة علـى احتمـال وجـود أكثـر مـن بـائع أو مـؤجِّ         

واتُّفق أيضاً على أن يوضح يف مشروع دليل االشتراع أنَّ احلـق الضـماين االحتيـازي للبـائع أو     
  املؤجِّر أو املرخِّص أولوية على كل ما لدى سائر أنواع الدائنني من حقوق ضمانية منافسة.

ن: (أ) يف ، اتُّفـق علـى تنقيحهـا علـى النحـو املقتـرح لكـي تبـيِّ        ٣٩وفيما يتعلـق باملـادة     -٦١
، القاعدة املتمثلة يف أن تكون للحـق الضـماين يف عائـدات املوجـودات اخلاضـعة حلـق       ١الفقرة 
 احتيــازي نفــس األولويــة علــى احلــق الضــماين املنــافس الــيت يتمتــع هبــا احلــق الضــماين    ضــماين

، ٢؛ و(ب) يف الفقـرة  ٣٦االحتيازي يف املوجودات اليت نشأت منها العائـدات مبقتضـى املـادة    
إذا  ٢٨بالعائــدات الناشــئة مــن املخزونــات (حتــدد األولويــة وفقــاً للمــادة   تنياخلاصــ تنيالقاعــد

  إذا كانت يف أشكال أخرى). ٣٦ت يف شكل مستحقات، إخل، ووفقاً للمادة كانت العائدا
، اتُّفـــق علـــى أن يوضـــح يف مشـــروع دليـــل ٤٩مـــن املـــادة  ٥وفيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة   -٦٢

اللــتني  ٤٧مــن املــادة  ٣والفقــرة  ٤٤مــن املــادة  ٢االشــتراع أنَّ تلــك الفقــرة، خالفــاً للفقــرة  
ــداول    تتضــمنان قاعــدة موضــوعية بشــأن األشــخا   ــة للت ــيهم الصــكوك القابل ــذين تنقــل إل ص ال

ــة لكــي يكتســبوا حقــوقهم خالصــةً مــن احلــق       ــداول املرهون ــة للت ــة أو املســتندات القابل املرهون
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الضماين، حتيل أساساً هذه املسألة لقانون آخر، يف املقـام األول ألنَّ هـذه املسـألة تصـبح أكثـر      
لـدى وسـيط، وألنَّ الـنظم القانونيـة تتبـاين يف هـذه        تعقُّداً يف حالة األوراق املاليـة غـري املودعـة   

  احلالة تبايناً أوسع مما يف حالة الصكوك القابلة للتداول واملستندات القابلة للتداول.
مشروع القـانون النمـوذجي، اتُّفـق علـى     فصول أخرى من بع يف واتساقاً مع النهج املتَّ  -٦٣

  يف عنوان كل مادة."األولوية") اخلامس (أنه ال داعي لتكرار ذكر عنوان الفصل 
ــواد      -٦٤ ــة امل ــد املناقشــة، اعتمــدت اللجن ــالتغيري  ٣٩و ٣٧-٣٥و ٣٠-٢٨وبع ــاً ب ات رهن

ــواد  املـــذكورة أعـــاله ــا اعتمـــدت املـ ــيري ٤٩-٤٣و ٤١و ٤٠و ٣٨و ٣٤و ٣٣، كمـ  دون تغـ
 ١٠٧و ١٠٣و ١٠١، انظـــر الفقـــرات ٤٢و ٣٢و ٣١ (لالطـــالع علـــى التغـــيريات يف املـــواد

  التوايل). أدناه، على
    

    حقوق والتزامات الطرفني واألطراف الثالثة املدينة - الفصل السادس    
، اتُّفـق علـى حـذف اإلشـارة إىل     ٥٣(أ) مـن املـادة    ١والفقـرة   ٥١فيما يتعلـق باملـادة     -٦٥

"قيمــة" املوجــودات، ألنَّ مــن شــأن بــذل قــدر معقــول مــن العنايــة للحفــاظ علــى املوجــودات    
اً إىل احلفـاظ علـى قيمتـها؛ كمـا أنـه حيثمـا يكـون احلفـاظ علـى قيمـة           املرهونة أن يفضـي أيضـ  

 .يـه املوجودات خارج نطاق سيطرة الشـخص احلـائز سـيكون أداء هـذا الواجـب مسـتحيالً عل      
واتُّفق أيضاً على أن يوضح يف مشـروع دليـل االشـتراع أنَّ االلتـزام باحلفـاظ علـى املوجـودات        

، اليت تقضي بـأن يتصـرف الطرفـان حبسـن نيـة      ٤طار املادة املرهونة وقيمتها ميكن أن ينشأ يف إ
  وعلى حنو معقول من الناحية التجارية.

، اتُّفــق علــى أنــه جيــب، عنــد انقضــاء احلــق الضــماين، إعــادة   ٥٢وفيمــا يتعلــق باملــادة   -٦٦
. أدنـاه)  ١١١الفقـرة   أيضـاً (انظـر   نـه املـانح"  املوجودات املرهونة إىل املانح "أو إىل شـخص يعيِّ 

اتُّفق أيضاً على أن يوضح يف مشروع دليـل االشـتراع مـا يلـي: (أ) أنَّ اإلعـادة إىل الشـخص       و
نــه املــانح تعتــرب، يف بعــض الواليــات القضــائية، مبثابــة "إعــادة إىل املــانح"؛ و(ب) أنــه   الــذي يعيِّ

املضـمون   نه املانح إالَّ مبوافقـة الـدائن  ينبغي إعادة املوجودات املرهونة إىل الشخص الذي يعيِّ ال
  وعلى حنو معقول من الناحية التجارية، وأنَّ املانح هو الذي يتحمل تكاليف تلك اإلعادة.

إىل طلـب "كتـايب"، وإىل املنقـول     ١، اتُّفق على أن يشار يف الفقرة ٥٤وفيما يتعلق باملادة   - ٦٧
  ).أعاله ١٧قرة الف من الفقرة الفرعية (ب)إليه يف حالة النقل التام للمستحقات باالتفاق (انظر 

مـن اتفاقيـة    ١٤، اتُّفـق علـى أن جتعـل أكثـر اتسـاقاً مـع املـادة        ٥٧وفيما يتعلـق باملـادة     -٦٨
  ,٥٧اإلحالة، اليت تستند إليها املادة 
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العقـد الـذي   "، اتُّفـق علـى أن يشـار إىل    ٥٩(أ) و(ب) من املـادة    ٢وفيما يتعلق بالفقرتني   - ٦٩
، ألنَّ تعـبري "العقـد األصـلي" لـيس معرَّفـاً يف مشـروع       "صـلي العقـد األ "، ال إىل "نـه املسـتحق  عنشأ 

  ).٦٤ويف عنوان املادة  ٦١من املادة  ١القانون النموذجي (ينبغي إدخال نفس التغيري يف الفقرة 
ــادة     -٧٠ ــق بامل ــا يتعل ــرة   ٦٠وفيم ــى أن يشــار يف الفق ــق عل ضــماين يف الق احلــإىل " ٤، اتُّف

ــذي ينشــئه املســتحق ــدائن املضــ  ، ال ــن ال ــدائن  مضــمون مون األول، أو أيُّ دائ آخــر، لصــاحل ال
لـيس معرَّفــاً يف مشــروع القــانون   املصــطلحاملضـمون"، ال إىل "حــق ضــماين الحـق"، ألنَّ هــذا   
)، وأن تضـاف عبـارة   ٦١مـن املـادة    ٨و ٥النموذجي (ينبغي إدخال نفس التغـيري يف الفقـرتني   
  ة الوضوح."يف ذلك املستحق" يف هناية الفقرة، من أجل زياد

رهنـاً بـالتغيريات    ٦٤و ٦١-٥٩و ٥٧و ٥٤-٥١اعتمدت اللجنة املـواد   ،وبعد املناقشة  -٧١
 ،أدنــاه) ١١١، انظــر الفقــرة ٥٢(لالطــالع علــى التغــيريات الالحقــة يف املــادة   املــذكورة أعــاله

  دون تغيري. ٦٩-٦٥و ٦٣و ٦٢و ٥٨و ٥٦و ٥٥و ٥٠اعتمدت املواد   كما
    

    حلق الضماينإنفاذ ا - الفصل السابع    
، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن ُيحتفَظ باخليـارين بنصـيهما الكـاملني،    ٧٢فيما يتعلق باملادة   -٧٢

ــانوين؛ و(ب)      ــا الق ــار األنســب لنظامه ــة مشــترعة أن تأخــذ باخلي ــرك لكــل دول ــنقَّح وأن ُيت  أن ي
ملرهونـة أو  يِّ شـخص آخـر لديـه حـق يف املوجـودات ا     ألألف حبيث يشري إىل "املانح أو  اخليار

ل أيضـاً األشـخاص املشـاركون يف ملكيـة املوجـودات املرهونـة الـذين لـن         شـمَ لمدين"، لكي ُيل
يشملهم تعبري "املطالـب املنـافس"؛ و(ج) أن يشـمل اخليـار بـاء األشـخاص الـذين لـيس لـديهم          
ــد         ــات القضــائية) وأن تقيَّ ــل اإلعســار يف بعــض الوالي ــل ممث ــة (مث حــق يف املوجــودات املرهون

ته من أجل اإلقالل، نوعاً ما، من عدد األشخاص الـذين ميكـن أن يشـملهم باعتبـار أهنـم      صياغ
  ممن "يتأثرون" بعدم امتثال شخص آخر ألحكام الفصل السابع.

، اتُّفـق علـى حـذفها ألهنـا ُتخِضـع حقـوق الـدائن        ٧٤من املادة  ٢وفيما يتعلق بالفقرة   -٧٣
حهـا دائـن مضـمون ذو مرتبـة أدىن، ومـن مث فهـي       املضمون ذي املرتبة األعلى للحقوق الـيت مين 

  ,٧٩من املادة  ٤و ٢تتضارب مع الفقرتني 
حبيـث تـنص علـى أنـه      ١، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن ُتنقَّح الفقرة ٧٥وفيما يتعلق باملادة   - ٧٤

ميكن للدائن املضمون أن حيصل على احليازة "بتقدمي طلب أو بدون تقدمي طلـب" إىل حمكمـة أو   
ــرة  ســلطة  ــة وألنَّ شــروط    ٢أخــرى؛ و(ب) أن حتــذف الفق ألهنــا ال تشــري إىل أيِّ شــروط معيَّن

يف الدولــة املشــترعة ســوف تنطبــق علــى أيِّ حــال؛ و(ج) أن ُيحــتفَظ   املدنيــةقــانون اإلجــراءات 
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، على أن حتـذف عبـارة "أو كانـت مـن نـوع يبـاع يف سـوق معتـرف هبـا"، ألهنـا غـري            ٤بالفقرة 
  املوجودات املرهونة. يف سياق اإلجراء اخلاص باحلصول على حيازةمنطبقة واضحة وغري 

إىل قرار الـدائن   ٤، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن يشار يف فاحتة الفقرة ٧٦وفيما يتعلق باملادة   -٧٥
 ؛٣و ٢" جلعلـها متسـقة مـع صـياغة الفقـرتني      ١املضمون "ممارسة احلـق املنصـوص عليـه يف الفقـرة     

بكلمــــة  "notifies" ب) عــــن كلمــــة(  ٤للفقــــرة * لــــنص اإلنكليــــزيو(ب) أن يســــتعاض يف ا
"informs " تفاديــــاً للخلــــط بينــــها وبــــني عبــــارة ،"notice of the secured creditor’s intention "

، توخيـاً للوضـوح، إىل اإلشـعار    ٨- ٥؛ و(ج) أن يشار يف الفقرات ٤املستخدمة يف فاحتة الفقرة 
أنَّ   ق أيضاً على أن يوضَّح يف مشـروع دليـل االشـتراع مـا يلـي: (أ)     . واتُّف٤املشار إليه يف الفقرة 

(ج) ينبغـي أن تكـون قصـرية جـدا؛ و(ب) أنَّ       ٤(ب) و  ٤املدة الزمنية املشـار إليهـا يف الفقـرتني    
توجيه إشعار ببيع املوجـودات الـيت هـي مـن نـوع يبـاع يف سـوق معتـرف          ٨عدم اشتراط الفقرة 

يعين أنَّ توجيه اإلشعار ليس الزمـاً يف حالـة بيـع حصـة مسـيطرة مـن       هبا خارج نطاق احملكمة ال 
  الشركة خارج نطاق احملكمة.

حبيـث جتيـز    ٧٦مـن املـادة    ٧ويف هذا الشأن، نظرت اللجنة يف اقتراح بتعديل الفقـرة    -٧٦
ــذا         ــديت معارضــة هل ــة الســجل ذي الصــلة. وأُب ــانح بلغ ــتلقِّني خبــالف امل إرســال إشــعار إىل م

إذ رأى كثريون أنَّ هذه القاعدة االحترازية لن تنطبق إالَّ على بعض متلقـي اإلشـعار   االقتراح، 
باعتزام الدائن املضمون بيع املوجودات املرهونة خارج نطـاق احملكمـة، كمـا أنَّ مـن شـأهنا أن      

  ث بلبلة ألنَّ معىن تعبري "السجل ذي الصلة" ليس واضحاً.حِدُت
فــق علــى مــا يلــي: (أ) أن ُيــنقَّح عنواهنــا ليصــبح كمــا يلــي:  ، ات٧٧ُّوفيمــا يتعلــق باملــادة   -٧٧

"، لكـي جيسَّـد   عجـز ف يف املوجودات املرهونة ومسؤولية املـدين عـن أيِّ   "توزيع عائدات التصرُّ
(أ)، ألنَّ العبـارة   ٢حمتواها على حنو أفضل؛ و(ب) أن حتـذف كلمـة "صـايف" الـواردة يف الفقـرة      

عن كلمة "عجز" بكلمـة   ٣ات"؛ و(ج) أن يستعاض يف الفقرة املتبقية توضح معىن "صايف العائد
العائـدات   "مبلغ". واتُّفق أيضاً على أن يوضَّح يف مشروع دليل االشتراع ما يلـي: (أ) أنَّ توزيـع  

يتطلب قيام الدائن املضمون بـإبالغ املـانح واملـدين وأيِّ مطالـب منـافس ذي مرتبـة أدىن وتقـدمي        
ــيهم؛ و(ب) أنَّ    ــتخدام صــايف      كشــف حســاب إل ــد اس ــدائن املضــمون بع ــغ مســتحق لل أيَّ مبل

بعد اقتطـاع أيِّ مبلـغ مسـتحق     العائدات يف اإليفاء بااللتزام املضمون سيكون هو املبلغ املستحق
  الدائن املضمون. من جانبللمانح 

                                                         
 ال ينطبق على النص العريب.  *  
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ــا لالتســاق، ، اتُّفــق علــى مــا يلــي: (أ)  ٧٨وفيمــا يتعلــق باملــادة    -٧٨  نــصنسَّــق يأن توخي
أن توخيا للوضـوح،  ؛ و(ب) ٧٦(ب) من املادة  ٥العبارة املقابلة يف الفقرة  نصمع  ٣ الفقرة

ــنقَّح الفقــرة   ــدرج يف فقــرتني منفصــلتني؛ و(ج)   ٤ُت ــة،  وُت ــا للوضــوح والدق يف أن يشــار توخي
  إىل "موافقة كتابية"، ال إىل "موافقة مؤكدة". ٥الفقرة اجلديدة 

ما يلي: (أ) أن حتذف عبـارة "باسـتثناء احلقـوق الـيت     ، اتُّفق على ٧٩وفيما يتعلق باملادة   -٧٩
، وأن ُيعـاد صـوغ الـنص    ٢و ١هلا أولوية على حق الدائن املضمون الـُمنِفذ" الواردة يف الفقرتني 

املتبقــي بــني املعقــوفتني يف شــكل تســاؤل مطــروح علــى الدولــة املشــترعة (باســتخدام عبــارة مثــل 
بعبــارة "شــريطة أالَّ يكــون علــى علــم   ٥يف الفقــرة ظ إذا كــان ... أم ال")؛ و(ب) أن حيــتف "مــا

ــانح أو شــخص آخــر"           ــوق امل ــل إخــالالً جوهريــاً حبق ــام هــذا الفصــل متث ــة ألحك ــوع خمالف بوق
  املعقوفتني. بدون
، اتُّفق على ما يلي: (أ) أن ُيشار فيها إىل النقل التام "باالتفاق"، ٨١وفيما يتعلق باملادة   -٨٠

، وأن أعـاله)  ١٧الفقـرة  الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن    (انظـر   ١بشـأن املـادة   اتساقاً مع قرار اللجنـة  
َتصلُح يف حالة النقل التـام، بعبـارة علـى     يستعاض عن عبارة "قبل تقصري الناقل أو بعده"، اليت ال

بالنظر إىل قرار اللجنة الـذي  النحو التايل: "يف أيِّ وقت بعد أن يصبح السداد مستحقًّا"؛ و(ب) 
ــاده أن املــ  ــام   ٨٠-٧٠واد مف ــات النقــل الت ــى عملي ــق عل ــة (أ) مــن    ال تنطب ــرة الفرعي (انظــر الفق

لضـمان انطباقهمـا    ٨١يف املـادة   ٨٠من املـادة   ٥و ٣أن يعاد إيراد الفقرتني ، أعاله) ١٧ الفقرة
   .على حاالت النقل التام

ذكورة رهنـاً بـالتغيريات املـ    ٨١و ٧٩-٧٤و ٧٢وبعد املناقشة، اعتمدت اللجنة املواد   -٨١
  دون تغيري. ٨٠و ٧٣و ٧١و ٧٠أعاله، كما اعتمدت املواد 

    
    تنازع القوانني - الفصل الثامن    

إىل "حـق املطالـب    ٢، اتُّفق على ما يلـي: (أ) أن يشـار يف الفقـرة    ٨٣فيما يتعلق باملادة   -٨٢
، مـن أجـل   املنافس"، ال إىل "حق ضماين منافس ُجعل نافذاً جتاه األطراف الثالثة بطريقة أخـرى" 

ــرة       ــافس؛ و(ب) أن حتــذف الفق ــب من ــوق أيِّ مطال ــع حق ــة م ــازع يف األولوي )، أ( ٤مشــول التن
  ,١تكرر فحسب قاعدة انطباق "قانون مكان املوجودات" الواردة يف الفقرة   ألهنا
قبل كلمـة "ناشـئ"، توخيـاً    " ، اتُّفق على أن ُتضاف كلمة "إمَّا٨٥وفيما يتعلق باملادة   -٨٣

ــادة       للوضــوح، ويف ــاق امل ــأن يقتصــر انطب ــراح ب ــة يف اقت ــى  ٨٥هــذا الشــأن، نظــرت اللجن عل
الـذي نشـأ   املستحقات املضمونة باملمتلكات غري املنقولـة احملـددة أو القابلـة للتحديـد يف العقـد      
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تنقـيح املـادة علـى هـذا النحـو سييسِّـر       وذُكر أنَّ . ، لكنها مل تأخذ بذلك االقتراحاملستحق عنه
مون أن يعرف أن املستحق الذي له فيه حق ضـماين مضـمون مبمتلكـات غـري     على الدائن املض

لكـن  و. نتيجـة لـذلك   منقولة، وأن قانونا خمتلفا سينطبق على حقه الضـماين يف ذلـك املسـتحق   
ينبغي أن تنطبق على مجيـع املسـتحقات   مناسبة و ٨٥رأى كثريون أنَّ القاعدة الواردة يف املادة 

  ولة.املضمونة مبمتلكات غري منق
، اتُّفق على أن يكون القانون املنطبق على إنفاذ احلـق الضـماين   ٨٦وفيما يتعلق باملادة   -٨٤

املوجودات املرهونـة موجـودة فيهـا وقـت      كانتيف املوجودات امللموسة هو قانون الدولة اليت 
  بدء اإلنفاذ، وأن ُتحذَف، من مث، اإلشارة إىل قانون الدولة اليت حيدث فيها اإلنفاذ.

ــالفقرة    -٨٥ ــادة   ١وفيمــا يتعلــق ب ــل   ٨٩(ب) مــن امل ، اتُّفــق علــى أن يوضِّــح مشــروع دلي
االشتراع معىن عبارة "وقت نشوء املسألة"، بتقدمي أمثلة إيضاحية. وذُكـر، علـى سـبيل املثـال،     

ممثـل إعسـار املـانح تنشـأ عنـدما تبـدأ        احلق الضماين علـى حقـوق   يلي: (أ) أنَّ مسألة أولوية ما
إلعسار؛ و(ب) أنَّ مسـألة أولويـة احلـق الضـماين إزاء حـق ضـماين آخـر تنشـأ عنـد          إجراءات ا

التنـازع علـى األولويـة؛ و(ج) أنَّ أيَّ مسـألة يف سـياق التقاضـي       وقوع األفعال الـيت تـؤدي إىل   
  تنشأ عند بدء إجراءات التقاضي.

مـن   ٢١٧مع التوصية ، اتُّفق على أن ُتنقَّح لتكون أكثر اتساقاً ٩٣وفيما يتعلق باملادة   -٨٦
  دليل املعامالت املضمونة.

، اتُّفق على االحتفاظ باخليار جـيم، مـع حـذف اخليـارين ألـف      ٩٧وفيما يتعلق باملادة   -٨٧
وباء. ورأى كثريون أنَّ اخليار جـيم يقـدم قاعـدة واضـحة وبسـيطة تنطبـق علـى مجيـع املسـائل          

همية، ومتنـع الـدائن املضـمون مـن التالعـب      وال متيز إالَّ بني سندات الدين واألوراق املالية السـ 
  من دولة أخرى. ، صدرت هبا شهادات،مبسألة القانون املنطبق بنقل أوراق مالية

ــادة    -٨٨ ــق بامل ــي: "إذا كــان     ٩٨وفيمــا يتعل ــنقَّح ليصــبح نصــها كمــا يل ــى أن ُت ، اتُّفــق عل
أو أكثـر، لكـل منـها    القانون املنطبق على مسألٍة ما هو قانون دولة تضم وحدة إقليمية واحـدة  

يكـون املقصـود بـأي إشـارة يف أحكـام      قواعدها القانونية اخلاصة فيما يتعلق بتلك املسـألة: (أ)  
تكـون  ؛ و(ب) هذا الفصـل إىل قـانوِن الدولـة القـانونَ النافـذ يف الوحـدة اإلقليميـة ذات الصـلة        

وحدة اإلقليميـة يف حـال   القواعد الداخلية اخلاصة بتنازع القوانني يف تلك الدولة، أو يف تلك ال
ة الوحـدة اإلقليميـة ذات   قواعـد يف تلـك الدولـة، هـي الـيت تقـرِّر ماهيَّـ       مثـل هـذه ال  عدم وجـود  

 ٩٨ ". واتُّفـق أيضـاً علـى أن تنقـل املـادة     الصلة اليت ينطبق قانوهنا املوضوعي على املسألة املعنية
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متثـل   عامـة، ألنَّ هـذه املـادة ال   ألف من الفصل الثامن، الذي يتضمن القواعـد ال  القسمإىل هناية 
  نة.قاعدة خاصة مبوجودات معيَّ

عـدم  وفيما يتعلق بعناوين األحكام الواردة يف الفصل الثامن، واتساقاً مع قرار اللجنـة ب   -٨٩
، اتُّفـق علـى حـذف عبـارة     أعـاله)  ٦٣إدراج عنوان الفصل يف عنوان كل مـادة (انظـر الفقـرة    

  حكام الواردة يف الفصل الثامن."القانون املنطبق" من عناوين األ
رهناً بـالتغيريات   ٩٨و ٩٧و ٩٣و ٨٦و ٨٥و ٨٣وبعد املناقشة، اعتمدت اللجنة املواد   -٩٠

  دون تغيري. ٩٦-٩٤و ٩٢-٨٨و ٨٧و ٨٤و ٨٢املذكورة أعاله، كما اعتمدت املواد 
    

    الفترة االنتقالية - الفصل التاسع    
ــالفقرة    -٩١ ــق ب ــادة  ١فيمــا يتعل ــانون   ١٠٠ (أ) مــن امل ــارة "الق ، اتُّفــق علــى االحتفــاظ بعب

  املنطبق مبقتضى قواعد الدولة املشترعة اخلاصة بتنازع القوانني" بدون املعقوفتني.
جديـدة يكـون نصـها كمـا يلـي:       ٥، اتُّفق على إضـافة فقـرة   ١٠٣وفيما يتعلق باملادة   -٩٢
 اً جتـاه األطـراف الثالثـة بتسـجيل    نافـذ  ٢املشـار إليـه يف الفقـرة     السابق ُجعل احلق الضماين "إذا

مبقتضى القانون السابق، كان وقت التسجيل مبقتضى القانون السابق هـو الوقـت الـذي     إشعار
 ألغــراض تطبيــق قواعــد هــذا القــانون اخلاصــة باألولويــة الــيت تشــري إىل وقــت تســجيل عتــد بــهُي

  احلق الضماين".اإلشعار ب
 ٢ألهنـا قـد تتضـارب مـع الفقـرة       ١حذف الفقـرة   ، اتُّفق على١٠٤وفيما يتعلق باملادة   -٩٣

، بصـيغتها املعدَّلـة، تتنـاول بالفعـل،     ١٠٣وألنَّ صياغتها غري واضحة وألنَّ املادة  ١٠٣من املادة 
وعلى حنو شامل، القواعد االنتقالية اخلاصة بتحديـد وقـت نفـاذ احلقـوق الضـمانية السـابقة جتـاه        

  شروع القانون النموذجي املتعلقة باألولوية.األطراف الثالثة ألغراض تطبيق أحكام م
رهنـاً بـالتغيريات املـذكورة     ١٠٤و ١٠٣و ١٠٠وبعد املناقشة، اعتمدت اللجنة املواد   -٩٤

  تغيري. دون ١٠٥و ١٠٢و ١٠١و ٩٩أعاله، كما اعتمدت املواد 
    

    أحكام متنوِّعة    
 ٣١و ٢٣و ١١و ٣ملـواد  ، الفقـرة الفرعيـة (ر)، وا  ٢استأنفت اللجنة نظرها يف املـادة    -٩٥
، ٦، الفقـــرة ٢٤مـــن مشـــروع القـــانون النمـــوذجي، وكـــذلك يف املـــادة       ٥٢و ٤٢و ٣٢و

  من مشاريع األحكام املتعلقة بالسجل. ٢٦و ٢٥  واملادتني
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، اقتـرح إضـافة فقـرة جديـدة يكـون نصـها كمـا يلـي: "لـيس يف          ٣ففيما يتعلق باملادة   -٩٦
خدام الطرائـق البديلـة لتسـوية املنازعـات، مبـا فيهـا       اسـت  علـى هذا القـانون مـا ميـس بـأيِّ اتفـاق      

بـديت يف هـذا   التحكيم والوساطة والتوفيق وتسوية املنازعات باالتصال احلاسـويب املباشـر". وأُ  
  الشأن آراء متباينة متسَّك هبا أصحاهبا.

. وذُكـر أنَّ الـنص هـو    ٣فقد ذهب أحد اآلراء إىل عدم إدراج النص املقترح يف املادة   -٩٧
مَّــا زائــد، ألنــه يفسِّــر املفسَّــر، وإمَّــا ضــار، ألنــه ال يتنــاول مســألة قابليــة املنازعــات الناشــئة يف إ

ســياق االتفاقــات الضــمانية أو احلقــوق الضــمانية للتحكــيم وضــرورة محايــة حقــوق األطــراف  
ت علـى اإلجـراءا   للطرائق البديلة لتسـوية املنازعـات  الثالثة، كما أنه يبدي تفضيالً غري مناسب 

ــة املنازعــات للتحكــيم هــي مســألة جيــدر تناوهلــا       القضــائية. وإىل جانــب ذلــك، ذُكــر أنَّ قابلي
قانون التحكـيم، ومـن مث فهـي مـن شـأن الفريـق العامـل الثـاين (املعـين بـالتحكيم والتوفيـق)             يف

وعـالوة علـى ذلـك، قيـل إنَّ احتـواء نـص        )٩(.١٩٩٩وهي مدرجة يف جدول أعماله منذ عام 
ال يعـين أنـه    كهـذا وانني وطنية لـبعض الـدول يف منطقـة مـا مـن العـامل علـى حكـم         إقليمي أو ق

ينبغي أو ميكن لنص تعده هيئة دوليـة مثـل األونسـيترال وموجَّـه إىل العـامل كلـه أن يتبـع النـهج         
ــتراع       ــل االشـ ــروع دليـ ــألة يف مشـ ــاقش املسـ ــوفيقي، أن ُتنـ ــل تـ ــن مث، كحـ ــرح مـ ــه. واقتـ نفسـ

) وأن تــدرج يف جــداول األعمــال A/CN.9/885/Add.3لوثيقــة مــن ا ٥٨و ٥٥الفقــرتني  (انظــر
  أدناه). ١٢٥املقبلة للجنة (انظر الفقرة 

. وذُكـر أنَّ اسـتخدام   ٣غري أنَّ الـرأي السـائد ذهـب إىل إدراج الـنص املقتـرح يف املـادة         - ٩٨
ية أو الطرائــق البديلــة لتســوية املنازعــات يف حــل املنازعــات الناشــئة يف ســياق االتفاقــات الضــمان 

احلقوق الضمانية هو أمر ضروري، خصوصاً للبلدان الناميـة، جلـذب االسـتثمارات. ولـوحظ يف     
هذا الصدد أنَّ آليات إنفاذ األحكـام القضـائية، الـيت كـثرياً مـا تتسـم بالقصـور، تنحـو إىل التـأثري          

تثقيفيــة ســلباً علــى تــوافر االئتمــان وتكلفتــه. وإىل جانــب ذلــك، ذُكــر أنَّ للــنص املقتــرح أمهيــة    
كبرية، إذ يتخذ موقفاً مؤيداً للطرائق البديلـة لتسـوية املنازعـات، دون التـدخل يف الشـكل الـذي       
تتناول به النظم القانونيـة املختلفـة مسـألة قابليـة املنازعـات للتحكـيم أو محايـة حقـوق األطـراف          

بالعالقـة بـني املـانح     العدالة. وعالوة على ذلك، قيل إنَّ هلـذه املسـألة صـلة    الوصول إىلالثالثة أو 
والدائن املضـمون، ومـن مث فـيمكن تناوهلـا أيضـاً يف الفصـل املتعلـق حبقـوق والتزامـات الطـرفني.           

                                                         
. ٣٨٠و ٣٥٣- ٣٥١)، الفقرات A/54/17( ١٧الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٩(  

ُيبقي على مسألة  أنه ينبغي للفريق العامل أن ٢٠١١الرابعة واألربعني يف عام استذكرت اللجنة يف دورهتا و
)، A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، امللحق رقم (املرجع نفسه، القابلية للتحكيم ضمن جدول أعماله 

  ).٢٠٣الفقرة 
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، مـع إدراج إيضـاحات مناسـبة يف مشـروع     ٣وبعد املناقشة، اتُّفق على أن ُيدَرج النص يف املادة 
ــات للت       ــة قابليــة املنازع ــاس أالَّ ميــس مبناقش ــتراع، علــى أس ــل االش ــة حقــوق   دلي حكــيم أو محاي

  العدالة. أو الوصول إىلاألطراف الثالثة 
  ، اتُّفق على تنقيحها ليصبح نصها كما يلي:١١وفيما يتعلق باملادة   -٩٩

ميتــد احلــق الضــماين يف املوجــود امللمــوس املمتــزج يف كتلــة إىل تلــك الكتلــة.    -١"
  ج.ىل ذلك املنَتإىل منَتج إل وميتد احلق الضماين يف املوجود امللموس احملوَّ

الـيت كانـت متثلـها    يقتصر احلق الضماين الذي ميتد إىل كتلة على نفس النسبة   -٢"
  .كمية املوجود املرهون من كمية الكتلة كلها بعد االمتزاج مباشرة

يقتصر احلق الضماين الذي ميتد إىل منَتج على ما كان للموجود املرهـون مـن     -٣"
  ج مباشرة."صبح جزءاً من املنَتيقيمة قبل أن 

"الكتلــة أو املنــتج"، الــوارد يف الفقــرة    مصــطلح واتُّفــق أيضــاً علــى أن يــنقَّح تعريــف       - ١٠٠
تعـين املوجـود امللمـوس الـذي ينشـأ       ‘الكتلـة "‘ليصـبح نصـه كمـا يلـي:      ٢(ر) من املـادة   الفرعية

 عندما يكون أحد املوجودات امللموسة ممتزجـاً بواحـد أو أكثـر مـن موجـودات ملموسـة أخـرى       
يعين املوجود امللموس الـذي ينشـأ    ‘املنتج‘"؛ و"من النوع نفسه حبيث يصبح فاقداً هلويته املستقلة

عنـدما يكـون أحــد املوجـودات امللموسـة مرتبطــاً ارتباطـاً ماديـا بواحــد أو أكثـر مـن موجــودات         
دات ملموسة أخرى من النوع نفسه أو متَّحداً معها، أو عندما يكون واحد أو أكثر مـن املوجـو  

  ".امللموسة مصنوعاً أو جممَّعاً أو جمهَّزاً حبيث يصبح فاقداً هلويته املستقلة
بصيغتها املنقَّحة، اتُّفـق علـى أن    ١١مع املادة  ٣١من املادة  ٣وتوخياً التساق الفقرة   -١٠١

، يكـون االلتـزام املضـمون حبـق     ٢تنقَّح تلك الفقرة ليصبح نصها كما يلـي: "ألغـراض الفقـرة    
ــتج خاضــعاً   ممضــماين  ــة أو املن ــد إىل الكتل ــى احلــق الضــماين مبقتضــى    ت أليِّ حــد مفــروض عل

". واتُّفق أيضاً على أن ُتدخل على عناوين املواد ذات الصـلة تعـديالت مناسـبة لكـي     ١١ املادة
  تشري إىل "حتويل" املوجودات إىل منَتج ال إىل امتزاج املوجودات يف منَتج.

، اتُّفـق علـى تنقيحهـا ليصـبح نصـها كمـا يلـي: "يكـون احلـق          ٢٣وفيما يتعلـق باملـادة     -١٠٢
الضـماين االحتيــازي يف الســلع االسـتهالكية الــيت يقــل مثـن احتيازهــا عــن [مبلـغ حتــدده الدولــة     

  حال إنشائه دومنا حاجة إىل أيِّ إجراء إضايف". املشترعة] نافذاً جتاه األطراف الثالثة
ام معاجلـة مسـألة احلقـوق الضـمانية االحتيازيـة يف      واتُّفق أيضاً علـى أنـه، مـن أجـل إمتـ       -١٠٣

 فقرة جديدة يكـون نصـها كمـا يلـي:     ٣٢السلع االستهالكية، ينبغي أن تضاف يف هناية املادة 
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ــازي يف الســلع االســتهالكية،       ــه خالصــةً مــن أيِّ حــق ضــماين احتي "يكتســب املشــتري حقوق
ل ذلـك احلـق الضـماين نافـذاً جتـاه      جعَـ تتأثر حقوق املستأجر بذلك احلـق الضـماين، مـا مل يُ    وال

قبــل أن يكتســب  ٢٣األطــراف الثالثــة بطريقــة أخــرى غــري الطريقــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 
  ."املشتري أو املستأجر حقوقه يف تلك السلع

ويف الفقرة اجلديدة املضـافة إىل   ٢٣وذُكر ما يلي: (أ) أنَّ اإلشارة إىل املنقول إليه يف املادة   - ١٠٤
)؛ و(ب) أنَّ اإلشـارة إىل  أعـاله  ٣٥قد ُحذفت تفادياً لشمول املمنـوح لـه (انظـر الفقـرة      ٣٢ املادة

املرخَّص لـه قـد حـذفت ألنَّ املـرخص لـه يف حالـة السـلع االسـتهالكية هـو إمَّـا غـري موجـود علـى              
  .فقط اإلطالق وإمَّا يوجد يف حاالت نادرة جدا

املتعلقــة  النموذجيــة األحكــاممشــاريع ن مــ ٢٤مــن املــادة   ٦وفيمــا يتعلــق بــالفقرة     -١٠٥
  بالسجل، اتُّفق على تنقيحها ليصبح نصها كما يلي:

خطأ يف مـدة نفـاذ التسـجيل     وجود، ليس من شأن ٤بصرف النظر عن الفقرة   - ٦"
احملــدَّدة يف اإلشــعار األويل أو اإلشــعار بالتعــديل أن جيعــل تســجيل اإلشــعار غــري نافــذ،   

  لثة إىل ما ورد يف اإلشعار املسجَّل من معلومات خاطئة.مىت ارتكنت أطراف ثا  إالَّ
خطــأ يف تــدوين املبلــغ  وجــود، لــيس مــن شــأن ٤بصــرف النظــر عــن الفقــرة   -٧"

بشأنه يف اإلشعار األويل أو اإلشـعار بالتعـديل    احلق الضماين األقصى الذي جيوز إنفاذ
لثالثـة الـيت ارتكنـت    أن جيعل تسجيل اإلشعار غري نافـذ، ولكـنَّ نفـاذه جتـاه األطـراف ا     

إىل املبلغ املـدوَّن يف اإلشـعار يكـون مقتصـراً علـى ذلـك املبلـغ أو علـى املبلـغ األقصـى           
  ."املذكور يف االتفاق الضماين، أيهما أدىن

املقترحــة أعــاله  ٢٤مــن املــادة  ٧املناقشــة، اتُّفــق علــى تنقــيح الفقــرة مزيــد مــن وبعــد   -١٠٦
خطـأ يف   وجـود ، لـيس مـن شـأن    ٤ر عـن الفقـرة   حبيث يصبح نصها كما يلـي: "بصـرف النظـ   

املبلــغ األقصــى احملــدَّد يف اإلشــعار األويل أو اإلشــعار بالتعــديل أن جيعــل تســجيل اإلشــعار غــري  
نافذ، ولكنَّ أولوية احلق الضماين تكـون مقتصـرة علـى املبلـغ األقصـى املـذكور يف اإلشـعار أو        

  .  "يف االتفاق الضماين، أيهما أدىن
ــدَرج الفقرتــان  وإىل جا  -١٠٧ ــان  ٢٤مــن املــادة  ٧و ٦ نــب ذلــك، اتُّفــق علــى أن ُت املقترحت

املتعلقة بالسجل بـني معقـوفتني وأن    النموذجية ألحكامفق عليهما يف النص النهائي لتَّأعاله وامل
حبـواش مناسـبة تلفـت انتبـاه الـدول املشـترعة إىل أنَّ هـذين احلكمـني سـيكونان الزمـني            اُتشفَع

مـن  (ه) والفقـرة الفرعيـة    ١٤كانت قد قررت تنفيذ اخليـار بـاء أو جـيم مـن املـادة      تبعاً ملا إذا 
. كمــا اتُّفــق علــى أن تنسَّــق مــن األحكــام النموذجيــة املتعلقــة بالســجل ، علــى التــوايل٨املــادة 
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واتُّفق كـذلك علـى    اإلشارات إىل "املبلغ األقصى" يف كل أحكام مشروع القانون النموذجي.
مــن مشــروع القــانون النمــوذجي ألهنــا تتنــاول نفــس املســألة   ٤٢املــادة مــن  ٣حــذف الفقــرة 

  أعاله). ١٠٦املقترحة أعاله واملتَّفق عليها (انظر الفقرة  ٢٤من املادة  ٧املتناولة يف الفقرة 
املتعلقـة بالسـجل، اتُّفـق علـى      النموذجية األحكاممشاريع من  ٢٥وفيما يتعلق باملادة   -١٠٨

  ما يلي:تنقيحها ليصبح نصها ك
ــالفقرتني    -١" ــاً ب ــة     ٣و ٢رهن ــاذ احلــق الضــماين جتــاه األطــراف الثالث ــأثر نف ، ال يت

وأولويته بتغيري حمدد هويـة املـانح بعـد تسـجيل اإلشـعار إذا كـان قـد ُجعـل نافـذاً جتـاه           
  األطراف الثالثة بتسجيل إشعار.

ضـماين املنـافس   إذا َتغيَّر حمدِّد هوية املانح بعد تسجيل اإلشعار، كان للحـق ال   -٢"
الذي أنشأه املانح وُجعل نافذاً جتاه األطراف الثالثة بعد ذلك التغيري أولوية علـى احلـق   
الضماين الذي يتعلق به اإلشعار، إالَّ إذا ُجعل احلق الضـماين الـذي يتعلـق بـه اإلشـعار      
ــجِّل إشــعار        ــة أخــرى غــري تســجيل إشــعار، أو ُس ــة بطريق ــذاً جتــاه األطــراف الثالث ناف

  :اجلديدهلوية ان حمدِّد عديل يبيِّبالت
قبــل انقضــاء [مــدة زمنيــة قصــرية حتــدِّدها الدولــة املشــترعة] علــى           "(أ)  
  التغيري؛ أو  إجراء

(أ) ولكـن قبـل أن ُيجعـل     ٢بعد انقضاء املدة املشار إليهـا يف الفقـرة     "(ب)  
  احلق الضماين املنافس نافذاً جتاه األطراف الثالثة.

د هويــة املــانح بعــد تســجيل اإلشــعار، اكتســب املشــتري الــذي   إذا تغيَّــر حمــدِّ  -٣"
بيعت له املوجودات املرهونة بعد ذلك التغيُّر حقوقه خالصةً من احلـق الضـماين الـذي    
يتعلق به اإلشعار إالَّ إذا ُجعل نافذاً جتاه األطـراف الثالثـة بطريقـة أخـرى غـري تسـجيل       

  اجلديد:اهلوية د ن حمدِّإشعار، أو ُسجِّل إشعار بالتعديل يبيِّ
  (أ)؛ أو  ٢قبل انقضاء املدة املشار إليها يف الفقرة   "(أ)  
ــرة     "(ب)   ــا يف الفقـ ــار إليهـ ــدة املشـ ــاء املـ (أ) ولكـــن قبـــل أن  ٢بعـــد انقضـ

  يكتسب املشتري حقوقه يف املوجودات.
إذا كانــت املعلومــات الــواردة يف اإلشــعار املســجل  ٣و ٢ال تنطبــق الفقرتــان   -٤"

اجلديـد   اهلويـة  م فيـه حمـدِّد  سـتخدَ ميكـن أن ُتسـتخَرج ببحـث يُ    ١ الفقـرة  املشار إليه يف
  ."كمعيار للبحث
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مـن   ٤الفقـرة  واتُّفق أيضاً على أن تضاف حاشية للفت انتبـاه الـدول املشـترعة إىل أنَّ      -١٠٩
ــادة  لــن تكــون الزمــة إالَّ للــدول املشــترعة الــيت ســتنفذ    املقترحــة أعــاله واملتَّفــق عليهــا    ٢٥امل

  من األحكام النموذجية املتعلقة بالسجل. ٢٣من املادة  ١باء للفقرة   ياراخل
املتعلقـة بالسـجل   النموذجيـة  األحكـام  مشـاريع  مـن   ٢٦واتُّفق أيضاً على تنقيح املـادة    -١١٠

  يلي:  ليصبح نصها كما
  "اخليار ألف

نــة ، ال يتــأثر نفــاذ احلــق الضــماين يف املوجــودات املرهو٣و ٢رهنــاً بــالفقرتني   -١"
جتاه األطراف الثالثة وأولويته ببيع املوجودات املرهونة بعد تسجيل اإلشعار إىل مشـتر  

ــادة        ــذلك احلــق الضــماين مبقتضــى امل ــا خاضــعةً ل ــه فيه ــذا   ٣٢يكتســب حقوق ــن ه م
  القانون، إذا كان احلق الضماين قد ُجعل نافذاً جتاه األطراف الثالثة بتسجيل إشعار.

رهونة املشمولة باإلشعار املسـجل إىل مشـتر يكتسـب    إذا بيعت املوجودات امل  -٢"
مـن   ٣٢حقوقه فيها خاضعة للحـق الضـماين الـذي يتعلـق بـه اإلشـعار مبقتضـى املـادة         

هذا القانون، كانت للحق الضـماين املنـافس الـذي ينشـئه املشـتري وجيعلـه نافـذاً جتـاه         
بـه اإلشـعار إالَّ إذا   األطراف الثالثة بعد البيع أولويـة علـى احلـق الضـماين الـذي يتعلـق       

ُجعل احلق الضماين الذي يتعلق به اإلشعار نافذاً جتاه األطـراف الثالثـة بطريقـة أخـرى     
  غري تسجيل إشعار، أو ُسجِّل إشعار بالتعديل يضيف املشتري كمانح جديد:

قبل انقضاء [مدة زمنية قصرية حتـددها الدولـة املشـترعة] علـى ذلـك        "(أ)  
  البيع؛ أو
(أ) ولكـن قبـل أن ُيجَعـل     ٢قضاء املدة املشار إليهـا يف الفقـرة   بعد ان  "(ب)  

  احلق الضماين املنافس نافذاً جتاه األطراف الثالثة.
إذا بيعت املوجودات املرهونة املشمولة باإلشعار املسـجل إىل مشـتر يكتسـب      -٣"

مـن   ٣٢حقوقه فيها خاضعةً للحـق الضـماين الـذي يتعلـق بـه اإلشـعار مبقتضـى املـادة         
ا القــانون، اكتســب املشــتري الالحــق الــذي يبيــع لــه املشــتري األول املوجــودات    هــذ

املرهونة حقوقه فيها خالصةً من احلـق الضـماين الـذي يتعلـق بـه اإلشـعار إالَّ إذا ُجعـل        
ــجِّل إشــعار        ــة أخــرى غــري تســجيل إشــعار، أو ُس ــة بطريق ــذاً جتــاه األطــراف الثالث ناف

  جديد:بالتعديل يضيف املشتري األول كمانح 
  (أ)؛ أو  ٢قبل انقضاء املدة املشار إليها يف الفقرة   "(أ)  
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ــرة     "(ب)   ــا يف الفقـ ــار إليهـ ــدة املشـ ــاء املـ (أ) ولكـــن قبـــل أن  ٢بعـــد انقضـ
  يكتسب املشتري الالحق حقوقه يف املوجودات املرهونة.

ــة       -٤"   ــاذ احلــق الضــماين يف املمتلكــات الفكري ــأثر نف ــة   ال يت ــاه األطــراف الثالث جت
ته ببيع املمتلكات الفكرية بعد تسجيل اإلشعار إىل مشتر يكتسب حقوقـه فيهـا   وأولوي

إذا كـان ذلـك احلـق     ،من هذا القانون ٣٢خاضعةً لذلك احلق الضماين مبقتضى املادة 
  الضماين قد ُجعل نافذاً جتاه األطراف الثالثة بتسجيل إشعار.

  "اخليار باء
احلق الضـماين يف املوجـودات املرهونـة     ، ال يتأثر نفاذ٤إىل  ٢رهناً بالفقرات   -١"

جتاه األطراف الثالثة وأولويته ببيع املوجودات املرهونة بعد تسجيل اإلشعار إىل مشـتر  
ــا خاضــعةً   ــه فيه ــذلك احلــق الضــماين    يكتســب حقوق ــادة  ل ــذا   ٣٢مبقتضــى امل ــن ه م

  شعار.إذا كان احلق الضماين قد جعل نافذاً جتاه األطراف الثالثة بتسجيل إالقانون، 
إذا بيعت املوجودات املرهونة املشمولة باإلشعار املسـجل إىل مشـتر يكتسـب      -٢"

مـن   ٣٢للحـق الضـماين الـذي يتعلـق بـه اإلشـعار مبقتضـى املـادة          حقوقه فيها خاضعةً
هذا القانون، تكون للحـق الضـماين املنـافس الـذي ينشـئه املشـتري وجيعلـه نافـذاً جتـاه          

لــدائن املضــمون علمــاً بــالبيع ومبحــدِّد هويــة املشــتري األطــراف الثالثــة بعــد اكتســاب ا
أولويةٌ على احلق الضماين الذي يتعلق بـه اإلشـعار، إالَّ إذا كـان احلـق الضـماين الـذي       
يتعلـق بــه اإلشـعار قــد ُجعـل نافــذاً جتـاه األطــراف الثالثـة بطريقــة أخـرى غــري تســجيل       

  نح جديد:إشعار، أو إذا ُسجِّل إشعار بالتعديل يضيف املشتري كما
قبــل انقضــاء [مــدة زمنيــة قصــرية حتــددها الدولــة املشــترعة] علــى           "(أ)  

  اكتساب الدائن املضمون علماً بالبيع؛ أو
أن  قبـل (أ) ولكـن   ٢بعد انقضاء املدة املشار إليها يف الفقرة الفرعيـة    "(ب)  

  ل احلق الضماين املنافس نافذاً جتاه األطراف الثالثة.جَعُي
جودات املرهونـة املشـمولة باإلشـعار املسـجل إىل مشـتر يكتسـب       إذا بيعت املو  -٣"

مـن هـذا    ٣٢للحق الضماين الذي يتعلق به اإلشعار مبقتضـى املـادة    حقوقه فيها خاضعةً
، اكتسـب املشـتري الالحـق الـذي تبـاع لـه املوجـودات املرهونـة بعـد اكتسـاب           القانون

قوقـه يف املوجـودات خالصـةً مـن     الدائن املضمون علماً بالبيع ومبحدِّد هويـة املشـتري ح  
احلق الضماين الذي يتعلق بـه اإلشـعار إالَّ إذا ُجعـل نافـذاً جتـاه األطـراف الثالثـة بطريقـة         
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أخرى غري تسجيل إشـعار، أو إذا ُسـجِّل إشـعار بالتعـديل يضـيف حمـدِّد هويـة املشـتري         
  األول كمانح جديد:

  أ)؛ أو(  ٢قبل انقضاء املدة املشار إليها يف الفقرة   "(أ)  
ــرة     "(ب)   ــا يف الفقـ ــار إليهـ ــدة املشـ ــاء املـ (أ) ولكـــن قبـــل أن  ٢بعـــد انقضـ

  يكتسب املشتري الالحق حقوقه يف املوجودات املرهونة.
ــة قبــل أن      -٤" يف حــال حــدوث بيــع الحــق واحــد أو أكثــر للموجــودات املرهون

بتســجيل  ُيعتــرب االلتــزام ،الــدائن املضــمون علمــاً بــالبيع ومبحــدِّد هويــة املشــتري  يأخــذ
قد أُويف به إذا سجَّل الدائن املضـمون إشـعاراً    ٣و ٢إشعار بالتعديل مبقتضى الفقرتني 

  بالتعديل يضيف حمدِّد هوية آخر مشترٍ هو على علم به كمانح جديد.
ــة         -٥" ــاه األطــراف الثالث ــة جت ــاذ احلــق الضــماين يف املمتلكــات الفكري ــأثر نف ال يت

بعد تسجيل اإلشعار إىل مشترٍ يكتسب حقوقـه فيهـا   وأولويته ببيع املمتلكات الفكرية 
إذا كـان ذلـك احلـق     ،من هذا القانون ٣٢لذلك احلق الضماين مبقتضى املادة  خاضعةً

  الضماين قد ُجعل نافذاً جتاه األطراف الثالثة بتسجيل إشعار.
  "اخليار جيم

الثالثــة وأولويتــه "ال يتــأثَّر نفــاذ احلــق الضــماين يف املوجــودات املرهونــة جتــاه األطــراف   
 ببيع تلك املوجودات بعـد تسـجيل اإلشـعار إىل مشـترٍ يكتسـب حقوقـه فيهـا خاضـعةً        

من هذا القانون، إذا كان ذلك احلـق الضـماين    ٣٢لذلك احلق الضماين مبقتضى املادة 
  ."قد ُجعل نافذاً جتاه األطراف الثالثة بتسجيل إشعار

أعـاله)، اتُّفـق علـى تنقيحهـا ليكـون نصـها        ٦٦(انظـر الفقـرة    ٥٢وفيما يتعلق باملادة   -١١١
عنـد انقضـاء احلـق الضـماين يف املوجـودات املرهونـة، جيـب علـى الـدائن املضـمون           : "يكما يل

  إىل شخص يعيِّنه املانح".مها احلائز هلا أن يعيدها إىل املانح أو يسلِّ
يكـون نصـها    ٧٩يف اقتراح بإدراج مادة جديـدة بعـد املـادة    بعد ذلك ونظرت اللجنة   -١١٢

أدىن مــن  بالتعــديلكمــا يلــي: "إذا كــان املبلــغ األقصــى املــدوَّن يف اإلشــعار األويل أو اإلشــعار 
املبلغ املذكور يف االتفاق الضماين الذي يتعلق به اإلشعار، ال جيوز إنفاذ احلـق الضـماين الـذي    

حــال عــدم وجــود مطــالبني يتعلــق بــه اإلشــعار إالَّ يف حــدود املبلــغ املــدوَّن يف اإلشــعار، إالَّ يف 
  منافسني آخرين ارتكنوا إىل املبلغ األقصى املدوَّن يف اإلشعار".
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ولقي هـذا االقتـراح بعـض التأييـد، ولكـن أُبـديت معارضـة لـه. فقـد رأى كـثريون أنَّ             -١١٣
 أعــاله) ١٠٧و ١٠٦املقترحــة أعــاله واملتَّفــق عليهــا (انظــر الفقــرتني   ٢٤مــن املــادة  ٧الفقــرة 
احلاالت الـيت يكـون فيهـا املبلـغ األقصـى املـدوَّن يف اإلشـعار املسـجَّل خمتلفـاً عـن            جلةملعاكافية 

قتصــر تاحلــق الضــماين  أولويــةاملبلــغ األقصــى املــذكور يف االتفــاق الضــماين، إذ تــنص علــى أنَّ 
  على املبلغ األقصى املبيَّن يف اإلشعار أو يف االتفاق الضماين، أيهما أدىن.

 ٢٣و ١١و ٣، واملـواد  ٢، اعتمدت اللجنة الفقرة الفرعية (ر) من املادة وبعد املناقشة  -١١٤
ــانون    ٥٢و ٤٢و ٣٢و ٣١و ــروع القـ ــن مشـ ــوذجيمـ ــر النمـ ــذلك الفقـ ــن  ٧و ٦تني ، وكـ مـ

مــن مشــاريع األحكــام النموذجيــة املتعلقــة بالســجل، رهنــاً        ٢٦و ٢٥، واملــادتني ٢٤ املــادة
  بالتغيريات املذكورة أعاله.

ملــداوالت بشــأن مشــروع القــانون النمــوذجي، اتَّفقــت اللجنــة علــى أن وعنــد اختتــام ا  -١١٥
تكلَّف األمانة بإدخال التعديالت اليت أقرَّهتا اللجنة، إضافة إىل ما تستتبعه تلك التعـديالت مـن   

إذا  تعديالت حتريرية، مع تفادي إدخال تعديالت يف احلـاالت الـيت ال يكـون فيهـا واضـحاً مـا      
أم موضـوعيا. واتَّفقـت اللجنـة أيضـاً علـى أن تسـتعرض األمانـة مشـروع          كان التعديل حتريريـا 

  القانون النموذجي برمته لضمان اتساق املصطلحات املستخدمة فيه.
    

    اعتماد قانون األونسيترال النموذجي بشأن املعامالت املضمونة  - ٣  
ــانون األونســيترال النمــوذجي بشــأن املعــا     - ١١٦ ــة، قبــل اعتمــاد ق مالت املضــمونة نظــرت اللجن

األخرى غـري اإلنكليزيـة. فقُـدِّم اقتـراح بـأن يكـون       ("القانون النموذجي")، يف امسه باللغات الرمسية 
". وذُكـر  Ley Modelo sobre Garantías Mobiliariasاسم القانون النموذجي باإلسبانية كما يلـي: " 

ا. وقيــل أيضــاً إن هــذا هــو االســم  أن هــذا االســم أصــحُّ باللغــة اإلســبانية وأيســر فهمــاً علــى قُرَّائهــ 
يف البدايـة   أُعـرِب ومـع أنـه    اإلسباين لـ"قانون البلدان األمريكيـة النمـوذجي للمعـامالت املضـمونة".    

" لنعـت كلمـة   realesعن آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي أن ُتضاف، يف النص اإلسباين كلمة "
"garantias  ة عـن احلقـوق الضـمانية الشخصـية، فقـد اتُّفـق يف       " ولتمييز احلقوق الضـمانية االمتالكيـ

"، الـيت ال ميكـن أن تـدل    mobiliariasهناية املطاف على أن هذه اإلضافة غري ضـرورية، ألن كلمـة "  
  املقصود هو احلقوق الضمانية االمتالكية فقط. على حقوق ضمانية شخصية، تكفي لتبيني أنَّ

اإلسـباين اجلديـد املقتـرح للقـانون النمـوذجي قـد       االسـم   شـاغل مثـاره أنَّ   أُبـدي غري أنه   - ١١٧
ــِدُي ــمونة" ("  حـ ــامالت املضـ ــبري "املعـ ــة، ألن تعـ ــية،  opérations garantiesث بلبلـ ــة الفرنسـ " باللغـ
ــل      "operaciones garantizadas" أو ــذ عــدة ســنوات يف ســياق دلي باللغــة اإلســبانية) مســتعمل من



A/71/17 

32 V.16-04827 

 

فـق علـى أن تضـاف يف بدايـة القـانون النمـوذجي       املعامالت املضمونة. وملعاجلـة هـذا الشـاغل، اتُّ   
تعبري "املعامالت املضمونة"، مثلما أوضح يف دليل املعامالت املضمونة، يعـين   ملحوظة توضح أنَّ

املعاملــة الــيت تنشــئ حقًّــا ضــمانيا، وأنــه ال يوجــد، مــن مث، اخــتالف جــوهري يف املصــطلحات    
االسـم اإلسـباين اجلديـد مـن شـأنه أن يـؤثر علـى         أيضاً عن شـاغل مثـاره أنَّ   أُعرِباملستخدمة. و

اسم القانون النموذجي يف الصيغ اللغوية األخـرى غـري اإلنكليزيـة واإلسـبانية. وردا علـى ذلـك،       
ذُكر أن اسم القانون النموذجي بتلك اللغات األخرى ينبغي أيضـاً أن يكـون صـحيحاً ومفهومـاً     

  للقراء بتلك اللغات.
 Ley Modelo de"فق على أن يكون االسم اإلسباين للقانون النموذجي تُّوبعد املناقشة، ا  -١١٨

la CNUDMI sobre Garantías Mobiliariasــ ــي " "، وأن يكـــ ــم الفرنســـ  Loi type de laون االســـ
CNUDCI sur les sûretés mobilières  أعــاله بشــأن  ١١٦" (ولــنفس الســبب املــذكور يف الفقــرة

فـق علـى أن يكـون اسـم     "). واتsûretésُّ" لنعـت " réellesتعـبري "  الصيغة اإلسبانية، ال يلزم إضـافة 
القانون النموذجي يف الصيغ اللغوية األخرى متسقاً قدر اإلمكان مع اسم القـانون النمـوذجي يف   

، وأن يسـتخدم يف الوقـت نفسـه مصـطلحات صـحيحة وسـهلة       اإلسبانية واإلنكليزيـة والفرنسـية  
  اللغات. الفهم قدر اإلمكان على قُرَّاء تلك

  التايل: املقررمتوز/يوليه،  ١، املعقودة يف ١٠٣٢اعتمدت اللجنة يف جلستها و  -١١٩
  "إنَّ جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،  
كـانون األول/ديسـمرب    ١٧)، املـؤرَّخ  ٢١-(د ٢٢٠٥قرار اجلمعية العامـة   إذ تستذكر" 
ة للقــانون التجــاري الــدويل هبــدف تشــجيع  ئت مبقتضــاه جلنــة األمــم املتحــد نِشــ، الــذي أ١٩٦٦ُ

التنسيق والتوحيد التدرجييني للقانون التجاري الدويل ملصلحة مجيع الشعوب، وال سيما مصلحة 
  البلدان النامية،

كــانون األول/ديســمرب   ١٢، املــؤرَّخ ٥٦/٨١قــرار اجلمعيــة العامــة    وإذ تســتذكر أيضــاً " 
املـؤرَّخ   ٦٥/٢٣، وقرارهـا  ٢٠٠٨ألول/ديسـمرب  كـانون ا  ١١املـؤرَّخ   ٦٣/١٢١، وقرارها ٢٠٠١

، ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ١٦املـؤرَّخ   ٦٨/١٠٨، وقرارهـا  ٢٠١٠كانون األول/ديسـمرب    ٦
اليت أوصت فيها اجلمعية العامة بـأن تنظـر الـدول، أو تواصـل النظـر، يف أن تصـبح أطرافـاً يف اتفاقيـة         

وأن تنظـر إجيابيـا يف    )١٠()،٢٠٠١دوليـة (نيويـورك،   األمم املتحدة إلحالـة املسـتحقات يف التجـارة ال   
ــامالت املضــمونة (     ــل األونســيترال التشــريعي بشــأن املع ــاحلقوق    )١١()٢٠٠٧دلي ــق ب وامللحــق املتعل

                                                         
 .A.04.V.14. املتاح أيضاً كمنشور من منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ٥٦/٨١قرار اجلمعية العامة مرفق   )١٠(

 .A.09.V.12ة، رقم املبيع منشورات األمم املتحد  )١١(
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ــة   ــوق       )١٢(الضــمانية يف املمتلكــات الفكري ــل األونســيترال بشــأن إنشــاء وتشــغيل ســجل للحق ودلي
  على التوايل، )١٣(الضمانية،
ــام     وإذ تســتذكر كــذلك "   ــا السادســة واألربعــني، ع ــا أســندت، يف دورهت ، إىل ٢٠١٣أهن

الفريـق العامـل السـادس (املعـين باملصـاحل الضـمانية) مهمـة إعـداد قـانون منـوذجي بشـأن املعـامالت             
) ٢٠٠٧املضــمونة يســتند إىل توصــيات دليــل األونســيترال التشــريعي بشــأن املعــامالت املضــمونة ( 

  )١٤(هتا األونسيترال يف جمال املعامالت املضمونة،ويتَّسق مع مجيع النصوص اليت أعدَّ
، ٢٠١٦إىل عــام  ٢٠١٣أنَّ الفريــق العامــل كــرَّس ســت دورات، مــن عــام  وإذ تالحــظ"  

  )١٥(إلعداد مشروع القانون النموذجي بشأن املعامالت املضمونة ("مشروع القانون النموذجي")،
، علـى  ٢٠١٥ثامنة واألربعني، عـام  أنَّ اللجنة وافقت، يف دورهتا ال وإذ تالحظ أيضاً"  

  )١٦(مضمون األحكام املتعلقة بالسجل من مشروع القانون النموذجي،
بارتيــاح أنَّ مشــروع القــانون النمــوذجي يســتند إىل توصــيات دليــل   وإذ تالحــظ كــذلك "  

ل األونسيترال التشريعي بشأن املعامالت املضمونة ويتَّسق مع مجيع النصوص الـيت أعـدهتا األونسـيترا   
يف جمال املعامالت املضمونة، ومن مث فهو يوفر، مع تلك النصوص، إرشـادات شـاملة للـدول بشـأن     

  املسائل القانونية والعملية اليت يلزم معاجلتها عند تنفيذ نظام عصري للمعامالت املضمونة،
بأنَّ إنشاء نظام للمعـامالت املضـمونة يتسـم بالكفـاءة ويشـتمل علـى سـجل        وإذ تقرُّ "  
يسَّر لعامة الناس من النوع املنصوص عليه يف مشـروع القـانون النمـوذجي    ُمالضمانية  للحقوق

سيؤدي على األرجح إىل زيادة سبل احلصول على االئتمانات املضمونة بتكلفة معقولـة، ومـن   
ــة       ــانون وإتاحــة اخلــدمات املالي ــة املســتدامة وســيادة الق ــز النمــو االقتصــادي والتنمي مث إىل تعزي

  لك اإلسهام يف مكافحة الفقر،للجميع، وكذ
بأنَّ املواءمة بني النظم والسجالت الوطنية للمعـامالت املضـمونة باالسـتناد     اًوإذ تقرُّ أيض"  

إىل مشروع القـانون النمـوذجي سـتؤدي علـى األرجـح إىل زيـادة تـوافر االئتمانـات املضـمونة عـرب           
                                                         

 .A.11.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٢(

 .A.14.V.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٣(

، )Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧، امللحق رقم الثامنة والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )١٤(
 .٣٣٢و ١٩٤  الفقرتان

 A/CN.9/830و A/CN.9/802و A/CN.9/796الوثائق ، انظر هذه الفريق العامل تقارير دوراتع على الطالل  )١٥(
 .A/CN.9/871و A/CN.9/865و A/CN.9/836و

 .٢١٤، الفقرة (A/70/17) ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السبعون، امللحق رقم   )١٦(
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الــيت تشــكل عنصــراً مهمــا يف تعزيــز   احلــدود الوطنيــة، ومــن مث إىل تيســري تنميــة التجــارة الدوليــة،  
  العالقات الودية بني الدول، إذا ما حتققت على أساس املساواة واملنفعة املتبادلة بني مجيع الدول،

بأنه ال ميكن إصالح قانون املعـامالت املضـمونة إصـالحاً فعَّـاالً دون      وإذ تقرُّ كذلك"  
لعامــة النــاس، ميكــن أن تســجَّل فيــه  إنشــاء ســجل للحقــوق الضــمانية متســم بالكفــاءة وميسَّــر 

أنَّ الــدول يف بــمعلومــات عمَّــا حيتمــل وجــوده مــن حقــوق ضــمانية يف املوجــودات املنقولــة، و  
  حاجة ماسة إىل إرشادات بشأن إنشاء تلك السجالت وتشغيلها،

ــة يف     وإذ تعــرب عــن تقــديرها "   ــة العامل ــة وغــري احلكومي ــة احلكومي للمنظمــات الدولي
ومسـاعدة يف إعـداد مشـروع     مسـامهة مـن   قدَّمتـه ن املعـامالت املضـمونة ملـا    إصالح قـانو  جمال

  القانون النموذجي،
يف مشروع القانون النموذجي أثناء دورهتـا التاسـعة واألربعـني، املعقـودة      وقد نظرت"  
  ،٢٠١٦  يف عام

إىل أنَّ نــص مشــروع القــانون النمــوذجي ُعمِّــم قبــل دورة اللجنــة  وإذ تلفــت االنتبــاه"  
حضـور دورات اللجنـة والفريـق العامـل     إىل اسعة واألربعني علـى مجيـع احلكومـات املـدعوة     الت

كأعضاء ومراقبني إلبداء تعليقاهتا عليه، وأنَّ التعليقات املتلقاة كانت معروضة علـى اللجنـة يف   
  )١٧(دورهتا التاسعة واألربعني،

بلــغ مســتوى أنَّ مشــروع القــانون النمــوذجي قــد حظــي بدراســة كافيــة و   وإذ تــرى"  
  النضج الالزم ليكون مقبوالً بصورة عامة لدى الدول،

قانون األونسيترال النموذجي بشأن املعامالت املضمونة، الـذي يتـألف    تعتمد  -١"  
، مــع التعــديالت الــيت اعتمــدهتا Add.4إىل  Add.1و A/CN.9/884مــن الــنص الــوارد يف الوثــائق 

لألمانة بتحرير نص قـانون األونسـيترال النمـوذجي     اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعني، وتأذن
  بشأن املعامالت املضمونة ووضعه يف صيغته النهائية وفقاً ملداوالت اللجنة يف تلك الدورة؛

ــأن     تطلـــب  -٢"   ــوذجي بشـ ــيترال النمـ ــانون األونسـ ــر قـ ــام أن ينشـ إىل األمـــني العـ
تحـدة الرمسيـة السـت، وأن يوزِّعـه     املعامالت املضمونة، مبا يف ذلك إلكترونيا وبلغات األمـم امل 
  على نطاق واسع على احلكومات وسائر اهليئات املهتمة؛

                                                         
)١٧(  A/CN.9/886 وA/CN.9/887 وA/CN.9/887/Add.1. 
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مجيع الدول بأن تنظر إجيابيـا يف قـانون األونسـيترال النمـوذجي بشـأن       توصي  -٣"  
املعــامالت املضــمونة عنــد تنقــيح التشــريعات ذات الصــلة باملعــامالت املضــمونة أو اعتمادهــا،   

  استخدمت القانون النموذجي إىل إبالغ اللجنة بذلك؛وتدعو الدول اليت 
الـــدول بـــأن تواصـــل، حســـب االقتضـــاء، النظـــر إجيابيـــا يف دليـــل   توصـــي أيضـــاً  - ٤"  

األونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية عند تنقيح التشريعات أو اللوائح اإلداريـة  
يترال التشريعي بشأن املعامالت املضمونة وامللحق أو املبادئ التوجيهية ذات الصلة، ويف دليل األونس

املتعلــق بــاحلقوق الضــمانية يف املمتلكــات الفكريــة عنــد تنقــيح التشــريعات ذات الصــلة باملعــامالت    
  املضمونة أو اعتمادها، وتدعو الدول اليت استخدمت الدليلني إىل إبالغ اللجنة بذلك؛

 أن تصـبح أطرافـاً يف اتفاقيـة    مجيع الدول بأن تواصـل النظـر يف   توصي كذلك  -٥"  
األمــم املتحــدة إلحالــة املســتحقات يف التجــارة الدوليــة، الــيت تتجســد مبادئهــا أيضــاً يف قــانون   
ــاري إىل تســجيل        ــا االختي ــامالت املضــمونة ويشــري مرفقه األونســيترال النمــوذجي بشــأن املع

  ".اإلشعارات املتعلقة باإلحاالت
    

  ع مشروع القانون النموذجي النظر يف مشروع دليل اشترا  - باء  
    بشأن املعامالت املضمونة

 ،٢٠١٥، عـام  استذكرت اللجنة أهنـا كانـت قـد اتفقـت يف دورهتـا الثامنـة واألربعـني         -١٢٠
والحظـت   )١٨(على إعداد مشروع دليل االشـتراع، وأسـندت تلـك املهمـة إىل الفريـق العامـل.      

منـة والعشـرين إىل أن إجنـاز مشـروع دليـل      يف دورته الثا أشاراللجنة أن الفريق العامل كان قد 
االشتراع قد يتطلب دورة إضافية أو دورتني، وأنه قرر يف دورته التاسعة والعشـرين أن يطلـب   

، ١٠٤الفقـرة  ، A/CN.9/865إىل اللجنة ختصيص دورة أو دورتني هلـذا الغـرض (انظـر الوثيقـة     
  على التوايل).، ٩١الفقرة ، A/CN.9/871الوثيقة و

 A/CN.9/885ن معروضاً على اللجنة يف دورهتـا احلاليـة مشـروع دليـل االشـتراع (     وكا  -١٢١
). والحظــت اللجنــة أن مشــروع دليــل االشــتراع يــوفر معلومــات أساســية  Add.4إىل  Add.1و

وإيضاحية ميكن أن تساعد الدول على النظر يف القانون النموذجي بغية اعتمـاده. وإىل جانـب   
ير أن إعداد مشـروع دليـل االشـتراع قـد بلـغ مرحلـة متقدمـة.        ذلك، الحظت اللجنة مع التقد

كمــا الحظــت اللجنــة أن هنــاك مســائل عــدة أحيلــت إىل مشــروع دليــل االشــتراع، حــىت يف     

                                                         
 .٢١٦)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السبعون، امللحق رقم   )١٨(



A/71/17 

36 V.16-04827 

 

احلاليــة، وأن مشــروع دليــل االشــتراع ميثــل، مــن مث، نصــا بــالغ األمهيــة لتنفيــذ القــانون   دورهتــا
  النموذجي وتفسريه.

اللجنة على منح الفريق العامـل مـا ال يزيـد عـن دورتـني إلجنـاز        وبعد املناقشة، اتفقت  -١٢٢
عملـــه ولتقـــدمي مشـــروع دليـــل االشـــتراع إىل اللجنـــة للنظـــر فيـــه هنائيـــا واعتمـــاده يف دورهتـــا 

. وإىل جانب ذلـك، اتفقـت اللجنـة علـى أنـه ينبغـي للفريـق العامـل، يف         ٢٠١٧اخلمسني، عام 
وقـت متبـق يف مناقشـة أعمالـه املقبلـة يف       ستخدم أيَّحال إجناز عمله يف أقل من دورتني، أن ي

حلقة تدارس تنظمها األمانة. كما اتفقت اللجنة على أن ُتعقَد حلقـة تـدارس ملناقشـة     دورة أو
األعمــال املقبلــة يف جمــال املصــاحل الضــمانية، حــىت وإن اســتخدم الفريــق العامــل كامــل وقــت     

شــتراع، رهنــاً بــإجراء مناقشــة إضــافية جملمــل  الــدورتني إلجنــاز عملــه املتعلــق مبشــروع دليــل اال 
  .(انظر الفصل اخلامس عشر أدناه) أعمال اللجنة املقبلة

وبعد إسناد والية العمل املتعلق مبشروع دليـل االشـتراع، طلبـت اللجنـة إىل األمانـة        -١٢٣
 تـدابري أخـرى لضـمان    أن جتسِّد هـذا القـرار يف برناجمهـا اخلـاص باملنشـورات وأن تتخـذ أيَّ      

، مبـا يف ذلـك إلكترونيـا وبلغـات األمـم      مسـتقبالً  نص هنائي ينبثـق عـن ذلـك العمـل     نشر أيِّ
  املتحدة الرمسية الست.

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

انـت  ، أهنـا ك ٢٠١٥استذكرت اللجنة أهنا الحظت يف دورهتا الثامنة واألربعني، عـام    -١٢٤
، قـد أدرجـت يف برنـامج أعماهلـا املقبلـة إعـداد دليـل        ٢٠١٠يف دورهتا الثالثة واألربعـني، عـام   

 )١٩(تعاقدي بشأن املعامالت املضمونة ونص قانوين موحد بشأن ترخيص املمتلكـات الفكريـة.  
يهمـا  وقررت اللجنة يف دورهتا احلالية إبقاء هاتني املسـألتني يف برنـامج أعماهلـا املقبلـة والنظـر ف     

يف دورة مقبلــة باالســتناد إىل مــذكرات تعــدها األمانــة، بعــد تنظــيم حلقــة تــداُرس أو اجتمــاع  
  أعاله). ١٢٢(انظر الفقرة  املتاحةُيعقد ضمن حدود املوارد فريق خرباء 

وإضــافة إىل ذلــك، قــررت اللجنــة أيضــاً إدراج املواضــيع التاليــة يف برنــامج أعماهلــا املقبلــة    - ١٢٥
 مانـة، بعـد تنظـيم حلقـة َتـداُرس أو     دورة مقبلـة باالسـتناد إىل مـذكرات تعـدها األ     نـاء أثوالنظر فيها 

إذا   : (أ) مسألة مـا أعاله) ١٢٢(انظر الفقرة  املتاحةاجتماع فريق خرباء يعقد ضمن حدود املوارد 
كان قد يلزم توسـيع نطـاق القـانون النمـوذجي ومشـروع دليـل االشـتراع ليتنـاول املسـائل املتعلقـة           

تمويل املضمون للمنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة؛ و(ب) مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي ألي     بال
                                                         

  .٢١٧الفقرة  املرجع نفسه،  )١٩(
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عمل مقبل يتعلق بإعداد دليل تعاقدي بشأن املعـامالت املضـمونة أن ينـاقش املسـائل التعاقديـة الـيت       
مسـألة أخـرى قـد     افية)؛ و(ج) أيِّهتم املنشآت الصـغرى والصـغرية واملتوسـطة (مثـل مسـائل الشـف      

ــة شــهادات املســتودع          ال ــل قابلي ــل بشــهادات املســتودع (مث ــا يف جمــال التموي ــَبق تناوهل يكــون َس
للتداول)؛ و(د) مسألة ما إذا كان ميكن حل املنازعات الناشئة عن االتفاقات الضـمانية مـن خـالل    

الوثيقـــة ، و٨٦- ٨٣الفقـــرات ، A/CN.9/871اآلليـــات البديلـــة لتســـوية املنازعـــات (انظـــر الوثيقـــة  
A/CN.9/885/Add.3 أعاله). ٩٧و ٩٦الفقرتني وانظر أيضاً ؛ ٥٨و ٥٥، الفقرتني  

    
    التنسيق والتعاون  - دال  

الحظت اللجنة مع التقدير مـا بذلتـه األمانـة مـن جهـود يف جمـال التنسـيق والتعـاون مـع            -١٢٦
علـى  عدد من املنظمات الناشطة يف جمـال املصـاحل الضـمانية. وذُكـر أن األمانـة قـدمت تعليقـات        

مبادئ البنك الدويل التوجيهية الواردة يف معيار البنك الدويل املتعلق باإلعسـار وحقـوق الـدائنني    
("املعيار")، وكانت تتوقع تلقي تعليقات من البنك الدويل بشأن مشروع منقَّح للمعيـار يتضـمن   

ــك، ذُكــر أنَّ     ــامالت املضــمونة. وإىل جانــب ذل ــدليل املع ــ التوصــيات الرئيســية ل ــدمت األمان ة ق
اقتراحات إىل املفوضية األوروبية لضمان اتباع هنج منسق بشأن القانون املنطبق على آثـار إحالـة   
املستحقات على األطراف الثالثة يراعي النهج املتَّبع يف اتفاقية اإلحالة ودليل املعامالت املضمونة 

َرح يتنـاول هـذه املسـألة    والقانون النموذجي، كما ذُكر أن املفوضية األوروبية تعتزم إصـدار مقتـ  
ــة أن اليونيــدروا كــان قــد أحــال مشــروع      للتشــاور بشــأنه. وإىل جانــب ذلــك، الحظــت األمان
الربوتوكول الرابع امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة، الذي يتنـاول املسـائل   

وطلبـت إىل األمانـة    اليت ختص معدات الزراعة والتشـييد والتعـدين، إىل اجتمـاع حكـومي دويل،    
أن حتضــر ذلــك االجتمــاع ضــماناً لتفــادي ازدواجيــة اجلهــود، الــيت ميكــن أن تفضــي إىل تــداخل  
وتضارب مع عمل اللجنة املتعلق باملصاحل الضمانية. والحظت اللجنة أيضاً مع التقدير مـا تبذلـه   

ورابطـة التعـاون    األمانة من جهود للتنسيق مع جمموعة البنـك الـدويل ومنظمـة الـدول األمريكيـة     
االقتصــادي آلســيا واحملــيط اهلــادئ فيمــا يتعلــق بتقــدمي املســاعدة التقنيــة واملســاعدة املتعلقــة ببنــاء   

  قدرات حملية يف جمال املصاحل الضمانية.
وبعــد املناقشــة، جــدَّدت اللجنــة الواليــة املســندة إىل األمانــة بــأن ُتواِصــل هــذه اجلهــود   -١٢٧

كثريون ضرورة استمرار التعاون وتوسُّـع نطاقـه، مـع التركيـز علـى       التنسيقية والتعاونية. ورأى
أنشطة املساعدة التقنية والتدريب، مبا يف ذلـك بشـأن سـجالت احلقـوق الضـمانية. كمـا اتُّفـق        

جلنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري       نصـوص عموماً على حتديث املنشـور املشـترك املعنـون "   
 )اليونيــدروااملعهــد الــدويل لتوحيــد القــانون اخلــاص (  اي وومــؤمتر الهــ )األونســيترالالــدويل (
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ليشــمل مــا اعتمدتــه هــذه املنظمــات ومنظمــات أخــرى مــن     )٢٠(،"املتعلقــة باملصــاحل الضــمانية 
نصوص بشـأن املصـاحل الضـمانية بعـد إصـدار ذلـك املنشـور. واتُّفـق كـذلك علـى أن ُينظَـر يف            

لبلــدان األمريكيــة النمــوذجي للمعــامالت  تضــمني املنشــور املزمــع حتديثــه إشــارات إىل قــانون ا 
  إن أمكن ذلك. ،املضمونة، وكذلك إىل سائر النصوص اإلقليمية املتعلقة باملصاحل الضمانية

وبعــد إســناد واليــة العمــل املتعلــق باملنشــور املشــترك الــذي يتنــاول املصــاحل الضــمانية،    -١٢٨
 هـا اخلـاص باملنشـورات وأن تتخـذ أيَّ    طلبت اللجنة إىل األمانة أن جتسِّـد هـذا القـرار يف برناجم   

ــدابري أخــرى لضــمان نشــر أيِّ   ــق عــن ذلــك العمــل    ت ــائي ينبث ــك  مســتقبالً نــص هن ــا يف ذل ، مب
  إلكترونيا وبلغات األمم املتحدة الرمسية الست.

    
    النظر يف املسائل املتعلقة بالتحكيم والتوفيق  - رابعاً  

رال املنقَّحة عن تنظيم إجراءات وضع الصيغة النهائية مللحوظات األونسيت  -ألف  
    التحكيم واعتمادها

    مقدِّمة  - ١  
، بــأن ٢٠١٣اســتذكرت اللجنــة قرارهــا املتخــذ يف دورهتــا السادســة واألربعــني، عــام    -١٢٩
الفريق العامل الثاين (املعين بالتحكيم والتوفيق) على تنقيح ملحوظات األونسـيترال عـن    ينكبَّ

كمـا اسـتذكرت    )٢٢(ليت يشار إليها فيما يلي بــ"امللحوظات"). (ا )٢١(تنظيم إجراءات التحكيم،
، علـى أن يبـدأ الفريـق    ٢٠١٤اللجنة أهنا كانت قد اتفقت يف دورهتا السابعة واألربعـني، عـام   

ز عنــد القيــام بــذلك علــى املســائل اجلوهريــة، تنقــيح امللحوظــات وأن يركِّــ العمــل علــىالعامــل 
  )٢٣(تاركاً أمر الصياغة لألمانة.

أيضـــاً أنـــه كـــان قـــد ُعـــرض عليهـــا يف دورهتـــا الثامنـــة واألربعـــني،  اللجنـــة واســـتذكرت   - ١٣٠
)، بصيغته املنبثقة من عمل الفريـق  A/CN.9/844يف الوثيقة  يردللملحوظات (مشروع ، ٢٠١٥  عام

) والثانيـــة والســـتني ٢٠١٤أيلول/ســـبتمرب  ١٩- ١٥العامـــل يف دورتيـــه احلاديـــة والســـتني (فيينـــا، 

                                                         
  .V.12-51561منشور األمم املتحدة   )٢٠(
  ، اجلزء الثالث، املرفق الثاين.١٩٩٦اجمللد السابع والعشرون:  حولية األونسيترال،  )٢١(
)، Corr.1، وA/68/17والتصويب ( ١٧الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم  الوثائق  )٢٢(

  .١٣٠الفقرة 
  .١٢٨)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢٣(
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مللحوظـات مـن   مشـروع ا وأهنا أقرت يف تلـك الـدورة    )٢٤()،٢٠١٥شباط/فرباير  ٦- ٢(نيويورك، 
ث وفقاً ملداوالت اللجنـة وقراراهتـا املتخـذة يف تلـك     حيث املبدأ وطلبت إىل األمانة إعداد نص حمدَّ

 )٢٥(.٢٠١٦، عـام  واألربعـني الدورة من أجل وضعه يف صيغته النهائية واعتماده يف دورهتا التاسـعة  
للجنة قد اتفقت على أنه ميكن لألمانة أن تلتمس من الفريـق العامـل مسـامهات بشـأن     كما كانت ا
  )٢٦().٢٠١٦شباط/فرباير  ٥- ١نة أثناء دورته الرابعة والستني (نيويورك، مسائل معيَّ

وكان معروضاً على اللجنة يف دورهتا احلالية تقريـر الفريـق العامـل عـن أعمـال دورتـه         -١٣١
الـواردة يف  بصـيغته  مللحوظـات ( ا مشـروع )، اليت نظر أثناءها يف A/CN.9/867الرابعة والستني (

، املنقَّحــة مللحوظــاتا). كمــا كــان معروضــاً عليهــا مشــروع A/CN.9/WG.II/WP.194الوثيقــة 
")، نقَّحـة (يشار إليه فيمـا يلـي بــ"مشروع امللحوظـات امل     A/CN.9/879الواردة يف الوثيقة بصيغته 

  العامل يف تلك الدورة. الذي جيسد مداوالت الفريق
    

    نقَّحةالنظر يف مشروع امللحوظات امل  - ٢  
    نقَّحةعنوان امللحوظات امل    

"ملحوظات األونسـيترال عـن    نقَّحةاللجنة على أن يكون عنوان امللحوظات امل اتفقت  -١٣٢
  "."، وأن يشار إليها أيضاً بـ"الطبعة الثانية للملحوظات٢٠١٦تنظيم إجراءات التحكيم لعام 

    
    التمهيد    

  تعديل. أقرت اللجنة نص التمهيد دون أيِّ  -١٣٣
    

    مةاملقدِّ    
"، الـواردة يف اجلملـة األخـرية مـن     وجـوب على االستعاضة عـن كلمـة "   اللجنةاتفقت   -١٣٤

"، لكـي يتضـح أنـه ميكـن هليئـة      أنـه سـيلزم  ، بعبـارة " نقَّحـة من مشروع امللحوظـات امل  ٥الفقرة 
ما عند االقتضاء، دومنا حاجـة إىل االنتظـار حـىت ُتثـار املسـألة فعليـا.        التحكيم أن تطرح مسألة

، اقُتــرح إدراج نقَّحــةمــن مشــروع امللحوظــات امل ٨وفيمــا يتعلــق باجلملــة األخــرية مــن الفقــرة 
ــة قواعــد حتكــيم         ــار جمموع ــد اختي ــة يف مكــان التحكــيم عن ــة املتبع ــد القانوني إشــارة إىل التقالي

                                                         
  .١٥)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢٤(
  .١٣٣املرجع نفسه، الفقرة   )٢٥(
  املرجع نفسه.  )٢٦(
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مـن مشـروع    ٥ذا االقتـراح مل يلـَق تأييـداً. ورهنـاً بتعـديل الفقـرة       ألغراض مرجعيـة، ولكـن هـ   
  مة.، أقرت اللجنة نص املقدِّنقَّحةامللحوظات امل

    
    الشروح    

 ١٦و ١٥و ١٢و ١٠و ٧و ٦و ٤و ١ نقَّحـــةمشـــاريع امللحوظـــات امل اللجنـــةأقـــرت   -١٣٥
  تعديل. دون أيِّ ٢٠و ١٨و
    

    يم)(لغة أو لغات إجراءات التحك ٢امللحوظة     
، اتُّفـق علـى   نقَّحـة من مشروع امللحوظـات امل  ٢٥باجلملة الثانية من الفقرة  يتعلقفيما   -١٣٦

أن يستعاض عن عبارة "لغات عدة" بعبارة "أي من اللغـات املتعـددة"، تفاديـاً إلعطـاء انطبـاع      
 بوجوب استخدام مجيع اللغات أثنـاء إجـراءات التحكـيم. ورهنـاً هبـذا التعـديل، أقـرت اللجنـة        

  .٢ نقَّحةمشروع امللحوظة امل
    

    (مكان التحكيم) ٣امللحوظة     
، اتفقـت اللجنـة علـى حـذف     نقَّحـة من مشروع امللحوظات امل ٢٩فيما يتعلق بالفقرة   -١٣٧

ورهنــاً هبــذا التعــديل، أقــرت اللجنــة  ‘. ٢‘عبــارة "طبيعــة وتــواتر"، الــواردة يف الفقــرة الفرعيــة  
  .٣ نقَّحةمشروع امللحوظة امل

    
    (تكاليف التحكيم) ٥امللحوظة     

ــة إىل أن الفقــرة   أشــارت  -١٣٨ عقــب  نقَّحــةأُدرجــت يف مشــروع امللحوظــات امل  ٤٠اللجن
مــداوالت الفريــق العامــل يف دورتــه الرابعــة والســتني لكــي تبــيِّن أن التكــاليف املتكبَّــدة داخــل   

ــا       ميكــناملنشــأة  ــود تكــاليف التحكــيم. وذُكــر أن اإلش ــك أن تشــكل أيضــاً أحــد بن رة إىل تل
أن يؤوَّل خطأ بأنه حيصـر التكـاليف    نقَّحةالتكاليف ُمهمة ألنه ال ينبغي ملشروع امللحوظات امل

ــة       ــة للمستشــارين اخلــارجيني. وذُكــر كــذلك أن معامل ــة لالســترداد يف األتعــاب القانوني القابل
مث فـإن   التكاليف املتكبدة داخل املنشأة كجزء من تكاليف التحكيم هي مسألة خالفيـة، ومـن  

  ج املختلفة.ُهعرض النُّجمرد هو  ٤٠املراد من الفقرة 
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تتناوالن املسـائل ذات الصـلة علـى حنـو مناسـب       ٤١و ٤٠ورأى كثريون أن الفقرتني   -١٣٩
تتضـمنان إشـارات إىل املعـايري الـيت ميكـن أن تسـتخدمها هيئـات التحكـيم يف          وأهنماومتوازن، 

  ,٤٠غري أنه قُدم عدد من االقتراحات بشأن الفقرة  حتميل التكاليف املتكبدة داخل املنشأة.
، مــثالً، حــذف اإلشــارة إىل عبــاريت "اإلداريــة وغريهــا" و"املــديرون اإلداريــون فــاقُترح  -١٤٠

واخلــرباء واملوظفــون اآلخــرون"، ألهنمــا تشــريان إىل جمموعــة تكــاليف مفرطــة االتســاع وغــري    
ينبغـي   ٤٠د. ويف هـذا الصـدد، رئـي أن الفقـرة     حمددة يقيناً وال ينبغي أن تكون قابلة لالستردا

املتعلقـة بالتمثيـل القـانوين. ومل يلـق هـذا االقتـراح تأييـداً، ألنـه لـيس           التكـاليف أن تقتصر على 
  د إليه لقصر التكاليف القابلة لالسترداد على التمثيل القانوين.ستَنهناك أساس ُي

ــَربز يف الفقــرة     -١٤١ ــرح أيضــاً أن ُي ــدول  أن تعــبري ٤٠واقُت اهليئــات و "األطــراف" يشــمل ال
احلكوميــة. وأُوضــح أن التكــاليف املتعلقــة باملستشــارين القــانونيني الــداخليني للــدول واهليئــات  
احلكوميــة أو مبمثليهــا يف التحكــيم بــني املســتثمرين والــدول يشــار إليهــا عــادة بـــ"التكاليف         

ري، ألن مشــروع امللحوظــات الداخليـة". غــري أنــه اتُّفـق علــى أن التوضــيح املقتــرح غـري ضــرو   
مثـل  لـيس فيهـا    نقَّحـة يتَّبع هنجاً عاما وألن األجزاء األخرى من مشروع امللحوظات امل نقَّحةامل

  تمييز فيما خيص األطراف.هذا ال
 جتيــز اعتبــارأن بعــض هيئــات التحكــيم قــد  علــى  ٤٠الفقــرة  تــنصواقُتــرح كــذلك أن   -١٤٢

إذا كان الطرف قد أعد دفاعـه باسـتخدام مستشـاريه     الستردادقابلة ل التكاليف القانونية الداخلية
ــن          ــة األخــرية م ــداً، ألن اجلمل ــراح تأيي ــذا االقت ــق ه ــداخليني بصــفة رئيســية. ومل يل ــانونيني ال الق

تتناول هذه املسألة على حنو كاف. وقدم اقتراح آخر بأن حتدَّد "التكـاليف الداخليـة"    ٤٠  الفقرة
  بوضوح عن التكاليف األخرى، ولكن هذا االقتراح مل يلق تأييداً.حتديداً واضحاً وأن ُتميَّز 

التحكـــيم  نقَّحـــةوفيمـــا يتعلـــق بـــاقتراح آخـــر مفـــاده أن مييِّـــز مشـــروع امللحوظـــات امل   -١٤٣
االستثماري عن سواه وأن يتناول املسائل الناشئة عن هذا التحكيم بصورة منفصلة، اسـتذكرت  

علــى طابعهــا العــام وبــأالَّ جيــري تنــاول جوانــب خاصــة  اللجنــة قرارهــا بــأن حتــافظ امللحوظــات  
بــالتحكيم االســتثماري علــى حنــو منفصــل إال يف ســياق مســألة الشــفافية، الــيت يتناوهلــا مشــروع  

  ,٦ نقَّحةامللحوظة امل
واقُترح النصُّ على أن ُتؤخذ يف االعتبار، لدى تقييم مدى معقولية التكـاليف الداخليـة،     -١٤٤

ميكن تكبُّدها يف حال تويل مقدم خارجي للخـدمات تقـدمي تلـك اخلـدمات،     التكاليف اليت كان 
  وأن يكون املبلغ القابل لالسترداد حمصوراً ضمن تلك احلدود. ومل يلق هذا االقتراح تأييداً.
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حبيـث تشـري إىل التمثيـل     ٤٠وبعد املناقشة، اتُّفق على أن تنقَّح اجلملة األوىل من الفقرة   -١٤٥
، رمبـا يف إطـار   ٥ نقَّحـة ز مشـروع امللحوظـة امل  . واتفقت اللجنة أيضاً على أن يـربِ القانوين عموماً

  ، أمهية ضبط التكاليف، وكذلك ضرورة احلفاظ على جناعة تكاليف عملية التحكيم.٤٧الفقرة 
، اقُتـرح أن ُيـذكر فيهـا أن    نقَّحـة مـن مشـروع امللحوظـات امل    ٤٩وفيما يتعلق بـالفقرة    -١٤٦

خذ القرارات املتعلقة بالتكاليف بالتزامن مع إصـدار قـرار التحكـيم النـهائي،     من األنسب أن ُتت
  لكن هذا االقتراح مل يلَق تأييداً.

أعـاله، اعتمـدت اللجنـة مشـروع امللحوظـة       ١٤٥نـة يف الفقـرة   ورهناً بالتعديالت املبيَّ  -١٤٧
  .٥  نقَّحةامل
    

    (التدابري املؤقتة) ٨امللحوظة     
، أُكِّــد أن هــذا املشــروع ٨ نقَّحــةطُــرح بشــأن مشــروع امللحوظــة امل ردا علــى تســاؤل  -١٤٨

يتناول املسائل املتعلقة باحملكَّم الطارئ، رغم تزايد أمهيتها، ألن تلك املسائل تنشـأ قبـل بـدء     ال
  إجراءات التحكيم، ومن مث فهي خترج عن نطاق امللحوظات.

 ٦٢و ٦٠ألن الفقــرتني  ، ٦٢و ٦١اتفقــت اللجنــة علــى عكــس ترتيــب الفقــرتني      و  -١٤٩
فتتناول التدابري املؤقتة املتخذة من جانـب   ٦١تتناوالن التدابري املؤقتة على حنو عام، أما الفقرة 

  .٨ نقَّحةواحد. ورهناً هبذا التعديل، أقرت اللجنة مشروع امللحوظة امل
    

  (اإلفادات املكتوبة وإفادات الشهود وتقارير اخلرباء  ٩امللحوظة     
    )ملستندية ("اإلفادات")واألدلة ا

اتفقــت اللجنــة علــى تفــادي اإلشــارة إىل "مــذكرات االدعــاء"، ألن هــذا التعــبري ُيفَهــم   -١٥٠
على حنو متبـاين يف الواليـات القضـائية املختلفـة. ورهنـاً هبـذا التعـديل، أقـرت اللجنـة مشـروع           

  .٩ نقَّحةامللحوظة امل
    

    ري االنتصاف أو التعويضات املطلوبة)(النقاط املتنازع عليها وتداب ١١امللحوظة     
اتفقــت اللجنــة علــى االستعاضــة عــن عبــارة "لضــمان قابليــة قــرار التحكــيم لإلنفــاذ"       -١٥١
نتصـاف  مثـل هـذا اال  ميـنح   قـد  قـرار حتكيمـي   بعبارة "لضمان ُوجوبيَّـة تنفيـذ أيِّ   ٧١الفقرة  يف
  .١١ نقَّحةظة امل". ورهناً هبذا التعديل، أقرت اللجنة مشروع امللحوتعويضال  أو
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    (األدلة املستندية) ١٣امللحوظة     
ــرة       -١٥٢ ــة األوىل مــن الفق ــة اجلمل ــى أن تضــاف يف هناي ــة عل مــن مشــروع   ٧٧اتفقــت اللجن

ن كـذلك السـبب الـداعي إىل االعتقـاد     : "وكثرياً ما يبـيَّ نصها كما يليعبارة  نقَّحةامللحوظات امل
تاحـة للطـرف الطالـب    الطـرف اآلخـر وأهنـا ليسـت م    بأن املستندات املطلوبة موجودة يف حـوزة  

، اتفقـت اللجنـة علـى االستعاضـة     ٧٨وفيما يتعلق باجلملة األخرية مـن الفقـرة    بأي سبيل آخر."
عن عبارة "وجيوز هليئة التحكيم، إذا اقتضت الضـرورة، أن تضـيف" بعبـارة "وكـثرياً مـا تضـيف       

  .١٣ نقَّحةجنة مشروع امللحوظة املهيئة التحكيم". ورهناً هبذين التعديلني، أقرت الل
    

    (الشهود على الوقائع) ١٤امللحوظة     
، قُدِّم اقتراح مل يلق تأييداً بـأن  نقَّحةمن مشروع امللحوظات امل ٩٢فيما يتعلق بالفقرة   -١٥٣

ُتحــذف اجلملــة الثانيــة. ولكــن اتُّفــق علــى أنــه ميكــن االستعاضــة عــن عبــارة "بتــأمني حضــور"   
ـــ"بدعوة". واتف ، رمبـــا مـــع ٩٢و ٩١قـــت اللجنـــة أيضـــاً علـــى أنـــه يفضَّـــل إدراج الفقـــرتني   بـ

. ورهنــاً هبــذين التعــديلني، أقــرت اللجنــة     ١٧ نقَّحــة، يف مشــروع امللحوظــة امل ١٢٥ الفقــرة
  .١٤مشروع امللحوظة 

    
    (جلسات االستماع) ١٧امللحوظة     

ة واخلامسـة، ألن قـرار   ، اقُترح عكس ترتيـب اجلملـتني الرابعـ   ١٢٥فيما يتعلق بالفقرة   -١٥٤
هيئة التحكيم بعدم االستماع إىل شاهد ما يعين أهنا قد أعطت وزناً ألقـوال الشـاهد. ومل يلـق    

  هذا االقتراح تأييداً.
، اتفقـت اللجنـة علـى أن يسـتعاض عـن      ١٢٥وفيما يتعلق باجلملة الرابعـة مـن الفقـرة      -١٥٥

تاحـة للطـرف الطالـب لعـرض قضـيته"      عبارة "مع أن هذا قد يثري دواعي قلق بشـأن الفرصـة امل  
بعبارة "إذا رأت هيئة التحكيم، على سبيل املثال، أن الشـهادة املقترحـة غـري جوهريـة أو جمـرد      
ــة لعــرض قضــيته".       حتصــيل حاصــل، واضــعة يف اعتبارهــا مــنح الطــرف الطالــب فرصــة معقول

بـق أيضـاً علـى    أيضاً على أن ذلـك ال ينطبـق علـى االسـتجواب املقابـل فحسـب بـل ينط        واتُّفق
  .١٧ورهناً هبذا التعديل، أقرت اللجنة مشروع امللحوظة االستجواب املباشر. 

    
    (الضمُّ والدمج) ١٩امللحوظة     

، اتُّفـق علـى توسـيع اجلملـة     نقَّحـة من مشروع امللحوظـات امل  ١٤٠فيما يتعلق بالفقرة   -١٥٦
قـد يكـون لـذلك الضـم      الرابعة، بأن يشار فيها إىل جدوى ضم الطـرف اجلديـد، وكـذلك مـا    
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من تأثري سليب على اإلجـراءات، مثـل احتمـال تسـبُّبه يف إبطائهـا. ورهنـاً هبـذا التعـديل، أقـرت          
  .١٩ نقَّحةاللجنة مشروع امللحوظة امل

    
    نقَّحةاعتماد مشروع امللحوظات امل  -٣  

 وطلبــت إىل نقَّحــةاعتمــدت اللجنــة، عقــب إمتــام مــداوالهتا، مشــروع امللحوظــات امل     -١٥٧
  أعاله). ٢ القسماألمانة أن تعد صيغة هنائية بناًء على مداوالهتا وقراراهتا (انظر 

  التايل: املقرَّرمتوز/يوليه،  ٧، املعقودة يف ١٠٣٧واعتمدت اللجنة، يف جلستها   -١٥٨
 "إنَّ جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،  

كــــــانون  ١٧املــــــؤرَّخ )، ٢١-(د ٢٢٠٥قــــــرار اجلمعيــــــة العامــــــة "إذ تســــــتذكر   
نشـئت مبقتضـاه جلنــة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الــدويل       ، الـذي أُ ١٩٦٦األول/ديسـمرب  

أن تراعـي يف  علـى  لكي تتوىل تشجيع التنسيق والتوحيد التدرجييني للقـانون التجـاري الـدويل،    
الدوليـة   هذا الشأن مصاحل مجيع الشعوب، وخاصة شعوب البلـدان الناميـة، يف تطـوير التجـارة    

  على نطاق واسع،
  فائدة التحكيم وازدياد استخدامه كوسيلة لتسوية املنازعات، وإذ تعاود تأكيد"  
ــلِّم"   ــراءات      وإذ تســ ــيم إجــ ــن تنظــ ــيترال عــ ــات األونســ ــيح ملحوظــ ــة إىل تنقــ باحلاجــ
  ، جلعلها متوافقة مع ممارسات التحكيم الراهنة،١٩٩٦اليت اعتمدت بداية يف عام  )٢٧(التحكيم،
إىل أنَّ الغرض من ملحوظات األونسيترال عن تنظيم إجـراءات التحكـيم هـو    ذ تشري "وإ  

سرد قائمـة باملسـائل ذات الصـلة بتنظـيم إجـراءات التحكـيم ووصـف تلـك املسـائل بإجيـاز، وأنَّ           
املقصود من تلك امللحوظات، اليت أعدت حبيـث تركـز علـى التحكـيم الـدويل، هـو أن تسـتخدم        

  رف النظر عما إذا كان التحكيم يدار من ِقبل مؤسسة حتكيم،على حنو عام وشامل، بص
ــاً"   ــيم    وإذ تشـــري أيضـ ــراءات التحكـ ــيم إجـ ــيترال عـــن تنظـ إىل أنَّ ملحوظـــات األونسـ

هتدف إىل الترويج أليِّ ممارسة بصفتها ممارسة فضـلى، نظـراً لتبـاين األسـاليب واملمارسـات       ال
  منها مزاياه اخلاصة،اإلجرائية املتَّبعة يف التحكيم وألنَّ لكلٍّ 

                                                         
  ، اجلزء الثالث، املرفق الثاين.١٩٩٦، اجمللد السابع والعشرون: حولية األونسيترال  )٢٧(
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إىل أنَّ تنقيح ملحوظـات األونسـيترال عـن تنظـيم إجـراءات التحكـيم        وإذ تشري كذلك"  
قد استفاد كثرياً من املشاورات مع احلكومات ومع املنظمات الدوليـة احلكوميـة وغـري احلكوميـة     

  الناشطة يف ميدان التحكيم، مبا فيها مؤسسات التحكيم، وكذلك مع خرباء منفردين،
، ٢٠١٦لعـام   ملحوظـات األونسـيترال عـن تنظـيم إجـراءات التحكـيم       تعتمد  -١"  

، مــع التعــديالت الــيت اعتمــدهتا اللجنــة يف  A/CN.9/879الــيت تتضــمن الــنص الــوارد يف الوثيقــة  
دورهتا التاسعة واألربعني، وتأذن لألمانة بأن تنقِّح نص تلـك امللحوظـات وتضـعها يف صـيغتها     

  اوالت اللجنة بشأهنا يف تلك الدورة؛النهائية بناء على مد
باســـتخدام هـــذه امللحوظـــات، مبـــا يف ذلـــك مـــن قبـــل األطـــراف يف   توصـــي  -٢"  

التحكــيم وهيئــات التحكــيم ومؤسســات التحكــيم، وكــذلك لألغــراض األكادمييــة والتدريبيــة  
  املتعلقة بتسوية املنازعات التجارية الدولية؛

وظات األونسيترال عـن تنظـيم إجـراءات    إىل األمني العام أن ينشر ملح تطلب  -٣"  
، مبا يف ذلك إلكترونيا، بلغات األمم املتحـدة الرمسيـة السـت، وأن يبـذل     ٢٠١٦لعام  التحكيم

  قصارى جهده لكي تصبح امللحوظات معروفة ومتاحة للجميع."
    

    ٢٠١٦ترويج ملحوظات األونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام   - ٤  
على اللجنة مقترح مقدَّم من رابطة التحكيم السويسـرية (اآلسـا) يهـدف     كان معروضاً  -١٥٩

إىل التعاون مع األونسيترال على ترويج ملحوظـات األونسـيترال عـن تنظـيم إجـراءات التحكـيم       
 مـن أجـل  ُعدة حتكـيم حاسـوبية (ُيشـار إليهـا فيمـا يلـي بــ"الُعدة")        إعداد من خالل  ٢٠١٦لعام 

). واستمعت اللجنة إىل عـرض إيضـاحي شـفوي قدَّمـه رئـيس      A/CN.9/893مستعملي التحكيم (
"اآلسا" تضمَّن عرضاً استهالليا وجيزاً للُعـدة، الـيت تعـاجل املسـائل العمليـة يف التحكـيم التجـاري        

ج املتبعة. وذُكر أنَّ الُعدَّة ميكن ُهوتربز ما تتسم به إجراءات التحكيم من مرونة وُتراعي تنوُّع النُّ
نصة مفيدة ألغراض التدريب، مما ميكن أن جيعلها أداة داعمة ألنشطة األونسيترال يف أن تكون م

فهـو  ، بالكامـل مشـروع الُعـدَّة   اآلسـا سـتموِّل   جمال املساعدة التقنية وبناء القدرات. وأُوضـح أنَّ  
ائل موارد له، وأنَّ الُعدَّة ال هتدف إىل معاودة طـرح املسـ   يتطلب من األونسيترال ختصيص أيِّ ال

تكميلـها.  إىل بـل   ٢٠١٦ملحوظات األونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكـيم لعـام   املتناولة يف 
وذُكر أنَّ الشكل احملتمل للتعاون ميكن أن يتمثل يف إنشـاء موقـع شـبكي مشـترك يعـرض الُعـدَّة،       

تـزال   الـيت ال  ولكن أُوضح أنَّ اآلسا ال تلتمس يف هذه املرحلة إقرار األونسيترال حملتويـات الُعـدَّة  



A/71/17 

46 V.16-04827 

 

يف طور اإلعداد. وختاماً، التمس رئيس اآلسـا تأييـد اللجنـة األويل للمشـروع واقتـرح أن ُتسـَند       
  إىل األمانة مهمة التماس ُسبل التعاون احملتملة بشأن مشروع الُعدَّة.

وبعد املناقشة، أعربت اللجنة عـن تقـديرها لآلسـا ملـا بذلتـه مـن جهـود يف إعـداد أداة           -١٦٠
ملحوظـات  جاءت يف وقت مناسب جـدا، سـتكون متاحـة دون مقابـل، لتـرويج صـيغة       مفيدة 

وترويج التحكيم بصفة عامة. وطُلـب  ، ٢٠١٦األونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام 
إىل األمانة أن تسعى إىل التعاون مع اآلسا وأن تقدِّم إىل اللجنة، يف دورهتا القادمة، تقريراً عـن  

ن على وجه التحديد، مبا فيه احتمال االعتماد على خرباء خـارجيني. واتُّفـق   شكل ذلك التعاو
على أنه إذا ما طُلب من اللجنة يف هناية املطـاف، إقـرار الُعـدَّة، فسـوف يتعـيَّن علـى اللجنـة أن        

  تنظر يف حمتوياهتا.
ويف ســياق التــداول، أبــدى كــثريون رأيــا مفــاده ضــرورة تــوخي احلــذر يف اختيــار           -١٦١
سسات اليت تسعى اللجنة أو األمانة إىل التعاون معها، وأنه قد يلزم، يف هذا الشأن، إرسـاء  املؤ

معــايري موضــوعية. وأُبــدي تقــدير لتحلِّــي األمانــة باليقظــة يف إجــراء اختيــارات مدققــة هبــدف    
  احلفاظ على حيادها ومشول أكرب عدد ممكن من املؤسسات.

    
    الثاينالتقرير املرحلي للفريق العامل   - باء  

، ٢٠١٤استذكرت اللجنـة أهنـا كانـت قـد اتفقـت يف دورهتـا السـابعة واألربعـني، عـام            -١٦٢
دورته الثانية والستني يف مسألة إنفاذ اتفاقات التسـوية التجاريـة    أثناءعلى أن ينظر الفريق العامل 

 ذلـك امليـدان   الدولية املنبثقة من إجراءات التوفيق وأن يقـدِّم إليهـا تقريـراً عـن جـدوى العمـل يف      
ــذلك العمــل.   ــة    )٢٨(والشــكل احملتمــل ل ــدورة، دعــت اللجن ــود إىل تقــدمي   أيضــاًويف تلــك ال الوف

  )٢٩(معلومات إىل األمانة بشأن ذلك املوضوع.
، ٢٠١٥يف دورهتـا الثامنـة واألربعـني، عـام     ه ُعرض عليهـا  أن أيضاًواستذكرت اللجنة   -١٦٣

وأهنـا اتَّفقـت يف تلـك الـدورة      )٣٠(وإضـافاهتا)،  A/CN.9/846األمانـة (  تلقتـها جتميع للردود اليت 
على أن يبدأ الفريق العامل يف دورته الثالثـة والسـتني عملـه يف معاجلـة موضـوع إنفـاذ اتفاقـات        
التسوية من أجل استبانة املسائل ذات الصلة ووضع احللول املمكنة، مبـا فيهـا إعـداد اتفاقيـة أو     

                                                         
  .١٢٩ الفقرة ،)A/69/17( ١٧ ، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقمالوثائق الرمسية للجمعية العامة  )٢٨(
  املرجع نفسه.  )٢٩(
  .١٣٥ة الفقر ،)A/70/17( ١٧ ، امللحق رقمالسبعونالدورة نفسه، املرجع   )٣٠(
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فقت اللجنة أيضاً على أن تكون واليـة الفريـق العامـل    واتَّ .أحكام منوذجية أو نصوص إرشادية
  )٣١(فيما يتعلق هبذا املوضوع واسعةَ النطاق لكي تأخذ يف االعتبار شىت النُّهج والشواغل.

يف تقريري الفريق العامل عن أعمال دورتيه الثالثـة   أثناء الدورة احلالية ونظرت اللجنة  -١٦٤
، والرابعـة  ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ١١إىل  ٧فيينـا مـن    )، اليت عقدت يفA/CN.9/861والستني (
. وأُبلغـت  ٢٠١٦شباط/فرباير  ٥إىل  ١)، اليت عقدت يف نيويورك من A/CN.9/867والستني (

اللجنة بأن الفريق العامـل طلـب إىل األمانـة، يف دورتـه الرابعـة والسـتني، أن تعـدَّ وثيقـة تـوجز          
د مشاريع األحكام دون مساس بالشكل النـهائي الـذي   فيها املسائل اليت تناولتها الدورة، وحتدِّ

  ).١٥، الفقرة A/CN.9/867سيتخذه الصك، بتجميع األحكام يف فئات عامة (
وبعد املناقشة، أثنت اللجنة على الفريق العامل ملا يضطلع به مـن أعمـال بشـأن إعـداد       -١٦٥

التوفيــق وأكــدت أن علــى صــك يتنــاول تنفيــذ اتفاقــات التســوية التجاريــة الدوليــة املنبثقــة مــن  
الفريق العامل أن يواصل عمله يف هذا الشأن. وبعد إعادة تأكيد والية الفريـق العامـل، طلبـت    

تـدابري   اللجنة إىل األمانة أن جتسِّـد هـذا القـرار يف برناجمهـا اخلـاص باملنشـورات وأن تتخـذ أيَّ       
ا يف ذلــك إلكترونيــا نــص هنــائي ينبثــق مســتقبالً عــن ذلــك العمــل، مبــ أخــرى لضــمان نشــر أيِّ

  .وبلغات األمم املتحدة الرمسية الست
    

    إقرار جهة اإليداع املعنية بالشفافية وعملها  - جيم  
مــن قواعــد األونســيترال بشــأن الشــفافية يف التحكــيم   ٨اســتذكرت اللجنــة أنَّ املــادة   -١٦٦

ص علـى إقـرار جهـة    ("قواعد الشفافية" أو "القواعد") تـن  )٣٢(التعاهدي بني املستثمرين والدول
  إيداع املعلومات املنشورة مبوجب تلك القواعد ("جهة اإليداع املعنية بالشفافية").

، عـن  ٢٠١٣واستذكرت اللجنـة أيضـاً أهنـا أعربـت يف دورهتـا السادسـة واألربعـني، عـام           - ١٦٧
ــة           ــداع املعني ــة اإلي ــدور جه ــة ب ــوم األمان ــو أن تق ــه باإلمجــاع وه ــذي خلصــت إلي ــا اجلــازم ال رأيه

واســتذكرت اللجنــة كــذلك أنَّ األمانــة كانــت قــد قــدَّمت إليهــا يف دورهتــا الســابعة  )٣٣(بالشــفافية.
، تقريراً عن اخلطوات املتَّخذة ألداء مهمة جهة اإليداع، مبا يف ذلـك إعـداد   ٢٠١٤واألربعني، عام 

  )٣٤().www.uncitral.org/transparency-registryصفحة مكرسة هلذا الشأن على موقعها الشبكي (
                                                         

  .١٤٢ة املرجع نفسه، الفقر  )٣١(
  .)، املرفق األولCorr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٣٢(
  .٨٠ة املرجع نفسه، الفقر  )٣٣(
  .١٠٨ الفقرة ،)A/69/17( ١٧ ، امللحق رقمالدورة التاسعة والستوناملرجع نفسه،   )٣٤(
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 ،واستذكرت اللجنة كذلك أهنا كانت قد أكدت جمددا، يف دورهتا الثامنـة واألربعـني    -١٦٨
، رأيها اجلازم الذي انتهت إليه باإلمجاع بأنَّ علـى أمانتـها أن تضـطلع بـدور جهـة      ٢٠١٥عام 

بارهـا  اإليداع املعنية بالشفافية، وأن تتوىل إنشاء وتشـغيل جهـة اإليـداع املعنيـة بالشـفافية، باعت     
، ٧٠/١١٥وقد أشارت اجلمعيـة العامـة مـع التأييـد، يف قرارهـا       )٣٥(مشروعاً جتريبيا يف البداية.

، إىل "رأي اللجنـة القائـل بـأن مسـتودع املعلومـات      ٢٠١٥كانون األول/ديسـمرب   ١٤املؤرخ 
 )٣٦(ولإطار القواعد املتعلقة بالشفافية يف التحكيم التعاهـدي بـني املسـتثمرين والـد     املنشورة يف
يكون جاهزا للعمل بشكل كامل يف أقرب وقت ممكن، حيـث إن املسـتودع يشـكل     ينبغي أن

 رئيســية مــن مســات القواعــد املتعلقــة بالشــفافية واتفاقيــة األمــم املتحــدة بشــأن الشــفافية يف  مســة
خـالل   التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والـدول (اتفاقيـة موريشـيوس بشـأن الشـفافية)، مـن      

قاعدة بيانات عاملية موحـدة وشـفافة لسـجالت القضـايا ميكـن الوصـول إليهـا بسـهولة         توفريه ل
جـرى عمـال بالقواعـد املتعلقـة     خلدمة مجيع عمليـات التحكـيم بـني املسـتثمرين والـدول، الـيت تُ      

بالشفافية واالتفاقية". ويف هذا الصدد، طلبت اجلمعية العامـة إىل األمـني العـام "أن يقـوم، عـن      
للجنــة، بإنشــاء وتشــغيل مســتودع املعلومــات املنشــورة يف إطــار القواعــد املتعلقــة طريــق أمانــة ا

مـن القواعـد، علـى أن يكـون يف البدايـة مشـروعا جتريبيـا حـىت هنايـة           ٨بالشفافية، وفقا للمادة 
  )٣٧(ميول بالكامل بواسطة التربعات". ٢٠١٦عام 
 ٢٠١٦نـة قـد تلقـت يف مطلـع عـام      وفيما خيصُّ حالة امليزانية، أُبلغت اللجنة بأن األما  -١٦٩

ــابع ملنظمــة البلــدان املصــدرة للــنفط   منحــة مــن صــندوق   قــدرها )األوبــك( التنميــة الدوليــة الت
يورو، مما سـيتيح   ١٠٠ ٠٠٠دوالر أمريكي ومتويال من االحتاد األورويب مقداره  ١٢٥ ٠٠٠

بـت اللجنـة عـن    ومـا بعـده. وأعر   ٢٠١٦ألمانتها تشغيل املشروع بصفة مؤقتة حىت هنايـة عـام   
  الحتاد األورويب وصندوق األوبك للتنمية الدولية على ما قدماه من مسامهات.لتقديرها 
ــة        -١٧٠ ــؤون القانونيـ ــتص بالشـ ــف خمـ ــيني موظـ ــه مت تعـ ــاح أنـ ــة بارتيـ ــت اللجنـ يف  والحظـ

. وعــالوة علــى ذلــك، الحظــت جهــة اإليــداع املعنيــة بالشــفافيةلتشــغيل  ٢٠١٦نيســان/أبريل 
ــذ   ــه من ــة أن ــا اللجن ــة واألربعــني دورهت ، أتيحــت معلومــات بشــأن قضــيتني   ٢٠١٥، عــام الثامن

) (أ) ٢( ١إضافيتني لدى جهة اإليداع املعنية بالشفافية تنطبق عليهمـا القواعـد مبقتضـى املـادة     
وفــق اتفــاق أطــراف املنــازعتني، وجــرى التحكـــيم مبقتضــى قواعــد املركــز الــدويل لتســـوية          

                                                         
  .١٦١ة الفقر ،)A/70/17( ١٧ ، امللحق رقمالسبعونالدورة املرجع نفسه،   )٣٥(
  )، املرفق األول.Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٣٦(
  .٢، الفقرة ٢٠١٥األول/ديسمرب  كانون ١٤، املؤرخ ٧٠/١١٥قرار اجلمعية العامة   )٣٧(
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األوىل، ومبقتضــى قواعــد األونســيترال للتحكــيم حتــت إدارة  املنازعــات االســتثمارية يف القضــية
احملكمة الدائمة للتحكيم يف القضية الثانية. وعالوة على ذلك، الحظـت اللجنـة أن األمانـة قـد     
تلقت عددا متزايدا من االستفسارات بشـأن قواعـد الشـفافية وأهنـا تنفـذ عـددا متزايـدا بـاطراد         

ــة لتط   ــاء القــدرات الالزم ــايري األونســيترال بشــأن الشــفافية يف التحكــيم    مــن أنشــطة بن بيــق مع
  التعاهدي بني املستثمرين والدول.

ــراهن اتصــاالت باالحتــاد األورويب          -١٧١ ــت ال ــة جتــري يف الوق ــأن األمان ــة ب ــت اللجن وأُبلغ
وصندوق األوبك للتنمية الدولية لبحث إمكانيـة احلصـول علـى متويـل جديـد. وبصـورة أعـم،        

هتا جلميع الدول واملنظمات الدولية وغريها مـن اهليئـات املهتمـة أن تنظـر     كرَّرت اللجنة مناشد
مـع حتبيـذ أن تأخـذ شـكل مسـامهات       ،جهة اإليداع املعنية بالشـفافية لتمويل يف تقدمي تربُّعات 
  .ايف عملهها تيسريا الستمرار ،متعددة السنوات

جهـة اإليـداع املعنيـة     االضـطالع بـدور  وأُبلغت اللجنـة بـأن بوسـع األمانـة أن تواصـل        -١٧٢
باالستعانة باألموال املتبقية من املسـامهات املقدمـة مـن االحتـاد      ٢٠١٧حىت هناية عام بالشفافية 

ومــع أخــذ االلتزامــات     ٢٠١٦األورويب وصــندوق األوبــك للتنميــة الدوليــة يف مطلــع عــام      
  .يف احلسبان اجلديدة احملتملة

رأيها اجلازم الذي انتهت إليه باإلمجـاع بـأنَّ أمانتـها     وبعد املناقشة، أكَّدت اللجنة جمدَّداً  -١٧٣
ينبغي أن تضطلع بدور جهة اإليداع املعنية بالشفافية وأن تواصل االضطالع هبذا العمل. وعليه، 
أوصــت اللجنــة اجلمعيــة العامــة بــأن تطلــب إىل أمانتــها مواصــلة تشــغيل جهــة إيــداع املعلومــات   

ميــول  ٢٠١٧ لشــفافية كمشــروع جتريبـــي حــىت هنايــة عــاممــن قواعــد ا ٨املنشــورة وفقــا للمــادة 
إخطارهـا هـي واجلمعيـة العامـة بـالتطورات املتعلقـة        أيضـاً بالكامل من التربعات. وطلبت اللجنة 

 حبالة متويل جهة اإليداع املعنية بالشفافية وميزانيتها بناء على تشغيلها التجريبـي.
    

      قبالً يف جمال التحكيم والتوفيقاألعمال اليت ميكن االضطالع هبا مست  -دال  
أجرت اللجنة مناقشة أولية بشأن األعمال اليت ميكن االضطالع هبـا مسـتقبال يف جمـال      -١٧٤

مـن جـدول األعمـال (برنـامج      ١٦التحكيم والتوفيق. وعاودت اللجنـة، عنـد نظرهـا يف البنـد     
الفصـل  ناقشـة األوليـة (انظـر    تأكيد االستنتاجات اليت توصَّلت إليها أثناء تلك امل ،عمل اللجنة)
  أدناه). اخلامس عشر
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    اإلجراءات املتزامنة  - ١  
ــا         -١٧٥ ــا اتفقــت يف دورهت ــة أهن ــة، اســتذكرت اللجن ــق مبســألة اإلجــراءات املتزامن فيمــا يتعل

، على أن متضي األمانة قُُدماً يف استكشاف هذه املسألة وعلـى  ٢٠١٤السابعة واألربعني، عام 
ذا اجملـال علـى التحكـيم التعاهـدي بـني املسـتثمرين والـدول دون إغفـال         أن يركـز العمـل يف هـ   

أهنا نظـرت أثنـاء    أيضاًواستذكرت اللجنة  )٣٨(هذه املسألة يف سياق التحكيم التجاري الدويل.
ــة واألربعــني، عــام    ــة    ٢٠١٥دورهتــا الثامن ــاإلجراءات املتزامن ــة تتعلــق ب ، يف مــذكرة مــن األمان

منت عرضــا جممــالً للمســائل العمليــة وللحــاالت املتنوعــة الــيت   التحكــيم االســتثماري، تضــ  يف
تفضي إىل إجراءات متزامنة وملختلـف اخليـارات املتاحـة ملعاجلـة تلـك املسـائل وللشـكل الـذي         

وكـان هنـاك تأييـد عـام      )٣٩().A/CN.9/848صـك يصـاغ يف ذلـك اجملـال (     ميكن أن يتخذه أيُّ
جدول أعمال اللجنة. ومـن مث، اقتـرح أن حتـرص    لإلبقاء على موضوع اإلجراءات املتزامنة يف 

األمانة على مواكبة ما يستجد من تطـورات يف هـذا الشـأن، وأن تقـدم مزيـدا مـن التحلـيالت        
ن املسائل املطروحة واحللول املمكنة هلـا بطريقـة حمايـدة، ممـا يسـاعد اللجنـة علـى اختـاذ         وأن تبيِّ

يف ذلـك العمـل موضـوع     أيضـاً االعتبـار   قرار مسـتنري يف مرحلـة الحقـة. واقتـرح أن يؤخـذ يف     
اإلجراءات املتزامنة يف التحكيم التجـاري الـدويل. وطلبـت اللجنـة إىل األمانـة يف تلـك الـدورة        

ما يف استكشــاف هــذا املوضــوع يف تعــاون وثيــق مــع اخلــرباء، مبــن فــيهم خــرباء    ُدأن متضــي قُــ
نـة يف دورة مقبلـة تقريـرا يتضـمن     يف هذا اجملال، وأن تقـدم إىل اللج  الناشطةاملنظمات األخرى 

  )٤٠(حتليال مفصال هلذا املوضوع، يشمل ما ميكن القيام به من عمل يف هذا اجملال.
مذكرة من األمانة عـن   احلالية ايف دورهت وبناًء على ذلك الطلب، عرضت على اللجنة  -١٧٦

عــن تقــديرها . وأعربــت اللجنــة )A/CN.9/881( اإلجــراءات املتزامنــة يف التحكــيم االســتثماري
لألمانة لتقدميها تلك املذكرة، اليت تضمنت عرضاً جممالً ألسباب اإلجراءات املتزامنـة وآثارهـا   

مـن عمـل يف   مسـتقبالً  وللمبادئ واآلليات املوجـودة ملعاجلـة تلـك املسـألة ومـا ميكـن القيـام بـه         
  اجملال.  هذا

املتزامنـة يف جـدول أعمـال    عن رأي مفاده أنَّ اإلبقاء على مسـألة اإلجـراءات    أُعرِبو  -١٧٧
اللجنــة مســتقبال ال جيــدي كــثريا، وأنــه يفضَّــل االســتفادة مــن املــوارد لتنــاول مســائل أخــرى.   

ا الــرأي، قيــل إنَّ تــزامن اإلجــراءات أمــر نــادر وال حيــدث إال بــني احلــني واآلخــر،   ذوتأييــدا هلــ
                                                         

  .١٣٠)، الفقرة A/69/17( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم   )٣٨(
  .١٤٤)، الفقرة A/70/17( ١٧املرجع نفسه، الدورة السبعون، امللحق رقم   )٣٩(
  .١٤٧-١٤٥املرجع نفسه، الفقرات   )٤٠(
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ناقصـة، إذ ستقتصـر   إرشادات تقدم إىل هيئات التحكيم بشأن هذا املوضوع سـتكون   أيَّ نَّإو
إنَّ هناك بالفعـل آليـات    أيضاًعلى احلاالت اليت تنطبق فيها قواعد األونسيترال للتحكيم. وقيل 

موجودة يف املعاهدات االستثمارية ميكن للدول أن تلتمس فيها إرشـادات هبـذا الشـأن. وذُكـر     
حقة، لكـن هـذه املسـألة    أنه ميكن للجنة أن ختتار تناول مسألة اإلجراءات املتزامنة يف مرحلة ال

  تستدعي قيام األمانة مبزيد من العمل بشأهنا يف هذه املرحلة.  ال
غري أنه كان هناك تأييد عام إلبقاء مسألة اإلجراءات املتزامنة يف جدول األعمال املقبـل    -١٧٨

يلـزم  ن بوضوح ماهية املسـائل الـيت   للجنة رغم التحديات املطروحة. وذُكر أنَّ مذكرة األمانة تبيِّ
تتنـاول تلـك    ن أنَّ األطر القانونية املوجودة والقواعد ذات الصلة التناوهلا، كما تتضمن أمثلة تبيِّ

احلاالت. وُشدد على أنَّ اإلجراءات املتزامنة تطرح مشكلة حقيقيـة وتكتسـي أمهيـة كـبرية ألهنـا      
  جراءات.مثل هذه اإلميكن أن تتسبب يف أضرار، خصوصاً للبلدان النامية اليت تواجه 

الرابـــع مـــن  القســـموفيمـــا يتعلـــق بالشـــكل احملتمـــل هلـــذا العمـــل، الـــذي ينـــاقَش يف     -١٧٩
تأييد لتقدمي إرشـادات إىل هيئـات التحكـيم الـيت تواجـه إجـراءات        أُبدي، A/CN.9/881 الوثيقة

متزامنة. واقُترح أن يتناول هـذا العمـل الكيفيـة الـيت ينبغـي هليئـة التحكـيم أن تعـاجل هبـا مسـألة           
تزامن اإلجراءات وأن تتفادى اختاذ قرارات متناقضة، رمبـا باسـتخدام صـالحيتها األصـيلة الـيت      

مــن قواعــد األونســيترال للتحكــيم وأحكــام مشــاهبة يف قواعــد حتكــيم    ١٧تــنص عليهــا املــادة 
أيضاً تأييد لتوفري إرشادات حصيفة للدول اليت قد تواجـه إجـراءات متزامنـة أو     أُبديأخرى. و
ديها. واقُترح تقدمي أمثلة حمددة آلليات أو أحكام موجـودة يف املعاهـدات االسـتثمارية    تريد تفا

 .ولنماذج حمتملـة ميكـن اتباعهـا، اسـتكماالً للعمـل الـذي سـبق أن قامـت بـه منظمـات أخـرى           
  ولكْن أُبديت شكوك بشأن إمكانية إعداد صك متعدد األطراف يتناول اإلجراءات املتزامنة.

مبــا إذا كــان ينبغــي للعمــل احملتمــل أن يركــز علــى التحكــيم االســتثماري  وفيمــا يتعلــق  -١٨٠
و/أو التجاري، ذُكر أنه ينبغي التمييز بينهما إذا كان يراد القيـام بعمـل يف هـذا الشـأن. ورأى     

ات يف التحكـيم  كثريون أنَّ هناك حاجـة أَمـسَّ إىل أن يركـز ذلـك العمـل علـى تـزامن اإلجـراء        
أنَّ تزامن اإلجراءات يف التحكيم التجـاري يسـتحق قـدراً ممـاثالً مـن       كر أيضاًاالستثماري. وذُ

االهتمام. وإىل جانب ذلك، ذكر أنه ينبغي للعمل احملتمل بشأن هـذه املسـألة أن يتنـاول أيضـاً     
  اإلجراءات املتعاقبة، وبذلك يشمل كل أنواع احلاالت اليت تشكل إجراءات متعددة.

نــة علــى أن تواصــل األمانــة استكشــاف هــذه املســألة وأن وبعــد املناقشــة، اتفقــت اللج  -١٨١
متضي يف تطوير العمل الذي ميكن االضطالع به بشـأن اإلجـراءات املتزامنـة، حسـبما ذُكـر يف      

  ، لكي تنظر فيه اللجنة يف دورة مقبلة.A/CN.9/881الرابع من الوثيقة  القسم
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    مدونة أخالقيات/قواعد سلوك للمحكَّمني  - ٢  
، ٢٠١٥اللجنــة أنــه قــد ُعــرض عليهــا يف دورهتــا الثامنــة واألربعــني، عــام    اســتذكرت  -١٨٢

ُمقَتــرح لعمــل مقبــل بشــأن مدونـــة أخالقيــات للمحكَّمــني يف جمــال التحكــيم االســـتثماري         
)A/CN.9/855   ذُكــر فيــه أنَّ العمــل بشــأن هــذا املوضــوع ميكــن أن يتنــاول ســلوك احملكَّمــني ،(

ة التحكيم والقيم الـيت ينتظـر منـهم التحلـي هبـا ونشـرها.       وعالقتهم باجلهات املنخرطة يف عملي
واسُتذكر أيضاً أنَّ اللجنة طلبت إىل األمانة أن تستكشف هذه املسألة على حنو موسَّـع، مبـا يف   
ذلك يف ميداين التحكيم التجاري والتحكيم االستثماري، آخـذة بعـني االعتبـار مـا يوجـد مـن       

ك ما وضعته املنظمات األخرى مـن معـايري. وطُلـب إىل    قوانني وقواعد ولوائح تنظيمية، وكذل
األمانة أن تقيِّم جـدوى االضـطالع بعمـل يف هـذا اجملـال وأن تقـدم إىل اللجنـة يف دورة مقبلـة         

  )٤١(تقريراً هبذا الشأن.
وعمـالً بــذلك الطلــب، ُعرضــت علــى اللجنـة مــذكرة مــن األمانــة تتعلــق باألخالقيــات يف     - ١٨٣

). وأعربت اللجنة عن تقديرها لألمانة لتقـدميها تلـك املـذكرة، الـيت     A/CN.9/880التحكيم الدويل (
تضمنت عرضاً جممـالً ملفهـوم األخالقيـات يف التحكـيم الـدويل ولألطـر القانونيـة املوجـودة بشـأهنا          

  وطرحت بعض املسائل اليت يتعني النظر فيها قبل االخنراط احملتمل يف عمل مقبل يف هذا اجملال.
خالقيات يف جدول األعمال مستقبالً، قيـل إنَّ  لإلبقاء على موضوع مدونة األ وتأييداً  -١٨٤

هناك يف الوقت احلاضر تنوعاً واسعاً وطبقات متعددة من القواعد واملعايري األخالقيـة، ومـن مث   
فقد يكون من املفيد أن تضطلع اللجنة بعمل بشأن هـذا املوضـوع. وُشـدِّد علـى وجـود تبـاين       

ــة املنطبقــة، و يف القواعــد وامل ــه  عــايري األخالقي ــاك يف الوقــت احلاضــر معــايري   علــى أن ليســت هن
واضـحة لتحديـد كيفيـة تفاعلـها أو ماهيـة املعـايري الــيت يـتعني األخـذ هبـا يف كـل حالـة بعينــها.            

عمــل موضــوعي  (أ)جــاً خمتلفــة، منــها: ُهواقُتـرح أن يتبــع العمــل املقبــل بشــأن هــذا املوضــوع نُ 
ايري أو اســتحداث معــايري دنيــا، ولكــْن مــع مراعــاة اعتبــارات التنــوع   بشــأن مناســقة تلــك املعــ 

ــايف؛ و ــوفري          (ب)الثق ــايري وت ــد واملع ــن القواع ــددة م ــات املتع ــني الطبق ــة ب ــاول العالق ــة تن كيفي
إرشادات بشأن املعايري األخالقية املنطبقـة. وطُـرح يف هـذا الصـدد تسـاؤل بشـأن نطـاق ذلـك         

ســريكز علــى مدونــة أخالقيــات تســري علــى احملكَّمــني    مــا إذا كــان ذلــك العمــل  العمــل، أْي
وحدهم، أم تسري أيضاً على سائر املشاركني يف عملية التحكيم، مثل املستشـارين القـانونيني   
واخلــرباء. وردا علــى ذلــك، أُبــديت حتفظــات علــى إمكانيــة توســيع نطــاق العمــل ليشــمل           

ــق      ــا تنطب ــه عــادة م ــانونيني واخلــرباء، ألن ــيهم جمموعــة أخــرى مــن القواعــد   املستشــارين الق عل
                                                         

  .١٥١-١٤٨رات املرجع نفسه، الفق  )٤١(
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األخالقية، مثل القواعد اليت حتكم سلوك احملامني. وذُكر كذلك أنه قد يكون من املفيد زيـادة  
  التوسع يف املسائل املتعلقة بتضارب مصاحل احملكَّمني.

وأُبديت أيضاً آراء مفادها أنَّ من شأن التنوع الشاسـع يف القواعـد واملعـايري املوجـودة       -١٨٥
شــأن األخالقيــات أن جيعــل عمــل اللجنــة بشــأن هــذا املوضــوع زائــداً عــن احلاجــة. وقيــل إنَّ   ب

مفهــومي االســتقاللية والنـــزاهة قــد أرســيا بالفعــل يف معظــم قــوانني التحكــيم الوطنيــة وقواعــد  
التحكيم ومدوَّنات األخالقيات اليت وضعتها املؤسسات. وذُكر كذلك أنـه يف جمـال التحكـيم    

املستثمرين والدول جيري حاليا وضـع مـدونات القواعـد األخالقيـة ضـمن إطـار        التعاهدي بني
املعاهدات االستثمارية أو كمرفق ملحـق هبـا، ومـن مث فـإنَّ موقوتيـة االضـطالع بعمـل يف هـذا         

  اجملال هي أمر مشكوك فيه.
، وبعد املناقشة، طلبت اللجنة إىل األمانة أن متضي قدماً يف استكشـاف هـذا املوضـوع     -١٨٦

يف تعاون وثيق مع سائر املنظمات العاملة يف هـذا اجملـال، وأن تقـدم إىل اللجنـة يف دورة مقبلـة      
  ن أعاله.ج احملتملة، على النحو املبيَُّهتقريراً عن خمتلف النُّ

    
  العمل الذي ميكن االضطالع به بشأن إصالح نظام تسوية املنازعات   -٣  

    بني املستثمرين والدول
، بــأنَّ األمانــة ٢٠١٥للجنــة أهنــا أُبلغــت يف دورهتــا الثامنــة واألربعــني، عــام اســتذكرت ا  -١٨٧

ميكـن أن متثـل منوذجـاً مفيـداً      اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافيةجتري دراسة بشأن ما إذا كانت 
إلصالحات حمتملة يف جمال التحكيم بني املستثمرين والدول، وذلك بالتعـاون مـع مركـز تسـوية     

ية وجامعة جنيف ومعهد الدراسات العليا الدوليـة واإلمنائيـة. وطُلـب إىل األمانـة     املنازعات الدول
  )٤٢(ثة بشأن هذه املسألة.أن تقدم إىل اللجنة يف دورة مقبلة تقريراً يتضمن معلومات حمدَّ

ة عــن دَّثــوبنــاًء علــى ذلــك الطلــب، ُعرضــت علــى اللجنــة مــذكرة تضــمنت معلومــات حم    - ١٨٨
ن إطار املشروع البحثي الذي اضطلع به مركز تسـوية املنازعـات الدوليـة    الدراسة اليت أُجريت ضم

). وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها لألمانـة     A/CN.9/890وحملة عامة موجزة عن نواتج ذلك املشروع (
وللمركــز املــذكور ملــا قــام بــه مــن حبــث. وأعربــت اللجنــة، بوجــه خــاص، عــن تقــديرها للســيدتني 

  ل بوتيستا ملا أجرتاه من حتليل واٍف هلذا املوضوع.وميشي ركول- غابرييل كاوفمان
ــا مركــز تســوية          -١٨٩ ــيت أجراه ــة ال ــة إىل عــرض شــفوي للدراســة البحثي واســتمعت اللجن

اليت هدفت إىل تقدمي حتليل أويل للمسائل الـيت ينبغـي النظـر فيهـا إذا كـان      واملنازعات الدولية، 
                                                         

  .٢٦٨املرجع نفسه، الفقرة   )٤٢(
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ــني امل      ــراد إجــراء إصــالح لنظــام تســوية املنازعــات ب ــدد    ي ــى صــعيد متع ــدول عل ســتثمرين وال
األطراف. وأُوضح أنَّ الدراسة البحثية تتناول بالتحليل ما إذا كانت اتفاقية موريشيوس بشـأن  
الشفافية ميكن أن متثل منوذجاً إلصالحات أخـرى، وأهنـا تسـعى إىل رسـم مسـارات اخليـارات       

ستثمرين والدول. وأُوضـح أيضـاً   الرئيسية املتاحة يف جمال إصالح نظام تسوية املنازعات بني امل
أنَّ الدراسة التحليلية استعانت بالتجارب املوجودة ملختلف احملاكم وهيئات التحكـيم الدوليـة،   
مبــا فيهــا هيئــات تســوية املنازعــات بــني الــدول (مثــل حمكمــة العــدل الدوليــة ومنظمــة التجــارة   

كـيم بشـأن املطالبـات املتبادلـة     العاملية)، وكذلك سائر آليات تسوية املنازعات، مثـل هيئـة التح  
بني إيران والواليات املتحدة واحملـاكم اإلقليميـة. وذكـر أنَّ الدراسـة البحثيـة نظـرت بتعمـق يف        
سيناريوهني: أوهلما إنشاء هيئـة حتكـيم اسـتثماري دائمـة وآليـة اسـتئناف. وأُوضـح كـذلك أنَّ         

كـن هبـا للـدول أن توسـع نطـاق نظـام       اجلزء األخري من الدراسة التحليلية يتناول الكيفية الـيت مي 
ــة. وجــاء يف      تســوية املنازعــات اجلديــد املقتــرح ليشــمل معاهــداهتا االســتثمارية القائمــة واملقبل
الدراســة التحليليــة أنَّ مــن شــأن اتفاقيــة تأخــذ بنــهج االنضــمام االختيــاري علــى غــرار اتفاقيــة   

ــات معيَّ    ــع تكييف ــة، أن تكــون أداة موريشــيوس بشــأن الشــفافية، م ــارات    ن ــة لتوســيع اخلي فعال
اجلديدة يف جمـال تسـوية املنازعـات لتشـمل املعاهـدات االسـتثمارية القائمـة، وإن مل تكـن هـي          

مثــل هــذه النمــوذج الوحيــد الــذي ميكــن ارتيــاؤه هلــذه األغــراض. غــري أنــه ذُكــر أنَّ مــن شــأن  
  ناقشت تلك املسائل.تفاقية أن تثري مسائل تتعلق بقانون املعاهدات، وأنَّ الدراسة البحثية اال

ــد إلدراج مســألة إصــالح نظــام تســوية املنازعــات بــني املســتثمرين      أُعــرِب و  -١٩٠ عــن التأيي
التحكــيم بــني  وجِّهــت إىلوالــدول يف جــدول أعمــال اللجنــة املقبــل. وقيــل إنَّ االنتقــادات قــد   

كَّمـني وإمكانيـة   هنا مشلت افتقاره املزعوم إىل النـزاهة لـدى احمل إاملستثمرين والدول بصفة عامة، و
مساءلتهم وعدم شفافية اإلجراءات وعدم اتساق مفاهيم الفقه القـانوين، وأفضـت هـذه العوامـل     
جمتمعةً إىل تزايد املطالبة بالتغيري من ِقبل عدد من الدول واملنظمات الدولية واجملتمع املدين. وقيل 

يكون الوقـت مناسـباً للنظـر    كذلك إنه أجريت إصالحات ملعاجلة تلك االنتقادات، ومن مث فقد 
  جمزَّأ. يف هذه املسألة على صعيد متعدد األطراف، تفادياً لنشوء نظام

وذُكر أنَّ اللجنة متثل حمفالً مناسباً للنظر يف العمل املتعلق هبذه املسـألة، ورمبـا تنسـيقه،      -١٩١
ر بعـض الوفـود أيضـاً    وذكـ نظراً لتركيبتها العاملية وجتربتها يف ميدان تسوية املنازعات الدوليـة.  

أنَّ اللجنة ينبغي أال تضطلع مبزيد من األعمال يف جمـال التحكـيم بـني املسـتثمرين والـدول ألن      
ولكـْن ُشـدِّد علـى أنـه إذا     هذا املوضوع قد مت تناوله على النحو املناسب يف منتـديات أخـرى.   

اون وثـيقني مـع   كانت اللجنة ستؤدي هذا الدور فسوف يتعني عليها أن تعمـل يف تنسـيق وتعـ   
  اجلهات املعنية املنخرطة بالفعل يف معاجلة هذه املسألة.سائر الدول و
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وذهب رأي آخر إىل أنه سيكون من الصعب حتديد نطـاق هـذا العمـل وأنـه، بصـيغته        -١٩٢
املعروضة حاليا، قد يكون مشروعاً مفرط الغموض حبيث يتعـذر علـى اللجنـة أن ختـوض فيـه.      

  األفضلية لعمل يتعلق بالتحكيم التجاري. ومن مث، اقُترح إعطاء
وردا علــى شــاغل مثــاره أنَّ اللجنــة قــد ال تكــون هــي املؤسســة املناســبة الستضــافة أو    -١٩٣

إنشــاء حمكمــة اســتثمارية، قيــل إنَّ الــدور املرتــأى للجنــة هــو قيــادة عمليــة صــوغ نظــام جديــد  
  لتسوية املنازعات، دون أن تستضيفه بالضرورة.

ملناقشة، طلبت اللجنـة إىل األمانـة أن تـدرس الكيفيـة الفضـلى للمضـي قُـُدماً يف        وبعد ا  -١٩٤
، إذا مـا أُقـرَّ كموضـوع لعمـل مقبـل يف دورة      A/CN.9/890تنفيذ املشروع املعروض يف الوثيقة 

اللجنــة املقبلــة، علــى أن تأخــذ بعــني االعتبــار آراء مجيــع الــدول واجلهــات املعنيــة، مبــا يف ذلــك 
ذا املشروع مع املبادرات األخرى يف هذا اجملال وماهية الشكل الذي ينبغـي أن  كيفية تفاعل ه

يتخذه املشروع واخلطوات العملية اليت ينبغي اتباعها. وطُلب إىل األمانـة أن جتـري مشـاورات    
  واسعة لدى فعل ذلك.

    
    االستنتاج  -٤  

 ١٩٤- ١٧٥(انظـر الفقـرات    بعد التداول بشأن املواضـيع احملتملـة الثالثـة لألعمـال املقبلـة       - ١٩٥
 أثنـاء فيهـا   تواصـل النظـر  أعاله)، قـرَّرت اللجنـة إبقـاء تلـك املواضـيع علـى جـدول أعماهلـا لكـي          

ــا        ــة أن تواصــل، ضــمن حــدود موارده ــت إىل األمان ــا طلب ــة. كم ــا القادم ــدمي املتاحــةدورهت ، تق
للجنـة اختـاذ قـرار     ثة والقيام بعمل حتضريي بشأن مجيع هذه املواضيع، لكـي يتسـىن  معلومات حمدَّ

مستنري بشأن ما إذا كانت ستكلف الفريق العامـل الثـاين باالضـطالع بعمـل بشـأن أيٍّ مـن هـذه        
ــذا         ــق. ويف ه ــة مــن التوفي ــات التســوية املنبثق ــاذ اتفاق ــق بإنف ــه احلــايل املتعل املواضــيع، عقــب عمل

 الثـاين  به الفريق العامـل  السياق، أُكِّد جمدداً على ضرورة إعطاء األولوية للعمل احلايل الذي يقوم
  املوضوع.  لكي يتمكَّن، على وجه السرعة، من إجناز عمله املتعلق بإعداد صك بشأن هذا

    
    دليل األمانة بشأن اتفاقية نيويورك  - هاء  

، ٢٠١٤عـام   ،استذكرت اللجنة املناقشة اليت أجرهتـا أثنـاء دورهتـا السـابعة واألربعـني       -١٩٦
اقيــة نيويــورك") التفاقيــة االعتــراف بقــرارات التحكــيم األجنبيــة بشــأن إعــداد دليــل ("دليــل اتف

  )٤٤((اتفاقية نيويورك). )٤٣(١٩٥٨حزيران/يونيه  ١٠وتنفيذها، املربمة يف نيويورك يف 
                                                         

  .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤٣(
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وأُبِلغــت اللجنــة بــأن دليــل اتفاقيــة نيويــورك قــد ُوضــع يف صــيغته النهائيــة وُنِشــر علــى    -١٩٧
) الـذي أقـيم مـن أجـل إتاحـة املعلومـات       www.newyorkconvention1958.orgاملوقع الشبكي (

اليت ُجمعت يف سياق إعداد دليل اتفاقية نيويـورك للعمـوم. واسـتمعت اللجنـة أيضـاً إىل تقريـر       
  شفوي بشأن التطورات اليت شهدها املوقع الشبكي منذ الدورة األخرية للجنة.

ــورك         و  - ١٩٨ ــة نيوي ــل اتفاقي ــاز دلي ــيت أفضــت إىل إجن ــال ال ــديرها لألعم ــن تق ــة ع ــت اللجن أعرب
هبا يف هذا الشأن األمانة واخلبريان إ. غايار (كليـة احلقـوق يف جامعـة سـيانس      تواألعمال اليت قام

  بو بباريس) وج. بريمان (كلية احلقوق يف جامعة كولومبيا) وفريقا البحث التابعان هلما.
    

    ابقات التمرين على التحكيم التجاري الدويل والوساطة التجارية الدوليةمس  - واو  
    فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدويلك. مسابقة فيليم   - ١  

فيس للتمرين على التحكـيم  ك. لوحظ أنَّ الرابطة املعنية بتنظيم وترويج مسابقة فيليم   -١٩٩
لـى التحكـيم الثالثـة والعشـرين، الـيت جـرت       التجاري الدويل قامـت بتنظـيم مسـابقة التمـرين ع    

. وعلــى ٢٠١٦آذار/مــارس  ٢٤إىل  ١٨مرحلتــها اخلاصــة باملرافعــات الشــفوية يف فيينــا، مــن  
غرار السنوات السابقة، شاركت اللجنة يف رعاية املسابقة. ولـوحظ أنَّ املسـائل القانونيـة الـيت     

ين قـد اسـتندت إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة      تناولتها األفرقة املشاركة يف املسـابقة الثالثـة والعشـر   
("اتفاقية األمم املتحـدة للبيـع"). وشـارك     )٤٥()١٩٨٠بشأن عقود البيع الدويل للبضائع (فيينا، 

بلــداً، وكــان فريــق جامعــة بــوينس آيــرس    ٦٧فريقــاً مــن  ٣١١يف هــذه املســابقة مــا جمموعــه  
ــتني) هــو األفضــل يف املرافعــات الشــفوية. وســوف تعقــد    ــة املرافعــات الشــفوية   (األرجن مرحل

 ٧فيس الرابعة والعشرين للتمرين على التحكيم التجاري الدويل يف فيينا مـن  ك. ملسابقة فيليم 
  .٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٣ إىل

فــيس  .كأنَّ مؤسســة "فــيس إيســت مــوت" قــد نظَّمــت مســابقة فيلــيم    أيضــاًولــوحظ   -٢٠٠
حكيم التجاري الدويل، اليت اشتركت يف رعايتها الدولية (الشرقية) الثالثة عشرة للتمرين على الت

كونـغ   مـني املعتمـد ومكاتـب حمامـاة عديـدة قائمـة يف هونـغ       لجنة وفرع شرق آسيا ملعهد احملكَّال
 ١٣إىل  ٦بالصني. وُنظِّمت املرحلة النهائية من املسابقة يف هونغ كونـغ بالصـني، يف الفتـرة مـن     

والية  ٢٩فريقاً من  ١١٥الثالثة عشرة ما جمموعه . وشارك يف هذه املسابقة ٢٠١٦آذار/مارس 
قضــائية، وكــان فريــق جامعــة ســنغافورة للعلــوم اإلداريــة (ســنغافورة) هــو األفضــل يف املرافعــات  

───────────────── 
  .١١٧-١١١الفقرات )، A/69/17( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم   )٤٤(
  .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤٥(
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الشفوية. وسوف تعقد املسابقة (الشرقية) الرابعة عشرة للتمـرين علـى التحكـيم يف هونـغ كونـغ      
  .٢٠١٧ان/أبريل نيس ٢آذار/مارس إىل  ٢٦بالصني، يف الفترة من 

    
    ٢٠١٦مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري لعام   - ٢  

لوحظ أنَّ جامعة كارلوس الثالث يف مدريد قد نظَّمت املسـابقة الثامنـة للتمـرين علـى       -٢٠١
. وقــد ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٢٩إىل  ٢٥التحكــيم التجــاري الــدويل يف مدريــد يف الفتــرة مــن   

رعاية هـذه املسـابقة. وكانـت املسـائل القانونيـة الـيت عاجلتـها األفرقـة         شاركت اللجنةُ أيضاً يف 
ــورك       ــة نيوي ــة األمــم املتحــدة للبيــع واتفاقي ــه اتفاقي متصــلة بعقــد بيــع دويل للبضــائع تنطبــق علي

واليـة قضـائية    ١١فريقـاً مـن    ٢٤وقواعد حتكيم هيئة مدريد للتحكيم. وقد شارك ما جمموعه 
الـيت جـرت باللغـة اإلسـبانية. وكـان فريـق جامعـة بـريو للعلـوم           ٢٠١٦يف مسابقة مدريد لعام 

التطبيقية (بريو) هو األفضل يف املرافعـات الشـفوية. وسـُتعقَد مسـابقة مدريـد التاسـعة للتمـرين        
  .٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧إىل  ٣على التحكيم يف الفترة من 

    
    مسابقة التمرين على الوساطة والتفاوض  - ٣  

بقة الثانية للتمرين على الوسـاطة والتفـاوض ُنظِّمـت يف فيينـا يف الفتـرة      لوحظ أنَّ املسا  -٢٠٢
، واشتركت يف تنظيمها رابطة احملـامني الدوليـة   ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢حزيران/يونيه إىل  ٢٨من 

ومركــز فيينــا للتحكــيم الــدويل، بــدعم مــن اللجنــة. واســتندت املســائل القانونيــة الــيت عاجلتــها  
فيس الثالثة والعشرين للتمرين علـى التحكـيم   ك. ليت تناولتها مسابقة فيليم األفرقة إىل املسائل ا

فريقـاً   ٣٠أعـاله). وشـارك يف تلـك املسـابقة مـا جمموعـه        ١٩٩التجاري الدويل (انظر الفقـرة  
  والية قضائية. ١٧من 

    
النظر يف املسائل املتعلقة بتسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر:   - خامساً  

النهائية للمالحظات التقنية بشأن تسوية املنازعات   الصيغة وضع
    واعتمادها  باالتصال احلاسويب املباشر

 ،٢٠١٥يف دورهتـا الثامنـة واألربعـني، عـام      استذكرت اللجنة التعليمات اليت وجهتها  -٢٠٣
يواصـل  االتصـال احلاسـويب املباشـر)، بـأن     تسـوية املنازعـات ب  إىل الفريق العامل الثالث (املعـين ب 

عمله على إعداد وثيقة وصفية غـري ملزمـة تتضـمَّن عناصـر عمليـة تسـوية املنازعـات باالتصـال         
احلاسويب املباشر اليت سبق للفريق العامل أن توصل إىل توافق يف اآلراء بشأهنا، باسـتثناء مسـألة   
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ددت للفريـق  واسُتذكر أيضاً أنه قـد حُـ   طبيعة املرحلة النهائية لتلك العملية (حتكيم/ال حتكيم).
  )٤٦(العامل مهلة قدرها سنة واحدة، أو ما ال يزيد على دورتني، لالنتهاء من عمله.

وأحاطت اللجنة علماً مبا أحرزه الفريق العامل من تقـدم، ورد بيانـه يف تقريـري الفريـق       - ٢٠٤
 A/CN.9/862( أعـاله  إىل اللجنة عن أعمال دورتيه املعقودتني منذ توجيه التعليمـات املشـار إليهـا   

ــة       A/CN.9/868و ــدم مشــروع وثيق ــه وق ــد أَمتَّ مداوالت ــل ق ــق العام ــة أن الفري ). والحظــت اللجن
عنوانـه "مالحظــات تقنيــة بشــأن تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســويب املباشــر" لكــي تنظــر فيــه  

  ).٨٧، الفقرة A/CN.9/868اللجنة أثناء دورهتا احلالية وتعتمده يف هناية املطاف (
لغت اللجنة أيضاً بأن الشواغل اليت أُبديت بشأن ضمان االتساق اللغـوي يف تبـيني   وأُب  - ٢٠٥

الطــابع الوصــفي للــنص تبيينــاً دقيقــاً يف عنوانــه يف بعــض الصــيغ اللغويــة قــد عوجلــت علــى حنــو 
    ).٨١-٧٩، الفقرات A/CN.9/868( مرضٍ
ة املنازعــات التقنيـة بشــأن تسـوي   املالحظــاتوعكفـت اللجنــة علـى النظــر يف مشـروع      -٢٠٦

ــواردة يف الوثيقــة   ــة). مشــروع( A/CN.9/888 باالتصــال احلاســويب املباشــر ال  املالحظــات التقني
يكـون نصـها   يف مشـروع املالحظـات التقنيـة    ستمعت اللجنة إىل اقتراح بإدراج فقرة إضافية وا

بَّـه"،  كما يلي: "ال يقصد مـن هـذه املالحظـات التقنيـة أن حتـل حمـل القـانون املنطبـق أو أن َتجُ        
    تسهيالً للتوصل إىل فهم صحيح لطبيعة املالحظات التقنية، ومن مث لدعم تنفيذها.

طابع وصفي صـريح، ومـن مث    واملالحظات التقنية ذمشروع  وردا على ذلك، قيل إنَّ  -٢٠٧
اإلضافة املقترحة غري ضـرورية،   بَّ القانون املنطبق. وإىل جانب ذلك، ذُكر أنَُّجيفال ميكن أن 

  ث بلبلة.ميكن أن ُتحِد بل
وأكدت اللجنة فهمهـا املتمثـل يف أن املالحظـات التقنيـة ال حتـل حمـل القـانون املنطبـق           -٢٠٨

  .A/CN.9/888وال َتُجبُّه، وقررت أن تترك النص بصيغته الواردة يف الوثيقة 
 ما أناملالحظات التقنية، ذُكر أن من شأهنواستمعت اللجنة إىل اقتراحني لتعديل مشروع   - ٢٠٩

مـــن جهـــة أخـــرى يف مشـــروع  ٣٣و ١٩مـــن جهـــة والفقـــرتني  ٣٤تعارضـــاً بـــني الفقـــرة يـــزيال 
بشــأن بــدء إجــراءات تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســويب املباشــر ("التســوية  املالحظــات التقنيــة 

  مها:واحلاسوبية")، 

                                                         
  .٣٥٢)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السبعون، امللحق رقم   )٤٦(
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ــرة    (أ)   ــاد صــياغة الفق ــدَّ    ١٩أن ُتع ــدما يوجــه امل ــايل: "... عن عي علــى النحــو الت
 القسـم إشعاراً عن طريق منصـة التسـوية احلاسـوبية إىل مـدير خدمـة التسـوية احلاسـوبية (انظـر         

  ..."؛ ،السادس أدناه)
ــرة     (ب)   ــارة االســتهاللية للفق ــي: "لكــي     ٣٣أن ُتعــدَّل العب ليصــبح نصــها كمــا يل

  يتسىن بدء إجراءات التسوية احلاسوبية".
، وإىل تعـديل  ٣٣و ١٩تغـيري علـى الفقـرتني     وذهب اقتراح بديل إىل عدم إدخـال أيِّ   -٢١٠

ــواردة بعــد الفاصــلة األوىل يف الفقــرة    ــارة ال ــار     ٣٤العب ليصــبح نصــها كمــا يلــي: "ميكــن اعتب
إجراءات التسوية احلاسوبية قـد بـدأت عنـدما يرسـل املـدَّعي إشـعاراً إىل مـدير خدمـة التسـوية          

ية الطــرفني، يف غضــون وقــت احلاســوبية. ويستصــوب أن يبلــغ مــدير خدمــة التســوية احلاســوب 
وقيل إنَّ وجهة النظر هذه تبـيِّن علـى   معقول، بأنَّ اإلشعار متاح يف منصة التسوية احلاسوبية". 

 اإلجـراءات  اعتبـار أنَّ بشأن كيفية  ٣٤و ١٩حنو أفضل التوافق يف اآلراء الذي حتققه الفقرتان 
يف الفقــرتني، ُرئــي أن النــهج  ؛ لكــن بــالنظر إىل التعــارض يف النــهجني املــأخوذ هبمــا قــد بــدأت

  أفضل ألنه أجنع. ١٩املأخوذ به يف الفقرة 
 جتسِّد توافق آراء الفريق العامل على أنَّ ٣٤وردا على ذلك، ذُكر أنَّ الصيغة احلالية للفقرة   - ٢١١

عي ر قد بدأت عندما يبلغ مدير خدمة التسوية احلاسوبية الطرفني، عقب إرسال املدََّباإلجراءات "ُتعت
  اإلشعار إىل مدير خدمة التسوية احلاسوبية، بأن اإلشعار متاح يف منصة التسوية احلاسوبية".

. ٣٣و ١٩وبعــد املناقشــة، اتُّفــق علــى أن ُتــدَخل التعــديالت املقترحــة علــى الفقــرتني     -٢١٢
  على حاهلا دون تغيري. ٣٤كما أُكِّد على أن تظل الفقرة 

  :املالحظات التقنيةخال التعديالت التالية يف مشروع واتَّفقت اللجنة أيضاً على إد  -٢١٣
  عن عبارة "إشعار املدَّعي" بكلمة "اإلشعار"؛ ٥١و ٣٦أن ُيستعاض يف الفقرتني   (أ)  
عبارة "حسبما يـرد   ٤٢أن ُتضاف بعد كلمة "احملايد" الواردة يف هناية الفقرة   (ب)  

  أدناه". ٤٦وصفه يف الفقرة 
اجلملــة التاليــة: "وجيــوز ملــدير خدمــة التســوية  ٥١ضــاف إىل الفقــرة وقُــدِّم اقتــراح بــأن ت  - ٢١٤

ــة    ــائل التقنيـ ــتخدم الوسـ ــوبية أن يسـ ــتيعاباحلاسـ ــراح    السـ ــذا االقتـ ــن هـ ــار"، ولكـ ــذا االختيـ هـ
  تأييداً.  يلَق  مل

، واتَّفقــت علــى أنَّ املالحظــات التقنيــة مشــروع مــن ٥٣ونظــرت اللجنــة أيضــاً يف الفقــرة   - ٢١٥
 ):٧٥و ٧٤، الفقرتــان A/CN.9/868سِّــد مقصــد الفريــق العامــل علــى حنــو أدق (الصــياغة التاليــة جت
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"ويستصــوب أن تكــون إجــراءات التســوية احلاســوبية خاضــعة لــنفس معــايري الســرِّية ومراعــاة   
األصول اإلجرائية املنطبقة على إجراءات تسوية املنازعات يف سياق غري حاسـويب، وخصوصـاً   

من مشروع املالحظـات التقنيـة    ٥٣زاهة". وَتقرَّر تعديل الفقرة ـلنمعايري االستقاللية واحلياد وا
  تبعاً لذلك.

رهنــاً بإدخــال التعــديالت الــيت اتُّفــق ملالحظــات التقنيــة مشــروع اووافقـت اللجنــة علــى    -٢١٦
  .عليها يف الدورة احلالية

عقـودة  امل ١٠٣٥، اعتمـدت اللجنـة يف جلسـتها    مشروع املالحظات التقنيةبعد النظر يف و  - ٢١٧
  التايل: املقرَّر، ٢٠١٦متوز/يوليه  ٥يف 

  "إنَّ جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،    
)، املـؤرَّخ  ٢١- (د ٢٢٠٥الوالية املسَندة إليهـا مبقتضـى قـرار اجلمعيـة العامـة       إذ تستذكر"      

ون التجــارة ، بــأن تعــزِّز التنســيَق والتوحيــَد التــدرجييني لقــان     ١٩٦٦كــانون األول/ديســمرب   ١٧
الدولية، وأن تراعي يف هذا اخلصوص مصاحل كـل الشـعوب، وخصوصـاً شـعوب البلـدان الناميـة،       

  يف تطوير التجارة الدولية على نطاق واسع،
ــربم باالتصــال       وإذ تالحــظ "       ــيت ُت ــابرة للحــدود ال ــامالت الع ــادة احلــادة يف املع أنَّ الزي

ية املنازعـــات الناشـــئة يف ســـياق هـــذه احلاســـويب املباشـــر أَوجـــدت حاجـــة إىل آليـــات لتســـو 
  ،املباشر  ازعات باالتصال احلاسويباملعامالت، وأنَّ من هذه اآلليات تسوية املن

ميكــن أن تســاعد  تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســويب املباشــر     إىل أنَّ وإذ تشــري "      
ب احلضـور  األطراف على تسوية منازعاهتـا بطريقـة بسـيطة وسـريعة ومرنـة ومأمونـة، ال تتطلـ       

  املادي يف اجتماع أو جلسة استماع،
تتيح فرصـاً كـبرية   تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر إىل أنَّ  وإذ تشري أيضاً"      

لوصـــول املشـــترين والبـــائعني الـــذين يربمـــون معـــامالت جتاريـــة عـــابرة للحـــدود إىل تســـوية   
  املنازعات، يف كلٍّ من البلدان النامية واملتقدِّمة،

، علـى إنشـاء فريـق    ٢٠١٠عام اتَّفقت، يف دورهتا الثالثة واألربعني  هاأنَّ وإذ تستذكر"      
  )٤٧(،املباشر  تسوية املنازعات باالتصال احلاسويبعامل ليضطلع بأعمال يف جمال 

                                                         
  .٢٥٧)، الفقرة A/65/17( ١٧الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم  املرجع نفسه،  )٤٧(
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الثالــث (املعــين بتســوية املنازعــات باالتصــال  للفريــق العامــل وإذ ُتعــرب عــن تقــديرها"      
املنازعــات باالتصــال  عــداده مشــروع املالحظــات التقنيــة بشــأن تســوية  إل احلاســويب املباشــر)
  ،احلاسويب املباشر

ــذلك "       ــظ كـ ــأن   وإذ تالحـ ــة بشـ ــات التقنيـ ــال  أنَّ املالحظـ ــات باالتصـ ــوية املنازعـ تسـ
ــر   ــاءة        احلاســويب املباش ــتقالل والكف ــاد واالس ــادئ احلي ــد مب ــا جتسِّ ــة ووصــفية وأهن ــري إلزامي غ

  ل القانونية واإلنصاف واملساءلة والشفافية،والفعالية ومراعاة األصو
تسـوية املنازعـات   أنـه يتوقَّـع للمالحظـات التقنيـة بشـأن       وإذ تالحظ إضافة إىل ذلـك "      

أن ُتسـهم إسـهاماً كـبرياً يف إنشـاء نظـم تسـمح بتسـوية املنازعـات          باالتصال احلاسويب املباشر
ت إلكترونيــة بشــأن مبيعــات أو  الناشــئة عــن عقــود عــابرة للحــدود مربمــة باســتخدام اتصــاال  

  خدمات منخفضة القيمة،
تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســويب  بــأنَّ املالحظــات التقنيــة بشــأن  واقتناعــاً منــها"      

سوف تساعد بدرجة كـبرية مجيـع الـدول، وال سـيما البلـدان الناميـة والـدول الـيت متـر          املباشر 
سـوية احلاسـوبية ومنصـاهتا واحملايـدين واألطـراف      اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، ومديري خدمة الت

  يف إجراءات التسوية احلاسوبية على تطوير نظم التسوية احلاسوبية واستخدامها،
املالحظات التقنية بشأن تسوية املنازعـات باالتصـال احلاسـويب املباشـر      تعتمد  -١"      

  ؛التاسعة واألربعنيهتا دوراألونسيترال عن يف املرفق األول بتقرير  ةالوارد بصيغتها
إىل األمني العام أن ينشر نص املالحظات التقنية بشأن تسوية املنازعـات   تطلب  -٢"      

ــا، ، باالتصــال احلاســويب املباشــر  ــك إلكتروني ــا يف ذل ــات ا مب ــم املتحــدة بلغ ــة الســت  ألم ، الرمسي
ــى احلكو       وأن ــة وغريهــا، عل ــى نطــاق واســع، بالوســائل اإللكتروني ــنص عل ــذا ال ــم ه مــات يعمِّ

  واهليئات املهتمة األخرى؛
ــة  وســائر اجلهــات املهتمــة  مجيــع الــدول  يتوصــ  -٣"       باســتخدام املالحظــات التقني

بشــأن تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســويب املباشــر يف تصــميم نظــم التســوية احلاســوبية          
  للمعامالت التجارية العابرة للحدود وتنفيذها؛

ــدعم  تطلــب  -٤"       ــدول أن ت ــع ال ــة بشــأن تســوية    إىل مجي ــرويج املالحظــات التقني ت
  املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر واستخدامها."

واقُترح إقرار املالحظات التقنيـة مـن خـالل مشـروع قـرار خمصَّـص، ميكـن أن ُيعـَرض           -٢١٨
ما تســاعد علــى اجلمعيــة العامــة. وطُلــب إىل األمانــة أن تضــع هــذا االقتــراح يف اعتبارهــا عنــد   

  .٢٠١٦إعداد الوثائق اليت ستقدَّم إىل اللجنة السادسة يف وقت الحق من عام  الدول على
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املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة: التقرير املرحلي للفريق   - سادساً  
    األول  العامل
(املعـين باملنشـآت الصـغرى والصـغرية      األول ُعرض على اللجنـة تقريـرا الفريـق العامـل      -٢١٩

 A/CN.9/860رتيـــه اخلامســـة والعشـــرين والسادســـة والعشـــرين ( عـــن أعمـــال دوواملتوســـطة) 
، على التوايل)، اللذان يقدمان عرضـاً لسـري العمـل بشـأن املوضـوعني املـدرجني       A/CN.9/866و

اهلادفني إىل "التخفيف من العقبات القانونية اليت تواجههـا املنشـآت   و، احلايل يف جدول أعماله
  ومها: )٤٨(سيما يف االقتصادات النامية"،  ة حياهتا، الالصغرى والصغرية واملتوسطة خالل دور

  املبادئ األساسية لتسجيل املنشآت التجارية؛  (أ)  
  املسائل القانونية احمليطة بإنشاء كيان جتاري مبسَّط.  (ب)  
وفيما خيـص العمـل املتعلـق باملبـادئ األساسـية لتسـجيل املنشـآت التجاريـة، الحظـت            -٢٢٠

مل قد نظر يف نصني أعـدهتما األمانـة يف شـكل مشـروع تعليـق ومشـاريع       اللجنة أنَّ الفريق العا
والحظــت اللجنــة كــذلك أنَّ الفريــق العامــل قــرر،  .توصــيات ُتــدَرج يف دليــل تشــريعي حمتمــل

دليـل تشـريعي وجيـز،     يتَّخـذ شـكل  باالستناد إىل مشـروعي النصـني املـذكورين، إعـداد صـك      
كــان مــن املناســب أيضــاً أن يتخــذ ذلــك الصــك   دون مســاس بإمكانيــة النظــر الحقــاً فيمــا إذا

)، وأنَّ دورة الفريـــق ٧٣، الفقـــرة A/CN.9/860شــكل مشـــاريع أحكــام أو قـــانون منــوذجي (   
العامــل الثامنــة والعشــرين ســوف ُتخصَّــص بكاملــها للنظــر يف مشــروع دليــل تشــريعي بشــأن    

  .)٩٠، الفقرة A/CN.9/866تسجيل املنشآت التجارية، تتوىل األمانة إعداده (
وفيمــا خيــص املوضــوع الثــاين املتعلــق باملســائل القانونيــة احمليطــة بإنشــاء كيــان جتــاري     -٢٢١

ــك املســائل بصــيغتها          ــد شــرع يف دراســة تل ــل ق ــق العام ــة أنَّ الفري ــط، اســتذكرت اللجن مبسَّ
. والحظــت اللجنــة أنَّ ةمنوذجيــ مشــاريع قــواننياملعروضـة يف ورقــات عمــل ومــن خــالل نـص   

يف ختام دراسته لتلك املسائل يف دورته السادسـة والعشـرين، قـرر إعـداد دليـل       الفريق العامل،
لكـي  تشريعي جيسد ما أجراه حىت اآلن من مناقشات سياساتية ويتألف من توصيات وتعليـق،  

ــه (   جيــري ــرات A/CN.9/866مناقشــة إضــافية ل ــة أيضــاً   ٥٠-٤٨، الفق  أنَّ). والحظــت اللجن
والعشرين بكاملها للنظر يف مشروع دليـل تشـريعي    السابعةه ختصيص دورتقرَّر الفريق العامل 

  ).٩٠، الفقرة A/CN.9/866بشأن إنشاء كيان جتاري مبسَّط (
                                                         

؛ وتكرَّر ٣٢١)، الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه  )٤٨(
؛ واملرجع نفسه، ١٣٤) الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم ذكرمها يف املرجع نفسه، 

  .٣٤٠و ٢٢٥و ٢٢٠)، الفقرات A/70/17( ١٧الدورة السبعون، امللحق رقم 
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والحظت اللجنة أنَّ الفريق العامـل قـد نظـر أيضـاً يف الكيفيـة الفضـلى لتـوفري إطـار عـام            -٢٢٢
املتعلقـة باملنشـآت الصـغرى    للمستعملني النـهائيني للنصـوص احلاليـة، والنصـوص املقبلـة احملتملـة،       

والصــغرية واملتوســطة. وقــد رأى الفريــق العامــل أن ُتــدَرج يف بدايــة النصــني التشــريعيني اجلــاري   
، وأنه ميكـن لـذلك   A/CN.9/WG.I/WP.92إعدادمها حاليا وثيقة استهاللية على غرار ورقة العمل 

املنشـآت الصـغرى والصـغرية    النص أيضاً أن ميثل صلة وصـل بـأيِّ نصـوص مقبلـة حمتملـة تتعلـق ب      
  ).٨٧و ٨٦، الفقرتان A/CN.9/866واملتوسطة، ميكن أن تعدها، مثالً، أفرقة عاملة أخرى (

وذُكر أنه بالرغم من أنَّ العمل املتعلق بكال املوضوعني اللذين يتناوهلما الفريق العامـل    -٢٢٣
والصـغرية واملتوســطة،  يهـدف إىل ختفيـف العقبـات القانونيــة الـيت تواجههـا املنشــآت الصـغرى       

خمتصـة باملنشـآت الصـغرى     تفإنَّ املسائل اليت يتناوهلـا الفريـق العامـل ذات طبيعـة عامـة وليسـ      
وصـف الفريـق العامـل    احلـرص لضـمان أن يكـون     يتـوخ ينبغي والصغرية واملتوسطة. ومن مثَّ، 

النحـو الصـحيح   بأنه الفريق العامل املعين باملنشآت الصغرى والصـغرية واملتوسـطة جيسِّـد علـى     
ــه.  ــة عمل ــة بشــأن موضــوع        أُشــريو طبيع ــه املفوضــية األوروبي ــوم ب ــذي تق أيضــاً إىل العمــل ال

ه إىل األمانـة بـأن   إىل جانب طلب موجَّ )٤٩(الشركات الوحيدة العضو ذات املسؤولية احملدودة،
أنَّ  عـن رأي مفـاده  أُعـرِب  تستمر يف التواصل مع أمانة املفوضـية األوروبيـة هبـذا الشـأن. كمـا      

إجناز الفريق العامل لربنامج عمله احلايل ميثل ضرورة ملحة، وأنَّ املسـائل األخـرى ذات الصـلة    
باملنشــآت الصــغرى والصــغرية واملتوســطة رمبــا ميكــن تناوهلــا بالتنســيق مــع األفرقــة العاملــة           
ــه       األخــرى. ولــوحظ أيضــاً بارتيــاح أنَّ الفريــق العامــل قــرر صــراحة ختصــيص وقــت يف دورت

ــدول     القاد ــدى الـ ــه يف إحـ ــت جناحـ ــانوين أثبـ ــاري قـ ــكل جتـ ــر يف شـ ــة للنظـ ، A/CN.9/866( مـ
يـدرج يف عملـه املقبـل    علـى أن  يف دورة سابقة  مؤقتا، وأنَّ الفريق العامل قد اتفق )٩٠ الفقرة

الفصـل بـني   للنماذج التشريعية البديلة املتعلقة باملنشآت الصغرى والصـغرية والـيت تتـيح    مناقشة 
ة واملوجــودات الشخصــية دون اشــتراط إنشــاء كيــان ذي شخصــية اعتباريــة  موجــودات املنشــأ

)A/CN.9/831 ٢٠، الفقرة(.  
وبعد املناقشة، أثنت اللجنة على الفريق العامل ملا أحرزه مـن تقـدُّم بشـأن املوضـوعني       -٢٢٤

املــذكورين أعــاله، وشــجعت الــدول علــى ضــمان أن تضــم وفودهــا خــرباء يف جمــال تســجيل    

                                                         
 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on single-member privateانظر   )٤٩(

limited liability companies, European Commission, Brussels, 9.4.2014 (COM (2014) 212 final)  وكانت .
املفوضية األوروبية قد نظرت يف وقت سابق يف مقترح يتعلق بالئحة تنظيمية بشأن الوضع القانوين للشركات 

 Annex to the Communication on، لكن هذا االقتراح ُسحب رمسيا ((COM (2008) 396)ة اخلاصة األوروبي

Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps”, COM (2013) 685, 2.10.2013.(  
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إىل ضــرورة نشــر  وأُشــريريــة، مــن أجــل تســهيل العمــل بشــأن هــذا املوضــوع.  املنشــآت التجا
النصــوص التشــريعية املنبثقــة مــن العمــل الــذي يضــطلع بــه الفريــق العامــل حاليــا بشــأن هــذين    
املوضوعني، مبا يف ذلك إلكترونيا وبلغات األمم املتحدة الرمسية الست، وتعميمها علـى نطـاق   

هليئات املهتمـة، اتسـاقاً مـع املبـادئ الـواردة يف قـرارات اجلمعيـة        واسع على احلكومات وسائر ا
  )٥٠(العامة املتعلقة بعمل األونسيترال.

    
    النظر يف املسائل املتعلقة بالتجارة اإللكترونية  - سابعاً  

    التقرير املرحلي للفريق العامل الرابع  - ألف  
قـد كلفـت    ،٢٠١١عـام   ،عـني ، يف دورهتا الرابعـة واألرب كانت استذكرت اللجنة أهنا  -٢٢٥

الفريــق العامــل الرابــع (املعــين بالتجــارة اإللكترونيــة) باالضــطالع بأعمــال يف جمــال الســجالت  
وأنــه قُطــع شــوط متقــدِّم يف إعــداد مشــروع قــانون منــوذجي   )٥١(اإللكترونيــة القابلــة للتحويــل،

  )٥٢(بشأن السجالت اإللكترونية القابلة للتحويل.
يف دورهتــا احلاليــة تقريــرا الفريــق العامــل عــن أعمــال دورتــه الثانيــة    وُعــرض علــى اللجنــة    -٢٢٦

، ودورتـه  ٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٣إىل  ٩)، املعقودة يف فيينا من A/CN.9/863واخلمسني (
 .٢٠١٦أيار/مــــايو  ١٣إىل  ٩)، املعقــــودة يف نيويــــورك، مــــن A/CN.9/869الثالثــــة واخلمســــني (

ن النموذجي بشأن السـجالت اإللكترونيـة القابلـة للتحويـل يركـز      مشروع القانو إىل أنَّ وأُشري
على اجلوانب احمللية الستخدام السجالت اإللكترونية القابلـة للتحويـل املعاِدلـة للمسـتندات أو     

، وكـذلك  السـجالت اجلوانب الدولية السـتخدام تلـك    الصكوك الورقية القابلة للتحويل، وأنَّ
يـل املوجـودة يف شـكل إلكتـروين فقـط، سـيجري تناوهلـا يف        استخدام السجالت القابلـة للتحو 

وأُبلغت اللجنـة بـأن مـن املتوقـع، نظـراً لقطـع شـوط متقـدم يف اإلعـداد، أن           )٥٣(مرحلة الحقة.
يقــدَّم مشــروع القــانون النمــوذجي، مشــفوعاً مبلحوظــة إيضــاحية، إىل اللجنــة لكــي تعتمــده يف 

  ,٢٠١٧دورهتا اخلمسني، عام 
نة عن تقديرها للفريق العامل ملا أحرزه من تقـدم، ولألمانـة ملـا أجنزتـه مـن      وأعربت اللج  -٢٢٧

لقـانون  تأخذ يف االعتبار يف برنامج منشوراهتا النص النهائي عمل. وطلبت اللجنة إىل األمانة أن 
                                                         

  .٧٠/١١٥من قرار اجلمعية العامة  ٢١و ١٩و ١٦الفقرات انظر، مثالً،   )٥٠(
 .٢٣٨)، الفقرة A/66/17( ١٧الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  الوثائق  )٥١(

 .٢٢٨)، الفقرة A/70/17( ١٧، امللحق رقم السبعونالدورة  املرجع نفسه،  )٥٢(

  املرجع نفسه.  )٥٣(
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 النمــوذجي بشــأن الســجالت اإللكترونيــة القابلــة للتحويــل مــع ملحوظــة إيضــاحية،األونســيترال 
تمده اللجنة يف دورهتا اخلمسني، وأن تتخذ التدابري الكفيلة بنشـره مسـتقبال،   حيث يتوخى أن تع

املتحدة الرمسية السـت، وأن تعممـه علـى نطـاق واسـع علـى        مبا يف ذلك إلكترونيا وبلغات األمم
  احلكومات وسائر اهليئات املهتمة.

    
    لكترونيةاألعمال اليت ميكن االضطالع هبا مستقبالً يف جمال التجارة اإل  - باء  

، قـد أَوعـزت   ٢٠١٥استذكرت اللجنة أهنا كانت، يف دورهتا الثامنة واألربعـني، عـام     -٢٢٨
إىل األمانة بـأن تضـطلع بأعمـال حتضـريية بشـأن إدارة اهلويـة وخـدمات تـوفري الثقـة واحلوسـبة           
 السحابية والتجارة بواسطة األجهزة احملمولة، بوسـائل منـها تنظـيم نـدوات واجتماعـات أفرقـة      
خرباء، متهيـداً ملناقشـات مقبلـة علـى مسـتوى الفريـق العامـل عقـب االنتـهاء مـن العمـل احلـايل             

  )٥٤(املتعلق بالسجالت اإللكترونية القابلة للتحويل.
وبنــاًء علــى ذلــك، ُعرضــت علــى اللجنــة مــذكرة مــن األمانــة بشــأن املســائل القانونيــة    -٢٢٩

)، تضـمنت ملخصـاً للمناقشـات الـيت     A/CN.9/891املتعلقة بإدارة اهلوية وخدمات توفري الثقـة ( 
جرت أثنـاء نـدوة األونسـيترال بشـأن املسـائل القانونيـة املتعلقـة بـإدارة اهلويـة وخـدمات تـوفري            

، ونصوصـاً مكمِّلـة أخـرى.    ٢٠١٦نيسـان/أبريل   ٢٢و ٢١ُعقدت يف فيينا، يـومي  اليت الثقة، 
عاقديـة للحوسـبة السـحابية قـد بـدأ علـى       وأُبلغت اللجنة أيضاً بـأن العمـل املتعلـق باجلوانـب الت    

ــرح (   ــتناد إىل ُمقَتـ ــرباء باالسـ ــتوى اخلـ ــة   A/CN.9/856مسـ ــا الثامنـ ــة يف دورهتـ ــدم إىل اللجنـ ) قـ
  )٥٥(.٢٠١٥واألربعني، عام 

ويف ضوء ذلك التقدم، ذُكر أنـه ميكـن للفريـق العامـل أن يشـرع يف النظـر يف املسـائل          -٢٣٠
إدارة اهلوية وتوفري الثقة واستعمال احلوسبة السـحابية عنـد   القانونية املتعلقة باستعمال خدمات 

االنتــهاء مــن عملــه املتعلــق مبشــروع القــانون النمــوذجي بشــأن الســجالت اإللكترونيــة القابلــة   
  )٥٦(.٢٠١٥للتحويل، وفقاً للقرار الذي اختذته اللجنة يف دورهتا الثامنة واألربعني، عام 

دء العمل بشأن املسـائل املتعلقـة باحلوسـبة السـحابية     ويف هذا السياق، أُبدي تفضيل لب  -٢٣١
ــزم         ــه يل ــاده أن ــدي رأي مف ــه أُب ــه بالفعــل. غــري أن باالســتناد إىل العمــل التحضــريي املضــطلع ب
االضطالع بعمل حتضريي إضايف يهدف إىل جتميع املعلومات ذات الصـلة. وردا علـى تسـاؤل    

                                                         
  .٣٥٨الفقرة  املرجع نفسه،  )٥٤(
  .٣٥٤املرجع نفسه، الفقرة   )٥٥(
  .٣٥٨قرة الف، املرجع نفسه  )٥٦(



A/71/17 

66 V.16-04827 

 

ي، أُبلغـت اللجنـة بـأن األمانـة سـتجري      بشأن الوسـائل احملتملـة للقيـام بـذلك العمـل التحضـري      
مشــاورات غــري رمسيــة واســعة النطــاق مــع اخلــرباء واملنظمــات ذات الصــلة، بوســائل ميكــن أن   
تشــمل تنظــيم اجتمــاع خــرباء. وذُكــر أن الــدول والكيانــات املعنيــة األخــرى َمــدُعوَّة إلطــالع  

  درة، ضمانا للتمثيل اإلقليمي.األمانة على جتارهبا وما لديها من موارد أخرى مفيدة لتلك املبا
وأُبدي أيضاً تفضيل لبـدء العمـل بشـأن خـدمات إدارة اهلويـة وتـوفري الثقـة، ألن هـذه           -٢٣٢

املسألة كانـت مطروحـة باسـتمرار أثنـاء إعـداد مشـروع القـانون النمـوذجي بشـأن السـجالت           
لكترونية، كمـا ميكـن هلـا    اإللكترونية القابلة للتحويل وألن هلا أمهية عامة يف جمال املعامالت اإل

أعاله). وذُكر أن العمل التحضـريي املتعلـق هبـذا     ٢٢٩أن تبين على نتائج الندوة (انظر الفقرة 
املوضوع ينبغي أن يشمل تقييم األطر القانونية املوجودة، مما ميكن أن يفضـي يف هنايـة املطـاف    

ريـق العامـل أن يركِّـز عملـه     إىل حتديد موضوع فرعـي معـيَّن (مواضـيع فرعيـة معيَّنـة) ميكـن للف      
عليه (عليها). ويف هذا السياق، اقُترح أن تنظـر األمانـة يف تعمـيم اسـتبيان لتلـتمس مـن الـدول        

  مسامهات بشأن أطرها التشريعية الداخلية املتعلقة بإدارة اهلوية وخدمات توفري الثقة.
إدارة اهلويـة" و"خـدمات   أثناء املناقشـة عـن رأي مفـاده أن مييَّـز بـني مسـأليت "      أُعرِب و  -٢٣٣

توفري الثقة"، وأن يركِّز العمل على املسألة األوىل، ألهنـا موضـوع جهـود تشـريعية يبـذهلا عـدد       
من الدول. كما ذُكـر أن العمـل املتعلـق خبـدمات تـوفري الثقـة ينبغـي أن ُيرجـأ إىل حـني إجـراء           

  مزيد من التقييم بشأنه.
املتعلــق بــإدارة اهلويــة وخــدمات تــوفري الثقــة  ورغــم إبــداء تعليقــات مفادهــا أن العمــل   -٢٣٤

ميكن أن يتطرق إىل مسائل تتعلق باخلصوصية يف االتصـاالت اإللكترونيـة أو أن يأخـذها بعـني     
تنـدرجان   االعتبار، رأى كثريون أنه ينبغي توخي احلـذر يف معاجلـة هـاتني املسـألتني، ألهنمـا ال     

  بالضرورة ضمن النطاق العام لوالية اللجنة.
وبعــد املناقشــة، اتُّفــق علــى أن ُتعطــى األولويــة لالنتــهاء مــن إعــداد مشــروع القــانون      -٢٣٥

النموذجي بشأن السجالت اإللكترونية القابلـة للتحويـل وامللحوظـة اإليضـاحية املشـفوعة بـه،       
لكي يتسىن وضعهما يف صيغتهما النهائية واعتمادمها يف الدورة القادمة للجنـة. ورأى كـثريون   

إلبقــاء علــى مســألة خــدمات إدارة اهلويــة وتــوفري الثقــة، وكــذلك مســألة احلوســبة   أنــه ينبغــي ا
ــه املفاضــلة بــني املســألتني مــن حيــث        الســحابية، يف جــدول األعمــال، وأن مــن الســابق ألوان
األولويــة. وأكــدت اللجنــة قرارهــا بأنــه ميكــن للفريــق العامــل أن يتنــاول هــاتني املســألتني عنــد  

ق بالقانون النمـوذجي بشـأن السـجالت اإللكترونيـة القابلـة للتحويـل.       االنتهاء من العمل املتعل
ــة أن تواصــل مــع الفريــق العامــل، ضــمن حــدود مواردهــا      ويف هــذا الســياق، طُلــب إىل األمان
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، حتــديث املعلومــات املتعلقــة هبــاتني املســألتني والقيــام بعمــل حتضــريي بشــأهنما، يشــمل  املتاحــة
، وأن تقـدم إىل اللجنـة تقريـراً هبـذا الشـأن لكـي يتسـىن        مرن وجدوامها، بشكل متواز وعلى حن

هلا اختاذ قرار مستنري يف دورة مقبلة، مبا يف ذلك بشأن مدى ما ُيعطى من أولوية لكل مسـألة.  
وذُكر يف هذا السياق أن األولوية ينبغي أن تستند إىل االحتياجات العملية، ال إىل درجة أمهيـة  

  به. املوضوع أو جدوى العمل املتعلق
وبعد أن أسندت اللجنـة العمـل املتعلـق خبـدمات إدارة اهلويـة وتـوفري الثقـة وباحلوسـبة           -٢٣٦

تـدابري   السحابية، طلبت إىل األمانة أن جتسِّد ذلك القـرار يف برنـامج منشـوراهتا وأن تتخـذ أيَّ    
يـا  نص هنائي ينبثـق مـن ذلـك العمـل يف املسـتقبل، مبـا يف ذلـك إلكترون        أخرى لضمان نشر أيِّ

  وبلغات األمم املتحدة الرمسية الست.
عــن أنشــطة تطــوير مبعلومــات وأثنــاء التــداول بشــأن األعمــال املقبلــة، أُبلغــت اللجنــة    -٢٣٧
ــوفر        اتتشــريع ــة، ميكــن أن ت ــة بالتجــارة اإللكتروني مســتندة إىل نصــوص األونســيترال املتعلق

نـة  وصـاً فيمـا يتعلـق جبوانـب معيَّ    إرشادات ألعمـال الفريـق العامـل الرابـع احلاليـة واملقبلـة، خص      
ــاء          ــة وبن ــة أنشــطة املســاعدة التقني ــرزت أمهي ــك، أُب ــب ذل ــاديل. وإىل جان ــة التشــغيل التب لقابلي
القدرات يف جمال التجـارة اإللكترونيـة. وطُلـب إىل األمانـة أن تبـذل جهـوداً نشـطة وملموسـة         

يــدان، خصوصــاً لصــاحل لتوســيع نطــاق تلــك املســاعدة إلجــراء إصــالحات للقــوانني يف هــذا امل 
  البلدان النامية.

    
التعاون مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ   - جيم  

    (اإلسكاب) يف ميدان التجارة الالورقية
، قـد رحبـت   ٢٠١١استذكرت اللجنة أهنا كانت، يف دورهتا الرابعـة واألربعـني، عـام      -٢٣٨

مانة واملنظمات األخرى بشأن املسائل القانونيـة املتعلقـة مبرافـق النافـذة     بالتعاون اجلاري بني األ
  )٥٧(الوحيدة اإللكترونية، وطلبت إىل األمانة أن تسهم يف هذه اجلهود حسب االقتضاء.

بالعمل اجلـاري يف ميـدان التجـارة الالورقيـة، مبـا يف      يف دورهتا احلالية، بلغت اللجنة أُو  -٢٣٩
ضـطلع  ملسائل القانونية املتعلقة مبرافق النافذة الوحيدة اإللكترونية، الـذي يُ االعمل املتعلق ب ذلك

به بالتعاون مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ (اإلسـكاب).    
بلغت اللجنة، على وجه اخلصوص، بأن اإلسكاب اعتمدت "االتفاق اإلطاري بشـأن تيسـري   وأُ

                                                         
  .٢٤٠)، الفقرة A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  املرجع نفسه،  )٥٧(
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(اختصـاراً "االتفـاق اإلطـاري") يف     )٥٨(قية عرب احلدود يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ"   التجارة الالور
إىل أن األمانـة شـاركت يف إعـداد     وأُشـري ، أثناء دورهتا الثانية والسبعني. ٢٠١٦أيار/مايو  ١٩

االتفـــاق اإلطـــاري منـــذ مرحلـــة مبكـــرة ضـــماناً التســـاقه مـــع املبـــادئ اجملسَّـــدة يف نصـــوص    
  ة بالتجارة اإللكترونية.األونسيترال املتعلق

ــادل          -٢٤٠ ــرويج وتســهيل تب ــاري يهــدف إىل ت ــاق اإلط ــأن االتف ــاً ب ــة علم وأحاطــت اللجن
البيانات واملستندات التجارية عرب احلدود وفقاً جملموعة مبـادئ عامـة، ممـا يضـيِّق اهلـوة القائمـة       

ذلـك، أوضـح أن    بني تسهيل التبادل التجاري عرب احلدود والتجـارة اإللكترونيـة. وإىل جانـب   
االتفــاق اإلطــاري يقصــد منــه تكميــل اتفــاق منظمــة التجــارة العامليــة املتعلــق بتيســري التجــارة،   

ميكنــه أن ييسِّــر تنفيــذ ومناســقة عــدد متزايــد مــن املبــادرات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف     كمــا
هــا املبــادرات اخلاصــة بالتجــارة الالورقيــة عــرب احلــدود يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، مبــا في  

  املتعلقة مبرافق النافذة الوحيدة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي.
    

    قانون اإلعسار: التقرير املرحلي للفريق العامل اخلامس  - ثامناً  
والتاسـعة   واألربعـني ُعرض على اللجنة تقريرا الفريق العامل عن أعمال دورتيه الثامنـة    -٢٤١

لتقــدُّم ل يقــدِّمان عرضــا عامــا، علــى التــوايل)، اللــذان A/CN.9/870و A/CN.9/864واألربعــني (
  احملرز بشأن املواضيع الثالثة املتعلقة جبدول أعماله احلايل:

تيسري إجراءات إعسار جمموعـات املنشـآت املتعـدِّدة اجلنسـيات عـرب احلـدود،         (أ)  
    )٥٩(يف دورهتا الثالثة واألربعني؛ اللجنةوفقاً لوالية أسندهتا إليه 

ــن        (ب)   ــراب مـ ــرة االقتـ ــآت يف فتـ ــات املنشـ ــركات جمموعـ ــديري شـ ــات مـ التزامـ
  )٦٠(إليه اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني؛ أسندهتااإلعسار، وفقاً لوالية 

االعتــراف باألحكــام املتعلِّقــة باإلعســار وإنفاذهــا، وفقــاً لواليــة أســندهتا إليــه     (ج)  
    )٦١(.واألربعنياللجنة يف دورهتا السابعة 

                                                         
-www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border متاح يف املوقع التايل:  )٥٨(

paperless-trade-asia-and-pacific.  
  .٢٥٩)، الفقرة A/65/17( ١٧الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم  ،ةالوثائق الرمسية للجمعية العام  )٥٩(
  املرجع نفسه.  )٦٠(
  .١٥٥)، الفقرة A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم  املرجع نفسه،  )٦١(
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وفيما خيـص العمـل املتعلـق مبجموعـات املنشـآت، الحظـت اللجنـة أن الفريـق العامـل            -٢٤٢
كان قد اتفق على جمموعة من املبادئ األساسية لريتكز عليها يف عمله، وعلى هيكـل ملشـروع   

ر يف أول مشــروع نــص جيمــع القضــايا الــيت تناولتــها   ِظــالــنص الــذي ســيجري وضــعه. وقــد نُ 
ن مواد بشأن التعـاون والتنسـيق، وتيسـري وضـع حـل إعسـاري مجـاعي        املبادئ الرئيسية ويتضم

واالعتراف به، ومعاجلة املطالبات األجنبية وفقا للقانون املنطبق، مما ميكِّـن مـن إعـداد مشـروع     
  دورة مقبلة. أثناءنص أكثر متاسكا ومشوال لكي ينظر فيه 

 ديري شـركات جمموعـات املنشـآت   أمَّا بالنسبة إىل املوضوع الثاين املتعلق بالتزامات م  -٢٤٣
يف فترة االقتراب من اإلعسار، فقد أشارت اللجنة إىل أنَّ العمل عليـه قـد قطـع بالفعـل شـوطاً      

لوضــعه يف صــيغته النهائيــة وإقــراره إىل  الــنص ذو الصــلة طــويالً، لكــن ال ينبغــي أن حيــال إليهــا
لضمان االتساق يف الـنَّهج   كاف يف معاجلة مسألة إعسار جمموعات املنشآت حني حتقيق تقدُّم

  النصني. املتَّبع بني
وفيما يتعلق بالعمل بشأن االعتـراف باألحكـام القضـائية املتعلقـة باإلعسـار وإنفاذهـا،         -٢٤٤

الحظت اللجنة بارتياح التقدُّم الذي أحـرز يف وضـع مشـروع قـانون منـوذجي، ومـا اختـذ مـن         
اي للقـانون الـدويل اخلـاص، مبـا يف ذلـك      خطوات من أجل تيسري التنسيق الوثيق مع مؤمتر اله

الجتماع األخري للجنـة اخلاصـة بشـأن االعتـراف باألحكـام األجنبيـة وإنفاذهـا        احضور األمانة 
. فقد مكَّن ذلك التنسيق من إحراز تقدُّم بشـأن مشـروع   ٢٠١٦الذي انعقد يف حزيران/يونيه 

روع القـانون النمـوذجي الـذي    ، وهـو مـا جيـب مراعاتـه يف مشـ     الهاياألحكام القضائية ملؤمتر 
يعكــف الفريــق العامــل علــى وضــعه. والحظــت اللجنــة أن مــؤمتر الهــاي كــان قــد أعــد وثيقــة 
بشأن أعمال األونسيترال املتعلقة باألحكـام القضـائية واتفاقـات التسـوية بغـرض إعـالم اللجنـة        

شـجعت  اخلاصة هبـا. وشـددت اللجنـة علـى أمهيـة ضـمان التنسـيق مـع أعمـال مـؤمتر الهـاي و           
  األمانة على مواصلة جهودها يف هذا الصدد.

وبعـد املناقشـة، أثنـت اللجنــة علـى الفريـق العامــل ملـا أحـرزه مــن تقـدم بشـأن املواضــيع            -٢٤٥
). وطلبـت  ٢٤١الثالثة املدرجة على جـدول أعمالـه احلـايل، حسـبما ذكـر أعـاله (انظـر الفقـرة         

لقرارات املتعلقة بتكليف الفريق العامل بالعمل يف برنامج منشوراهتا ا تدرجاللجنة إىل األمانة أن 
تدابري أخرى لضمان أن تنشـر يف املسـتقبل النصـوص النهائيـة      على تلك املواضيع، وأن تتخذ أيَّ

  املنبثقة عن ذلك العمل، مبا يف ذلك إلكترونيا وبلغات األمم املتحدة الرمسية الست.
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ا يف التقريـــر عـــن دورتـــه التاســـعة والحظـــت اللجنـــة أن الفريـــق العامـــل قـــد أوصـــاه  -٢٤٦
فيمـا يتعلـق بإعسـار     )٦٢(يف دورهتا السـابعة واألربعـني  له  منحتهاواألربعني بتوضيح الوالية اليت 

ــل اخلــامس        ــق العام ــى أن الفري ــة عل املنشــآت الصــغرى والصــغرية واملتوســطة. واتفقــت اللجن
واالعتبـاريني املنخـرطني   مكلف بوضع آليات وحلول مناسبة، ُتركِّز على األشخاص الطبيعيني 

يف النشاط التجاري، ملعاجلة املسائل املتعلقة بإعسـار املنشـآت الصـغرى والصـغرية واملتوسـطة.      
ــواردة يف دليــل       ــالرغم مــن أن مبــادئ اإلعســار األساســية واإلرشــادات ال واتفقــت علــى أنَّــه ب

ــَق املناق  )٦٣(التشــريعي لقــانون اإلعســار  األونســيترال ــه ينبغــي  ينبغــي أن تكــون ُمنطل شــات، فإن
للفريق العامل أن يهدف إىل تكييف اآلليات الواردة أصالً يف الـدليل التشـريعي حبيـث تناسـب     
املنشــآت الصــغرى والصــغرية واملتوســطة حتديــداً، وأن يســتحدث آليــات جديــدة ومبسَّــطة عنــد   

الشـكل   ناالقتضاء، مع مراعاة أن تكون تلك اآلليات عادلة وسريعة ومرنة وناجعـة التكلفـة. وأ  
الذي قد يتخذه العمل ينبغي أن ُيحدَّد يف وقت الحـق بنـاًء علـى طبيعـة خمتلـف احللـول اجلـاري        

  وذُكر أن من املفيد تعريف ما يشكل منشآت صغرى وصغرية ومتوسطة. وضعها.
وأشارت اللجنة إىل أن مـدى جـدوى وضـع اتفاقيـة بشـأن املسـائل املتعلقـة باإلعسـار           -٢٤٧

ــد يتواصــل حب   ــدويل ق ــن       ال ــوح العضــوية م ــق خمصــص مفت ــه بشــكل غــري رمســي يف إطــار فري ث
مشاركني مهتمني، استناداً إىل قائمة من املواضيع الـيت أعـدهتا األمانـة ووزعتـها. ولكـن مبـا أن       
جــدول أعمــال الفريــق العامــل اخلــامس قــد اكتمــل تقريبــاً وقــد ال يكــون لــدى األمانــة ســوى   

عمــل غــري الرمســي، فقــد اتفقــت اللجنــة علــى عــدم   لتنفيــذ هــذا ال واملــواردالقليــل مــن الوقــت  
  الشروع يف هذا العمل إال عندما تكون األمانة قادرة على القيام به.

    
    تقدمي املساعدة التقنية يف جمال إصالح القوانني  - تاسعاً  

    املناقشة العامة  - ألف  
تعـاون الـتقين   ) ُتبـيِّن أنشـطة ال  A/CN.9/872ُعرضت علـى اللجنـة مـذكِّرة مـن األمانـة (       -٢٤٨

واملساعدة التقنيـة. وشـدَّدت اللجنـة علـى أمهيـة هـذه األنشـطة، وأعربـت عـن تقـديرها للعمـل            
  الذي اضطلعت به األمانة يف هذا الصدد.

ــن الــدول           -٢٤٩ ــات الــواردة م ــة الطلب ــدرة علــى تلبي ــة إىل أنَّ اســتمرار الق ــارت اللجن وأش
التقين واملسـاعدة التقنيـة يتوقَّـف علـى تـوافر      واملنظمات اإلقليمية لالستفادة من أنشطة التعاون 

                                                         
  .١٥٦املرجع نفسه، الفقرة   )٦٢(  
  .A.05.V.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٦٣(  
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ــوال         ــة أيضــاً إىل أنَّ األم ــذلك. وأشــارت اللجن ــة ب ــاليف املرتبط ــة التك ــة لتغطي ــوال الالزم األم
غـم مـا تبذلـه األمانـة مـن      املتوافرة يف صندوق األونسيترال االستئماين للندوات حمـدودةٌ جـدا ر  

جهـــود اللتمـــاس هبـــات جديـــدة. ومـــن مثَّ، فـــإنَّ الطلبـــات اخلاصـــة بأنشـــطة التعـــاون الـــتقين 
ــيت كــان        ــة شــديدة، كمــا أنَّ عــدد تلــك األنشــطة، ال ــدَرس بعناي ــزال ُت ــة ال ت واملســاعدة التقني

حمــدود. معظمهــا يف اآلونــة األخــرية ُينفَّــذ علــى أســاس تقاســم التكــاليف أو بــدون تكــاليف،    
وطلبــت اللجنــة إىل األمانــة أن تواصــل استكشــاف مصــادر متويــل بديلــة مــن خــارج امليزانيــة،   
وخصوصاً بالتوسع يف إشراك البعثات الدائمة وغريها من الشركاء احملتملني يف القطاعني العـام  
واخلــاص. وشــجَّعت اللجنــةُ األمانــةَ أيضــاً علــى الســعي إىل التعــاون والشــراكة مــع املنظمــات    

لدولية من أجل توفري املسـاعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل املكاتـب اإلقليميـة، ومقـدِّمي          ا
املساعدة الثنائية، وناشدت مجيع الدول واملنظمات الدولية واهليئات األخـرى املهتمَّـة أن ُتيسِّـر    

املتصـلة  ذلك التعاون وأن تقوم بأيِّ مبادرات أخرى لتعظيم االستفادة من معـايري األونسـيترال   
  بإصالح القوانني.

ورحَّبت اللجنة باجلهود اليت تبذهلا األمانة من أجل توسيع نطاق التعـاون مـع حكومـة      -٢٥٠
يف مشروع رابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحملـيط اهلـادئ لتيسـري املعـامالت      اكوريمجهورية 

ع الـدول األخـرى   التجارية يف جمـال إنفـاذ العقـود، ليشـمل منـاطق أخـرى وكـذلك التعـاون مـ         
األعضاء يف الرابطة. وأُبدي التأييد لسعي األمانة إىل توثيـق التعـاون مـع تلـك الرابطـة والـدول       
األعضــــاء فيهــــا بغيــــة حتســــني بيئــــة األعمــــال يف منطقــــة آســــيا واحملــــيط اهلــــادئ وتــــرويج   

  األونسيترال.  نصوص
ها من اهليئـات املهتمـة   وكرَّرت اللجنة مناشدهتا جلميع الدول واملنظمات الدولية وغري  -٢٥١

أن تنظــر يف تقــدمي تربُّعــات إىل صــندوق األونســيترال االســتئماين للنــدوات تأخــذ، إن أمكــن،  
شــكل تربُّعــات متعــدِّدة الســنوات أو تربُّعــات خمصَّصــة الغــرض، مــن أجــل تيســري التخطــيط       

االنتقاليـة مـن    ومتكني األمانة مـن تلبيـة مـا يـرد مـن البلـدان الناميـة والبلـدان ذات االقتصـادات         
طلبات متزايدة لالستفادة مـن أنشـطة التعـاون الـتقين واملسـاعدة التقنيـة. وأعربـت اللجنـة عـن          
تقديرها حلكـوميت مجهوريـة كوريـا وإندونيسـيا ملـا قـدَّمتاه مـن تربُّعـات للصـندوق االسـتئماين           

ج بتــوفري منــذ الــدورة الثامنــة واألربعــني للجنــة، وكــذلك للمنظمــات الــيت أســهمت يف الربنــام 
  أموال أو باستضافة حلقات دراسية.

وناشدت اللجنة هيئـات منظومـة األمـم املتحـدة ذات الصـلة واملنظمـات واملؤسسـات          -٢٥٢
واألفراد تقدمي تربُّعات إىل الصندوق االستئماين الـذي أُنشـئ ملـنح البلـدان الناميـة األعضـاء يف       

رها حلكومـة النمسـا ملـا قدَّمتـه مـن      اللجنة مساعدات خاصة بالسفر. وأعربت اللجنة عن تقـدي 
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تربُّعات لصندوق األونسيترال االستئماين منذ الـدورة الثامنـة واألربعـني للجنـة، مبـا أتـاح مـنح        
  البلدان النامية األعضاء يف اللجنة مساعدات خاصة بالسفر.

 وفيما يتعلق بنشر املعلومات عن عمـل األونسـيترال ونصوصـها، نوَّهـت اللجنـة بالـدور        -٢٥٣
  ) ومكتبة األونسيترال القانونية.www.uncitral.orgاهلام الذي يؤدِّيه املوقع الشبكي لألونسيترال (

ة األونســيترال القانونيــة علــى موقــع    ورحَّبــت اللجنــة بــإدراج ركــن جديــد يف مكتبــ       -٢٥٤
 )٦٤(األونسيترال الشبكي لتسليط الضوء على دور األونسيترال يف دعم أهداف التنمية املستدامة.

واستذكرت اللجنة أهنا كانت قد طلبت إىل األمانـة أن تواصـل حبـث اسـتحداث مسـات جديـدة       
والحظـت   )٦٥(االقتضـاء، لوسائل التواصل االجتماعي على موقع األونسـيترال الشـبكي، حسـب    

أن اجلمعية العامة رحَّبت أيضاً باسـتحداث تلـك السـمات وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة السـارية يف        
اللجنة مع التأييد االستمرار يف تطوير املدوَّنـة املصـغَّرة    الحظتويف هذا الصدد،  )٦٦(هذا الشأن.

" (مــا اجلديــد لــدى   ?What’s new at UNCITRAL" بعنــوان "Tumblrالــيت ُتنشــر علــى موقــع "   
 )٦٨().linkedInوإنشـــاء صـــفحة لألونســـيترال علـــى شـــبكة "لينكـــد إن" (      )٦٧(األونســـيترال؟)

اخلتام، طلبت اللجنة إىل األمانة، مستذكرة قرارات اجلمعية العامـة الـيت أثنـت فيهـا اجلمعيـة       ويف
واصــل إتاحــة املســتخدمة يف املوقــع الشــبكي، أن ت )٦٩(علــى الوصــلة البينيــة ذات اللغــات الســت،

نصوص األونسيترال ومنشوراهتا وما يتصل هبا من معلومات، من خالل ذلك املوقـع، يف الوقـت   
  املناسب وبلغات األمم املتحدة الرمسية الست.

    
النظر يف مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم األمم املتحدة للدول،   - باء  

    قانون التجاريطلبها، من أجل إجراء إصالحات سليمة لل على بناء
ــذكِّرة         -٢٥٥ ــني، يف مشــروع م ــة واألربع ــا الثامن ــا نظــرت، يف دورهت ــة أهن اســتذكرت اللجن

توجيهية بشأن تعزيز دعـم األمـم املتحـدة للـدول مـن أجـل إجـراء إصـالحات سـليمة للقـانون           

                                                         
 .www.uncitral.org/uncitral/about/SDGs/Sustainable_Development_Goals.htmlعنوان اإلنترنت التايل: ُمتاح على   )٦٤(

 .٢٤٧)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السبعون، امللحق رقم   )٦٥(

 .٢١، الفقرة ٧٠/١١٥و ؛٢١، الفقرة ٦٩/١١٥قرارا اجلمعية العامة   )٦٦(

 .http://uncitral.tumblr.com :ُمتاحة على عنوان اإلنترنت التايل  )٦٧(

 .www.linkedin.com/company/uncitral :ُمتاحة على عنوان اإلنترنت التايل  )٦٨(

، ٦٩/١١٥؛ و٢٠، الفقرة ٦٣/١٢٠؛ و١٦، الفقرة ٦٢/٦٤؛ و١٧، الفقرة ٦١/٣٢قرارات اجلمعية العامة   )٦٩(
 .٢١، الفقرة ٧٠/١١٥؛ و٢١ة الفقر
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وطلبـــت إىل الـــدول، بعـــد نظرهـــا يف املشـــروع، أن تقـــدِّم إىل   )٧٠().A/CN.9/845التجـــاري (
ــها  ــدول،        أمانت ــع ال ــى مجي ــة عل ــى أن تعمــم األمان ــق عل ــنص. واتُّف ــيح ال ــديها بتنق ــراح ل أيَّ اقت

 ،للنص، جتميعاً لكل التعليقات الـواردة مـن الـدول. وكـان مـن املفهـوم أنَّـه        نقَّحةالصيغة امل مع
تسىن احلصول على موافقة الدول على النص املنقَّح قبل أو أثنـاء النظـر يف تقريـر اللجنـة يف      إذا
، فقد تود اللجنة السادسة نفسها إقـرار الـنص،   ٢٠١٥جنة السادسة للجمعية العامة يف عام الل

بغية جتنب التأخري يف إصدار الوثيقة. وإن مل حيصل ذلك، فقد يقتضي األمـر إحالـة املسـألة إىل    
اللجنة من جديد لكي تنظر فيها أثنـاء دورهتـا املقبلـة. وطُلـب إىل األمانـة أن تتبـع عـن كثـب،         

) املتعلـق بإنشـاء األونسـيترال،    ٢١-(د ٢٢٠٥تنقيح النص، صياغة قـرار اجلمعيـة العامـة     لدى
  )٧١(مباشراً بوالية األونسيترال. ارتباطاًوأن تتجنَّب الدخول يف جماالت ال ترتبط 

ــذ          -٢٥٦ ــة لتنفي ــيت اختــذهتا األمان ــاخلطوات ال ــة، ب ــا احلالي ــاً، يف دورهت ــة علم وأحاطــت اللجن
بالبيانات اليت قدمتـها الـدول يف اللجنـة     أيضاًشار إليها أعاله. وأُبلغت اللجنة قرارات اللجنة امل

السادسة بشأن هذا املوضوع ونتائج املشاورات غري الرمسيـة الـيت عقـدت يف تلـك اهليئـة بشـأن       
، ٧٠/١١٥مــن قــرار اجلمعيــة العامــة (ه)  ٦املشــروع. وأحاطــت اللجنــة علمــاً أيضــاً بــالفقرة 

نة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عن أعمال دورهتا الثامنة واألربعـني،  املتعلق بتقرير جل
اليت أشارت اجلمعية العامة فيهـا إىل قراراهتـا الـيت تشـدد علـى ضـرورة تعزيـز الـدعم املقـدم إىل          
الدول األعضاء، بناء على طلبها، يف تنفيذ االلتزامـات الدوليـة لكـل منـها علـى الصـعيد احمللـي        

تعزيز املساعدة التقنية وبناء القدرات، ورحبت فيها باجلهود اليت يبذهلا األمني العـام  من خالل 
كــي يكفــل تعزيــز التنســيق واالتســاق فيمــا بــني كيانــات األمــم املتحــدة ومــع اجلهــات املاحنــة    
واملستفيدين، وأحاطت علماً باملناقشة اجلارية يف إطار اللجنة بشـأن سـبل تعزيـز الـدعم املقـدم      

 أُشـري و ول األعضاء، بناء على طلبها، يف تنفيذ اإلصالحات السليمة للقـوانني التجاريـة.  إىل الد
إىل أنَّ اهلــدف هــو مســاعدة الــدول ولكــن بطريقــة ال تفــرض عليهــا بــأي شــكل كــان اعتمــاد  

  املذكرة التوجيهية.
ن وكان ما يلي معروضاً على اللجنة يف هذه الدورة: (أ) جتميـع للتعليقـات الـواردة مـ      -٢٥٧

والــيت تلقَّتــها األمانــة ردا علــى مــذكِّرة شــفوية كانــت قــد     A/CN.9/845الــدول علــى الوثيقــة  
الثــاين)؛ و(ب) تعليــق  القســم، A/CN.9/882( ٢٠١٥متوز/يوليــه  ٢١عمَّمتــها علــى الــدول يف 

ــة (أحيــل إىل األمانــة يف مــذكِّرة شــفوية مؤرَّخــة    ) ٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٣مــن دول

                                                         
 .٢٤٨الفقرة  ،(A/70/17) ١٧ امللحق رقم، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السبعون  )٧٠(

 .٢٥٢و ٢٥١املرجع نفسه، الفقرتان   )٧١(
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سخة من املذكِّرة التوجيهية اليت أعدهتا األمانة عمالً بتلك التعليقات وعمَّمتـها علـى   على ن ردا
تشـرين األول/   ٨(نسـخة   ٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر    ٨الدول يف مـذكِّرة شـفوية مؤرَّخـة    

الثالث)؛ و(ج) مشروع مذكِّرة توجيهية بشـأن تعزيـز    القسم، A/CN.9/882) (٢٠١٥أكتوبر 
األمم املتحدة إىل الدول، بناء على طلبها، من أجل إجراء إصـالحات سـليمة    الدعم املقدَّم من

للقانون التجاري، أُعدَّ وفقاً للمشاورات اليت جـرت يف اللجنـة السادسـة، والتعليقـات الـواردة      
)؛ و(د) تعليق مـن دولـة   A/CN.9/883( ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٨من الدول على نسخة 

) ردا علــى مشــروع ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٢٠كِّرة شــفوية مؤرخــة (أحيــل إىل األمانــة يف مــذ
  ).A/CN.9/883 )A/CN.9/882/Add.1املذكِّرة التوجيهية الوارد يف الوثيقة 

إىل  A/CN.9/883ونظـــرت اللجنـــة يف مشـــروع املـــذكِّرة التوجيهيـــة الـــوارد يف الوثيقـــة    - ٢٥٨
والتعليقات الواردة مـن الـدول بشـأن    جانب التعليق الوارد من دولة واحدة بشأن ذلك املشروع 

، طلـب  A/CN.9/882/Add.1الصيغ السابقة من مشروع املذكِّرة التوجيهية. وفيما يتعلق بالوثيقة 
 اإلنكليزيـة الوفد ُمعد التعليق الوارد يف تلك الوثيقة إىل األمانة أن تصـدر تصـويبا للنسـخة باللغـة     

ضــمن عبــارة "القائمــة علــى القواعــد" هبــدف  وللنســخ بســائر اللغــات مــن تلــك الوثيقــة، الــيت تت 
ــذفها. وطلـــب  ــاًحـ ــة     أيضـ ــن الوثيقـ ــية مـ ــخة الروسـ ــة يف النسـ ــارات التاليـ ــوغ العبـ ــاد صـ أن يعـ

A/CN.9/883" ــارة " основанные на верховенстве права коммерческие отношения: عبـــ
ــرة     ــن الفقـ ــة األوىل مـ ــواردة يف اجلملـ ــارة "٩الـ  основанных на верховенстве права ، وعبـ

коммерческих отношений и международной торговли   ــن ــة األوىل مـ ــواردة يف اجلملـ " الـ
" коммерческих отношений, основанных на верховенстве права، وعبـــارة "١٩الفقـــرة 

ــرة    ــن الفقــ ــة األوىل مــ ــواردة يف اجلملــ ــانون   ٢٢الــ ــيادة القــ ــارات إىل ســ ــد أن اإلشــ ، إذ وجــ
")верховенствo права  يف تلــك العبــارات غــري مناســبة، وأن مــن األنســب يف تلــك احلــاالت ("

" باللغة الروسية فيما يتعلق مبصـطلح "القائمـة علـى    основанных на правилaхاستخدام عبارة "
، وأنـه ينبغــي  A/CN.9/883املسـتخدم يف النسـخة اإلنكليزيـة مـن الوثيقـة      ) rule-based(القواعـد"  

ة األخرية يف النص النهائي للمذكِّرة التوجيهيـة يف مجيـع احلـاالت الـيت يشـري      استخدام هذه العبار
  فيها النص اإلنكليزي إىل العالقات التجارية والتجارة الدولية القائمة على القواعد.

عن القلـق إزاء االقتـراح الـداعي إىل حـذف عبـارة "واحتـرام سـيادة القـانون"         أُعرِب و  -٢٥٩
. وبعــد املناقشــة، اتفقــت اللجنــة علــى االستعاضــة عــن ٩يــة مــن الفقــرة الــواردة يف اجلملــة الثان

عبارة "واحترام سـيادة القـانون" بعبـارة "احتـرام الشـرعية/النظام القـائم علـى القواعـد" جلعلـها          
. ٥أقــرب إىل النســخة الفرنســية مــن الــنص، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن حــذف للحاشــية   

هتمـام خـاص ملسـألة االتسـاق بـني خمتلـف النسـخ        وشددت اللجنـة أيضـاً علـى ضـرورة إيـالء ا     
  اللغوية من املذكِّرة التوجيهية عند وضع الصيغة النهائية للنص.
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واتفقت اللجنة على ضرورة حذف احلواشـي مـن الـنص النـهائي للمـذكِّرة التوجيهيـة         -٢٦٠
يترال مستخدمي املـذكِّرة التوجيهيـة بشـأن صـكوك األونسـ      إرشادباستثناء تلك اليت هتدف إىل 

واحلواشـي   ١٣وبشأن املوارد املتاحة على اإلنترنت وغريها من املعلومات األساسـية (احلاشـية   
  ).٢٥إىل  ١٥من 
اللذين يشريان إىل قائمة باملؤشرات اإلرشـادية، اسـتمعت    ١٢والفقرة  باملرفقوفيما يتعلق   - ٢٦١

إيراد إشارات إليه فيهـا. ووافقـت    اللجنة إىل اقتراح يفيد بفصل املرفق عن املذكِّرة التوجيهية وعدم
اللجنة على ذلك االقتراح على أساس أنه ينبغي على مستوى العمل استخدام املرفـق، وإن مل يرفـق   
باملذكِّرة التوجيهية كوثيقة سياسة عامة، كوثيقة داخلية من وثائق أمانة األونسيترال، وذلك عنـدما  

واملــاحنني  املصــلحةة مــع املعنــيني مــن أصــحاب دتــربز احلاجــة لــه يف التفــاوض بشــأن مشــاريع حمــدَّ 
  وشركاء األونسيترال احملتملني يف مشاريع التعاون التقين واملساعدة التقنية.

ورهنــا بــالتغيريات املــذكورة أعــاله، أقــرَّت اللجنــة نــص مشــروع املــذكِّرة التوجيهيــة      -٢٦٢
يف صـيغته النهائيـة يف ضـوء    وطلبت إىل األمني العام أن يضـعه   ،A/CN.9/883 الوثيقةالوارد يف 

املـــداوالت الـــيت ســـتجرى يف الـــدورة احلاليـــة، وأن يعمـــم الـــنص النـــهائي علـــى مســـتخدميه   
  .املستهدفني على أوسع نطاق ممكن

    
بل والوسائل اليت تكفل توحيد تفسري نصوص األونسيترال ترويج السُّ  - عاشراً  

    القانونية وتطبيقها
املعنونــة "تعزيــز السُّــبل والوســائل الــيت تكفــل   A/CN.9/873نظــرت اللجنــة يف الوثيقــة   -٢٦٣

توحيَد تفسريِ نصوص األونسيترال القانونية وتطبيِقها"، اليت توفر معلومـات عـن احلالـة الراهنـة     
لنظــام "كــالوت" (الســوابق القضــائية املســتندة إىل نصــوص األونســيترال) وُنبــذَيت الســوابق        

لبيع وقانون األونسيترال النموذجي للتحكـيم التجـاري   لحدة القضائية املتعلقة باتفاقية األمم املت
  الدويل (القانون النموذجي للتحكيم).

زالت تعتقد بأنَّ نظام "كـالوت" ميثـل مـع النُّبـذتني أداة ُمهمـة       وذكرت اللجنة أهنا ما  -٢٦٤
عـدد   للترويج لتفسري موحَّد للقوانني املتعلقة بنصوص األونسيترال والحظت مع التقدير تزايـد 

ــا يف نظــام كــالوت. فحــىت       ــة حالي ــة املمثَّل ــايو  ٩نصــوص األونســيترال القانوني  ٢٠١٦أيار/م
عــدداً مــن جمموعــة خالصــات   ١٦٦)، كــان قــد صــدر  A/CN.9/873(تــاريخ صــدور الوثيقــة  

  قضية تتعلق بالنصوص التشريعية التالية: ١ ٥٥١السوابق القضائية، تناولت 
  اتفاقية نيويورك  -   
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واتفاقية فتـرة   )٧٢()١٩٧٤فترة التقادم يف البيع الدويل للبضائع (نيويورك،  اتفاقية  -  
نيســان/أبريل  ١١التقــادم يف البيــع الــدويل للبضــائع بصــيغتها املعدَّلــة بربوتوكــول 

  )٧٣((فيينا) ١٩٨٠
  )٧٤()١٩٧٨اتفاقية األمم املتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ،   -   
  عاتفاقية األمم املتحدة للبي  -   
اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة املتعلقـــة بالكفـــاالت املســـتقلَّة وخطابـــات االعتمـــاد الضـــامنة   -   

  )٧٥()١٩٩٥  (نيويورك،
اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باستخدام اخلطابـات اإللكترونيـة يف العقـود الدوليـة       -  

  )٧٦()٢٠٠٥(نيويورك، 
  قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم  -  
    )٧٧()١٩٩٢ترال النموذجي للتحويالت الدائنة الدولية (قانون األونسي  -   
  )٧٨()١٩٩٦(قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية   -   
  )٧٩()١٩٩٧قانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود (  -  

  )٨٠()٢٠٠١قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية (  -    
اطت اللجنة علما بـأن غالبيـة اخلالصـات املنشـورة تشـري إىل دول أوروبـا الغربيـة        وأح  -٢٦٥

، قدمت إليها يف دورهتـا  )A/CN.9/840حسبما أُشري إليه يف مذكرة من األمانة (ودول أخرى، 
وباملقارنة باألرقام الواردة يف تلـك املـذكرة، ميكـن مالحظـة      )٨١(.٢٠١٥الثامنة واألربعني عام 

ــة يف  ــادة طفيف ــف يف      زي ــاض طفي ــا الشــرقية واخنف ــن دول أوروب ــواردة م  الســوابق القضــائية ال
السوابق القضائية الواردة من الدول األفريقية. وفيما يتعلق بالنصوص التشريعية املبلـغ عنـها يف   

لبيـع والقـانون النمـوذجي    األمـم املتحـدة ل  زالـت القضـايا املتعلقـة باتفاقيـة      نظام "كالوت"، مـا 

                                                         
 .٢٦١١٩، الرقم ١٥١١اجمللد جمموعة املعاهدات،  ،األمم املتحدة  )٧٢(
 .٢٦١٢١، الرقم ١٥١١املرجع نفسه، اجمللد   )٧٣(
 .٢٩٢١٥، الرقم ١٦٩٥املرجع نفسه، اجمللد   )٧٤(
 .١٦٣، الصفحة ٣٨٠٣٠، الرقم ٢١٦٩املرجع نفسه، اجمللد   )٧٥(
 .٦٠/٢١مرفق قرار اجلمعية العامة   )٧٦(
 )، املرفق األول.A/47/17( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واألربعون، امللحق رقم   )٧٧(
 .٥١/١٦٢ار اجلمعية العامة مرفق قر  )٧٨(
 .٥٢/١٥٨مرفق قرار اجلمعية العامة   )٧٩(
 .٥٦/٨٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )٨٠(
 .٢٥٣)، الفقرة A/70/17( ١٧امللحق رقم ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السبعون  )٨١(
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يع يف النظام وإن كانت هناك زيادة يف القضايا املتعلقـة بقـانون األونسـيترال    للتحكيم هي األش
  .  نيويوركالنموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود واتفاقية 

ــمولة          -٢٦٦ ــرة املشـ ــدا يف الفتـ ــا جديـ ــال وطنيـ ــر مراسـ ــد عشـ ــيني أحـ ــة بتعـ ــت اللجنـ وأُبلغـ
ة املراسـلني الـوطنيني تتـألف    باالستعراض، منهم اثنان حيالن حمل مراسلني سـابقني، وبـأنَّ شـبك   

بــأنَّ واليــة شــبكة املراســلني الــوطنيني   أيضــاًبلــدا. وأُبلغــت اللجنــة  ٣٥خــبريا ميثلــون  ٧٤مــن 
وفــق مــا كانــت قــد قررتــه يف دورهتــا الثانيــة واألربعــني،  ٢٠١٧ احلاليــة ســوف تنتــهي يف عــام

نيني. والحظــت تعــني و/أو تعيــد تعــيني مراســليها الــوط  وأن علــى الــدول أن )٨٢(،٢٠٠٩ عــام
يف املائـة مـن اخلالصـات املنشـورة يف نظـام       ٤٧اللجنة أن املراسلني الوطنيني قد سامهوا حبوايل 

). وهـذا الـرقم متسـق    A/CN.9/840"كالوت" منذ صدور آخر مذكرة لألمانة يف هذا الشأن (
  ,٢٠١٥مع الرقم الذي قدِّم إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة واألربعني عام 

إىل وصـف مـوجز لوقـائع اجتمـاع املراسـلني الـوطنيني، الـذي         أيضاًتمعت اللجنة واس  -٢٦٧
، والـــذي شـــجع املشـــاركون فيـــه األمانـــة علـــى زيـــادة نصـــوص  ٢٠١٥عقـــد يف متوز/يوليـــه 

األونسيترال املتاحة يف نظام "كـالوت" والشـروع يف التعـاون مـع املنظمـات واملؤسسـات الـيت        
ــة بتلــك النصــوص مل    ــاجل مواضــيع متعلق ــد الســوابق     تع ــد يف النظــام مــن أجــل حتدي ــدخل بع  ت

  القضائية املتصلة هبا.
ــلة يف التـــرويج لنبـــذيت الســـوابق    أيضـــاًوأثنـــت اللجنـــة   -٢٦٨ علـــى جهـــود األمانـــة املتواصـ

وأعربــت عــن تقــديرها إلمتــام اجلولــة اجلديــدة مــن حتــديثات نبــذة الســوابق القضــائية    القضــائية
    لبيع.األمم املتحدة لاملتعلقة باتفاقية 

ــام          -٢٦٩ ــات نظ ــدة بيان ــل يف حتــديث قاع ــديرها بشــأن ســري العم ــن تق ــة ع ــت اللجن  وأعرب
مــن  املتحـدة  "كـالوت" والحظـت باهتمـام خـاص تعـاون األمانـة مـع برنـامج متطـوعي األمـم          

 اخلالصــات املنشــورة يف أجــل مــلء قاعــدة البيانــات بالنصــوص الكاملــة للقــرارات الــواردة يف  
ــابقة. ونوَّ  ــنوات الســـ ــبكي     الســـ ــع الشـــ ــأداء املوقـــ ــدير بـــ ــع التقـــ ــاً مـــ ــة أيضـــ ــت اللجنـــ  هـــ

www.newyorkconvention1958.org  والتنســيق النــاجح بينــه وبــني أعــاله)  ١٩٧(انظــر الفقــرة
  نظام "كالوت".

ملبذولـة بشـأن نظـام    وعلى غرار الدورات السابقة، أثنـت اللجنـة علـى جهـود األمانـة ا       -٢٧٠
"كالوت"، وأحاطت علما من جديد بطابع هذا النظام الذي يتطلـب مـوارد وفـرية، وسـلمت     
ــدول        ــع ال ــة مجي ــه. ومــن مث، ناشــدت اللجن ــوارد الســتمرار عمل ــد مــن امل ــوفري املزي بضــرورة ت

                                                         
 .٣٧٠، الفقرة )A/64/17( ١٧امللحق رقم ، الدورة الرابعة والستون ،املرجع نفسه  )٨٢(
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مساعدة األمانة يف البحث عن مصادر التمويل املتاحـة علـى الصـعيد الـوطين مـن أجـل ضـمان        
  ارية هذا النظام يف العمل.استمر

    
    والترويج هلا القانونية حالة نصوص األونسيترال - حادي عشر

نظرت اللجنة يف حالة االتفاقيات والقوانني النموذجية املنبثقـة مـن أعماهلـا، ويف حالـة       -٢٧١
وأحاطــت اللجنــة  .)A/CN.9/876اتفاقيــة نيويــورك مســتندةً يف ذلــك إىل مــذكِّرة مــن األمانــة ( 

اً مع التقدير مبـا تلقَّتـه منـذ دورهتـا الثامنـة واألربعـني مـن معلومـات عمَّـا اتُّخـذ مـن تـدابري             علم
  تعاهدية وما ُسنَّ من تشريعات.

وأحاطت اللجنة علمـاً أيضـاً بـاإلجراءات والتشـريعات التاليـة الـيت أُبِلغـت هبـا األمانـة            -٢٧٢
  بعد تقدمي مذكِّرهتا:

ــأن الشـــ    (أ)   ــيوس بشـ ــة موريشـ ــة    - )٨٣(فافيةاتفاقيـ ــدا (دولـ ــا هولنـ ــت عليهـ وقَّعـ
  واحدة)؛  طرف

 اشــُترع القــانون النمــوذجي بصــيغته املعدَّلــة يف -النمــوذجي التحكــيم قــانون   (ب)  
  )٨٤()؛٢٠١٦يف مجهورية كوريا ( ٢٠٠٦عام 

اشـُترع   - )٨٥()٢٠٠٢قانون األونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الـدويل (   (ج)  
  ).٢٠١٢يف ماليزيا (

 أيضـاً ويف معرض النظر يف التأثري األوسع لنصوص األونسيترال، أحاطت اللجنة علمـاً    -٢٧٣
)، ومــا ألدلــة A/CN.9/874بالثبــت املرجعــي للمؤلفــات احلديثــة املتصــلة بأعمــال األونســيترال (

األونســيترال التشــريعية وأدلــة املمارســات والنصــوص التعاقديــة الصــادرة عــن األونســيترال مــن 
ن يف املؤلفات األكادميية واملهنية. والحظت اللجنة أمهية تيسـري اتبـاع هنـج    نحو املبيَّتأثري على ال

شـامل يف إعــداد الثبـت املرجعــي وضـرورة البقــاء علـى علــم بأنشـطة املنظمــات غـري احلكوميــة       
العاملــة يف ميــدان القــانون التجــاري الــدويل. ويف هــذا الصــدد، اســتذكرت اللجنــة طلبــها إىل    

الـيت ُتـدعى إىل حضـور دوراهتـا السـنوية، التـربُّع بنسـخ مـن دورياهتـا           ،حلكوميةاملنظمات غري ا
وتقاريرها السنوية وسائر منشوراهتا إىل مكتبة األونسـيترال القانونيـة حـىت يتسـىن استعراضـها،      

                                                         
 .مل تدخل االتفاقية بعُد حيِّز النفاذ، فبدء نفاذها يتطلب وجود ثالث دول أطراف فيها  )٨٣(

 يعدل هذا التشريع القانون التشريعي السابق املستند إىل القانون النموذجي غري املعدَّل.  )٨٤(

جمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، الوثائق الرمسية لل. وانظر أيضاً ٥٧/١٨مرفق قرار اجلمعية العامة   )٨٥(
 .)، املرفق األولA/57/17( ١٧امللحق رقم 
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وأعربـت اللجنـة عـن تقـديرها جلميـع املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت           )٨٦(وكررت ذلك الطلـب. 
ــة مــن      تربعــت مبــواد. والحظــت  ــة واملقبل ــة، علــى وجــه اخلصــوص، إضــافة األعــداد احلالي اللجن

(املركـــز البلجيكـــي  b-Arbitraالـــدوريات التاليـــة إىل مقتنيـــات مكتبـــة األونســـيترال القانونيـــة:  
 Chinese Journal of Private International Law and Comparative Lawللتحكـــيم والتوفيـــق)،  

(رابطــة إنســول  International Insolvency Reviewويل اخلــاص)، (اجلمعيــة الصــينية للقــانون الــد 
(معهد القـانون والتكنولوجيـا،    Masaryk University Journal of Law and Technologyالدولية)، 

(الرابطـــة الدوليــة للمـــوانئ واملرافـــئ)،   Ports & Harborsكليــة احلقـــوق، جامعــة ماســـاريك)،   
Revue de l’Arbitrage جلنة التح)  ،(كيم الفرنسـيةWorld SME News    الرابطـة العامليـة للمؤسسـات) 
(اجلمعيـة الصـينية للقـانون     Wuhan University International Law Reviewالصغرية واملتوسـطة)،  

  الدويل اخلاص).
    

    التنسيق والتعاون  - عشر ثاين
    مسائل عامة  - ألف  

ــة (     -٢٧٤ ــذكِّرة مــن األمان ــة م ــى اللجن )، تتضــمن معلومــات عــن  A/CN.9/875ُعرضــت عل
أنشطة املنظمات الدولية العاملة يف ميدان القانون التجاري الـدويل الـيت شـاركت فيهـا األمانـة      

). وأعربـت اللجنـة عـن تقـديرها     A/CN.9/838منذ تقدمي آخر مذكِّرة إىل اللجنـة هبـذا الشـأن (   
ألمم املتحـدة وخارجهـا.   الخنراط األمانة يف العمل مع عدد كبري من املنظمات داخل منظومة ا

مـؤمتر األمـم   فقد شاركت األمانـة، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر، يف أنشـطة املنظمـات التاليـة:         
املتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيـة، وجلنـة األمـم    

نـة األمـم املتحـدة االقتصـادية     وجلاملتحدة االقتصـادية ألوروبـا، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،       
واجملموعـة املشـتركة بـني وكـاالت األمـم املتحـدة واملعنيـة        واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ،   

بالتجــارة والقــدرات اإلنتاجيــة، والبنــك الــدويل، ومنظمــة التعــاون االقتصــادي آلســيا واحملــيط   
ــاون     ــة التعـ ــاص، ومنظمـ ــدويل اخلـ ــانون الـ ــاي للقـ ــؤمتر الهـ ــادئ، ومـ ــدان   اهلـ ــة يف امليـ والتنميـ

    .االقتصادي، واليونيدروا، ومنظمة التجارة العاملية
وكمثال على اجلهود اجلارية، أحاطت اللجنة علمـاً مـع االرتيـاح بأنشـطة التنسـيق الـيت         -٢٧٥

ُيشارك فيها مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص واليونيدروا، وكذلك باألنشطة املتعلقـة بسـيادة   
  االت عمل األمم املتحدة والكيانات األخرى اليت هلا صلة بعمل األونسيترال.القانون يف جم

                                                         
 .٢٦٤)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٨٦(
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والحظت اللجنة أيضـاً أن األمانـة شـاركت يف أفرقـة خـرباء وأفرقـة عاملـة وجلسـات           -٢٧٦
املعلومــات واخلــربات وتفــادي االزدواجيــة يف نــواتج األعمــال. والحظــت  تبــادلعامــة بغــرض 

ــة كــذلك أن العمــل التنســيقي    ــا ينطــوي علــى ســفر حلضــور اجتماعــات تلــك     اللجن كــثرياً م
املنظمات وإنفاق أموال خمصصة للسفر يف مهام رمسية. وعاودت اللجنة تأكيد أمهية اضـطالع  
األونسيترال هبذا العمل نظراً لكوهنا اهليئة القانونية الرئيسية يف منظومة األمم املتحدة الـيت تعـىن   

  تأييدها الستخدام خمصصات السفر لذلك الغرض.بالقانون التجاري الدويل، وأعربت عن 
 أشـارت وفيما يتعلق بأنشـطة التنسـيق مـع منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي،           -٢٧٧

شــروع مشــترك لتــرويج التحكــيم التجــاري ومعــايري األونســيترال اخلاصــة   القيــام مبأمهيــة إىل اللجنــة 
 املتوسطية،- سنوي لدوائر التحكيم التجاري األوروبية بالشفافية من خالل االشتراك يف تنظيم مؤمتر

ــائع املــؤمتر،       َيْتَبعــه ــة أن تنشــر وق ــة إىل األمان ــائع ذلــك املــؤمتر. ومــن مث، طلبــت اللجن نشــر وق
  ذلك إلكترونيا، وأن تعممها على نطاق واسع على مجيع اهليئات املهتمة.  يف  مبا

ن يف جمــال قــانون العقــود التجاريــة الدوليــة إىل "املقتــرح املشــترك بشــأن التعــاو أُشــريو  -٢٧٨
ــة   A/CN.9/892التركيــز علــى عقــود البيــع)" (  (مــع ). وأُوضــح أن عــدداً مــن املنظمــات الدولي

ــدَّم يف الســنوات اخلمســني األخــرية عــدة مســامهات ُمهمــة علــى       ــة قَ ــة وغــري احلكومي احلكومي
اســقته تــدرجييا. وأُضــيف أن الصــعيدين العــاملي واإلقليمــي يف عمليــة توحيــد قــانون العقــود ومن

تلك اجلهود التشريعية كانت متكاملة إىل حد بعيد، ولكـن املعلومـات املتعلقـة بطبيعـة العالقـة      
فيما بينها ليست ميسـورة املنـال دائمـاً. ومـن مث، فـإن اجلهـات املختلفـة املهتمـة باعتمـاد ذلـك           

كـن أن تواجـه صـعوبات يف    الكم اهلائـل مـن النصـوص التشـريعية أو تطبيقهـا أو اسـتخدامها مي      
  استبانة النصوص املناسبة ووضعها يف إطارها الصحيح.

ــود         -٢٧٩ ــانون العق ــدان ق ــه يف مي ــرح يهــدف إىل تســهيل التوجُّ ــن مث، أُشــري إىل أن املقت وم
املوحَّد، مع التركيز على عقود البيع، بتجميع النصـوص ذات الصـلة وتقـدمي شـرح وجيـز هلـا،       

نصوص األخرى. وأوضح أن النص اإلرشـادي الناشـئ عـن ذلـك ميكـن      مبا يف ذلك عالقتها بال
، أن يسهم إسهاماً كبرياً يف اعتماد النصوص املوحَّدة وتفسريها واسـتخدامها علـى حنـو متسـق    

. وأُضـيف أن املـراد هـو تنفيـذ هـذه العمليـة       وتعزيز املبادئ اليت تقوم عليها، مثل حريـة التعاقـد  
يرتـأى القيـام هبـذا العمـل علـى مسـتوى        رد املتاحـة وأنـه ال  مبشاركة خرباء وضمن حدود املـوا 

  فريق عامل يف املستقبل القريب.
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واسُتذكر أن جملس الشـؤون العامـة والسياسـات التـابع ملـؤمتر الهـاي للقـانون الـدويل           -٢٨٠
وأن جملــس إدارة اليونيــدروا قــد أوصــى اجلمعيــة العامــة  )٨٧(اخلــاص كــان قــد رحَّــب بــاملقترح،

  )٨٨(.٢٠١٩-٢٠١٧بإدراج املشروع يف برنامج عملها لفترة السنوات الثالث لليونيدروا 
وبعد املناقشة، أقـرَّت اللجنـة "املقتـرح املشـترك بشـأن التعـاون يف جمـال قـانون العقـود            -٢٨١

التجارية الدولية (مع التركيز على عقود البيع)"، وطلبت إىل األمانة أن تنفذ قـرار اللجنـة هـذا    
ر الهاي للقانون الـدويل اخلـاص واليونيـدروا، وأن تقـدم إليهـا تقـارير دوريـة        بالتنسيق مع مؤمت

  عن سري ذلك العمل.
 عقـود وبعد إسـناد العمـل املتعلـق بقـانون العقـود التجاريـة الدوليـة (مـع التركيـز علـى             -٢٨٢

البيــع)، طلبــت اللجنــة إىل األمانــة أن جتسِّــد هــذا القــرار يف برناجمهــا اخلــاص باملنشــورات وأن   
نص هنائي ينبثـق مـن ذلـك العمـل يف املسـتقبل، مبـا يف        تدابري أخرى لضمان نشر أيِّ تتخذ أيَّ

  ذلك إلكترونيا وبلغات األمم املتحدة الرمسية الست.
    

    تقارير املنظمات الدولية األخرى  - باء  
ليـة،  أحاطت اللجنة علماً بالكلمات اليت أُلقيت باسم املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التا     -٢٨٣

  واليت يرد أدناه ملخَّص هلا.
    

    اليونيدروا  -١  
أفاد األمني العام لليونيدروا عن أهم أنشـطة اليونيـدروا منـذ دورة األونسـيترال الثامنـة        -٢٨٤

  . وأُبلغت اللجنة، على وجه اخلصوص، مبا يلي:٢٠١٥واألربعني، عام 
ــدروا وا     (أ)   ــانوين املشــترك بــني اليوني ــدليل الق ــاد بشــأن  بعــد إجنــاز ال لفــاو واإليف

املُزارعة التعاقديـة، الـذي أُعـد بالتشـارك مـع منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة (الفـاو)            
والصندوق الدويل للتنمية الزراعية (اإليفاد)، واصل اليونيدروا تعاونه مع شركائه علـى تـرويج   

  ذلك الدليل وتنفيذه؛

                                                         
، واملتاحة يف ٢٠١٦من وثيقة االستنتاجات والتوصيات اليت اعتمدها اجمللس يف آذار/مارس  ٢٣انظر الفقرة   )٨٧(

 .www.hcch.net/en/governance/council-on-general-affairsع التايل: املوق

 ,Unidroit Governing Councilانظر ملخص استنتاجات جملس إدارة اليونيدروا يف دورته اخلامسة والتسعني (  )٨٨(

Summary of the Conclusions, 95th Session, Rome, 18-20 May 2016, C.D. (95) Misc. 2, para. 18 املتاح يف ،(
 .www.unidroit.org/english/governments/councildocuments/2016session/cd-95-misc02-e.pdf املوقع التايل:
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املعــدات املنقولــة (اتفاقيــة كيــب  اتفاقيــة الضــمانات الدوليــة علــى مــا انفكــت  (ب)  
ربوتوكـول الطـائرات وبروتوكـول    األمـر بالنسـبة ل   وكـذلك جتتذب انضمامات جديدة، تاون) 

، ُعقدت الدورة الرابعـة للجنـة التحضـريية    ٢٠١٥ويف كانون األول/ديسمرب السكك احلديدية. 
ك مشــروع النظــام لربوتوكــول الفضــاء، الــيت أقــرَّت اللــوائح التنظيميــة للســجل الــدويل، وكــذل  

الداخلي للجنة اخلرباء التابعة للسلطة املشـرفة فيمـا خيـص بروتوكـول اتفاقيـة الضـمانات الدوليـة        
علــى املعــدات املنقولــة املتعلــق باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية. كمــا أُحــرز تقــدُّم كــبري   

 الزراعــة والتعــدين بشــأن الربوتوكــول الرابــع احملتمــل الــذي يتنــاول املســائل الــيت ختــص معــدات  
، والذي ُعقد بشـأنه اجتماعـان مثمـران جـدا لفريـق دراسـي، يف تشـرين األول/أكتـوبر         والتشييد
ــدِّم املشــروع    ٢٠١٦وآذار/مــارس  ٢٠١٥ ، مبشــاركة قَيِّمــة مــن جانــب األونســيترال. وقــد قُ

  األويل للربوتوكول إىل جملس اإلدارة؛
 ة والتســعني، التعــديالت املقترحــة علــىأقــرَّ جملــس اإلدارة، يف دورتــه اخلامســ  (ج)  

مبادئ العقود التجاريـة الدوليـة، الـيت هتـدف إىل معاجلـة االحتياجـات اخلاصـة للعقـود الطويلـة          
األمد، وأَِذن بنشر طبعـة جديـدة، تعـرف بــ"مبادئ اليونيـدروا بشـأن العقـود التجاريـة الدوليـة          

  "؛٢٠١٦لعام 
نون األورويب علــى مواءمــة املبــادئ  يواصــل اليونيــدروا عملــه مــع معهــد القــا    (د)  

ــة        ــة عــرب الوطني ــدروا بشــأن اإلجــراءات املدني ــانون األمريكــي واليوني املشــتركة بــني معهــد الق
  )، بغية صوغ قواعد إقليمية خاصة بأوروبا؛٢٠٠٤  (لعام

من املتوقع أن تقدِّم اللجنة املعنيـة بقضـايا األسـواق الناهضـة واملتاَبعـة والتنفيـذ،         (ه)  
نشئت من أجل املساعدة على تـرويج وتنفيـذ اتفاقيـة اليونيـدروا بشـأن القواعـد املوضـوعية        اليت أُ

 املتعلقة باألوراق املالية املودعة لـدى وسـيط (اتفاقيـة جنيـف)، مشـروع الـدليل التشـريعي بشـأن        
 خريـف املبادئ والقواعد القـادرة علـى تعزيـز االجتـار يف األوراق املاليـة يف األسـواق الناهضـة يف        

  ؛٢٠١٦ام ع
ــه اخلامســة والتســعني، يف مشــروع       (و)   ــاء دورت ــدروا، أثن نظــر جملــس إدارة اليوني

. وكـان مـن بـني املشـاريع الـيت وافـق       ٢٠١٩-٢٠١٧برنامج العمـل الثالثـي السـنوات للفتـرة     
جملس اإلدارة علـى إيصـاء اجلمعيـة العامـة لليونيـدروا باعتمادهـا يف دورهتـا اخلامسـة والسـبعني          

إرشــادية بشــأن النصــوص املوجــودة يف جمــال قــانون البيــع الــدويل، بالتعــاون مــع   إعــداد وثيقــة 
)، ومشــروع أعــاله ٢٨٠اللجنــة ومــؤمتر الهــاي للقــانون الــدويل اخلــاص (انظــر أيضــاً الفقــرة   

جديــد ُيضــطَلع بــه بالتعــاون مــع املنظمــات الــيت يقــع مقرهــا يف رومــا، يتعلــق بعقــود اســتثمار    
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 دى نظره يف برنامج العمل، قد أوىل عنايـة خاصـة لتفـادي أيِّ   األراضي. ولوحظ أن اجمللس، ل
  تضارب أو تداخل مع أعمال املنظمات األخرى، وخصوصاً اللجنة؛

ــذكرى         (ز)   ــاالً بال ــة واحملاضــرات احتف ــؤمترات الدولي ــد سلســلة مــن امل جيــري عق
  السنوية التسعني إلنشاء اليونيدروا.

    
    مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص  -٢  

أعـــرب ممثـــل للمكتـــب الـــدائم عـــن تقـــديره الســـتمرار التعـــاون بـــني مـــؤمتر الهـــاي     -٢٨٥
واليونيدروا واألونسيترال بشأن عدد من املشـاريع املختلفـة. وذُكـر أن مـؤمتر الهـاي قـد أتـاح        
يف مناسبات خمتلفة، ضمن سياق ذلك التعاون، خرباته يف مشاريع القانون الدويل اخلـاص الـيت   

شترك لدى املنظمات الثالث، وأنه مستعد ملواصلة اإلسـهام يف مشـاريع مماثلـة    حتظى باهتمام م
أخــرى يف املســتقبل. وطُلــب أيضــاً إىل األمانــة أن تشــارك يف املشــاريع الــيت يضــطلع هبــا مــؤمتر  

  الهاي حاليا لتقدمي مسامهات قيِّمة.
  

ىل حضور املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املدعوة إ  - جيم  
    دورات األونسيترال 

اســـتذكرت اللجنـــة يف دورهتـــا احلاليـــة أهنـــا كانـــت قـــد اعتمـــدت، يف دورهتـــا الثالثـــة     - ٢٨٦
، ملخَّــص االســتنتاجات املتعلقـة بالنظــام الــداخلي لألونســيترال وطرائــق  ٢٠١٠واألربعـني، عــام  

ث عنـد االقتضـاء،   من ذلك امللخَّـص، قـرَّرت اللجنـة أن تضـع، وُتحـدِّ      ٩ويف الفقرة  )٨٩(عملها.
حضـور دورات  إىل قائمة بأمساء املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت سبق أن ُدعيـت  

اللجنة. واستذكرت اللجنة أيضاً أن األمانة دأبت، منذ تلك الـدورة، علـى إبـالغ اللجنـة سـنويا      
يف دورهتــا الثامنــة عــن املنظمــات املضــافة إىل القائمــة. واســتذكرت اللجنــة كــذلك أهنــا طلبــت    

ــة ، ٢٠١٥واألربعــني، عــام   ــدِّمإىل األمان ــد عــرض تقريرهــا الشــفوي عــن املنظمــات     ،أن تق عن
حضور دورات األونسيترال، تعليقات بشأن كيفيـة إيفـاء املنظمـات املـدعوَّة     إىل اجلديدة املدعوَّة 

  )٩٠(ري احلكومية اجلديدة.حديثاً باملعايري اليت طبقتها األمانة يف اختاذ قرارها بدعوة املنظمات غ
، أضـيفت إىل  ٢٠١٥وأحاطت اللجنة علماً بأنه، منذ دورهتـا الثامنـة واألربعـني، عـام       -٢٨٧

ــدعوَّة     ــة امل ــة:   إىل قائمــة املنظمــات غــري احلكومي حضــور دورات األونســيترال املنظمــات التالي

                                                         
 )، املرفق الثالث.A/65/17( ١٧امة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية الع  )٨٩(

 .٢٨٠)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، امللحق رقم  املرجع نفسه،  )٩٠(
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ســاطة الدوليــة يف شــبكة احملكَّمــات الدوليــة؛ املنتــدى األورويب للســجالت التجاريــة؛ غرفــة الو 
)؛ األكادمييـة الدوليـة للوسـطاء؛    GSMAفلورنسا؛ اجلمعية الدوليـة لشـبكات اهلـاتف احملمـول (    

هيئة التحكيم الدويل التابعة لغرفـة التجـارة والصـناعة يف بـيالروس. ومثـة منظمـة واحـدة، هـي         
نـة طلبـاً منـها    رابطة الكومنولث ألجهزة إصالح القوانني، أُزيلت من القائمة عندما تلقت األما

. وأحاطت اللجنة علماً باألسباب اليت دعـت األمانـة إىل اختـاذ    ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٣بذلك يف 
حضور دورات األونسيترال وأفرقتـها  إىل قرارها بدعوة تلك املنظمات غري احلكومية اإلضافية 

إىل ا العاملة. وأُبلغت اللجنـة أيضـاً بـرفض طلبـات مقدَّمـة مـن منظمـات غـري حكوميـة لـدعوهت          
  حضور دورات األونسيترال وأفرقتها العاملة وبأسباب ذلك الرفض.

، أضـيفت  ٢٠١٥وأحاطت اللجنة علمـاً أيضـاً بأنـه، منـذ دورهتـا الثامنـة واألربعـني، عـام           -٢٨٨
حضــور دورات األونســيترال وأفرقتــها العاملــة  إىل إىل قائمــة املنظمــات احلكوميــة الدوليــة املــدعوَّة  

 .٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ٢٢يبية، بناء على طلبـها املقـدَّم إىل األمانـة يف    حمكمة العدل الكار
تغيريات أخرى أدخلتـها األمانـة علـى قائمـة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة وغـري احلكوميـة           ومثة

حضور دورات األونسيترال وأفرقتها العاملة، لكن تلك التغيريات كانـت حتريريـة،   إىل املدعوَّة 
  ساً يف تعديالت ألمساء املنظمات وصيغها املختصرة.إذ متثلت أسا

ــالفقرة      -٢٨٩ ــه، عمــالً ب ــة علمــاً كــذلك بأن ــة    ٨وأحاطــت اللجن ــة العام ــراري اجلمعي مــن ق
، جــرى تــذكري مجيــع الــدول ٧٠/١١٥مــن قــرار اجلمعيــة  ٧، والفقــرة ٦٩/١١٥و ٦٨/١٠٦

ســيترال، بأحكــام النظــام واملنظمــات املــدعوَّة، عنــد توجيــه الــدعوة إليهــا حلضــور دورات األون
الداخلي لألونسيترال وطرائق عملها. وقد ُنفِّذ ذلك التذكري بتضـمني الـدعوات املوجَّهـة إليهـا     
إشارة إىل صفحة شبكية خمصصة يف موقـع األونسـيترال الشـبكي، ميكـن مـن خالهلـا االطـالع        

  لي وطرائق عملها.بسهولة على وثائق األونسيترال الرمسية الرئيسية املتعلقة بنظامها الداخ
ــة    -٢٩٠ ــت اللجن ــالورحَّب ــل واملتقرير ب ــات،  احلفصَّ ــل باملعلوم ــة    اف ــا األمان ــه إليه ــذي قدَّمت ال

أعـاله). وأقـرَّت    ٢٨٦(انظـر الفقـرة    ٢٠١٥يف دورهتا الثامنة واألربعني، عام  هااستجابة لطلب
  جلديدة.اللجنة ما اختذته األمانة من قرارات بشأن قبول املنظمات غري احلكومية ا

    
    حضور األونسيترال اإلقليمي - ثالث عشر

ُعرضــت علـــى اللجنـــة مـــذكرة مـــن األمانـــة عـــن األنشـــطة الـــيت اضـــطلع هبـــا مركـــز    -٢٩١
ــة        ــادئ ("املركــز اإلقليمــي") (الوثيق ــيا واحملــيط اهل )، A/CN.9/877األونســيترال اإلقليمــي آلس

    واستمعت اللجنة إىل تقرير شفوي من رئيس املركز اإلقليمي.
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وأقـرت اللجنـة بالتقـدم امللمـوس الـذي أحــرز بفضـل األنشـطة اإلقليميـة لألمانـة علــى            -٢٩٢
سـيما   مستوى التوعية واعتماد وتنفيـذ معـايري متسـقة وعصـرية للقـانون التجـاري الـدويل، وال       

تلــك الــيت وضــعتها األونســيترال، وأكــدت علــى األمهيــة املتناميــة للمركــز اإلقليمــي يف زيــادة     
  إلقليمية يف عمل األونسيترال.اإلسهامات ا

 :عن تأييد قوي ملختلف األنشطة اليت اضـطلعت هبـا األمانـة والـيت اسـتهدفت     أُعرِب و  -٢٩٣
(أ) تقدمي خدمات بنـاء القـدرات واملسـاعدة التقنيـة إىل دول يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ،         

دعـم مبـادرات القطـاعني     يف ذلـك املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة واملصـارف اإلمنائيـة؛ (ب)       مبا
العام واخلاص ومبادرات اجملتمـع املـدين الراميـة إىل تعزيـز التجـارة الدوليـة والتنميـة مـن خـالل          

سـيما   تعزيز اليقني يف املعامالت التجارية الدولية بنشر قواعـد التجـارة الدوليـة ومعايريهـا، وال    
ليميـة بشـأن القـانون التجـاري     تلك اليت وضعتها األونسيترال؛ (ج) بناء شراكات وحتالفات إق

الــدويل واملشــاركة فيهــا، مبــا يف ذلــك شــراكات وحتالفــات مــع ســائر صــناديق األمــم املتحــدة   
وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة املعنية؛ (د) تعزيز املعلومات واملعارف واإلحصاءات مـن خـالل   

صـــل تنظـــيم إحاطـــات وحلقـــات عمـــل وحلقـــات دراســـية وعـــرب املنشـــورات ووســـائط التوا 
االجتمــاعي وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، مبــا يف ذلــك باســتخدام اللغــات اإلقليميــة؛   

  العمل كصلة وصل بني الدول واألونسيترال بشأن أنشطة اللجنة غري التشريعية.    (ه)
ــة للمشــاركة يف أطــر األمــم املتحــدة للشــراكات        - ٢٩٤ ــة علمــا خبطــط األمان وأحاطــت اللجن

) ووضـع بـرامج إقليميـة متعـددة السـنوات وممنهجـة       ٢٠١٧اطية الشعبية يف (مجهورية الو الدميقر
ــة جمــاالت رئيســية، وهــي:     ــة؛     (أ)تركــز علــى ثالث ــوانني التجاري ــة للق ــذ إصــالحات متكامل تنفي

تقـدمي خـدمات    تقدمي املعونة لصاحل التجارة، ومتابعـة  (ج)حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛   (ب)
أقل البلـدان منـوا والبلـدان     سيما يف  حتياجات وطويلة األجل، والبناء قدرات مصممة حسب اال

الناميــة غــري الســاحلية والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، وذلــك   
عمومـا، بالتعـاون والتنسـيق الـوثيقني       هبدف كفالة االتساق بني القـوانني واالسـتقرار االقتصـادي   

  املنطقة. يف جمال إصالح القوانني التجارية يفمع املؤسسات الناشطة 
وُشجع املركز اإلقليمي على ختصيص مزيد من موارده للترويج لنصوص األونسـيترال    -٢٩٥

يف سياق األطر اإلقليمية للتكامل والتعاون االقتصادي، مبا فيهـا، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر،      
  دي آلسيا واحمليط اهلادئ.رابطة أمم جنوب شرق آسيا ورابطة التعاون االقتصا

 وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تشارك بفاعلية يف أنشطة مجع التربعـات لـتمكني املركـز     -٢٩٦
  اإلقليمي من االضطالع بأنشطته، وحثت الدول األعضاء على تقدمي تربعات هلذا املشروع.  
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ليمـي. وأُبلغـت   والحظت اللجنة أن هذه السنة هي السنة اخلامسة لتشغيل املركـز اإلق   -٢٩٧
اللجنة بأن األمانة سوف تتواصل مع أصحاب املصلحة املعنيني يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ   

خـالل تلـك الفتـرة. ومـن املتوقـع أيضـاً       والدروس املستخلصة من أجل تقييم اإلجنازات احملققة 
ر أن يســـاهم ذلـــك التقيـــيم يف حتديـــد دور املركـــز اإلقليمـــي علـــى حنـــو أدق ويف وضـــع إطـــا  

لألولويات اإلقليمية من أجل تنفيذ االستراتيجيات والربامج يف مجيع أحناء املنطقـة هبـدف تلبيـة    
  االحتياجات احملددة للمنطقة يف جمال بناء القدرات وخدمات املساعدة التقنية.  

 أيلـول/  ١٦والحظت اللجنة مع التقدير تبادل الرسائل بني األمم املتحدة والصـني يف    -٢٩٨
علـى مـذكرة تفـاهم     ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٦، وما تاله من توقيع يف ٢٠١٥سبتمرب 

بـني األمـم املتحــدة وحكومـة منطقـة هونــغ كونـغ الصـينية اإلداريــة اخلاصـة بشـأن املســامهة يف         
توفري خبري للمركز اإلقليمي علـى سـبيل اإلعـارة مـع عـدم رد التكـاليف، وتـوفري خـبري قـانوين          

. وأعربت اللجنـة عـن   نيز اإلقليمي يف جمال التعاون واملساعدة التقنيللمشاركة يف أنشطة املرك
  امتناهنا حلكومة الصني على دعمها لعمليات املركز اإلقليمي.

وأعربــت حكومــة مجهوريــة كوريــا عــن اســتعدادها لالســتمرار يف دعــم عمــل املركــز    -٢٩٩
 ألوىل الـيت اتفـق عليهـا يف   اإلقليمي، ومتديد فترة مسامهتها إىل ما بعـد فتـرة السـنوات اخلمـس ا    

 إىل عـام  ٢٠١٧وذلك لفترة إضـافية مـدهتا مخـس سـنوات تغطـي الفتـرة مـن عـام          ٢٠١١عام 
دوالر مقدمــة إىل صــندوق األونســيترال    ٤٥٠ ٠٠٠، مبســامهة ماليــة ســنوية قــدرها    ٢٠٢١

االستئماين للندوات، إضافة إىل ما سبق هلا أن قدمته من مكاتـب ومعـدات وأثـاث. ووسـعت     
مـن نطـاق عرضـها ليشـمل تـوفري خـبري قـانوين علـى أسـاس اإلعـارة مـع             أيضاًورية كوريا مجه

عدم رد التكاليف للمشاركة يف تنفيذ أنشطة التعـاون واملسـاعدة التقنيـة علـى مـدى السـنوات       
القادمــة. وأُبلغــت اللجنــة بــأن األمانــة قــد شــرعت يف إضــفاء الطــابع الرمســي علــى الترتيبــات     

يع نطاق ذلك العرض، مبا يف ذلك إدخال التعديالت الالزمـة علـى مـذكرة    الالزمة لعملية توس
بـني األمـم املتحـدة ووزارة العـدل ومدينـة       ٢٠١١تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٨التفاهم املوقعة يف 

  إنشيون يف مجهورية كوريا.
وأعربــت اللجنــة عــن امتناهنــا حلكومــة مجهوريــة كوريــا علــى عرضــها الســخي بشــأن     -٣٠٠

ق مســامهتها، ممـا يســمح مبواصـلة تشــغيل املركـز اإلقليمــي لفتـرة مــا بعـد مشــروع      توسـيع نطـا  
ذات الصــلة وإجــراءات ولوائحهــا املرحلـة التجريبيــة األوىل، مــع مراعــاة قواعــد األمــم املتحــدة  

  .يف األمم املتحدة املوافقة الداخلية ملكتب الشؤون القانونية
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اس التعاون، بوسائل منها االتفاقات الرمسيـة  وشجعت اللجنةُ األمانةَ على مواصلة التم  -٣٠١
مع أصحاب املصلحة اإلقليميني، مبا يف ذلـك املصـارف اإلمنائيـة، وذلـك هبـدف كفالـة تنسـيق        
ومتويل أنشطة وخدمات املساعدة التقنية وبناء القـدرات الراميـة إىل التـرويج العتمـاد نصـوص      

  األونسيترال يف املنطقة.
عنــه يف دورات ســابقة والــذي يفيــد بأنــه، نظــراً أُعــرِب ي الــذي واســتذكرت اللجنــة الــرأ  - ٣٠٢

ألمهيــة احلضــور اإلقليمــي يف التوعيــة بعمــل األونســيترال، وال ســيما يف التشــجيع علــى اعتمــاد          
نصوص األونسـيترال وتفسـريها تفسـريا موحـدا، ونظـراً للنجـاح الـذي حققتـه أنشـطة هـذا املركـز            

لتكـرار منـوذج هـذا املركـز يف منـاطق أخـرى. وطُلـب إىل        اإلقليمي، ينبغي بـذل مزيـد مـن اجلهـود     
مراكـز   األمانة أن تواصل مشاوراهتا حول إمكانيـة إنشـاء مراكـز إقليميـة أخـرى لألونسـيترال و/أو      

لبناء القدرات. ومع أنه ُيتوقع من موظفي األمانة تكريس بعض وقتهم يف تشـغيل املراكـز اإلقليميـة    
مــا، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تــدريب مــوظفي املشــاريع، فقــد  أو مســاعدة تلــك املراكــز علــى حنــو 

أوصت اللجنة باتبـاع هنـج متـوازن للتأكـد مـن أن الفوائـد الناجتـة عـن إنشـاء مركـز إقليمـي تفـوق             
  تكاليف مرتبطة بالوقت الذي يقضيه موظفو األمانة يف تنفيذ أنشطة ذلك املركز. دائماً أيَّ

    
  سيادة القانون على الصعيدين  دور األونسيترال يف تعزيز - رابع عشر

    الوطين والدويل
    مقدِّمة  - ألف  

اســتذكرت اللجنــة أنَّ البنــد املتعلــق بــدور األونســيترال يف تعزيــز ســيادة القــانون علــى   -٣٠٣
الصعيدين الـوطين والـدويل ال يـزال مـدرجاً يف جـدول أعماهلـا منـذ دورهتـا احلاديـة واألربعـني           

أن تضـمِّن  بـ اجلمعية العامة  اليت وجهتها إليها دعوةلتجابةً لوذلك اس )٩١(،٢٠٠٨املعقودة عام 
واســتذكرت  )٩٢(احلــايل يف تعزيــز ســيادة القــانون. هــاتقريرهــا إىل اجلمعيــة تعليقــات علــى دور

اللجنة كذلك أنَّها دأبت، منذ تلك الدورة، على تضمني تقاريرها السـنوية إىل اجلمعيـة العامـة    
دة القــانون علــى الصـعيدين الــوطين والــدويل، يف ســياقات  تعليقـات علــى دورهــا يف تعزيـز ســيا  
زاعات. وأعربــت اللجنــة عــن اقتناعهــا بــأنَّ تعزيــز ســيادة  ـمنــها إعــادة اإلعمــار بعــد انتــهاء النــ 

                                                         
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، لالطالع على قرار اللجنة بشأن إدراج هذا البند يف جدول أعماهلا، انظر   )٩١(

  .١١٣-١١١)، اجلزء الثاين، الفقرات A/62/17( ١٧، امللحق رقم والستونية الدورة الثان
 ؛١٠، الفقرة ٦٥/٣٢؛ و٩، الفقرة ٦٤/١١٦؛ و٧، الفقرة ٦٣/١٢٨؛ و٣، الفقرة ٦٢/٧٠قرارات اجلمعية العامة   )٩٢(

  .١٧، الفقرة ٦٩/١٢٣؛ و١٤، الفقرة ٦٨/١١٦؛ و١٤، الفقرة ٦٧/٩٧؛ و١٢، الفقرة ٦٦/١٠٢و



A/71/17 

88 V.16-04827 

 

املتحـدة   القانون يف العالقات التجارية ينبغي أنْ يكون جزءاً ال يتجزَّأ من جدول أعمال األمـم 
اجلمعيـة  وأيَّـدت   )٩٣(،قـانون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل     األعم فيما يتعلق بتعزيز سـيادة ال 

  )٩٤(العامة هذا الرأي.

األمانـة عـن    هتـ ، إىل تقريـر شـفوي قدَّم  التاسعة واألربعنيواستمعت اللجنة، يف دورهتا   -٣٠٤
ويـرد ملخَّـص    )٩٥(واألربعـني.  الثامنـة تنفيذ القرارات ذات الصلة اليت اتَّخذهتا اللجنة يف دورهتا 

  باء أدناه. القسميف ر ولقرارات اللجنة ذات الصلة للتقري
، بأهنـا تـرى   ٢٠١٠واستذكرت اللجنة أهنـا أفـادت يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني، عـام         -٣٠٥

أن من الضروري إجراء حوار منتظم مع الفريق التنسيقي واملرجعي املعين بسيادة القانون، مـن  
القـانون، ومواكبـة التقـدم احملـرز يف إدمـاج       خالل الوحدة املخصصة للمساعدة يف جمال سيادة

أعمال األونسيترال يف األنشطة املشتركة اليت تقوم هبا األمـم املتحـدة يف جمـال سـيادة القـانون.      
وحتقيقــاً هلــذه الغايــة، طلبــت اللجنــة إىل األمانــة أن تــنظم جلســة إحاطــة مــن جانــب الوحــدة     

مرة كل سنتني، عندما تكـون دورة اللجنـة   املخصصة للمساعدة يف جمال سيادة القانون، ُتعقد 
وبنـاًء علـى ذلـك، عقـدت جلسـتا إحاطـة يف دوريت اللجنـة اخلامسـة          )٩٦(معقودة يف نيويـورك. 

ويف الدورة احلالية، ُنظِّمت للجنـة جلسـة إحاطـة أخـرى يف      )٩٧(واألربعني والسابعة واألربعني.
جمــال ســيادة القــانون. ويــرد يف جمــال ســيادة القــانون أدارهتــا الوحــدة املخصصــة للمســاعدة يف 

 جيم أدناه ملخص لوقائع تلك اجللسة. القسم

                                                         
)، Corr.1و A/63/17، والتصويب (١٧ثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم الو  )٩٣(

؛ ٤١٩- ٤١٣)، الفقرات A/64/17( ١٧الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم ؛ واملرجع نفسه، ٣٨٦  الفقرة
؛ واملرجع نفسه، ٣٣٦- ٣١٣ات )، الفقرA/65/17( ١٧الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم واملرجع نفسه، 

الدورة السابعة ؛ واملرجع نفسه، ٣٢١- ٢٩٩)، الفقرات A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، امللحق رقم 
الدورة الثامنة والستون، امللحق ؛ واملرجع نفسه، ٢٢٧- ١٩٥)، الفقرات A/67/17( ١٧والستون، امللحق رقم 

، الدورة التاسعة والستون؛ واملرجع نفسه، ٢٩١- ٢٦٧رات ، الفق)Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧رقم 
 ١٧الدورة السبعون، امللحق رقم ؛ واملرجع نفسه، ٢٤٠- ٢١٥)، الفقرات A/69/17( ١٧  امللحق رقم

)A/70/17،( ٣٢٤-٣١٨ الفقرات.  
، ٦٦/٩٤؛ و١٤-١٢، الفقرات ٦٥/٢١؛ و١٤، الفقرة ٦٤/١١١؛ و١١، الفقرة ٦٣/١٢٠قرارات ال  )٩٤(

؛ ١٢، الفقرة ٦٩/١١٥؛ و١٢، الفقرة ٦٨/١٠٦؛ و١٨-١٦، الفقرات ٦٧/٨٩؛ و١٧-١٥ الفقرات
  .١١، الفقرة ٧٠/١١٥و

 .٣٠١و ٣٠٠الفقرتان )، A/70/17( ١٧، امللحق رقم السبعونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )٩٥(

  .٣٣٥لفقرة )، اA/65/17( ١٧، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه  )٩٦(
  ؛٢١٠-١٩٩)، الفقرات A/67/17( ١٧، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه  )٩٧(

  .٢٣٣-٢٢٩)، الفقرات A/69/17( ١٧، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم واملرجع نفسه
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بشــأن ســيادة القــانون علـــى     ٧٠/١١٨وأحاطــت اللجنــة علمــاً بقــرار اجلمعيـــة العامــة        - ٣٠٦
منـه، اللجنـة إىل مواصـلة تضـمني      ٢٠، الذي دعـت اجلمعيـة، يف الفقـرة    والدويلالصعيدين الوطين 

قـاٍت بشـأن دورهـا احلـايل يف تعزيـز سـيادة القـانون. وقـررت اللجنـة أن          تقاريرها املقدمة إليهـا تعلي 
تركــز يف تعليقاهتــا املقدمــة إىل اجلمعيــة العامــة علــى ممارســات الــدول يف تنفيــذ املعاهــدات املتعــددة  
األطراف املنبثقة من عمل األونسيترال وعلى التدابري العملية الرامية إىل تيسري االحتكـام إىل العدالـة   

 ٢٣اق القانون التجاري، وخصوصاً للمنشآت الصغرى والصـغرية واملتوسـطة، وفقـاً للفقـرة     يف سي
من ذلك القرار. وقد صيغت تلك التعليقات إثر حلقة نقاش ُنظِّمت بشـأن هـذا املوضـوع وشـارك     

  وترد التعليقات وملخص حلقلة النقاش يف القسم دال أدناه. فيها خرباء مدعوون.
    

    ت ذات الصلة اليت اختذهتا اللجنة يف دورهتا الثامنة واألربعنيتنفيذ القرارا  - باء  
ــدول األعضــاء يف        -٣٠٧ ــة واألربعــني إىل ال ــا الثامن ــا طلبــت يف دورهت ــة أهن اســتذكرت اللجن

األونســيترال وإىل مكتــب دورهتــا احلاليــة وأمانتــها اختــاذ التــدابري املناســبة لضــمان احلفــاظ علــى 
ــة اخلاصــة باأل   ــن     التطــورات اإلجيابي ــة م ــا إن أمكــن، يف املراحــل التالي ــل وتعزيزه ونســيترال، ب

ولــدى اعتمــاد هــذه اخلطــة وتنفيــذها،   ٢٠١٥املفاوضــات املتعلقــة خبطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  
ويف املؤشـرات الـيت    ٢٠١٥سيما يف الوثيقتني اخلتاميتني ملؤمتر أديس أبابا ومؤمتر قمة عـام   وال

  )٩٨(وغاياهتا. سُتشفَع بأهداف التنمية املستدامة

من الوثيقـة اخلتاميـة للمـؤمتر     ٨٩والحظت اللجنة بارتياح أن الدول أعربت، يف الفقرة   - ٣٠٨
 ٢٠١٥متوز/يوليـه   ١٦إىل  ١٣الدويل الثالـث لتمويـل التنميـة، الـذي ُعقـد يف أديـس أبابـا، مـن         

يئـة القانونيـة   عن تأييـدها ملـا تضـطلع بـه األونسـيترال، باعتبارهـا اهل       )٩٩((خطة عمل أديس أبابا)،
األساسية يف منظومة األمـم املتحـدة يف ميـدان القـانون التجـاري الـدويل، مـن جهـود ومبـادرات          
هتدف إىل زيادة التنسيق والتعاون بشأن األنشطة القانونية للمنظمات الدوليـة واإلقليميـة العاملـة    

ين الـوطين والـدويل يف   علـى الصـعيد   يف ميدان القانون التجاري الدويل وإىل تعزيز سيادة القانون
يتجـزأ مـن خطـة     . وأحاطت اللجنـة علمـاً بـأن خطـة عمـل أديـس أبابـا هـي جـزء ال         هذا امليدان

  )١٠٠(.٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥، اليت اعتمدهتا الدول يف ٢٠٣٠  التنمية املستدامة لعام
يـة  وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بأن هلـا صـلة بعـدد مـن الغايـات الـواردة يف خطـة التنم         -٣٠٩

، وأعربــت عــن تقــديرها لتضــمني موقــع األونســيترال الشــبكي صــفحة  ٢٠٣٠املســتدامة لعــام 
                                                         

  .٣٠٠ ةالفقر ،)A/70/17( ١٧الدورة السبعون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٩٨(
  .٦٩/٣١٣اجلمعية العامة قرار   )٩٩(
  .٤٠، الفقرة ٧٠/١قرار اجلمعية العامة  )١٠٠(
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شبكية جديدة تعطي فكرة عامة عـن دور األونسـيترال يف تلـك اخلطـة، مبـا فيهـا اجلـزء املتعلـق         
  .أعاله) ٢٥٤(انظر الفقرة  بتعزيز سيادة القانون

عمل املشتركة بني الوكـاالت واملعنيـة   وأيدت اللجنة مشاركة أمانتها يف أعمال فرقة ال  -٣١٠
بتمويل التنمية، اليت شكَّلها األمني العام من أجل: (أ) اسـتعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ خطـة      
عمل أديس أبابا؛ و(ب) إسداء املشورة لعملية املتابعة احلكومية الدولية هبـذا الشـأن. ورحبـت    

ــه ٢٠١٦لعــام  قــة العمــل االفتتــاحي املتعلــق باألونســيترال يف تقريــر فر  القســماللجنــة ب ، مبــا في
  من خطة عمل أديس أبابا. ٨٩اإلطار املقترح لرصد التقدم يف تنفيذ الفقرة 

وأخرياً، أُبلغت اللجنة عن اجلهود اليت بذلتها أمانتـها مـن أجـل جتسـيد الشـواغل املتعلقـة         - ٣١١
إعداده فريق اخلرباء املشـترك بـني   بالقانون التجاري الدويل يف إطار املؤشرات العاملية الذي يقوم ب

الوكاالت املعين مبؤشرات أهـداف التنميـة املسـتدامة. ودعـت اللجنـة الـدول األعضـاء يف الفريـق         
  إىل التأكد من عدم إغفال إطار املؤشرات العاملية جماالت عمل األونسيترال.

شــاف أوجــه وعــاودت اللجنــة تأكيــد الــدعوة املوجَّهــة إىل أمانتــها بــأن تواصــل استك    -٣١٢
التضافر وتوسيع نطاق التواصل ليشـمل وفـود الـدول لـدى خمتلـف هيئـات األمـم املتحـدة مـن          

 )١٠١(أجــل زيــادة تعريفهــا بعمــل األونســيترال وأمهيتــه جملــاالت عمــل األمــم املتحــدة األخــرى.  
بدي تأييد للتواصل مع خمتلف هيئات منظومة األمـم املتحـدة العاملـة علـى الصـعيد القطـري       وأُ

ديها تكليـف بتقـدمي املسـاعدة يف إصـالح القـوانني احملليـة، سـواء يف سـياق تعزيـز سـيادة           اليت لـ 
القــانون أم تعزيــز التنميــة أم ســياق آخــر، لكــي تــدمج يف أعماهلــا علــى النحــو املناســب تعزيــز   

  سيادة القانون يف العالقات التجارية بصفة عامة ومعايري األونسيترال بصفة خاصة.
    

    ة املتعلقة بسيادة القانونملخص اإلحاط  - جيم  
أطلــع مــدير الوحــدة املخصصــة للمســاعدة يف جمــال ســيادة القــانون، التابعــة للمكتــب    -٣١٣

التنفيذي لألمني العام، اللجنة على التطورات املتعلقة خبطة األمم املتحدة بشأن سـيادة القـانون   
  ,٢٠١٤يترال يف عام اليت حدثت منذ تقدمي اإلحاطة املتعلقة بسيادة القانون إىل األونس

مـن خطـة    ٣-١٦اللجنة إىل إدماج جوانب متعلقة بسيادة القانون يف الغاية  وأشارت  -٣١٤
ــام    ــة املســتدامة لع ــة     ٢٠٣٠التنمي ، وإىل العمــل اجلــاري بشــأن املؤشــرات اخلاصــة بتلــك الغاي

اجلهـود   لسيادة القانون من أثر شامل يف حتقيق أهداف التنمية املسـتدامة. وأشـارت إىل أن   وما
اليت بذلتها الوحدة املخصصة للمساعدة يف جمال سيادة القانون من أجل توسـيع نطـاق املؤشـر    

                                                         
  .٢٨٤ لفقرةا )،A/69/17( ١٧، امللحق رقم التاسعة والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )١٠١(
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ليشــمل مســائل العدالــة املدنيــة مل ُتكلَّــل بالنجــاح وأن املؤشــر    ٣-١٦العــاملي اخلــاص بالغايــة  
وأكثـر   ز، يف الغالب، على مسـائل القـانون اجلنـائي. وذُكـر أن التوصُّـل إىل متابعـة أمشـل       سريكِّ

للتقــدم احملــرز يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ســوف يتطلــب تــدعيما باملعطيــات الســياقية 
استحداث مؤشرات إضافية علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـوطين. إذ إن العمليـات املضـطلع هبـا        
علــى الصــعيد الــوطين ســتقوم بالــدور الرئيســي، مــع قيــام عمليــات املتابعــة واالســتعراض علــى   

  العاملي بدور مكمِّل ومساند هلا.الصعيد 
والحظت اللجنة أن هناك كيانات خمتلفـة تابعـة لألمـم املتحـدة تنفِّـذ مبـادرات لتعزيـز          -٣١٥

القدرات الوطنية يف جمال مجع وحتليل البيانات الالزمـة لرصـد التقـدم يف تنفيـذ أهـداف التنميـة       
  منهما:واسُترعي انتباه اللجنة بصفة خاصة إىل اثنني  .املستدامة
، ١٦التحالف العاملي، الـذي يهـدف إىل تعزيـز اإلبـالغ الفعـال بشـأن الغايـة          (أ)  

ــامج        ــدول األعضــاء واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص ويتــوىل برن والــذي يضــم ممــثلني عــن ال
املتحدة تسـهيل عملـه، إذ سـيقوم بالتنسـيق والتواصـل مـع سـائر كيانـات األمـم املتحـدة            األمم

  قتضاء؛ووكاالهتا حسب اال
مبادرة جمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة، الراميـة إىل دعـم أفرقـة األمـم املتحـدة          (ب)  

ــة        ــدة مــن خــالل إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائي ــذ اخلطــة اجلدي ــة يف جمــال تنفي القطري
ة (اختصاراً: "إطار املساعدة اإلمنائيـة") اخلـاص بكـل منـها. وُتـدعى هـذه املبـادرة بــ"استراتيجي        

يف خطـط   ٢٠٣٠التعمـيم إىل إدمـاج خطـة    حيث يشـري  التعميم والتسريع ودعم السياسات": 
التنمية الوطنية واحمللية، وكذلك يف خمصصات امليزانية، وما يتبع ذلك من صوغ أُطر املسـاعدة  

التســريع إىل توجيــه املــوارد وفقــاً جملــاالت يشــري اإلمنائيــة الالزمــة لــدعم تنفيــذ تلــك اخلطــط؛ و 
دعـم السياسـات إىل تزويـد األمـم املتحـدة اجلهـات       يشري وية املستبانة يف عملية التعميم؛ واألول

الفاعلة الوطنية، يف الوقـت املناسـب، مبسـاعدة يف شـكل مهـارات وخـربات فنيـة. وتـوفِّر هـذه          
ــا مشــتركاً    ــة   الخنــراط االســتراتيجية مــورداً مرجعي ــة األمــم املتحــدة القطري يف العمــل مــع  أفرق

ــا ــام خــاص لعناصــر       ت والشــركاء بشــأن  احلكوم ــالء اهتم ــع إي ــة املســتدامة، م ــداف التنمي أه
  الشراكات والبيانات واملساءلة، اليت تشمل خمتلف القطاعات.

وأُبلغــت اللجنــة بــأن تقــارير األمــني العــام عــن أنشــطة األمــم املتحــدة يف جمــال ســيادة     -٣١٦
ة بسـيادة القـانون الـيت تضـطلع هبـا خمتلـف       القانون ُتواِصل تقدمي أمثلة إيضاحية لألنشطة املتعلقـ 

كيانات األمم املتحدة اليت هـي أعضـاء يف الفريـق التنسـيقي واملرجعـي املعـين بسـيادة القـانون،         
  فيها األونسيترال يف ميدان القانون التجاري الدويل.  مبا
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ــدير الوحــدة املخصصــة للمســاعدة يف جمــال ســيادة        -٣١٧ ــديرها مل ــة عــن تق وأعربــت اللجن
ــذ معــايري القــانون     القــا ــأن تنفي ــد اقتناعهــا ب اخلــاص  نون ملــا قدمــه مــن إحاطــة، وعــاودت تأكي

يف التجــارة الدوليــة ميثــل ضــرورة أساســية لــدفع خطــى احلوكمــة   العصــرية واســتخدامها فعليــا
الرشــيدة واســتدامة التنميــة االقتصــادية والقضــاء علــى الفقــر واجلــوع. ومــن مث، ينبغــي إدمــاج   

ون يف العالقــات التجاريــة يف صــميم جــدول أعمــال األمــم املتحــدة األعــم   تعزيــز ســيادة القــان 
اهلــادف إىل تعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل. وشــجعت اللجنــة األمــني  

تتطلـع   إىل أهنـا  اللجنـة  وأشـارت العام على استنباط آليات عملية فعالة لتحقيق ذلك اإلدمـاج.  
رز يف هذا الشـأن يف اإلحاطـة القادمـة عـن سـيادة القـانون الـيت        م احمللالستماع إىل عرض للتقدُّ

  .٢٠١٨احلادية واخلمسني، عام  هتاستقدَّم يف دور
    

    تعليقات األونسيترال املقدَّمة إىل اجلمعية العامة  - دال  
موجز حلقة النقاش املتعلقة مبمارسات الدول يف تنفيذ املعاهدات املتعددة األطراف   - ١  

    عمل األونسيترالاملنبثقة من 
مـن املناسـب مناقشـته يف الوقـت الـراهن      يتسم باألمهيـة و املوضوع أنَّ اعترب املتكلمون   -٣١٨
 ،ط الضوء على أمهية دور األونسـيترال لِّتطلب املزيد من التعمق يف التحليل واملتابعة. وُسيوأنه 

سيما مـن خـالل التوفيـق     اليف تعزيز سيادة القانون يف العالقات التجارية، و ،مراء فيه الذي ال
  ج البلدان املتفاوتة يف مراتب التنمية وبني النظم القانونية املختلفة.ُهبني آراء وُن

وأشار املتكلمون إىل خمتلف العوامل املؤثرة على تنفيذ الدول للمعاهـدات املنبثقـة مـن      -٣١٩
ت عـن املعاهـدات   عمل األونسيترال، مع تسليط الضوء على السـمات الـيت متيـز تلـك املعاهـدا     

خاصة على أمهيـة مسـتوى   صفة الدولية املربمة يف جماالت أخرى من القانون. وجرى التأكيد ب
الدعم املقدم من اجلهـات الفاعلـة غـري احلكوميـة احملليـة (دوائـر الصـناعة وجمموعـات أصـحاب          
ــادية       ــروف االقتصـ ــري الظـ ــدويل وتغـ ــهد الـ ــوء املشـ ــه يف ضـ ــدى كثافتـ ــرى) ومـ ــاحل األخـ املصـ

إىل أن من بني العوامـل الـيت ينبغـي أن تؤخـذ      أيضاًكنولوجية واملمارسات التجارية. وأُشري والت
بعني االعتبار احلاجة إىل إجياد مشهد سياسي حملي دينامي ميكن أن يؤدي إىل تغـري السياسـات   
واألولويـــات وضـــرورة التبـــاري يف التعامـــل مـــع املعاهـــدات املربمـــة يف إطـــار فـــروع القـــانون 

كما يلزم أن تؤخذ يف االعتبار يف بعض البلـدان احلاجـة إىل التوفيـق بـني اآلراء علـى      األخرى. 
  املستوى االحتادي وعلى مستوى الواليات.

ــذها ألن         -٣٢٠ ــى املعاهــدات وتنفي ــى التصــديق عل ــا عل ــدرة حملي ــوافر الق ــة ت وأُشــري إىل أمهي
معارف متخصصة لفهمهـا.   معاهدات القانون التجاري الدويل غالبا ما تكون معقدةً وتتطلب
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وقيل إن وضـع مـذكرات تفسـريية للمعاهـدات ومشـاركة الـدول بصـورة مناسـبة يف عمليـات          
صنع املعاهدات وتزويدها باملساعدات التقنية الالزمة لتنفيذ املعاهدات كلها عوامـل مفيـدة يف   

  بناء هذه القدرات.
أن تلتـزم بالتصـديق عليهـا.     إىل أن بعـض الـدول توقـع املعاهـدات دون     أُشـري ومع ذلـك،    - ٣٢١

ولتعزيز مسـتوى االلتـزام لـدى الـدول بالسـعي إىل التصـديق علـى املعاهـدات، اقُتـرح زيـادة عـدد            
الــدوائر احلكوميــة املعنيــة يف هــذا الشــأن مبــا يتجــاوز وزارات اخلارجيــة والعــدل ليشــمل وزارات   

أجـل حتقيـق املواءمـة    مـن  ية املبذولة على أمهية اجلهود اإلقليم أيضاًاملالية والتجارة. وجرى التأكيد 
بـــني القـــوانني التجاريـــة وتوحيـــدها يف منطقـــة معينـــة، مثـــل اجلهـــود املبذولـــة يف رابطـــة التعـــاون 

وصـي بإنشـاء منتـدى مكـرس هلـذا الغـرض علـى الصـعيدين         االقتصادي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ. وأُ   
ملتعلقــة بتنفيــذ اتفاقيــات القــانون الــدويل واإلقليمــي ميكــن فيــه للــدول أن جتتمــع لتبــادل اخلــربات ا 

احملافـل مـن أجـل حتديـد العقبـات الـيت تعتـرض سـبيل         هـذه  التجاري ومناقشتها. وميكن اسـتخدام  
احللـول الالزمـة للتغلـب عليهـا، مبـا يشـمل إمكانيـة        اسـتبانة  التصديق على املعاهـدات وتنفيـذها، و  

يـات ميكـن أن تكـون مفيـدة،     إدخال تعـديالت علـى تصـاميم املعاهـدات ومضـموهنا. وهـذه العمل      
  بشأن املعاهدات احملتمل إبرامها يف املستقبل. أيضاًفحسب، بل  سابقااملعاهدات املربمة  بشأن ال

وأكَّد متكلمون على أمهية التوصُّل إىل تفسـري وتطبيـق موحَّـدين للمعاهـدات مـن أجـل         -٣٢٢
(انظـر الفصـل العاشـر     هـذا الصـدد  تنفيذها تنفيذاً فعاالً. وأقروا بدور نظام "كـالوت" والنبـذ يف   

إىل أن الــدول ملزمــة دوليــا، مبوجــب معاهــدات القــانون التجــاري الــدويل، بــأن   أُشــري. وأعــاله)
تراعي على النحو الواجب يف تفسري املعاهدات طابعهـا الـدويل وضـرورة تعزيـز تطبيقهـا بشـكل       

فسَّـر تلـك املعاهـدات تفسـريا     أن ُتذلـك  يستلزم و .موحد ومراعاة حسن النية يف التجارة الدولية
مستقال عن القوانني واملفاهيم احمللية ال يف ضوئها، ما مل يكن تفسـريها علـى هـذا النحـو مقبـوال      

  أو إلزاميا مبوجب املعاهدة نفسها.
قــانون  ولـوحظ أن اللجــوء غــري املـربر إىل املفــاهيم احملليــة أو مفـاهيم مســتمدة مــن أيِّ     -٣٢٣
إطـار معاهـدات القـانون التجـاري الـدويل       يف التفسريية اليت قد تنشأآخر حلل املشاكل  مفضَّل

قــد يفســد الغــرض الفعلــي املتــوخى مــن هــذه الصــكوك، وهــو إجيــاد قــانون موحــد يهــدف إىل 
حتقيق اليقني القانوين وإزالة احلواجز القانونية يف التجارة الدولية. كمـا أن هـذه املفـاهيم ميكـن     

التفسري وتقوض مقبولية معاهدات القـانون التجـاري الـدويل     أن تؤدي إىل تطاحن يف اجتاهات
معاهـدة حلرمـان    على الصعيد العاملي (مما يدفع األطراف إىل أن ختتـار االمتنـاع عـن تطبيـق أيِّ    

ــي لتلــك          ــى تفســريه احملل ــيت يكتســبها مــن االعتمــاد عل ــزة التنافســية ال الطــرف اآلخــر مــن املي
ن املعاهدة متثل قانونا حمايدا ميكن لألطـراف اللجـوء   املعاهدة). ومن مث، سوف تتقوض فكرة أ
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ــدة.         ــداخلي ألي طــرف مــن األطــراف املتعاق ــانون ال ــق الق ــدما ترغــب يف جتنــب تطبي ــه عن إلي
والنتيجة احلتمية لذلك إضعاف القدرة على التنبؤ بالقوانني والتعويل عليها، وهـي القـدرة الـيت    

  تكاليف املعامالت. توضع املعاهدات من أجل تعزيزها، وكذلك زيادة
وممــا قــد يســاعد علــى التغلــب علــى اآلثــار املــدمرة لالجتاهــات ذات املنــاحي الداخليــة    -٣٢٤

واخلارجية يف تفسري صـكوك القـانون التجـاري الـدويل تغـيري االفتراضـات واملفـاهيم األساسـية         
 القـانون  اليت تربر هذه االجتاهات. وُرئي أن من الضروري لتحقيق تلـك الغايـة تـدريس معـايري    

التجاري الدويل يف كليات القانون، باعتبارهـا شـرحية مسـتقلة متميـزة مـن القواعـد الـيت ميكـن         
  نة.أن تنطبق على معامالت جتارية معيَّ

وأخرياً، أكـدت املناقشـة أمهيـة التنسـيق والتعـاون بـني اهليئـات املعنيـة بوضـع القواعـد يف             - ٣٢٥
ادي القواعـد والتفسـريات املتضـاربة، واالسـتفادة مـن      تفـ من أجل جمال القانون التجاري الدويل، 

املزايا النسبية للجهات املعنية باستخدام اخلربات الفنية املتوافرة لدى كل منها مبزيد مـن الكفـاءة.   
ولوحظ أن جمموعـة دائـرة الكيانـات املعنيـة بصـوغ القواعـد يف جمـال التجـارة الدوليـة قـد زادت           

  ائية املتعددة األطراف ومؤسسات مالية دولية أخرى.وباتت تشمل اآلن املصارف اإلمن
مت اقتراحــات مــن أجــل التنســيق والتعــاون بــني الكيانــات ذات الصــلة لتحســني  دِّوقُــ  -٣٢٦

هياكلهما وتوطيد طابعهما املؤسسي. وطريقة العمل احلالية تعتمـد إىل حـد كـبري علـى حسـن      
ي لضـمان التقسـيم الواضـح للعمـل     النوايا لـدى أمانـات اجلهـات املعنيـة، وهـذا وحـده ال يكفـ       

أمثلـة علـى ضـروب مـن التعـاون النـاجح يف       وقُـدِّمت  ووضع خطط اسـتراتيجية طويلـة األمـد.    
(انظـر   اليونيدروا يف جمال قانون العقود الدوليـة مؤمتر الهاي واآلونة األخرية بني األونسيترال و

ثـل مـن التعـاون يف    . وقيـل إن مـن الضـروري حتقيـق مسـتوى مما     أعـاله)  ٢٨٢-٢٧٨الفقرات 
جمــاالت أخــرى. ويبــدو أن هنــاك حاجــة ملحــة هلــذا التعــاون علــى وجــه اخلصــوص يف جمــال     

  املصاحل الضمانية/املعامالت املضمونة، الذي تعاجله ست منظمات على األقل.
اقتراحات من أجل رصد االتفاقيـات املنبثقـة مـن عمـل األونسـيترال، اسـتناداً       وقُدِّمت   -٣٢٧

إىل أن السـمات املميـزة لصـكوك     أُشـري ودة بالفعل يف إطار معاهـدات أخـرى. و  إىل أمثلة موج
القانون التجاري الدويل (مثل األحكام املتعلقة باستقاللية الطرفني) تتطلب ضـروبا مـن العنايـة    
اخلاصة، مثل تقدمي تقارير عـن مـدى اسـتخدام نصوصـها لـدى األطـراف مـن القطـاع اخلـاص          

األخرى، باإلضافة إىل التقارير املقدمة من الدول عـن حالـة التصـديق    واحملاكم واجلهات املعنية 
  على تلك املعاهدات ومدى التقدم احملرز يف تنفيذ التزاماهتا الدولية مبوجبها.
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إىل أن مــن العوامـل األخــرى املــؤثرة علــى   أُشــريوخـالل املناقشــات الــيت أعقبـت ذلــك،     - ٣٢٨
دِّمت أمثلة عن املعاهـدات الـيت أخفقـت يف حتقيـق     التصديق على املعاهدات مستوى تعقيدها، فقُ

الغــرض منــها لفــرط طموحاهتــا، علــى الــرغم مــن اجلهــود الالحقــة الــيت بذلتــها الــدول لتصــحيح  
علــى أال تقتصــر اجلهــود   ،نطاقهــا وهيكلــها ومضــموهنا. وُرئــي أن حتســني التنســيق عامــل مهــم   

ات، إذ ال ينبغـي التـهوين مـن أمهيـة دور     املبذولة يف هذا الشأن على التعـاون املشـترك بـني األمانـ    
  هو دور ال غىن عنه.فالدول األعضاء اليت لديها كيانات متعددة معنية بصوغ القواعد، 

عــن التأييــد للفكــرة القائلــة بــأن جــودة النصــوص تتوقــف علــى نوعيــة الوفــود.  أُعــرِب و  -٣٢٩
  وفودها. يفية اليت تشكل هباأنه استذكر أنه ليس للمنظمات الدولية أن متلي على الدول الك بيد

وأثري تساؤل عما إذا كانت السوابق القضائية املشار إليهـا يف نظـام "كـالوت" يقصـد       -٣٣٠
هبا أن تعامل معاملـة السـوابق امللزمـة. وردا علـى ذلـك، أكـد املتكلمـون باإلمجـاع أن القضـايا          

سوابق املقـررة مبوجـب القـانون    الواردة يف نظام "كالوت" والنبذ ال ميكن أبداً أن جتبَّ قيمة ال
الــداخلي املنطبــق. غــري أهنــا متثــل مصــدراً هامــا للمعلومــات للمحــاكم وهيئــات التحكــيم،           

سيما أهنا ميكن أن تشري إىل االجتاهات السائدة، وهلذا السـبب، قـد تعتـرب مقنعـة يف تفسـري       وال
  معايري القانون التجاري الدويل املنبثقة من عمل األونسيترال.

وكان هناك تأييد عام لتنظيم حلقات نقاش حول سيادة القـانون يف الـدورات املقبلـة.      -٣٣١
وطلــب مــن األمانــة أن تكفــل، يف تشــكيل حلقــات النقــاش الــيت ســتتناول يف املســتقبل ســيادة   

  القانون، التمثيل املتوازن لنظامي القانون األنغلوسكسوين والقانون املدين.
    

لقة بالتدابري العملية لتيسري االحتكام إىل العدالة يف سياق موجز حلقة النقاش املتع  - ٢  
    القانون التجاري، وال سيما تيسريه للمنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة

وال سـيما أحكامـه ذات    )١٠٢(اسُتذكر يف سياق موضوع النقاش إعـالن سـيادة القـانون،     - ٣٣٢
ــه مــن أعمــال ترمــي إىل  ملــا تضــوأُثــين علــى األونســيترال   )١٠٣(الصــلة باألونســيترال.  ةإزالــطلع ب

لعقبات القانونية أمام التجـارة الدوليـة مـن خـالل مواءمـة القـانون التجـاري الـدويل مـع احلـرص           ا
على تعزيز مبدأ استقاللية األطراف، دون املساس بالنظم احملليـة والقـيم السياسـية     نفسهالوقت   يف
أن املثـال   أيضـاً  خمتلف اجملموعـات. وذكـر   االجتماعية السائدة يف الدول، والتوفيق بني مصاحل  أو

ــات باالتصــال احلاســويب املباشــر)         ــين بتســوية املنازع ــث (املع ــل الثال ــق العام  األخــري بشــأن الفري
  بيَّن مدى التزام أساليب عمل األونسيترال بسيادة القانون. الفصل اخلامس أعاله)  (انظر

                                                         
  .٦٧/١قرار اجلمعية العامة  )١٠٢(
  .٨املرجع نفسه، الفقرة  )١٠٣(
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ســــويب املباشــــر يف بيئــــة التجــــارة وأُملــــح إىل دور تســــوية املنازعــــات باالتصــــال احلا  -٣٣٣
ــات         ــة بشــأن تســوية املنازع ــيترال التقني ــارة إىل مالحظــات األونس ــك باإلش ــة، وذل اإللكتروني

. أعـاله)  ٢١٧(انظـر الفقـرة    باالتصال احلاسويب املباشر اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا احلاليـة  
رئي أهنا متثـل مرجعـا هامـا لكـلٍّ مـن       ومع أن تلك املالحظات التقنية ال ُتعد نصا معياريا، فقد

مقدمي خدمات التسوية احلاسـوبية ومسـتخدميها الـذين يعملـون حاليـا وفقـاً لقواعـد متباينـة.         
ومبا أن تلـك املالحظـات التقنيـة متثـل أول وثيقـة دوليـة تتنـاول هـذا املوضـوع، فقـد كـان مـن             

مواءمــة املمارســات يف جمــال  املتوقــع أن يســتخدمها املمارســون علــى نطــاق واســع فتــؤدي إىل 
  تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر.

حاليا من أجل تيسـري االحتكـام إىل    الدولوأشار متكلمون إىل املمارسات اليت تتبعها   -٣٣٤
مساعدة من منظمات حكومية دولية ومنظمـات غـري   باالستفادة يف حاالت كثرية من العدالة، 

قبيل احملاكم املتنقلة والعدالة اإللكترونية وآليات العدالة غـري الرمسيـة.   حكومية تعىن مبسائل من 
وأويل اهتمـــام خـــاص للوســـائل احلاليـــة واملســـتجدة املســـتخدمة يف تيســـري احتكـــام املنشـــآت  
الصغرى والصغرية واملتوسطة إىل العدالة، ألن تلك املنشآت غالباً ما تتحمل اجلزء األكـرب مـن   

الة يف سياق القـانون التجـاري. وسـيقت أمثلـة علـى مـا تواجهـه تلـك         تبعات اختالل نظم العد
، منها ارتفاع تكـاليف املعـامالت،   من صعوبات معيَّنة املنشآت يف سعيها لالحتكام إىل العدالة

واملشاكل املتعلقة باحلصول على مساعدة قانونية معقولة التكلفة من جهات مؤهلـة، واخـتالل   
ات يف املنازعات اليت تضع تلـك املنشـآت يف مواجهـة منشـآت     توازن القوى وتفاوت اإلمكاني

  اقتصادية أكرب حجماً وموظفي دول، والفساد.
ــز القــدرات         -٣٣٥ ــإن مــن الضــروري تعزي ــة، ف ــانون التنمي ــة لق ــل املنظمــة الدولي ــا ملمث ووفق

ــيت تكــون املنشــآت        ــة، وال ســيما املنازعــات ال القضــائية علــى التعامــل مــع املنازعــات التجاري
غرى والصغرية واملتوسطة طرفاً فيها، وزيادة التدريب القضائي بصـفة عامـة، وال سـيما يف    الص

أقل البلـدان منـوا، ومسـاعدة املنشـآت الصـغرى والصـغرية واملتوسـطة يف صـوغ العقـود وإدارة          
  املنازعات. وسيقت أمثلة على تلك األنشطة يف عدد من البلدان اليت تعمل فيها تلك املنظمة.  

ر أيضاً بوجود أنواع خمتلفة من املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسـطة (ختتلـف يف   ِقأُو  -٣٣٦
اختالف املشاكل الـيت تواجههـا. فقـد تواجـه املنشـآت الصـغرى والصـغرية        باحلجم واهليكل) و

واملتوسطة، تبعا للبيئة القانونية واالجتماعية واالقتصادية اليت تعمـل فيهـا، جمموعـة متنوعـة مـن      
  ت والصعوبات، وهي، من مث، قد حتتاج إىل أدوات خمتلفة للتعامل معها.املنازعا
ــة         -٣٣٧ ــات املتعلق ــول موحــدة لتســوية املنازع ــة إىل إجيــاد حل ــكِّك يف احملــاوالت الرامي وُش

إىل أن العديـــد مـــن آليـــات تســـوية  أيضـــاًشـــري باملنشـــآت الصـــغرى والصـــغرية واملتوســـطة. وأُ
لكـل واحـدة منـها مـن مزايـا وعيـوب، ُيستصـوب اســتعماهلا         املنازعـات املتاحـة حاليـا، مـع مـا     
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عمومــاً، حســب الظــروف اخلاصــة بكــل منازعــة وأطرافهــا. ومــن مث فلــيس هنــاك آليــة واحــدة  
تناسب مجيع املنازعات ومجيع املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسـطة. وينبغـي لطريقـة تسـوية     

ملنازعة، وليس العكـس. غـري أن األطـراف    املنازعة أن تناسب املنازعة حبد ذاهتا وأطراف تلك ا
نفسها، وال سـيما املنشـآت الصـغرى والصـغرية واملتوسـطة، قلمـا تكـون يف وضـع ميكِّنـها مـن           
تقيــيم منازعاهتــا واختيــار أنســب آليــة تســوية هلــا علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة. وغالبــاً     

ومـن ذلـك   اعلـة خمتلفـة (  نـة بفعـل عوامـل وجهـات ف    ُيدفع املتنازعون حنو طريقـة تسـوية معيَّ   ما
  املستشار القانوين وموظفو احملكمة والكيانات املعنية باملساعدة اإلمنائية).مثال 
ــيم مبكــر للقضــية         -٣٣٨ ــد أمنــاط املنازعــات أو أداة تقي ــدة لتحدي ــة حماي ــي أن وضــع آلي ورئ
حيـل تلـك املشـكلة. والغـرض مـن وضـع تلـك األداة القائمـة علـى خوارزميـة هـو مسـاعدة              قد
آت القطاع اخلاص األطراف يف منازعة جتارية على اختيار طريقة التسـوية األنسـب لتلـك    منش

املنازعة، مع مراعاة الوقت والتكاليف واملكان واللغة والقانون املنطبـق واالعتبـارات األخـرى.    
ــات،       ويتطلــب اســتحداث تلــك األداة إجــراء أحبــاث مستفيضــة متعــددة التخصصــات والثقاف

ليل للتأثريات االجتماعية واالقتصـادية والسـياقات االجتماعيـة والثقافيـة.     يتطلب إجراء حت كما
ودعيــت األونســيترال واملنظمــات املهنيــة واجلامعــات إىل النظــر يف مــدى استصــواب وجــدوى  
ــة،       تنفيــذ ذلــك املشــروع الــذي قــد يســفر عــن حتسُّــن ملمــوس يف تيســري االحتكــام إىل العدال

  والصغرية واملتوسطة.سيما تيسريه للمنشآت الصغرى   وال
   

    تعليقات اللجنة  - ٣  
ــات،          -٣٣٩ ــدموه مــن بيان ــا ق ــى م ــة النقــاش عل ــديرها ألعضــاء حلق ــة عــن تق أعربــت اللجن

 (انظـر  ٢٠١٧ورحبت بتواصل النقاشات بشأن املسائل املستجدة الـيت أثاروهـا يف مـؤمتر عـام     
  ).أدناه الفصل السادس عشر

، يف ٢٠١٤رت يف دورهتا السـابعة واألربعـني، عـام    واستذكرت اللجنة أهنا كانت قد نظ  -٣٤٠
كمـا نظـرت يف دورهتـا     )١٠٤(دورها يف تعزيز سيادة القانون من خالل تيسري االحتكام إىل العدالة،

، يف دور عمليــات املعاهــدات املتعــددة األطــراف يف تعزيــز ســيادة  ٢٠١٥الثامنــة واألربعــني، عــام 
ىل أن املســائل الــيت أثــريت خــالل تلــك الســنوات  وأشــارت اللجنــة إ )١٠٥(القــانون والنــهوض هبــا.

والتعليقات اليت قدمتها إىل اجلمعية العامـة بشـأهنا كانـت ذات أمهيـة بالنسـبة إىل املواضـيع الفرعيـة        
  اليت نوقشت خالل حلقة النقاش املعنية بسيادة القانون يف الدورة احلالية.

                                                         
  )، A/69/17( ١٧ة، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العام )١٠٤(

  .٢٤٠-٢٣٤الفقرات 
  .٣٢٤-٣١٨ت )، الفقراA/70/17( ١٧ الدورة السبعون، امللحق رقماملرجع نفسه،  )١٠٥(
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ل ممارسـات الـدول يف تنفيـذ املعاهـدات     وفيما يتعلق حتديداً باملوضوع الفرعي الـذي يتنـاو    - ٣٤١
املتعــددة األطــراف املنبثقــة مــن عمــل األونســيترال، أشــارت اللجنــة مــع التقــدير إىل أن آراءهــا الــيت 
نقلتها إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السـابقة أيـدهتا مـرة أخـرى األدلـة التجريبيـة الـيت قـدمها أعضـاء          

مارسات اليت أبلغت الدول عنها الرأي القائـل بـأن   حلقة النقاش. وعلى وجه اخلصوص، دعمت امل
يتوقـف علـى جـودة عمليـات       مدى جودة تنفيذ املعاهدات املنبثقة مـن عمـل األونسـيترال غالبـا مـا     

وضع املعاهدات، مبا يف ذلك درجة مشاركة الـدول وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة يف أعمـال صـوغ        
اللجنة تأكيد االستنتاجات اليت توصـلت إليهـا   قواعد األونسيترال وجودة تلك املشاركة. وكررت 

 )١٠٦(،يف دورهتا السابقة لدى مناقشتها للمسائل املتصلة بعملياهتا التعاهدية اليت تتطلب االهتمام هبـا 
  العامة فيها. وذلك من أجل أن تنظر اجلمعية

ام إىل وفيما خيص املوضوع الفرعي حللقة النقاش بشأن التدابري العملية لتيسـري االحتكـ    -٣٤٢
العدالة يف سياق القانون التجاري، وال سيما تيسريه للمنشآت الصغرى والصغرية واملتوسـطة،  
أشــارت اللجنــة إىل التعليقــات الــيت أحالتــها إىل اجلمعيــة العامــة يف التقريــر عــن أعمــال دورهتــا  

وأعـادت اللجنـة تأكيـد رأيهـا الـذي كانـت قـد أعربـت عنـه يف تلـك            )١٠٧(السابعة واألربعني.
لدورة بأنَّ عمل األونسيترال يرتبط مبختلف جوانب موضـوع االحتكـام إىل العدالـة (احلمايـة     ا

املعيارية، والقدرة علـى التمـاس سـبل االنتصـاف، والقـدرة علـى تـوفري سـبل انتصـاف فعَّالـة).           
ووجهت انتباه اجلمعية العامـة إىل أن اللجنـة قـد وسـعت يف دورهتـا احلاليـة نطـاق معايريهـا يف         

تسوية املنازعات التجارية، وذلـك باعتمـاد مالحظـات األونسـيترال التقنيـة بشـأن تسـوية        جمال 
، الــيت أثبتــت فائــدهتا بوجــه أعــاله) ٢١٧(انظــر الفقــرة  املنازعــات باالتصــال احلاســويب املباشــر

خاص يف تسوية املنازعات العابرة للحدود املتعلقة بعقود قليلة القيمة يف بيئة جتـارة إلكترونيـة،   
  ن مث فهي مفيدة للمنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة.وم
   
    برنامج عمل اللجنة - خامس عشر

 استذكرت اللجنة أنَّها كانت قد اتفقت على ختصيص وقت ملناقشة برنـامج عملـها    - ٣٤٣
ــا ختطــيط أنشــطتها         ــا حــىت يتيســر هل ــن دوراهت الشــامل كموضــوع منفصــل يف كــل دورة م

  )١٠٨(فعَّاالً.  ختطيطاً

                                                         
  .٣٢٤ املرجع نفسه، الفقرة )١٠٦(
  .٢٤٠ )، الفقرةA/69/17( ١٧ الدورة التاسعة والستون، امللحق رقماملرجع نفسه،  )١٠٧(
  .٣١٠ة الفقر )،Corr.1و A/68/17ب (والتصوي ١٧الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم  ،املرجع نفسه )١٠٨(
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حاطــت اللجنــة علمــاً بالوثــائق الــيت أُعــدَّت ملســاعدهتا علــى مناقشــة هــذا املوضــوع   وأ  -٣٤٤
، والوثـــائق األخـــرى املشـــار إليهـــا فيهـــا واقتراحـــات مقدَّمـــة الحقـــاً). A/CN.9/878(الوثيقـــة 

والحظــت اللجنــة أنَّ هــذه الوثــائق تتنــاول أنشــطة األونســيترال الرئيســية، أْي وضــع النصــوص 
 لداعمـة لتنفيــذ نصـوص األونســيترال واسـتخدامها وفهمهــا فعليـا (يشــار    التشـريعية واألنشــطة ا 

  إليها جمتمعةً بعبارة "أنشطة الدعم").
وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالتقدُّم احملرز يف أنشطة أفرقتها العاملة ويف أنشـطة الـدعم     -٣٤٥

 الرابـع لثالـث إىل  اليت عرضت تقارير عنها يف فترة مبكرة من هذه الدورة (انظر الفصـول مـن ا  
  عشر من هذا التقرير).

   
    التطوير التشريعي  - ألف  

  فيما يتعلق باألنشطة التشريعية الراهنة واملقبلة، قرَّرت اللجنة ما يلي:  -٣٤٦
    

    املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة  -١  
نشـآت  استذكرت اللجنـة ملخَّـص مناقشـاهتا حـول األعمـال املزمعـة واملقبلـة يف جمـال امل          -٣٤٧

). وبعد املناقشة، أكَّدت اللجنة أعاله ٢٢٤-٢١٩الصغرى والصغرية واملتوسطة (انظر الفقرات 
جمدَّداً الوالية املسندة إىل الفريق العامل األول واملتمثلة يف معاجلة موضوعي (أ) املبادئ األساسـية  

انـات التجاريـة املبسـطة،    لتسجيل املنشآت التجارية؛ و(ب) املسائل القانونية املتعلقة بإنشـاء الكي 
اللــذين يرميــان إىل التخفيــف مــن العقبــات القانونيــة الــيت تواجههــا املنشــآت الصــغرى والصــغرية 

  .سيما يف االقتصادات النامية واملتوسطة خالل دورة حياهتا، ال
    

    التحكيم والتوفيق  -٢  
ــا أمتــت ملحوظــات األونســيترال عــن تنظــيم إجــراء       - ٣٤٨ ــة إىل أهن ات التحكــيم أشــارت اللجن
). واستذكرت اللجنة ملخَّص مناقشـاهتا  أعاله ١٥٨و ١٥٧ رتنيالفقواعتمدهتا (انظر  ٢٠١٦  لعام

يف جمـال التحكـيم والتوفيـق    مسـتقبال   يت ميكـن هلـا االضـطالع هبـا    عمال الاألو اجلاريةحول أعماهلا 
  .أعاله) ١٩٥- ١٧٤و ١٦٥- ١٦٢ الفقرات(انظر 
ة جمـدَّداً الواليـة املسـندة إىل الفريـق العامـل الثـاين واملتمثلـة        وبعد املناقشة، أكَّـدت اللجنـ    -٣٤٩
العمـل علـى إعــداد صـك يعــاجل إنفـاذ اتفاقــات التسـوية التجاريــة الدوليـة املنبثقــة مـن التوفيــق         يف

  ).أعاله ١٦٥الفقرة   (انظر
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قرارهــا تأكيــد  أعــادت اللجنــة أيضــاً، يف مــداوالهتا النهائيــة بشــأن برنــامج عملــها،      و  -٣٥٠
علـــى املواضـــيع التاليـــة يف جـــدول أعماهلـــا ملواصـــلة حبثهـــا يف دورهتـــا املقبلـــة، وهـــي:   إلبقـــاءبا

مـني؛  القيات/قواعد سلوك من أجـل احملكَّ وضع مدونة قواعد أخ (ب)اإلجراءات املتزامنة؛ و (أ)
املمكنة إلصالح نظام تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول. كمـا طلبـت إىل    األعمال (ج)و

ة والقيـام بعمـل حتضـريي    دَّثـ ، تقـدمي معلومـات حم  املتاحـة انة أن تواصـل، يف حـدود مواردهـا    األم
بشأن مجيع هذه املواضيع، لكـي يتسـىن للجنـة اختـاذ قـرار مسـتنري بشـأن مـا إذا كانـت سـتكلف           
الفريق العامل الثاين باالضطالع بعمل بشأن أيٍّ من هذه املواضـيع، عقـب انتـهاء أعمالـه احلاليـة      

  ).أعاله ١٩٥لقة بإنفاذ اتفاقات التسوية املنبثقة من التوفيق (انظر الفقرة املتع
وعالوة على ذلك، اتُّفق على اإلشارة إىل الفريـق العامـل باعتبـاره الفريـق العامـل الثـاين         -٣٥١

  (املعين بتسوية املنازعات) باعتبار أن نطاق عمله غري قاصر بالضرورة على التحكيم والتوفيق.
    

    ية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشرتسو  -٣  
يف ضوء إمتام مالحظات األونسيترال التقنية بشأن تسوية املنازعات باالتصال احلاسـويب    -٣٥٢

)، اتفقـت اللجنـة علـى عـدم ضـرورة ختطـيط أنشـطة        أعاله ٢١٧املباشر واعتمادها (انظر الفقرة 
  تشريعية يف هذا الصدد يف املستقبل.

    
    إللكترونيةالتجارة ا  -٤  

واملقبلــة يف جمــال التجــارة  اجلاريـة اسـتذكرت اللجنــة ملخَّــص مناقشـاهتا حــول األعمــال     -٣٥٣
). وبعد املناقشة، أكَّدت جمدَّداً الوالية املسندة إىل أعاله ٢٣٧-٢٢٥اإللكترونية (انظر الفقرات 

ــة يف    ــع املتمثل ــق العامــل الراب ــانون النمــوذجي ب   إجنــازالفري شــأن الســجالت  إعــداد مشــروع الق
ــة      ــه التفســريية، والنظــر يف موضــوعي خــدمات إدارة اهلوي ــة للتحويــل ومذكرت ــة القابل اإللكتروني
وتـوفري الثقـة، وكـذلك مسـألة احلوسـبة السـحابية بعـد إمتـام مشـروع القـانون النمـوذجي (انظــر            

  ).أعاله ٢٣٥الفقرة 
    

    اإلعسار  -٥  
واملقبلــة يف جمــال اإلعســار  اجلاريــةمــال اســتذكرت اللجنــة ملخَّــص مناقشــاهتا حــول األع   - ٣٥٤

). وبعد املناقشة، أكَّدت جمدَّداً الوالية املسندة إىل الفريق العامـل  أعاله ٢٤٧- ٢٤١(انظر الفقرات 
ــة: (أ) تيســري إجــراءات إعســار جمموعــات         ــة التالي اخلــامس ملواصــلة العمــل بشــأن املواضــيع الثالث

و(ب) التزامات مديري شـركات جمموعـات املنشـآت يف    املنشآت املتعدِّدة اجلنسيات عرب احلدود؛ 
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فترة االقتراب من اإلعسار؛ و(ج) االعتراف باألحكام القضائية املتعلقـة باإلعسـار وإنفاذهـا (انظـر     
ــرة  ــاله ٢٤١الفق ــل اخلــامس        ).أع ــق العام ــة املســندة إىل الفري ــة كــذلك الوالي ــتذكرت اللجن واس

  أعاله). ٢٤٦ة واملتوسطة (انظر الفقرة يتعلق بإعسار املنشآت الصغرى والصغري فيما
    

    املصاحل الضمانية  -٦  
أشارت اللجنة إىل أهنا أمتـت قـانون األونسـيترال النمـوذجي بشـأن املعـامالت املضـمونة          -٣٥٥

اجلاريــة )، واســتذكرت ملخَّــص مناقشــاهتا حــول األعمــال أعــاله ١١٩واعتمدتــه (انظــر الفقــرة 
يف جمال املصاحل الضمانية (انظـر الفقـرات    ضطالع هبا مستقبالًواألعمال املمكن اال واملخطط هلا

  ).أعاله ١٢٨-١٢٠
وبعد املناقشة، أكَّدت اللجنة الوالية املسندة إىل الفريق العامل السادس واملتمثلة يف إمتام   -٣٥٦

إعداد مشروع دليل االشتراع خالل دورتيه املقبلتني وتقدمي مشروع دليل االشـتراع   علىالعمل 
). وأكَّـدت جمـدَّداً أن بوسـع    أعـاله  ١٢٢ ها للنظر فيه واعتماده يف دورهتا املقبلة (انظر الفقـرة إلي

يستخدم الوقت املتبقي ملناقشة أعمالـه املقبلـة    الفريق العامل، إذا أمت عمله يف أقل من دورتني، أن
ن تســعى، يف يف دورة أو حلقــة تــدارس تنظمهــا األمانــة. واتُّفــق أيضــاً علــى أن بوســع األمانــة أ   

حـدود املــوارد احلاليــة، إىل عقــد حلقــة تــدارس ملناقشــة األعمــال املقبلــة بشــأن املصــاحل الضــمانية  
  ) باإلضافة إىل الدورتني املكرستني للفريق العامل السادس.أعاله ١٢٢ة (انظر الفقر

دليــل  وأكَّــدت جمــدَّداً أيضــاً قرارهــا باالحتفــاظ يف جــدول أعماهلــا املقبــل مبســألة إعــداد   -٣٥٧
تعاقدي بشأن املعامالت املضمونة ونص قانوين موحد بشأن ترخيص املمتلكات الفكريـة (انظـر   

)، كمـا اتفقـت علـى أن تضـيف إىل جـدول أعماهلـا املقبـل املواضـيع التاليـة:          أعـاله  ١٢٤الفقرة 
 مسألة ما إذا كان قد يلزم توسيع نطاق القانون النموذجي ومشروع دليل االشـتراع ليتنـاول   (أ)

املسائل املتعلقة بالتمويل املضمون للمنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة؛ و(ب) مسـألة مـا إذا   
كان ينبغي ألي عمـل مقبـل يتعلـق بإعـداد دليـل تعاقـدي بشـأن املعـامالت املضـمونة أن ينـاقش           

ــة الــيت هتــم املنشــآت الصــغرى والصــغرية واملتوســطة    ؛ (مســائل الشــفافية مــثالً)  املســائل التعاقدي
مســألة أخــرى قــد ال يكــون َســَبق تناوهلــا يف جمــال التمويــل بإيصــاالت املســتودعات      أيَّ ج)و(

قابلية إيصاالت املستودعات للتداول)؛ و(د) مسألة ما إذا كان ميكـن حـل املنازعـات الناشـئة       (مثل
  ).أعاله ١٢٥عن االتفاقات الضمانية من خالل اآلليات البديلة لتسوية املنازعات (انظر الفقرة 
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    االشتراء العمومي وتطوير البنية التحتية  -٧  
فيما يتعلق باألعمال املمكنة يف جمال االشتراء العمومي وتطوير البنيـة التحتيـة، أحاطـت      -٣٥٨

. وفيما يتعلق بالشراكات بني القطـاعني  A/CN.9/889اللجنة علماً باملقترحات الواردة يف الوثيقة 
ا كانت قد أعطـت توجيهـات إىل األمانـة يف دورهتـا الثامنـة      العام واخلاص، استذكرت اللجنة أهن

واألربعني مبواصلة متابعة التطورات يف جمال الشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص مـن أجـل        
أعمال التحضري إذا ما تقرر يف هناية املطاف تبين هذا املوضـوع وتقـدمي تقريـر إليهـا يف     املضي يف 

  )١٠٩(دورهتا احلالية.
رأي مفاده أن األعمال املقبلة املقترحة بشأن االشتراء العمومي والشراكات بـني   وطُرح  -٣٥٩

ال تسـتحق العمـل علـى نطـاق الفريـق       A/CN.9/889القطاعني العـام واخلـاص الـواردة يف الوثيقـة     
الحتفاظ هبذين املوضوعني يف جدول أعمـال اللجنـة. وقيـل تأييـدا هلـذا      ا ه مل يعد يلزمالعامل وأن
ملسائل املتعلقة بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص تعاجلها منظمـات أخـرى، وإن   الرأي إن ا

زالـت   هذه املواضيع مل تنضج بعد مبا يكفي حملاولة تنسيقها حيث إن املمارسـات املتصـلة هبـا مـا    
 وإن املوارد املتاحة ينبغي ختصيصها ملعاجلـة األعمـال اجلاريـة األكثـر إحلاحـا، مبـا يف       ،قيد التطوير

بـديت شـواغل أيضـاً بشـأن     أدنـاه). وأُ  الفصـل السـادس عشـر   ذلك التحضري لعقـد املـؤمتر (انظـر    
ا عنـد  ميف الوقت الراهن والعودة إىل مناقشـته  املوضوعنيتنحية  تجدوى العمل. وعليه، اقُترح

  حتديد مواضيع مهمة ملموسة ومشاريع جمدية يف هذا الشأن.
موضـوع الشـراكات بـني القطـاعني العـام      بقـاء علـى   ينبغي اإل هوقيل من ناحية أخرى إن  -٣٦٠

سيما بسبب أمهيته للبلدان الناميـة. وذُكـر أن عـددا كـبريا مـن       واخلاص يف جدول األعمال، وال
مشاريع البنية التحتية يف تلك البلدان ينفذ يف إطـار شـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص وأن       

إرشادات وفرية يف هذا الشأن. وُرئي أن ذلـك   العمل الذي ستنهض به األونسيترال سوف يقدم
العمل ميكن أن يركز علـى املواضـيع احملـددة املتعلقـة بالشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص،          

وأن الشروع يف حتـديث دليـل األونسـيترال     A/CN.9/889يشمل املواضيع املذكورة يف الوثيقة  مبا
مبســاعدة  )١١٠(٢٠٠٠لــة مــن القطــاع اخلــاص لعــام التشــريعي بشــأن مشــاريع البنيــة التحتيــة املموَّ

خرباء ميكن أن يكون نقطة بداية يف هـذا الشـأن وأنـه قـد يـوفر الفرصـة للتعـرف بصـورة أفضـل          
على مواضيع حمددة لألعمال اليت ميكن االضطالع هبا مستقبال يف هذا اجملال. ويف ذلك السياق، 

  على مستوى الفريق العامل. تباينت اآلراء حول مدى ضرورة االضطالع هبذا العمل
                                                         

  .٣٦٣ة الفقر، A/70/17)( ١٧، امللحق رقم الدورة السبعونرجع نفسه، امل )١٠٩(
  ).A/CN.9/SER.B/4( A.01.V.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )١١٠(
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وفيما يتعلـق باألعمـال املقبلـة املقترحـة بشـأن موضـوع اإليقـاف واحلرمـان يف االشـتراء            -٣٦١
العمومي، اقترح أن تواصل األمانة رصد التطورات يف ذلك اجملـال وأن تقـدم تقـارير دوريـة عنـه      

  إىل اللجنة.
علقـة باالشـتراء العمـومي وتطـوير البنيـة      وبعد املناقشـة، ُرئـي بوجـه عـام أن املواضـيع املت       -٣٦٢

نــوع مــن العمــل  زالــت مهمــة وإن كــان مــن الســابق ألوانــه االخنــراط يف معاجلــة أيِّ التحتيــة مــا
، تاجملــاال تلــكالتشــريعي يف هــذا الشــأن. واتُّفــق علــى أن تواصــل األمانــة رصــد التطــورات يف   

العمومي. وفيما يتعلق بالشراكات بني  سيما فيما يتعلق مبسألة اإليقاف واحلرمان يف االشتراء ال
بعمليـة حتـديث كلـي    عند االقتضـاء  القطاعني العام واخلاص، اتُّفق على أن تنظر األمانة يف القيام 

جزئي لدليل األونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتيـة املموَّلـة مـن القطـاع اخلـاص،       أو
يف هناية املطـاف علـى أن تواصـل األمانـة أيضـاً تـرويج        مع االستعانة خبرباء يف هذا الشأن. واتُّفق

نصــوص األونســيترال يف جمــال االشــتراء العمــومي، وعلــى رأســها القــانون النمــوذجي لالشــتراء    
د يف ذلك السـياق علـى مراعـاة املـوارد املتاحـة لـدى األمانـة عنـد         دِّوُش )١١١(.)٢٠١١( العمومي

  االضطالع باألنشطة املذكورة أعاله.  
    

    ث إمكانية عقد حلقة تدارس حول آخر التطورات يف ميدان االحتيال التجاريحب  -٨  
ــة         -٣٦٣ ــوانني واملمارســات املصــرفية الدولي ــدَّم مــن معهــد الق ــراح مق ــة يف اقت نظــرت اللجن

ومعهد القانون الدويل لعقد حلقة تدارس ملدة يومني حول آخر التطورات يف ميـدان االحتيـال   
ــة ال  ــل إن حلق ــوفر الفرصــة للخــرباء ملناقشــة تطــورات     التجــاري. وقي ــدارس هــذه ميكــن أن ت ت

 مكافحة االحتيال التجـاري وجوانـب النجـاح يف هـذا الشـأن ومـدى كفايـة تـدابري املكافحـة.         
ــاودة النظــر يف      ــرح أيضــاً أن تشــمل جمــاالت املناقشــة مع ــة  واقُت ــذكرة األونســيترال اإلعالمي  م

ــ ــه     ةاملعنون ــال التجــاري ومنع ــتفطُّن لالحتي ــال التجــاري"      -"ال ــى االحتي ــة عل املؤشــرات الدال
)Recognizing and Preventing Commercial Fraud — Indicators of Commercial Fraud .(واقتــرح 

تنظــيم حلقــة التــدارس بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات   املطــاف هنايــةيف 
  واجلرمية، إن أمكن.

التساؤل عما إذا كانـت مسـألة االحتيـال التجـاري تتطلـب مـن       جرى وردا على ذلك،   -٣٦٤
أن منشـور "الـتفطُّن    شـري إىل أُ اللجنة املزيد من البحث، خاصة وأهنا تعاجل جوانب جنائيـة، كمـا  

يف  نشـرته األمانـة  املؤشـرات الدالـة علـى االحتيـال التجـاري" الـذي        -لالحتيال التجاري ومنعه 
                                                         

  )، املرفق األول.A/66/17( ١٧معية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للج )١١١(
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مــوارد لــذلك الغــرض.  ناقشــة، اتُّفــق علــى أال ختصــص أيُّ زال جمــديا. وبعــد امل مــا ٢٠١٣عــام 
أن اللجنـة طلبـت إىل األمانـة أن تتواصـل مـع معهـد القـوانني واملمارسـات املصـرفية الدوليـة            غري

ومعهد القانون الدويل إذا ما قررا عقـد مـؤمتر ملعاجلـة هـذه املواضـيع، وأن تقـدم إليهـا تقريـرا يف         
  ل عقد هذا املؤمتر.هذا الشأن يف دورة مقبلة يف حا

    
    توزيع املوارد املخصَّصة للمؤمترات  -٩  

فيما يتعلق بفترة األسبوعني املتـاحني مـن حصـة املـؤمترات الزمنيـة بسـبب انتـهاء الفريـق           -٣٦٥
العامل الثالث من عملـه يف جمـال تسـوية املنازعـات باالتصـال احلاسـويب املباشـر، اتفقـت اللجنـة          

صيص هذين األسبوعني ألعمال إضافية يقوم هبا الفريـق العامـل الثـاين    على أن تنظر األمانة يف خت
والفريقــان العــامالن األول واخلــامس يف النصــف األول مــن   ٢٠١٦يف النصــف الثــاين مــن عــام  

. وطلبــت اللجنــة مــن األمانــة أن تنظــر يف مجيــع اخليــارات املمكنــة يف هــذا الشــأن،   ٢٠١٧ عــام
املني خمتلفني للدورة اليت ستعقد ملـدة أسـبوع، ممـا قـد ييسـر      يف ذلك إمكانية تقاسم فريقني ع مبا

مناقشة املسائل ذات الصلة وعقد دورتني متعاقبتني. وطلبت منها أيضاً أن تبحـث إمكانيـة عقـد    
(لالطـالع علـى املواعيـد املتَّفـق      حلقة تدارس ملناقشة األعمال املقبلة بشأن املعـامالت املضـمونة.  

قة العاملة األول والثاين واخلامس قبل عقد الدورة اخلمسـني للجنـة   على ختصيصها لدورات األفر
  ).أدناه ٣٩٤، انظر الفقرة ٢٠١٧يف عام 

  
    أنشطة الدعم  - باء  

ــائق      -٣٦٦ ــذكورة يف الوثـ ــطة الـــدعم املـ ــديرها ألنشـ ــة عـــن تقـ  A/CN.9/872أعربـــت اللجنـ
 A/CN.9/882و A/CN.9/877و A/CN.9/876و A/CN.9/875و A/CN.9/874و A/CN.9/873و
مـن هـذه الـدورة (انظـر الفصـول العاشـر إىل        وقـت سـابق  ، اليت نظرت فيها يف A/CN.9/883و

  عشر من هذا التقرير). الرابع
ــدعم واحلاجــة إىل          -٣٦٧ ــة أنشــطة ال ــى أمهي ــدت عل ــد أكَّ ــت ق ــا كان ــة أهن واســتذكرت اللجن

سـتعانة بـاخلربات   تشجيعها على الصعيدين العـاملي واإلقليمـي مـن خـالل األمانـة ومـن خـالل اال       
الفنيــة املتاحــة لــدى األفرقــة العاملــة واللجنــة ومــن خــالل الــدول األعضــاء ومــن خــالل ترتيبــات 
ــوعي بنصــوص األونســيترال يف تلــك       ــادة ال ــة وكــذلك زي ــة املعني للشــراكة مــع املنظمــات الدولي

طلبـها إىل  وبعـد املناقشـة، أكَّـدت اللجنـة جمـدَّداً       )١١٢(املنظمات وداخـل منظومـة األمـم املتحـدة.    
  )١١٣(األمانة بأن تواصل القيام بتلك األنشطة بقدر ما تسمح به مواردها.

                                                         
  .٢٦٥إىل  ٢٦٣ات الفقر، )A/69/17( ١٧، امللحق رقم الدورة التاسعة والستونرجع نفسه، امل )١١٢(
  .٣٦٥ة الفقر، A/70/17)( ١٧، امللحق رقم الدورة السبعونرجع نفسه، امل )١١٣(
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    ٢٠١٧ مؤمتر - سادس عشر 
ــدأ يف التحضــري لعقــد مــؤمتر       -٣٦٨ ــأن تب ــة ب ــة تعليماهتــا املوجَّهــة إىل األمان اســتذكرت اللجن

نَّ األمانـة  وأُبلغـت اللجنـة بـأ    )١١٤(لالحتفال بالـذكرى السـنوية اخلمسـني إلنشـاء األونسـيترال.     
أصـدرت دعـوة لتقـدمي ورقـات ونشـرهتا      و )١١٥(أنشأت صفحة شبكية للدعايـة لـذلك احلـدث،   

  ,٢٠١٦على الصفحة الشبكية يف حزيران/يونيه 
وذُكــــر أنَّ املــــؤمتر ســــيعقد أثنــــاء األســــبوع األول مــــن الــــدورة اخلمســــني للجنــــة،   -٣٦٩
  متوز/يوليه يف فيينا. ٦إىل  ٤، من ٢٠١٧  عام

ر أنَّ أهداف املؤمتر هـي مناقشـة املسـائل التقنيـة اخلاصـة باألونسـيترال والتوعيـة        ذِكواسُت  -٣٧٠
أنَّ أصــحاب  والحظــت اللجنــة ا ميكنــها أن تقدمــه مــن دعــم للتجــارة عــرب احلــدود.مبــبأعماهلــا و

سعى املؤمتر إىل استبانة جماالت حبثية جديدة وأنشطة ي الشأن الذين جرت استشارهتم اقترحوا أن
تطـوير األنشـطة االقتصـادية     :تملـة لألونسـيترال، منـها (علـى سـبيل املثـال ال احلصـر)       تشريعية حم

الرقميــة العــابرة للحــدود؛ والتمويــل يف التجــارة الدوليــة؛ وتيسُّــر الوصــول إىل سالســل التوريــد    
ت واملدخالت (االئتمان، النقل، البنية التحتية)؛ واستغالل املنافع العامة العاملية؛ وتسـوية املنازعـا  

  يف قطاعات مثل املنازعات املناخية واملنازعات املتعلقة باملوارد.
ــك،     -٣٧١ ــة، إضــافة إىل ذل ــذين جــرت استشــارهتم    وأُبلغــت اللجن ــأنَّ أصــحاب الشــأن ال ب

يف ُسُبل تعزيز دور األونسيترال يف التنسيق والتعاون بشأن مـا تقـوم بـه    اقترحوا أن ينظر املؤمتر 
ات صــلة، مثــل صــوغ املعاهــدات وطرائــق مناســقة القــوانني. املنظمــات األخــرى مــن أعمــال ذ

عن األمل يف أن يقـدِّم املشـاركون عروضـاً لألنشـطة اجلاريـة يف جمـال       أُعرِب هذا الصدد،  ويف
إصالح القانون التجاري علـى الصـعيدين الـوطين واإلقليمـي، وأن يناقشـوا املسـامهات احملتملـة        

  يف دعم ذلك اإلصالح.
على وضع جـدول أعمـال مـرن وواسـع النطـاق، يشـمل تقـدمي عـرض          انةاألموُحثَّت   -٣٧٢

طة لتحديــد املــتكلمني يعــام ألنشــطة األونســيترال احلاليــة والســابقة، وعلــى اختــاذ خطــوات نشــ
احملــتملني ومواضــيع النقــاش احملتملــة. وذُكــر أنَّ مــا تنطــوي عليــه بعــض املواضــيع احملتملــة مــن    

  قة لنطاق ذلك العرض وأسلوبه.حساسية ُيظهر ضرورة إيالء عناية دقي

                                                         
  .٣٦٦قرة املرجع نفسه، الف )١١٤(
)١١٥( www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/50th-anniversary.html.  
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ــه ســيجري التشــاور مــع الــدول بشــأن مشــروع الربنــامج مــن خــالل        -٣٧٣ وذُكــر أيضــاً أن
  .٢٠١٦مىت أقفل باب الدعوة إىل تقدمي ورقات يف خريف عام  مذكرة شفوية

    
    قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة - سابع عشر

كـانون األول/ديسـمرب    ١٤، املـؤرخ  ٧٠/١١٥ أحاطت اللجنة علماً بقرار اجلمعية العامـة   - ٣٧٤
بشأن تقرير جلنة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل عـن أعمـال دورهتـا الثامنـة           ،٢٠١٥

  واألربعني، الذي اختذته بناء على توصية اللجنة السادسة.
    
    مسائل أخرى - ثامن عشر

    احلق يف احملاضر املوجزة  - ألف 
، أالَّ تتخلـى  ٢٠١٢قررت يف دورهتا اخلامسـة واألربعـني، عـام    استذكرت اللجنة أهنا   -٣٧٥

، وأن تطلــب مواصــلة ٤٩/٢٢١عــن حقهــا يف احملاضــر املــوجزة مبقتضــى قــرار اجلمعيــة العامــة  
ــامي        ــني، يف ع ــا السادســة واألربعــني والســابعة واألربع ــة يف دورتيه ــوفري التســجيالت الرقمي ت

اضـر املـوجزة، مثلمـا جـرى يف الـدورة      ، على أسـاس جتريبــي، إىل جانـب احمل   ٢٠١٤و ٢٠١٣
واستذكرت اللجنـة أيضـاً أهنـا أجـرت يف دورتيهـا السـابعة واألربعـني         )١١٦(اخلامسة واألربعني.

ــامي    ــة واألربعـــني، يف عـ ــة اســـتخدام      ٢٠١٥و ٢٠١٤والثامنـ ــوايل، تقييمـــاً لتجربـ علـــى التـ
ملمارسـة املتمثلـة يف تـوفري    التسجيالت الرقمية وقررت، بناًء على ذلك التقييم أن متدد العمل با

  )١١٧(التسجيالت الرقمية لألونسيترال إىل جانب احملاضر املوجزة.
وعــاودت اللجنــة يف دورهتــا احلاليــة إجــراء تقيــيم لتجربتــها يف اســتخدام التســجيالت     -٣٧٦

الرقمية يف األمم املتحـدة عمومـاً ويف األونسـيترال خصوصـاً، باالسـتناد إىل تقريـر شـفوي مـن         
بشـأن خطـة املـؤمترات، الـذي      ٧٠/٩واسُترعي انتبـاه اللجنـة إىل قـرار اجلمعيـة العامـة       األمانة.

ــة        ــات احلكومي ــة مــن جانــب اهليئ ــاد اســتخدام التســجيالت الرقمي ــة ازدي ــه اجلمعي الحظــت في
الدولية، مبا فيها األونسيترال ومنظمة األمم املتحـدة للتنميـة الصـناعية، وطلبـت فيـه إىل األمـني       

هبـذا الشـأن. ويف الوقـت نفسـه، عـاودت اجلمعيـة التأكيـد        إليهـا  صل تقدمي تقـارير  العام أن يوا
على أن املضي يف توسيع نطاق االنتقال من احملاضر احلرفيـة واملـوجزة إىل التسـجيالت الرقميـة     

                                                         
  .٢٤٩)، الفقرة A/67/17( ١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم  )١١٦(
  ؛٢٧٦-٢٧١)، الفقرات A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم  ،املرجع نفسه )١١٧(

  .٣٧٠-٣٦٨)، الفقرات A/70/17( ١٧الدورة السبعون، امللحق رقم  ،واملرجع نفسه
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لالجتماعات بلغات األمم املتحدة الرمسية الست كتدبري لوفر التكاليف يتطلب إجراَء اجلمعيـة  
للموضوع، تشمل آثاره القانونية واملالية وكذلك آثاره املتعلقة بـاملوارد البشـرية،    العامة دراسة

  كما يتطلب امتثاالً تاما لقرارات اجلمعية ذات الصلة.
الـيت تؤكـد أن احملاضـر احلرفيـة واملـوجزة       ٩٠ويف ضوء ذلك القرار، وال سيما الفقرة   -٣٧٧

يئات األمـم املتحـدة، رأت اللجنـة أن االنتقـال     تظل هي الوثائق الرمسية الوحيدة الجتماعات ه
من احملاضر املوجزة إىل التسـجيالت الرقميـة الجتماعـات األونسـيترال بلغـات املنظمـة الرمسيـة        
الست ليس ممكناً يف الوقت احلاضر. وطلبت اللجنة إىل األمانة متديد العمل باملمارسـة املتمثلـة   

املـوجزة، وأبـدت اطمئناهنـا لعـدم وجـود عوائـق        يف توفري تسجيالت رقمية إىل جانـب احملاضـر  
تقنيــة أمــام ذلــك. وعــاودت اللجنــة تأكيــد رأيهــا املتمثــل يف ضــرورة تزويــد اللجنــة باحملاضــر     

عوائق أمـام إجـراء االنتقـال مـن احملاضـر املـوجزة إىل التسـجيالت         املوجزة إىل حني انقضاء أيِّ
ا حيـــدث مـــن تطـــورات بشـــأن اســـتخدام الرقميـــة. وطلبـــت اللجنـــة إىل األمانـــة أن تبلغهـــا مبـــ

  التسجيالت الرقمية يف األمم املتحدة، عندما يستدعي األمر ذلك.
    

    برنامج التمرُّن الداخلي  - باء 
اســـتذكرت اللجنـــة االعتبـــارات الـــيت تراعيهـــا األمانـــة يف اختيـــار املرشـــحني للتمـــرُّن   -٣٧٨

 ٢٠١٣لــيت أُدخلــت يف عــامي الــداخلي، والحظــت بارتيــاح اســتمرار مــا أحدثتــه التغــيريات ا  
على برنامج األمم املتحدة للتمرُّن الداخلي (إجراءات االختيار وشروط األهلية) مـن   ٢٠١٤و

آثار إجيابية يف جمموعة املرشحني املـوفني بالشـروط واملـؤهلني للتمـرُّن الـداخلي مـن جمموعـات        
  )١١٨(البلدان واملناطق واللغات املنقوصة التمثيل.

يف فيينـا منـذ أن    تـها جنة بأن اثين عشر متمرناً داخليا جديداً قد مترنوا لدى أمانوأُبلغت الل  - ٣٧٩
ــة تقريرهــا الشــفوي إل  ــه   يهــاقــدمت األمان ــة واألربعــني، يف متوز/يولي  )١١٩(.٢٠١٥يف دورهتــا الثامن

  وكان معظم املتمرنني الداخليني من بلدان نامية وبلدان ذات اقتصادات انتقالية.
    

                                                         
  ؛٣٣٠-٣٢٨)، الفقرات A/66/17( ١٧الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  ،املرجع نفسه )١١٨(

  ؛٣٤٤)، الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم  ،واملرجع نفسه
  .٢٧٨و ٢٧٧)، الفقرتان A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم  ،واملرجع نفسه

  .٣٧٢)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، امللحق رقم  ،املرجع نفسه )١١٩(
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    ر األمانة يف تيسري عمل اللجنةتقييم دو  - جيم 
بامليزانيـة   )١٢٠(،٢٠٠٧استذكرت اللجنة أهنا كانت قد أُبلغت يف دورهتا األربعني، عـام    -٣٨٠

، الــيت أدرجــت ضــمن اإلجنــازات املتوقعــة مــن األمانــة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربناجميــة لفتــرة الســنتني 
از املتوقـع هـو مـدى رضــا    اإلجنـ  املتعلــق بـذلك داء األ"تيسـري عمـل األونسـيترال". وكـان مقيـاس      

ــات       ـــس درجـ ــن مخـ ـــازليا مـ ــدرج تنـ ــاس متـ ــدَّرة مبقيـ ــة مقـ ــدمات املقدَّمـ ــن اخلـ ــيترال عـ األونسـ
  واتفقت اللجنة يف تلك الدورة على موافاة األمانة بتعقيباهتا. )١٢١(.)١ إىل  ٥ من(

، وردت ٢٠١٢ومنذ الـدورة األربعـني حـىت الـدورة اخلامسـة واألربعـني للجنـة، عـام           -٣٨١
حتضـر دورات األونسـيترال السـنوية ردا علـى اسـتبيان كانـت األمانـة         عقيبات من الدول الـيت ت

ــة اخلامســة واألربعــني،        ــذ دورة اللجن ــرت هــذه املمارســة من ــة كــل دورة. وتغيَّ توزعــه يف هناي
، ألسباب منها ضرورة التماس مزيد من الردود: فبدالً مـن توزيـع االسـتبيان أثنـاء     ٢٠١٢ عام

ــ ــدورة، ب ــة     ال ــدول قبيــل دورات اللجن ــع ال ــة يف تعمــيم مــذكرات شــفوية علــى مجي دأت األمان
ن مـدى رضـاها عـن اخلـدمات املقدَّمـة إىل األونسـيترال مـن أمانتـها         السنوية تطلب فيها أن تبـيِّ 

ــاء الــدورة، وذلــك مبــلء اســتمارة التقيــيم املرفقــة باملــذكِّرة الشــفوية. وفيمــا يتعلــق بــدورة       أثن
علـى مجيـع الـدول األعضـاء يف      كهـذه عة واألربعني، ُعممت مـذكِّرة شـفوية   األونسيترال التاس
، وُحدِّدت الفتـرة املشـمولة باالسـتبيان مـن بدايـة دورة      ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٧األمم املتحدة يف 

  ).٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٩األونسيترال الثامنة واألربعني (
ــي     -٣٨٢ ــة بتلق ــب املوجَّــ   ١٧وأُبلغــت اللجن ــى الطل ــذكرة الشــفوية    ردا عل ــن خــالل امل ه م

، وبـأنَّ مسـتوى الرضـا عـن اخلـدمات      احلالية لألونسيترال والطلب اإلضايف املوجَّه أثناء الدورة
دول  ١٠يـزال مرتفعـاً (   املقدَّمة إىل األونسيترال من أمانتـها، حسـبما ورد يف تلـك الـردود، ال    

). وأُبلغـت اللجنـة   ٥درجـات مـن    ٤دول جميبـة أعطـت    ٧، و٥درجـات مـن    ٥جميبة أعطت 
بأنَّ الدول كثرياً ما ُتعرب يف كلماهتا امللقـاة يف اللجنـة السادسـة للجمعيـة العامـة بشـأن تقريـر        
األونسيترال عن آرائها بشأن اخلدمات املقدَّمـة إىل األونسـيترال مـن أمانتـها. ولكـْن لـيس مـن        

  السهل إجراء تقييم كمي لتلك اآلراء.
يـزال   بالشاغل املتمثل يف أن عدد الردود علـى طلـب التقيـيم ال   وأحاطت اللجنة علماً   -٣٨٣

متدنياً. وكان هناك اتفاق عام علـى أن تلقـي تعقيبـات مـن مزيـد مـن الـدول بشـأن أداء أمانـة          

                                                         
  .٢٤٣)، اجلزء األول، الفقرة A/62/17( ١٧الدورة الثانية والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )١٢٠(
)١٢١( A/62/17 (Sect. 8) وCorr.1 (د). ١٩-٨، اجلدول  
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األونسيترال هو أمر ضروري ليتسىن إجراء تقيـيم أكثـر موضـوعيةً لـدور األمانـة حسـبما يلـزم        
  ألغراض امليزانية وأغراض أخرى.

وأعربــت اللجنــة عــن تقــديرها لألمانــة ملــا تقــوم بــه مــن عمــل يف خدمــة األونســيترال،   -٣٨٤
  وأبرزت على وجه اخلصوص جودة الوثائق املعدَّة ومدى التجاوب مع طلبات اللجنة.

    
    طرائق العمل  - دال 

ُعرضت علـى اللجنـة مقترحـات بشـأن طرائـق عملـها مقدمـة مـن إسـرائيل وسويسـرا             -٣٨٥
ة. ولدى عرض تلك املقترحات، أشار مؤيدوها إىل عدم كفاية متثيـل الـدول   والواليات املتحد

أثنــاء مناقشــة املســائل السياســاتية يف دورات األونســيترال الســنوية. وأعربــوا عــن رأيهــم يف أن  
ــدورات     ــى ختطــيط تلــك ال ــا ميكــن أن يســهل   الســنوية إدخــال بعــض التعــديالت عل وتنظيمه

ة، ال يف أجـزاء الـدورة الـيت تسـتعرض فيهـا نصـوص       مشاركة الـدول، ال سـيما الـدول الصـغري    
نة متهيداً لوضعها يف صيغتها النهائية واعتمادهـا فحسـب، بـل وأثنـاء املناقشـات السياسـاتية       معيَّ

تشـمل التخطـيط املسـبق مـن      ممكنـة األكثر عمومية. واقُترح أن ُينظَـر هلـذه الغايـة يف خطـوات     
جـدول األعمـال علـى حنـو أوضـح، وختصـيص       أجل حتسـني تنظـيم املناقشـات، وجدولـة بنـود      

  فترات زمنية حمددة للنظر يف تلك البنود.
ونظراً إلتاحة هـذه املقترحـات يف وقـت متـأخر مـن الـدورة، أعربـت عـدة وفـود عـن             -٣٨٦

حتفظها هبذا الشأن إىل أن تتاح هلا فرصة إلجراء مزيـد مـن التشـاور. وأُبـديت شـواغل مثارهـا       
احلســبان اعتبــارات شــىت مــن شــأهنا أن تــؤثر علــى تنفيــذها، منــها    أن املقترحــات مل تأخــذ يف 

القواعـد املنطبقــة بشــأن اسـتخدام خــدمات املــؤمترات وبشــأن التوزيـع املتــزامن للوثــائق بلغــات    
ورئي أن تنفيذ بعض االقتراحات، مثل التـبكري بانتخـاب أعضـاء     .األمم املتحدة الرمسية الست

الوفــود إىل دورات اللجنــة، ينــدرج ضــمن نطــاق      مكتــب اللجنــة والتــبكري بتســمية أعضــاء    
الصالحيات احلصرية للدول وال يتعلق مبمارسات ميكـن تغيريهـا مـن جانـب األمانـة أو اللجنـة       
نفسها. كما أن االتفاق على بعض هذه املسائل يستلزم إجراء مشاورات بـني الـدول يف إطـار    

ي أيضاً افتـراض أنـه ينبغـي لألمانـة أن     اجملموعات اإلقليمية. ورئي أن من غري املناسب أو العمل
بشأن إزالة بنود من جدول األعمـال أو إضـافة بنـود     الصالحية التقديريةمتارس قدراً كبرياً من 

ترتيب تلك البنود من حيث األولوية، والتسبيق بتخصيص وقت للنظر فيهـا. ورئـي أن    إليه أو
الـدول السـيادي يف الكـالم ويف    اإلبقاء على املرونة هو أمر ضروري، خصوصـاً يف ضـوء حـق    

  تقدمي مقترحات يف اجتماعات األمم املتحدة.
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وفيما يتعلق باالقتراح الداعي إىل توقُّف األمانة عـن تقـدمي عـرض للمسـائل املطروحـة        -٣٨٧
أثناء الدورات من أجل تسـريع مـداوالت اللجنـة، علـى األقـل فيمـا يتعلـق باملسـائل الـيت سـبق           

عروضة على اللجنـة، ُحـثَّ مؤيـدو االقتـراح علـى مراعـاة وجهـات نظـر         مناقشتها يف الوثائق امل
خمتلف الوفود، مبـا فيهـا الوفـود الـيت ال تعمـل بالصـيغة اإلنكليزيـة للوثـائق (ومـن مث َيُسـرُّها أن           
تقدم األمانة عرضاً مفصالً لتلك املسائل، خصوصاً يف حال تأخر صـدور الوثـائق)، أو الوفـود    

شاركة يف األفرقة العاملة ولكنها ترغب مع ذلك يف أن تكون هلـا كلمـة يف   اليت ال يتيسر هلا امل
وضع الصيغة النهائية للنصوص من جانب اللجنة. ورغم وجود تسليم عام بأمهية مراعاة تلـك  

ده كــثريون بــأن الــدورات الســنوية للجنــة ال ينبغــي أن  أيضــاً عــن رأي أيَّــأُعــرِب االعتبــارات، 
إىل أن النصـوص الـيت تقـدمها األفرقـة      أُشريإضافية لألفرقة العاملة. وُتستخَدم كبدائل لدورات 

العاملة لكي تعتمـدها اللجنـة ُيتوقَّـع أن تكـون ناضـجة مبـا فيـه الكفايـة لتفـادي إطالـة النقـاش،            
  وخصوصاً يف أكثر من دورة من دورات اللجنة السنوية.

راحــات الــيت ميكــن أن يقــدمها وفيمــا يتعلــق بربنــامج عمــل اللجنــة، ُســلِّم جبــدوى االقت  -٣٨٨
اخلرباء بشأن املواضيع اليت تنظر فيها األفرقة العاملة. ولكن الرأي السائد ذهب إىل أن مناقشـة  
اللجنة لألعمال املقبلة ينبغي أن ُتجدَول حبيث تتخـذ القـرارات بشـأهنا يف هنايـة كـل دورة مـن       

األفرقـة العاملـة أو أثنـاء وضـع      دورات اللجنة. وال ينبغي أن تتخذ تلك القرارات داخـل إطـار  
الصيغة النهائية للنصوص املقدمة إىل اللجنة. وفيمـا يتعلـق مبـدة دورات اللجنـة، أُبـدي تفضـيل       
لعقد دورات أقصر (أي تفادي امتداد الدورة ثالثة أسابيع). غـري أنـه ُسـلِّم علـى نطـاق واسـع       

كانيـة عقـد دورات مـدهتا ثالثـة     بأن أعباء عمل اللجنة قد تسوغ توخي املرونة، مبا يف ذلـك إم 
إىل أنه من املعتـاد أن تتـاح للجنـة فرصـة إلقـرار توقيـت دورهتـا القادمـة ومـدهتا           أُشريأسابيع. و

  قبل سنة من انعقادها.
منصــات إلكترونيـة إلجــراء مشـاورات بــني الــدول يف    األمانــةوفيمـا يتعلــق باسـتخدام     -٣٨٩

ينبغـي أن تتـاح للـدول نفسـها فرصـة للنظـر يف        بـدي حتفـظ مفـاده أنـه    فترة ما بني الـدورات، أُ 
الكيفية الـيت سـتعمل هبـا تلـك املنصـات مبـا يتوافـق مـع خمتلـف قواعـد األمـم املتحـدة املنطبقـة.              

يف هذا الصدد إىل قلة املوارد املتاحة ألمانة األونسيترال، مبا يف ذلك عدم وجـود مـوارد    أُشريو
  ا املعلومات.خمصصة الختصاصيني وخدمات يف جمال تكنولوجي

وأُبدي بعض التأييد ملواصلة مناقشـة االقتراحـات يف دورة مقبلـة. لكـن الـرأي السـائد         -٣٩٠
ذهب إىل أن من األنسب مناقشـة املسـائل املطروحـة يف االقتراحـات يف مشـاورات غـري رمسيـة        

  فيما بني الدول، وبني الدول واألمانة.
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باالقتراحـات املقدمـة، وأن تـدعو الـدول      وبعد املناقشة، قررت اللجنـة أن حتـيط علمـاً     -٣٩١
إىل التشاور بصفة غري رمسية، فيما بينـها ومـع األمانـة، بشـأن سـبل املتابعـة احملتملـة. ويف حـال         

مسألة تتطلب قراراً رمسيا من اللجنة، ميكن طرح تلك املسألة أمـام اللجنـة يف دورة    وجود أيِّ
عديل تقين يف جدول األعمال وأي تـدبري إداري آخـر   ت مقبلة. وُدعيت األمانة إىل النظر يف أيِّ

يندرج ضمن نطاق سيطرهتا لتيسري مشاركة مجيـع الـدول أثنـاء كامـل مـدة الـدورة. وذُكِّـرت        
األمانة بأنـه يستحسـن تفـادي ُعطـالت األمـم املتحـدة الرمسيـة عنـد حتديـد مواعيـد الـدورات،            

  أمكن ذلك.  إن
    

    لة وأماكن انعقادهامواعيد االجتماعات املقب - تاسع عشر 
جتتمـع   أن ، علـى مـا يلـي: (أ)   ٢٠٠٣اتَّفقت اللجنةُ يف دورهتا السادسة والـثالثني، عـام     - ٣٩٢

األفرقة العاملة، يف األحوال املعتادة، مرتني يف السنة يف دورتني مـدة كـل منـهما أسـبوع واحـد؛      
لفريـق عامـل    ةغلو(ب) أنه ميكـن ختصـيص وقـت إضـايف، عنـد االقتضـاء، مـن احلصـة غـري املسـت          

آخر، شريطة أالَّ يؤدِّي هذا الترتيـب إىل زيـادة يف املـدة اإلمجاليـة خلـدمات املـؤمترات املخصَّصـة        
أســبوعاً يف الســنة؛   ١٢حاليــا لــدورات مجيــع األفرقــة العاملــة الســتة التابعــة للجنــة، والبالغــة         

عاملـة إذا كـان ذلـك يـؤدِّي     أن تدرس اللجنة أيَّ طلب لوقت إضايف يقدِّمه أحد األفرقة ال و(ج)
أسـبوعاً، علـى أن يقـدِّم الفريـق العامـل املعـين        ١٢إىل زيادة يف الوقت اإلمجايل املخصَّص والبالغ 

  )١٢٢(مسوِّغات وجيهة بشأن األسباب اليت تستلزم تغيري منط االجتماعات.
    

    الدورة اخلمسون للجنة  - ألف  
. ٢٠١٧متوز/يوليـه   ٢١إىل  ٣فيينـا مـن   وافقت اللجنة على عقد دورهتا اخلمسـني يف    -٣٩٣

بالتزامن مع انعقاد دورهتـا اخلمسـني   سيعقد  ٢٠١٧مؤمتر األونسيترال لعام  أناللجنة  وأكدت
  أعاله). ٣٦٩(انظر الفقرة  ٢٠١٧متوز/يوليه  ٦إىل  ٤يف الفترة من 

    
    دورات األفرقة العاملة  - باء  

    ريت اللجنة التاسعة واألربعني واخلمسنيدورات األفرقة العاملة اليت سُتعقد بني دو  - ١  
  وافقت اللجنة على اجلدول الزمين التايل الجتماعات أفرقتها العاملة:  -٣٩٤

                                                         
  .٢٧٥)، الفقرة A/58/17( ١٧، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة )١٢٢(
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الفريُق العامـل األول (املعـين باملنشـآت الصـغرى والصـغرية واملتوسـطة) َيعقـد          (أ)  
ه الثامنـة  ورتَـ ، ود٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ٧إىل  ٣دورَته السابعة والعشرين يف فيينا مـن  

  ؛٢٠١٧أيار/مايو  ٩إىل  ١والعشرين يف نيويورك من 
الفريُق العامل الثاين (املعين بتسوية املنازعات) َيعقـد دورَتـه اخلامسـة والسـتني       (ب)  

أيلول/ســـبتمرب هــو عطلـــة رمسيـــة   ١٣(يـــوم  ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب   ٢٣إىل  ١٢يف فيينــا مـــن  
ـــ  ــا)، ودورَتـ إىل  ٦السادســــة والســــتني يف نيويــــورك مــــن   هملكتــــب األمــــم املتحــــدة يف فيينــ

  ؛٢٠١٧شباط/فرباير   ١٠
الفريـــُق العامـــل الرابـــع (املعـــين بالتجـــارة اإللكترونيـــة) َيعقـــد دورَتـــه الرابعـــة   (ج)  

ه ، ودورتَـ ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٤إىل تشرين األول/أكتوبر  ٣١واخلمسني يف فيينا من 
  ؛٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٨ إىل ٢٤اخلامسة واخلمسني يف نيويورك من 

الفريُق العامل اخلامس (املعين بقانون اإلعسار) َيعقد دورَته اخلمسـني يف فيينـا     (د)  
ه احلاديـة واخلمســني يف نيويــورك مــن  ، ودورَتــ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ١٦إىل  ١٢مـن  
  ؛٢٠١٧أيار/مايو  ١٩إىل  ١٠

ية) َيعقــد دورَتــه الــثالثني يف الفريــُق العامــل الســادس (املعــين باملصــاحل الضــمان   (ه)  
ه احلاديـة والـثالثني يف نيويـورك مـن     ، ودورتَـ ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٩إىل  ٥فيينا مـن  

  .٢٠١٧شباط/فرباير  ١٧إىل  ١٣
    

    بعد دورة اللجنة اخلمسني ٢٠١٧دورات األفرقة العاملة يف عام   - ٢  
عقــد اجتماعــات األفرقــة العاملــة يف الحظــت اللجنــةُ أنَّ ترتيبــات مؤقَّتــة قــد اتُّخــذت ل  -٣٩٥
  بعد انعقاد دورهتا اخلمسني، رهناً مبوافقة اللجنة يف تلك الدورة: ٢٠١٧  عام

الفريُق العامـل األول (املعـين باملنشـآت الصـغرى والصـغرية واملتوسـطة) َيعقـد          (أ)  
  ؛٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٦إىل  ٢دورَته التاسعة والعشرين يف فيينا، من 

لفريُق العامل الثاين (املعين بتسوية املنازعـات) َيعقـد دورَتـه السـابعة والسـتني      ا  (ب)  
  ؛٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٥إىل  ١١يف فيينا، من 

ــه السادســة        (ج)   ــة) َيعقــد دورَت ــع (املعــين بالتجــارة اإللكتروني ــُق العامــل الراب الفري
  ؛٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٠إىل  ١٦واخلمسني يف فيينا، من 
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الفريُق العامل اخلامس (املعين بقانون اإلعسار) َيعقد دورَته الثانيـة واخلمسـني     )(د  
  ؛٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤إىل  ٢٠يف فيينا، من 

الفريُق العامل السادس (املعين باملصاحل الضمانية) َيعقد دورَته الثانية والـثالثني    (ه)  
 .٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١٥إىل  ١١يف فيينا، من 

تشـرين   ٢٧وقد حجزت األمانة خدمات مؤمترات يف فيينا خالل األسبوع املمتد مـن    -٣٩٦
لعقد دورة للفريـق العامـل الثالـث أو لفريـق      ٢٠١٧ كانون األول/ديسمرب ١إىل  الثاين/نوفمرب

  مل آخر أو لتلبية احتياجات أخرى لألونسيترال من خدمات املؤمترات.اع
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      املرفق األول
      تقنية بشأن تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر مالحظات    
    مقدِّمة - األول  القسم    
  حملة عامة عن تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر    

 
بالتوازي مع الزيادة احلادة يف املعامالت العابرة للحدود اليت تـربم باالتصـال احلاسـويب      -١

 لتسوية املنازعات الناشئة يف سياق هذه املعامالت.املباشر، ظهرت احلاجة إىل آليات 

ومن هذه اآلليات تسوية املنازعات باالتصال احلاسـويب املباشـر ("التسـوية احلاسـوبية")،       - ٢
اليت ميكن أن تسـاعد األطـراف علـى تسـوية منازعاهتـا بطريقـة بسـيطة وسـريعة ومرنـة ومأمونـة،           

وتضــم التســوية احلاســوبية جمموعــة  ســتماع. تتطلــب احلضــور املــادي يف اجتمــاع أو جلســة ا   ال
ــامل، ومواقــع             ــاء املظ ــري حصــري أمن ــو غ ــنُُّهج واألشــكال (تشــمل لكــن علــى حن ــن ال ــعة م واس

 )١(الشــكاوى، والتفــاوض، والتوفيــق، والوســاطة، والتســوية امليسَّــرة، والتحكــيم، وغــري ذلــك)،   
تصـال احلاسـويب املباشـر    إمكانية إجراء عمليات هجينـة جتمـع بـني عناصـر تـتم عـن طريـق اال         مع

وبـالنظر إىل هـذه املواصـفات، تـوفر التسـوية احلاسـوبية فرصـاً كـبرية          وعناصر ال تتم عن طريقه.
ــة عــابرة       ــذين يربمــون معــامالت جتاري ــائعني ال للحصــول علــى تســوية املنازعــات للمشــترين والب

 للحدود، يف البلدان النامية واملتقدِّمة.
    

    يةالغرض من املالحظات التقن    
الغرض من هـذه املالحظـات التقنيـة هـو تعزيـز تطـوير التسـوية احلاسـوبية للمنازعـات            -٣

ــديري   ــةومســاعدة م ــدين واألطــراف يف إجــراءات      خدم التســوية احلاســوبية ومنصــاهتا واحملاي
 التسوية احلاسوبية.

                                                         
ج أو األشكال املوضوعة بني قوسني هو ترتيب تصاعدي من حيث االلتزام باإلجراءات ُهنُّترتيب قائمة ال )١(

الشكلية؛ مما يعرب عن النهج املتبع يف وصف األساليب الشائعة االستخدام يف تسوية املنازعات، الواردة يف 
)، املتاح على ٢٠٠٠اص" (لة من القطاع اخل"دليل األونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية املموَّ

. أضف إىل ذلك www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html :املوقع التايل
االلتزام النسيب باإلجراءات الشكلية قد  طلحات توضيحية فقط ألنَّاملصطلحات املستخدمة هي مص أنَّ

العمليات ذات الصلة اليت جترى يف بعض الواليات القضائية ميكن أن يدل  يتفاوت من نظام إىل آخر؛ كما أنَّ
 .نفسهاعليها أكثر من مصطلح واحد من بني املصطلحات املذكورة يف القائمة 
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 تقـوم  وجتسد هذه املالحظات التقنية النُُّهج املستخَدمة يف نظم التسوية احلاسـوبية الـيت    -٤
ــادئ   ــادعلــى مب ــة واإلنصــاف     احلي ــة ومراعــاة األصــول القانوني ــاءة والفعالي واالســتقالل والكف

 واملساءلة والشفافية.

وُيراد من هذه املالحظات التقنية أن ُتستخَدم يف تسوية املنازعـات الناشـئة عـن عقـود       -٥
ــة بشــأن مبيعــات أو خــدما     ت منخفضــة عــابرة للحــدود مربمــة باســتخدام اتصــاالت إلكتروني

 ال تروِّج أليِّ ممارسة من ممارسات التسوية احلاسوبية باعتبارها ممارسة فضلى. وهيالقيمة. 
    

    الطابع غري اإللزامي للمالحظات التقنية    
إنَّ املالحظات التقنية عبارة عن وثيقة وصفية. وليس املقصـود منـها أن تكـون جامعـة       -٦

ــا ليســـت مالئمـــة لالســـتخ   ــا أهنـ دام كقواعـــد أليٍّ مـــن إجـــراءات التســـوية  أو حصـــرية، كمـ
احلاسوبية. وهـي ال تفـرض أيَّ شـروط قانونيـة تلـزم األطـراف أو أيَّ أشـخاص و/أو كيانـات         
تدير إجراءات التسوية احلاسوبية أو متكِّن من القيـام هبـا، وال تقتضـي إدخـال أيِّ تعـديل علـى       

 هتا.أيِّ قواعد للتسوية احلاسوبية قد تكون األطراف قد اختار
    

    املبادئ - الثاين  القسم    
تتضــمن املبــادئ، الــيت ترتكــز عليهــا أيُّ عمليــة مــن عمليــات التســوية احلاســوبية،            -٧

 ومراعاة األصول القانونية واملساءلة. والشفافيةاإلنصاف 

التسوية احلاسـوبية علـى معاجلـة وضـع ينشـأ مـن معـامالت التجـارة         وميكن أن تساعد   -٨
دود، وهو أنَّ اآلليات القضائية التقليدية لالحتكـام إىل القـانون قـد ال تتـيح     اإللكترونية عرب احل

 حالًّ مالئماً ملنازعات التجارة اإللكترونية عرب احلدود.

ــاءة لكـــي يتســـىن      -٩ ــرعة والكفـ ــاطة والسـ ــوبية بالبسـ ــوية احلاسـ ــم التسـ وينبغـــي أن تتسـ
اليف وحاالت تأخري وأعبـاء غـري   استخدامها يف "إطار عامل واقعي"، مبا يف ذلك أالَّ تفرض تك

 متناسبة مع القيمة االقتصادية املتنازع عليها.
    

    الشفافية    
ن، ُيستصَوب اإلفصاح عن أيِّ عالقة بـني مـدير خدمـة التسـوية احلاسـوبية وبـائع معـيَّ         -١٠

 مستعملو اخلدمة على علم باحتمال وجود تضارب يف املصاحل.حبيث يكون 
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وية احلاســوبية يــود نشــر بيانــات أو إحصــاءات، دون حتديــد  ولعــل مــدير خدمــة التســ  -١١
هوية أصحاهبا، بشأن نتائج عمليـات التسـوية احلاسـوبية مـن أجـل متكـني األطـراف مـن تقيـيم          

 سجله العام، على حنو يتسق مع مبادئ السرية املنطبقة.

لتسـوية  وينبغي أن تتاح مجيع املعلومات ذات الصلة على املوقع الشبكي ملـدير خدمـة ا    -١٢
 ميسورة ويف متناول املستعملني. احلاسوبية، بطريقة

    
    االستقالل    

ــة قواعـــد أخالقيـــات      -١٣ ــوبية مدونـ ــوية احلاسـ ــة التسـ ــدير خدمـ ُيستصـــَوب أن يعتمـــد مـ
بغرض تزويد احملايـدين باإلرشـادات فيمـا يتعلـق بتضـارب املصـاحل وغـري ذلـك مـن          للمحايدين 

 قواعد السلوك.

مد مدير خدمة التسوية احلاسـوبية سياسـات داخليـة تتعلـق باسـتبانة      ومن املفيد أن يعت  -١٤
  املصاحل ومعاجلتها. حاالت تضارب

    
    اخلربة    

خدمـــة التســـوية احلاســـوبية يـــود تنفيـــذ سياســـات شـــاملة حتكـــم اختيـــار لعـــل مـــدير   -١٥
 وتدريبهم.  احملايدين

ة التسوية احلاسـوبية  وميكن أن تساعد عملية الرقابة الداخلية/ضمان اجلودة مدير خدم  -١٦
 قرارات احملايدين مع املعايري اليت وضعها لنفسه. على ضمان توافق

    
    املوافقة    

 ينبغي أن تقوم عملية التسوية احلاسوبية على املوافقة الصرحية واملستنرية لألطراف.  -١٧
    

    مراحل إجراءات التسوية احلاسوبية - الثالث  القسم    
عمليـة التسـوية احلاسـوبية علـى مراحـل مـن بينـها مـا يلـي:           ميكن أن تشتمل إجراءات  -١٨

 امليسَّرة، ومرحلة ثالثة (هنائية).التفاوض، والتسوية 

عنــدما يرســل املــدعي إشــعاراً عــن طريــق منصــة التســوية احلاســوبية إىل مــدير خدمــة و  -١٩
ى عليـه بوجـود   يقـوم هـذا املـدير بـإبالغ املـدَّعَ      ،السادس أدناه) القسمالتسوية احلاسوبية (انظر 

الدعوى، وإبالغ املدَّعي بالرد. وتبدأ املرحلة األوىل مـن اإلجـراءات، وهـي التفـاوض بواسـطة      



A/71/17 

V.16-04827 117 
 

وسائل تكنولوجية، وخالل هذه املرحلـة يتفـاوض املـدَّعي واملـدََّعى عليـه فيمـا بينـهما مباشـرة         
 عن طريق منصة التسوية.

عمليــة عــن تســوية الــدعوى)،  ويف حــال إخفــاق عمليــة التفــاوض (أي إذا مل تســفر ال   -٢٠
 ٤٤-٤٠تنتقــل العمليــة إىل املرحلــة الثانيــة، وهــي مرحلــة "التســوية امليسَّــرة" (انظــر الفقــرات   

أدناه). ويف تلك املرحلة من إجراءات التسوية احلاسوبية، يعيِّن مدير خدمة التسوية احلاسـوبية  
 عياً إىل تسوية.أدناه)، يقوم بالتخاطب مع الطرفني س ٢٥حمايداً (انظر الفقرة 

ويف حال إخفاق التسوية امليسَّرة، ميكن البدء يف املرحلة الثالثة والنهائية مـن إجـراءات     -٢١
جيـوز ملـدير خدمـة التسـوية احلاسـوبية أو للمحايـد إعـالم األطـراف          التسوية احلاسـوبية؛ وفيهـا  

 بطبيعة تلك املرحلة.
    

    نطاق عملية التسوية احلاسوبية - الرابع  القسم    
ميكــن أن تكــون عمليــة التســوية احلاســوبية مفيــدة بصــفة خاصــة يف حالــة املنازعــات       -٢٢

الناشــئة يف إطــار معــامالت التجــارة اإللكترونيــة املنخفضــة القيمــة العــابرة للحــدود. وجيــوز أن 
تنطبق هذه العملية على املنازعات الناشئة يف إطـار املعـامالت بـني املنشـآت التجاريـة وكـذلك       

 بني املنشآت التجارية واملستهلكني.املعامالت 

وجيوز أن تنطبق عملية التسوية احلاسوبية على املنازعات الناشـئة يف إطـار عقـود البيـع       -٢٣
  .وعقود اخلدمات

    
تعاريف التسوية احلاسوبية، واألدوار واملسؤوليات املتعلقة  - اخلامس  القسم    

    هبا واخلطابات ذات الصلة
تصال احلاسويب املباشـر، أو اختصـاراً "التسـوية احلاسـوبية"، هـي      تسوية املنازعات باال  -٢٤

املنازعــات باســتخدام اخلطابــات اإللكترونيــة وغريهــا مــن تكنولوجيــا املعلومــات  لتســوية"آليــة 
 واالتصاالت". وقد خيتلف تنفيذ العملية باختالف مديريها، وقد تتطور العملية مبرور الوقت.

الذي يستهل إجراءات التسوية احلاسوبية، و"املدََّعى عليـه"   " هنا هو الطرفاملدَّعيو"  -٢٥
هــو الطــرف الــذي يوجَّــه إليــه إشــعار املــدَّعي، اتســاقاً مــع التســميات التقليديــة للســبل البديلــة   
لتسوية املنازعات بغري االتصال احلاسـويب املباشـر. واحملايـد هـو شـخص يسـاعد الطـرفني علـى         

 تسوية املنازعة أو حلها.
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طلب التسوية احلاسوبية وسيطاً تكنولوجيـا. وبعبـارة أخـرى، فعلـى عكـس السـبل       وتت  -٢٦
البديلــة اخلاصــة بتســوية املنازعــات بغــري االتصــال احلاســويب املباشــر، ال ميكــن تســيري إجــراءات 

احملايـد (أي دون مـدير).   واحلاسوبية على أسـاس خمصَّـص يقتصـر علـى طـريف املنازعـة       التسوية 
تخدام التكنولوجيا يف عملية تسوية املنازعـات، تتطلـب عمليـة التسـوية     فمن أجل السماح باس

احلاسوبية نظاماً يتوىل إنشاء اخلطابات أو إرسـاهلا أو تلقيهـا أو ختزينـها أو تبادهلـا، أو جتهيزهـا      
علــى حنــو آخــر بطريقــة تكفــل أمــن البيانــات. ويشــار هنــا إىل مثــل هــذا النظــام بعبــارة "منصــة  

 التسوية احلاسوبية".

وينبغي أن ختضع منصة التسـوية احلاسـوبية لـإلدارة والتنسـيق. ويشـار هنـا إىل الكيـان          -٢٧
الذي يضطلع هبذه اإلدارة والتنسيق بعبارة "مدير خدمة التسوية احلاسوبية". وقد يكـون مـدير   

 خدمة التسوية احلاسوبية جزءا من منصة التسوية احلاسوبية أو منفصالً عنها.

لكي يتسىن تبادل خطابـات خدمـة التسـوية احلاسـوبية، حتديـد كـل       ومن املستصوب،   -٢٨
  من مدير خدمة التسوية احلاسوبية ومنصة التسوية احلاسوبية يف بند تسوية املنازعات.  

وقد ُعرِّفت اخلطابات اليت قد ُترَسـل أثنـاء سـري اإلجـراءات بأهنـا "أيُّ خطـاب (مبـا يف          -٢٩
ــالن   ــان أو إع ــك أيُّ بي ــة أو ذل ــعار أو ردٍّ أو مطالب ــب) يصــدر     إش ــغ أو طل ــذكرة أو تبلي أو م

ــة أو مغنطيســية أو      ــة بوســائل إلكتروني بواســطة معلومــات مولــدة أو مرســلة أو متلقــاة أو خمزن
  بصرية أو بوسائل مشاهبة."  

ومــن املستصــوب تبــادل مجيــع اخلطابــات يف إجــراءات التســوية احلاســوبية مــن خــالل    -٣٠
ة لذلك، جيب أن يكون لطريف املنازعة ومنصة التسوية نفسـها  منصة التسوية احلاسوبية. ونتيج

"عنوان إلكتروين" حمـدَّد. ومصـطلح "العنـوان اإللكتـروين" معـرَّف أيضـاً يف عـدد مـن نصـوص          
  األونسيترال األخرى.

ومن املستصوب، من أجـل تعزيـز الكفـاءة، أن يقـوم مـدير خدمـة التسـوية احلاسـوبية           -٣١
  على الفور مبا يلي:

  إرسال إقرار تسلُّم عن أيِّ خطاب تتلقاه منصة التسوية احلاسوبية؛    (أ)  
  تبليغ األطراف بوجود أيِّ خطاب تتلقاه منصة التسوية احلاسوبية؛    (ب)  
  على علم ببدء واختتام خمتلف مراحل اإلجراءات. إبقاء األطراف  (ج)  

اخلطـاب عنـدما يبلـغ     وُيستصَوب، جتنباً إلضاعة الوقت، اعتبار أنَّ الطـرف قـد اسـتلم     -٣٢
مـدير اخلدمــة ذلــك الطــرف بوجــود اخلطـاب يف منصــة التســوية احلاســوبية؛ وأن تبــدأ املواعيــد   
النهائية املتعلقة باإلجراءات من الوقت الذي يقوم فيه مدير املنصة بذلك التبليـغ. وُيستصـَوب،   
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مـن  يـد النهائيـة،   يف الوقت نفسه، ختويل مدير خدمـة التسـوية احلاسـوبية صـالحية متديـد املواع     
  أجل إتاحة بعض املرونة عند االقتضاء.

    
    بدء إجراءات التسوية احلاسوبية - السادس  القسم    

إجــراءات التســوية احلاســوبية، ُيستصــَوب أن يقــدِّم املــدَّعي إىل مــدير  لكــي جيــوز بــدء  -٣٣
  خدمة التسوية احلاسوبية إشعاراً يتضمن ما يلي:

ين للمـدَّعي وممثلـه (إن وجـد) املـأذون لـه بالتصـرف       االسم والعنوان اإللكترو  (أ)  
  نيابة عن املدعي يف إجراءات التسوية احلاسوبية؛  

االســـم والعنـــوان اإللكتـــروين للمـــدََّعى عليـــه وممثلـــه (إن وجـــد)، املعـــروفني    (ب)  
  املدعي؛    لدى

  األسس اليت تستند إليها الدعوى؛    (ج)  
  أيَّ حلول مقترحة لتسوية املنازعة؛    (د)  
  اللغة اليت يفضل املدَّعي تسيري اإلجراءات هبا؛    (ه)  
  توقيع املدَّعي و/أو ممثله أو أيَّ طرائق أخرى لتحديد هويته والتوثق منها.  (و)  

وميكن اعتبار إجراءات التسوية احلاسوبية قد بدأت عنـدما يبلـغ مـدير خدمـة التسـوية        -٣٤
إىل مــدير خدمــة التســوية احلاســوبية، بــأنَّ احلاســوبية الطــرفني، عقــب إرســال املــدَّعي اإلشــعار 

  احلاسوبية. اإلشعار متاح يف منصة التسوية
وُيستصَوب أن يرسل املدََّعى عليه رده إىل مدير خدمـة التسـوية احلاسـوبية يف غضـون       -٣٥

فترة زمنية معقولة بعد إبالغه بوجود إشعار املدعي يف منصة التسـوية احلاسـوبية، وأن يتضـمن    
  التالية: رده العناصر

االســم والعنــوان اإللكتــروين للمــدََّعى عليــه وممثلــه (إن وجــد) املــأذون لــه           (أ)  
  بالتصرف نيابة عن املدََّعى عليه يف إجراءات التسوية احلاسوبية؛  

  الرد على األسس اليت استندت إليها الدعوى؛    (ب)  
  لتسوية املنازعة؛   أيَّ حلول مقترحة  (ج)  
ــه توقيــــع   (د)   ــه  املــــدعى عليــ ــه أو أيَّ طرائــــق أخــــرى لتحديــــد هويتــ و/أو ممثلــ
  منها؛    والتوثق
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ــا تلـــك       (ه)   ــتند إليهـ ــمن األســـس الـــيت تسـ ــادة، يتضـ ــوى مضـ ــأيِّ دعـ ــعارا بـ إشـ
  املضادة.  الدعوى

شـعار والـرد، قـدر اإلمكـان، بكـل الوثـائق واألدلـة األخـرى         اإلوُيستصَوب أن ُيشـفَع    -٣٦
إشارات إليها. وعـالوة علـى ذلـك، ُيستصـَوب، يف     اليت يستند إليها كل طرف، أو أن يتضمَّنا 

حالة سعي املدَّعي إىل احلصول على أيِّ سبل انتصـاف قانونيـة أخـرى، تقـدمي هـذه املعلومـات       
  أيضاً مع اإلشعار.

    
    التفاوض - السابع  القسم    

ميكن أن تتمثل املرحلة األوىل يف عملية تفاوض جترى بني األطراف عـن طريـق منصـة      -٣٧
  ة احلاسوبية.التسوي
وميكن أن تبدأ املرحلة األوىل من اإلجراءات إثر إبـالغ منصـة التسـوية احلاسـوبية بـرد        -٣٨

  املدََّعى عليه:  
  وتبليغ املدَّعي بذلك؛ أو    (أ)  
زمنيـة معقولـة بعـد إرسـال اإلشـعار إىل       يف حال عدم إرسال رد، مـرور فتـرة    (ب)  

  املدََّعى عليه.
 تسوية املنازعة عن طريـق التفـاوض يف غضـون فتـرة زمنيـة      يف حال عدم التوصل إىلو  -٣٩

  ، من املستصوب أن تنتقل العملية إىل املرحلة التالية من مراحل اإلجراءات.معقولة
    

    التسوية امليسَّرة - الثامن  القسم    
ميكـن أن تتمثــل املرحلــة الثانيــة مــن إجـراءات التســوية احلاســوبية يف التســوية امليسَّــرة،     -٤٠

  يعيَّن حمايد يتخاطب مع األطراف حملاولة التوصل إىل تسوية.حيث 
ميكن أن تبدأ هذه املرحلة إذا فشلت املفاوضات عـرب منصـة التسـوية احلاسـوبية أليِّ     و  -٤١

ذلك عدم املشاركة أو عـدم التوصـل إىل تسـوية خـالل فتـرة زمنيـة معقولـة)، أو         سبب (مبا يف
  االنتقال مباشرة إىل املرحلة التالية من اإلجراءات.  إذا طلب أحد طريف املنازعة أو كالمها 

وعند بدء مرحلة التسوية امليسَّـرة مـن مراحـل اإلجـراءات، ُيستصـَوب أن يعـيِّن مـدير          -٤٢
نـة بشـأن   التسوية احلاسوبية حمايداً، وأن يبلـغ األطـراف هبـذا التعـيني ويقـدم تفاصـيل معيَّ      خدمة 

  .أدناه ٤٦الفقرة ، على النحو املبيَّن يف هوية احملايد
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ــة        -٤٣ ــد مــع األطــراف حملاول ــرة، ُيستصــَوب أن يتخاطــب احملاي ــة التســوية امليسَّ ويف مرحل
  التوصل إىل تسوية.

وإذا تعذر إجناز التسوية امليسَّرة يف غضون فترة زمنية معقولة، ميكـن أن تنتقـل العمليـة      -٤٤
 .إىل املرحلة النهائية

    
    يةاملرحلة النهائ - التاسع  القسم    

إذا أخفق احملايد يف تيسري التسوية، فإنَّ من املستصـوب أن يبلـغ مـدير خدمـة التسـوية        -٤٥
  احلاسوبية أو احملايد األطراف بطبيعة املرحلة النهائية وبالشكل الذي قد تتخذه.

    
    تعيني احملايد وصالحياته ووظائفه - العاشر  القسم    

فضَّــل أالَّ يعــيِّن مــدير خدمــة التســوية  مــن أجــل تعزيــز الكفــاءة وخفــض التكــاليف، يُ   -٤٦
إالَّ عندما يلزم وجود حمايد من أجـل عمليـة تسـوية املنازعـة وفقـاً أليِّ قواعـد        حمايداًاحلاسوبية 

إجراءات التسوية احلاسوبية اليت يلزم فيها وجـود حمايـد    مرحلةمنطبقة للتسوية احلاسوبية. ويف 
مـدير خدمـة التسـوية احلاسـوبية إىل      "يسـارع "أن من أجل عمليـة تسـوية املنازعـة، ُيستصـَوب     

تعيني احملايد (أي عموماً عند بدء مرحلة التسوية امليسَّرة من اإلجراءات). وعند تعـيني احملايـد،   
ُيستصَوب أن يسـارع مـدير خدمـة التسـوية احلاسـوبية إىل إبـالغ الطـرفني باسـم احملايـد وبـأيِّ           

  و حتدِّد هويته.معلومات أخرى ذات صلة تتعلق باحملايد أ
وُيستصَوب أن تكون للمحايدين خربة مهنية ذات صلة، وكذلك مهـارات يف تسـوية     -٤٧

املنازعات، لكي يتمكنوا من معاجلة املنازعة املعنيَّة. بيد أنـه، رهنـاً بـأيِّ لـوائح تنظيميـة مهنيـة،       
  هلني.ال يلزم بالضرورة أن يكون احملايدون يف عملية التسوية احلاسوبية حمامني مؤ

  وفيما يتعلق بعملية تعيني احملايد ووظائفه، ُيستصَوب ما يلي:  -٤٨
قبـــول احملايـــد لتعيينـــه تأكيـــداً بـــأنَّ لديـــه الوقـــت الـــذي يلـــزم          أن يكـــون  (أ)  
  للعملية؛    تكريسه
يكــون مطلوبــاً مــن احملايــد أن يعلــن حيــاده واســتقالله وأن يفصــح يف أيِّ   أن   (ب)  

  تثري شكوكاً حمتملة بشأن حياده أو استقالله؛   وقت عن أيِّ حقائق أو ظروف قد
أن يتــــيح نظــــام التســــوية احلاســــوبية لألطــــراف طريقــــة لالعتــــراض علــــى     (ج)  
  احملايد؛  تعيني
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يف حال االعتـراض علـى تعـيني احملايـد، أن يكـون علـى مـدير خدمـة التسـوية            (د)  
  احلاسوبية أن يتخذ قراراً بشأن ما إذا كان سيتم تبديل احملايد؛

أن يعيَّن حمايـٌد واحـد فقـط لكـل منازعـة يف أيِّ وقـت، لـدواعي الفعاليـة مـن            ه)(  
  حيث التكلفة؛

أن حيق أليٍّ من الطرفني أن يعترض على تلقي احملايد معلومات تولـدت أثنـاء     (و)  
  مرحلة التفاوض؛  

إذا استقال احملايد أو لزم تبديله أثناء إجـراءات التسـوية احلاسـوبية، أن يكـون       (ز)  
طلوباً من مدير خدمة التسوية احلاسوبية أن يعيِّن بديالً، مـع مراعـاة نفـس الضـمانات الـيت مت      م

  حتديدها أثناء تعيني احملايد األول.
  وفيما يتعلق بصالحيات احملايد، ُيستصَوب ما يلي:  -٤٩

رهنــاً بــأيِّ قواعــد منطبقــة يف جمــال التســوية احلاســوبية، أن يتــاح للمحايــد أن   (أ)  
  إجراءات التسوية احلاسوبية على النحو الذي يراه مناسباً؛  يسيِّر 

أن يكون مطلوباً من احملايد أن يتجنب أيَّ تـأخري ال لـزوم لـه أو نفقـات غـري        (ب)  
  ضرورية يف تسيري اإلجراءات؛

ــاً  (ج)   ــون مطلوبـ ــة    أن يكـ ــاءة يف عمليـ ــوخى اإلنصـــاف والكفـ ــد أن يتـ ــن احملايـ مـ
  املنازعات؛    تسوية

ــون  (د)   ــاده،      أن يكـ ــتقالله وحيـ ــى اسـ ــاً علـ ــل حمافظـ ــد أن يظـ ــن احملايـ ــاً مـ مطلوبـ
  يعامل الطرفني على قدم املساواة يف مجيع مراحل اإلجراءات؛  وأن

أن يكون مطلوبـاً مـن احملايـد تسـيري اإلجـراءات باالسـتناد إىل اخلطابـات الـيت           (ه)  
  تكون معروضة عليه أثناء اإلجراءات؛

  اح للطرفني بتقدمي معلومات إضافية تتعلق باإلجراءات؛  ن احملايد من السمأن ميكَّ  (و)  
دة يف ن احملايد من أن ميدِّد لفترة زمنيـة معقولـة املواعيـد القصـوى احملـدَّ     أن ميكَّ  (ز)  

  التسوية احلاسوبية. أيِّ قواعد منطبقة يف جمال
يري ويف حــني أنَّ عمليــة تعــيني حمايــد إلجــراءات التســوية احلاســوبية ختضــع لــنفس معــا    -٥٠

مراعاة األصول القانونية اليت تنطبق على تلك العملية يف سـياق غـري سـياق االتصـال احلاسـويب      
املباشر، قد يكون من املستصوب استخدام إجراءات تعيني وطعـن مبسـطة، بغيـة تلبيـة احلاجـة      
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ــة لتســوية املنازعــات يتســم        ــهج التقليدي ــديالً عــن الن ــة التســوية احلاســوبية ب ــيح خدم إىل أن تت
  بساطة وبالفعالية من حيث الوقت والتكلفة.بال

    
    اللغة  - احلادي عشر القسم    

ميكن أن توفر األدوات التكنولوجية املتاحة يف التسوية احلاسوبية قدراً كـبرياً مـن املرونـة      - ٥١
فيمــا يتعلــق باللغــة املســتخدمة يف اإلجــراءات. وحــىت حيــث حيــدِّد اتفــاق التســوية احلاســوبية أو    

ية احلاسوبية لغة تسـتخدم يف اإلجـراءات، فمـن املستصـوب أن يكـون مبسـتطاع أيٍّ       قواعد التسو
شعار أو يف الردِّ عليه، مـا إذا كـان يرغـب يف أن ُتسـيَّر     اإلمن الطرفني يف اإلجراءات أن ُيبيِّن، يف 

اإلجراءات بلغة خمتلفة، حبيث ميكن ملدير التسـوية احلاسـوبية حتديـد خيـارات أخـرى فيمـا يتعلـق        
  للغة ليختار منها الطرفان.با
    

    احلوكمة - الثاين عشر  القسم    
ُيستصــَوب أن تكــون هنــاك مبــادئ توجيهيــة (و/أو متطلبــات دنيــا) تتعلــق بتســيري           -٥٢

  منصات التسوية احلاسوبية ومبديري خدمة التسوية احلاسوبية.
ــايري       -٥٣ ــنفس مع راعــاة مالســرية ووُيستصــَوب أن ختضــع إجــراءات التســوية احلاســوبية ل

ــة املنطبقــة علــى    يف ســياق غــري ســياق االتصــال   إجــراءات تســوية املنازعــات  األصــول القانوني
  والنـزاهة. احلاسويب املباشر، ال سيما االستقالل واحلياد
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      املرفق الثاين
 مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز الدعم املقدَّم من األمم املتحدة إىل الدول، 

      يذ إصالحات سليمة للقانون التجاريبناًء على طلبها، من أجل تنف
    حول هذه املذكِّرة التوجيهية  - ألف  

تعــرض هــذه املــذكِّرة التوجيهيــة املبــادئ التوجيهيــة وإطــار العمــل بشــأن تعزيــز الــدعم   -١
املقــدَّم مــن األمــم املتحــدة إىل الــدول، بنــاًء علــى طلبــها، مــن أجــل تنفيــذ إصــالحات ســليمة     

ىل املعايري املقبولة دوليا. وهـي تنـدرج يف إطـار واليـة األمـم املتحـدة       للقانون التجاري استناداً إ
بشــأن العمــل علــى رفــع مســتويات املعيشــة وحتقيــق العمالــة الكاملــة وهتيئــة الظــروف الالزمــة   
للتطــوُّر والتنميــة يف امليــدانني االقتصــادي واالجتمــاعي، عــالوةً علــى إجيــاد حلــول للمشــاكل     

ا يتصــل هبــا مــن مشـاكل علــى الصــعيد الــدويل. وهــي مســامهة يف  االقتصـادية واالجتماعيــة ومــ 
تنفيذ اخلطة اإلمنائية الدولية وقرارات اجلمعية العامة اليت تدعو إىل ما يلي: (أ) تعزيـز املسـاعدة   
التقنية وبناء القدرات يف ميدان القـانون التجـاري الـدويل؛ (ب) حتسـني إدمـاج العمـل يف هـذا        

مــم املتحــدة األوســع نطاقــاً؛ (ج) زيــادة التنســيق واالتِّســاق بــني   امليــدان يف جــدول أعمــال األ
كيانات األمم املتحـدة ومـع اجلهـات املاحنـة واجلهـات املسـتفيدة؛ (د) التوسُّـع يف تقيـيم فعاليـة          

اختــاذ تــدابري لتحســني فعاليــة أنشــطة بنــاء القــدرات؛ (و) إدراج وجهــات   (ه)هــذه األنشــطة؛ 
  ملساعدة اليت تنفذها األمم املتحدة.النظر الوطنية يف صميم برامج ا

وهلـــذه املـــذكِّرة التوجيهيـــة أمهيتـــها اخلاصـــة جلميـــع إدارات األمـــم املتحـــدة ومكاتبـــها    - ٢
وصناديقها ووكاالهتا وبراجمها، وكذلك للجهات املاحنـة األخـرى الـيت ُتعـىن مبـا يلـي: (أ) حشـد        

عقبــات القانونيــة الــيت تعرقــل تــدفُّق التمويــل مــن أجــل التنميــة املســتدامة؛ (ب) تقليــل أو إزالــة ال 
التجــارة الدوليــة وحتقيــق التكامــل االقتصــادي علــى الصــعيد الــدويل و/أو اإلقليمــي؛ (ج) تنميــة   

ــة؛    ــادة قــدرة االقتصــاد علــى التعــايف مــن   (ه) القطــاع اخلــاص؛ (د) إصــالحات قطــاع العدال زي
ــك اإلصــالح      ــا يف ذل ــة الرشــيدة، مب ــات االقتصــادية؛ (و) احلوكم ات يف جمــال املشــتريات  األزم

العموميــة واحلوكمــة اإللكترونيــة؛ (ز) متكــني الفقــراء؛ (ح) منــع ومكافحــة اجلــرائم االقتصــادية   
(مثل االحتيال التجاري والتزوير والتزييـف) عـن طريـق التعلـيم؛ (ط) معاجلـة األسـباب اجلذريـة        

قتصــادي بعــد انتــهاء للمنازعــات الناشــئة مــن عوامــل اقتصــادية؛ (ي) معاجلــة مشــاكل التعــايف اال
معاجلة املشاكل املتعلقة حتديداً بنفاذ البلدان غـري السـاحلية إىل التجـارة الدوليـة؛      النـزاعات؛ (ك)

  التنفيذ الوطين لاللتزامات الدولية يف جمال القانون التجاري الدويل واجملاالت املتصلة به.  (ل)
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      املبادئ التوجيهية  - باء  
ميدان القانون التجاري الدويل جزٌء ال يتجزَّأ من جدول أعمال  عملُ األمم املتحدة يف  - ١  

    األمم املتحدة األوسع نطاقاً
ُيَعدُّ إرساء قواعد سليمة تعـزِّز العالقـات التجاريـة عـامالً هامـا يف التنميـة االقتصـادية،          -٣

ــع العوامــل ذات      ــراغ بــل يف ســياق مجي ــة ال ُتتَّخــذ يف ف الصــلة، وذلــك ألنَّ القــرارات التجاري
  فيها اإلطار القانوين املنطبق.  مبا
ــة        -٤ ــق أســاس العالقــات التجاري ــدويل احلــديث واملنسَّ ــانون التجــاري ال ــل إطــار الق وميثِّ

القائمــة علــى القواعــد، كمــا أنــه جــزء ال غــىن عنــه مــن التجــارة الدوليــة، علــى أن توضــع يف     
الداخلية يف هذا السـياق. وهـو يقـدِّم    االعتبار األمهية اخلاصة للقانون الداخلي والنظم القانونية 

كذلك، من خالل تقليل أو إزالة العقبات القانونية اليت تعرقل مسار التجارة الدوليـة، وخباصـٍة   
العقبات اليت متسُّ البلدان النامية، مسامهة كبرية يف التعاون االقتصادي العاملي بني مجيع الـدول  

، ويف القضاء علـى  السمة القانونيةتركة واحترام على أساس املساواة واإلنصاف واملصلحة املش
التمييز يف التجارة الدوليـة، ومـن مث يف إرسـاء السـالم واالسـتقرار وحتقيـق مـا فيـه خـري جلميـع           
الشعوب. كما أنَّ تنفيذ هذه األطر واستخدامها استخداماً فعَّـاالً مهـا أمـران ضـروريان لتعزيـز      

ملستدامة والقضاء على الفقر واجلوع، وبناًء على ذلـك،  والتنمية االقتصادية ا ةالرشيد احلوكمة
ميكن أن يسهما يف حتقيق مقاصد ميثاق األمم املتحدة واملقاصد احملدَّدة يف قرار اجلمعيـة العامـة   

بشـأن إنشـاء جلنـة     ١٩٦٦كـانون األول/ديسـمرب    ١٧) املؤرَّخ ٢١-(د ٢٢٠٥لألمم املتحدة 
  (األونسيترال). األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

ــدان القــانون مب املتعلــقعمــل األمــم املتحــدة   إدمــاجوهلــذه األســباب، ينبغــي حتســني    -٥ ي
التجــاري الــدويل، حيثمــا وحســبما يكــون ذلــك ضــروريا، علــى صــعيد املقــر وعلــى الصــعيد     

األمم املتحـدة يف سـياق التنميـة أو سـياق منـع نشـوب        اليت تنفذها عملياتاليف إطار  ،القُطري
  ـزاعات أو سياق اإلعمار بعد انتهاء النـزاعات أو يف غري ذلك من السياقات املناسبة.الن
    

املساعدة املقدَّمة من األمم املتحدة إىل الدول، بناًء على طلبها، بشأن تقييم االحتياجات   - ٢  
    احمللية إىل إصالحات القانون التجاري وتنفيذها

تجابةً ملــا يســتجدُّ مــن ممارســات يف األعمــال   يتطــوَّر القــانون التجــاري باســتمرار اســ    -٦
التجارية ومن حتديات عاملية كـذلك. وهـذا يسـتوجب بالضـرورة تنفيـذ إصـالحات يف ميـدان        
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القــانون التجــاري تواكــب وتــرية تلــك التطــورات. ويف أحيــان كــثرية تطلــب الــدول املســاعدة 
  ذه اإلصالحات.بشأن تقييم احلاجة إىل إجراء إصالحات للقانون التجاري وتنفيذ ه

علــى حنــو يــدان القــانون التجــاري الــدويل املتعلــق مبعمــل األمــم املتحــدة  إدمــاجوبغيــة   -٧
يف إطـار جـدول أعمـال األمـم املتحـدة بنطاقـه األوسـع، ينبغـي لكيانـات األمـم املتحـدة            أفضل 

العاملــة بالفعــل يف هــذا امليــدان أن تكــون قــادرة علــى االســتجابة لتلــك الطلبــات. ومــن أجــل    
ك، ينبغي هلا أن تكون على دراية باملعايري واألدوات واخلربة الفنية املتاحـة بيسـر يف منظومـة    ذل

ــدأ التــوجيهي      ــدان القــانون التجــاري الــدويل. ويقــدِّم املب ــاه  ٥األمــم املتحــدة يف مي ــوارد أدن ال
جــيم مــن هــذه   القســممصــادر معلومــات عــن هــذه املعــايري واألدوات واخلــربة الفنيــة؛ ويبــيِّن    

بوضوح اخلطوات اليت قد يلزم القيام هبـا لتقـدمي املسـاعدة إىل الـدول بشـأن      اإلرشادية ذكِّرة امل
  .الحات القانون التجاري وتنفيذهاتقييم إص

وينبغي لكيانات األمم املتحدة أن تروِّج ملواءمة اإلطار القانوين احمللـي النـاظم للعالقـات      -٨
ولة دوليا، حيثما كـان ذلـك مناسـباً. ألنَّ هـذه املواءمـة      التجارية مع معايري القانون التجاري املقب

من شـأهنا أن: (أ) تيسِّـر االعتـراف بـالعقود وغريهـا مـن التعهُّـدات امللزِمـة، ومحايتـها وإنفاذهـا؛           
جتعــل القــانون التجــاري أســهل فهمــاً لــدى األطــراف التجاريــة؛ و(ج) تعــزز التوحيــد يف   و(ب)

ري الدولية؛ و(د) توفِّر اليقني وإمكانية التنبُّـؤ يف اجملـال القـانوين    تفسري وتطبيق أطر القانون التجا
  لكي تتمكَّن األطراف يف املعامالت التجارية من اختاذ قرارات معقولة من املنظور التجاري.

ــة آلياهتــا اخلاصــة         -٩ ــيم فعالي ــدول املســاعدة بشــأن تقي ــان تطلــب ال ويف كــثري مــن األحي
ــاذ    ــة يف ســياق التجــارة واالســتثمار، وخصوصــاً     بالفصــل يف املنازعــات وإنف ــدات امللزِم التعهُّ

آليات التحكيم التجاري واآلليات البديلة اخلاصة بتسـوية املنازعـات (اللـتني ُيشـار إليهمـا معـاً       
يف هذه املذكِّرة التوجيهية باسم اآلليات البديلة اخلاصة بتسوية املنازعـات). ويف هـذا السـياق،    

ملتحدة أن تكون على دراية باملعايري الواجبة التطبيق املقبولـة دوليـا، الـيت    ينبغي لكيانات األمم ا
قــد يســاعد االمتثــال هلــا علــى ضــمان أداء هــذه اآلليــات لعملــها اســتناداً إىل القواعــد املعياريــة   

ميسورة التكلفة وذات كفـاءة وفعاليـة.   وجعلها الوصول إليها  ُيسراملعترف هبا دوليا، وضمان 
وِّج إحدى الدول لآلليات البديلة اخلاصة بتسوية املنازعـات باعتبارهـا خيـاراً متاحـاً     وحيثما تر

اللتماس الفصـل يف املنازعـات التجاريـة لـدى هيئـة حمايـدة، ينبغـي لكيانـات األمـم املتحـدة أن           
تكــون مدركــة أنــه قــد يكــون مــن الــالزم إجــراء إصــالحات للمحــاكم وذلــك لتجهيــز النظــام  

  آلليات البديلة بكفاءة وفعالية.القضائي لدعم هذه ا
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دور األمم املتحدة يف تقدمي املساعدة إىل الدول، بناًء على طلبها، على تنفيذ إصالحات   - ٣  
    كُلِّية ومنسَّقة على حنو سليم للقانون التجاري

ــة واإلطــار       -١٠ ــة الــيت حتكــم العالقــات التجاري ليســت مســائل القــوانني واللــوائح التنظيمي
صاحب هلا مسائل تقنيـة صـرفة. فهـي جتسِّـد تفضـيالت معيَّنـة يف السياسـة العامـة،         املؤسسي امل
نتج عنها تأثريات سياسية واجتماعية، مبـا يف ذلـك تـأثريات جنسـانية غـري متوازنـة،       توميكن أن 

  عالوةً على التأثري االقتصادي الواضح.
وتنسـيق وثـيقني   ولذلك ينبغـي أن تنطـوي إصـالحات القـوانني التجاريـة علـى تشـاور          -١١

بني أصحاب املصلحة املعنيني كافةً، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكوميـة (الـيت متثـل اجلمهـور)     
واحملــامون واملشــرِّعون والقضــاة واحملكَّمــون وغريهــم مــن املمارســني القــانونيني، ومنــهم مــثالً     

ضـمان   املوظفون الرمسيـون املسـؤولون عـن صـياغة التشـريعات. ويلـزم، علـى وجـه اخلصـوص         
االرتباط الوثيق بني وضع السياسـات ووضـع القـوانني مـن جهـة واإلصـالحات املؤسسـية مـن         

  جهة ثانية.  
كما أنَّ إصالح القانون التجاري يرتبط ارتباطاً قويا بااللتزامـات القانونيـة الدوليـة.      - ١٢

ني القـانون  ومن مث فإنَّ إشراك خرباء دوليني قـد يكـون أمـراً مرغوبـاً فيـه لضـمان االتسـاق بـ        
الــوطين وااللتزامــات الدوليــة، حيــث توجــد خمــاطر حمتملــة يف إحــداث فجــوات أو تنازعــات 

. وينبغي لكيانات األمم املتحدة أن تدعم وتشجِّع التعاون وتبـادل املمارسـات اجليِّـدة    همابين
  بني الدول باعتبار ذلك وسيلة هامة يف الترويج إلصالح القانون التجاري على حنو سليم.  

وينبغي أيضاً حتقيق التنسيق الصحيح فيما بني كيانات األمم املتحدة نفسها وبينها وبـني    -١٣
ــة الضــالعة يف جهــود اإلصــالح.      ــة الوطني اجلهــات املاحنــة األخــرى، وكــذلك اإلدارات احلكومي
وجيب احلفاظ، على مستوى املقرِّ، على نتائج التنسيق والتعاون احملـرزة علـى املسـتوى القطـري،     

عكس بالعكس. وهذا التنسيق عنصر أساسي من أجل اجتناب االزدواجية يف اجلهود وتعزيـز  وال
  الكفاءة واالتساق والتماسك يف حتديث القانون التجاري الدويل ومواءمته.

    
الدعم املقدَّم من األمم املتحدة إىل الدول، بناًء على طلبها، بشأن بناء القدرات احمللية على   - ٤  

    يف تنفيذ إصالحات سليمة للقانون التجاري حتقيق الفعالية
مــن الضــروري تــوافر قــدرة حمليــة وافيــة بــالغرض مــن أجــل اشــتراع األطــر القانونيــة       -١٤

السليمة للقانون التجاري وإنفاذها وتنفيذها وتطبيقها وتفسريها لكي تتأتَّى املنافع املتوقَّعة مـن  
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لى القواعد. وكثرياً ما تطلـب الـدول مسـاعدة    العالقات التجارية والتجارة الدولية القائمتني ع
  دولية بشأن بناء القدرات احمللية الالزمة.

والطريقة الفعالة لتوفري تلك املساعدة هي مـن خـالل التعـاون الـتقين والتـدريب وبنـاء         -١٥
يـة  القدرات مبا يهدف إىل تعزيز اخلربة الفنية احمللية لالستفادة من املعايري واألدوات واخلـربة الفن 

الدولية املتاحـة بيسـر، مـن أجـل القيـام بإصـالحات القـانون التجـاري علـى الصـعيد القطـري.            
ــا مــن األنشــطة         ــدعم تنظــيم تلــك األنشــطة وغريه ــم املتحــدة أن ت ــات األم كمــا ينبغــي لكيان

  املشاهبة، وأن تسهِّل مشاركة اخلرباء احملليني فيها.
جانـب أصـحاب املصـلحة مـن اجلهـات       إضـافةً إىل ذلـك، فـإنَّ املشـاركة الناشـطة مـن      و  - ١٦

الوطنية احلكومية منها وغري احلكوميـة يف احملافـل التشـريعية الدوليـة، كاألونسـيترال (انظـر املبـدأ        
) (علــى مســتوى األفرقــة العاملــة وعلــى مســتوى اللجنــة)، ميكــن أن تســهم إســهاماً ٥التــوجيهي 

ــة     ــتعمال الصــكوك القانوني ــافع اس ــم من ــا يف فه ــة هام ــ الدولي ــانون    م ن أجــل تيســري إصــالح الق
التجــاري. فتلــك املشــاركة ميكــن أن تتــيح ألصــحاب املصــلحة املعنــيني اكتســاب الدرايــة بشــأن  
صياغة القانون التجاري الدويل والطرائـق املختلفـة الـيت ميكـن اسـتعماهلا فيمـا بعـُد علـى الصـعيد          

ت مــع النظــراء مــن طائفــة الــوطين. وميكــن أن تفيــد أيضــاً يف تــوفري منــرب لتبــادل أفضــل املمارســا 
واسعة ومتنوعة من ذوي اخللفيات املهنية والبيئات اجلغرافية. كما أنَّ التنسيق الوثيـق ملوقـف أيِّ   
دولة يف اهليئات اإلقليمية والدولية املعنية بصـياغة القواعـد، الناشـطة يف ميـدان القـانون التجـاري       

ــدويل ات متضــاربة يف تلــك اهليئــات.  يســاعد علــى اجتنــاب ظهــور قواعــد متنازعــة وتفســري    ،ال
ــدول يف         ــذل قصــارى جهــدها مــن أجــل دعــم ال ــات األمــم املتحــدة أن تب ــذلك ينبغــي لكيان ول
مساعيها الرامية إىل حتقيق متثيل مواقفهـا بطريقـة مسـتدامة ومنسَّـقة يف األونسـيترال وغريهـا مـن        

  ان القانون التجاري الدويل.اهليئات اإلقليمية والدولية املعنية بصياغة القواعد، الناشطة يف ميد
ــَق الشــفافية           -١٧ ــد حتقي ــى القواع ــة عل ــة القائم ــات التجاري ــم للعالق ــن امله ــإنَّ م ــن مث ف وم

واالتساق وإمكانية التنبؤ يف خمرجات الفقه القانوين املتعلقـة مبسـائل القـانون التجـاري، امتثـاالً      
ــدول.      ــاتق ال ــى ع ــة عل ــة ذات الصــلة الواقع ــات الدولي ــون   و )١(لاللتزام ــؤدي القضــاة واحملكَّم ي

وأساتذة القانون وغريهم من املمارسني القانونيني أدواراً رئيسية يف هذا الصـدد، وينبغـي إيـالء    
اهتمام مستمر لقدرهتم على تفسـري معـايري القـانون التجـاري الدوليـة بطريقـة مـن شـأهنا تعزيـز          

وجـد أدوات صـممتها األمـم    التوحيد يف تطبيقها ومراعـاة حسـن النيـة يف التجـارة الدوليـة. وت     
                                                         

)، ١٩٨٠ اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع (فيينا، من ٧ دةعلى سبيل املثال، املا  )١(  
 :ونص االتفاقية متاح أيضاً يف املوقع الشبكي. ٢٥٥٦٧ ، الرقم١٤٨٩ ، اجمللدجمموعة املعاهدات ،املتحدة  األمم

www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html. 
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). وينبغـي هليئـات منظومـة    ٥املتحدة على وجه التحديد هلذه األغراض (انظر املبـدأ التـوجيهي   
  األمم املتحدة أن تعزز تطويرها واستعماهلا.

    
األونسيترال هي اهليئة القانونية األساسية يف منظومة األمم املتحدة يف ميدان القانون التجاري   - ٥  

لك ينبغي لكيانات األمم املتحدة االعتماد عليها يف تعزيز الدعم املقدَّم من األمم الدويل، ولذ
    املتحدة إىل الدول، بناًء على طلبها، من أجل تنفيذ إصالحات سليمة للقانون التجاري

األونسيترال هي اهليئة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة املعنيـة بوضـع القـوانني يف ميـدان           -١٨
تجاري الدويل. وهي حمفل حكومي دويل يتكـوَّن مـن دول أعضـاء تنتخبـها اجلمعيـة      القانون ال

العامة. وميثل تكوينها خمتلف املناطق اجلغرافية والنظم االقتصادية والقانونيـة الرئيسـية. وإضـافة    
ــة إىل ذلــك، تشــارك يف أعمــال األونســيترال أيضــاً منظمــات     ــة دولي ــة   حكومي ورابطــات مهني

  ة أخرى لديها صفة مراقب.ومنظمات غري حكومي
ــلَ       -١٩ ــيَّن أفضـ ــدويل يف أيِّ وقـــت معـ ــع الـ ــربه اجملتمـ ــا يعتـ ــيترال مـ ــايري األونسـ ومتثِّـــل معـ

املمارسات الدولية لتنظيم معامالت جتارية معيَّنة. وهي تزوِّد الدول بنماذج وإرشـادات دعمـاً   
اُد علـى هـذه املعـايري    إلجراء إصالحات سليمة للقـانون التجـاري بتكلفـة أقـل. وحيسِّـن االعتمـ      

نوعيةَ التشريعات اليت ُتَسنُّ، يف األجل الطويل، ويبين ثقة القطاع اخلاص، مبن فيـه املسـتثمرون   
  األجانب، بشأن سهولة ممارسة األعمال التجارية يف أيِّ بلد يلتزم هبذه املعايري.  

 )٢(ألطـراف التجاريـة.  ومعظم املعايري قابلة للتكييف لتالئم الظروف احمللية واحتياجـات ا   -٢٠
والصـــكوك املماثلـــة الصـــادرة عـــن  املعيَّنـــة لقـــوانني األونســـيترال النموذجيـــةوإحــدى الســـمات  

لسـنِّ   مصـدر إهلـام  الـدول كأسـاس أو   من جانـب  مها استخدإمكانية اهي أخرى منظمات دولية 
حبسـب   فهـا تكيِّأن ميكـن  أن الـدول   تشريعات تشكِّل جـزءاً مـن إصـالح القـانون التجـاري: أيْ     

  األحكام اليت تعدُّ أوثَق صلةً بنظمها القانونية. منها ختتارأن الداخلية، و هاظروف
وإضــافةً إىل معــايري القــانون التجــاري املقبولــة دوليــا، تــوفِّر األونســيترال جمموعــة مــن     -٢١

 أدوات املساعدة التقنية وبناء القدرات واألدوات األخرى املتاح احلصول عليها بسـهولة، مثـل  
والنبـــذة عـــن  )٣(جمموعـــة الســـوابق القضـــائية املســـتندة إىل نصـــوص األونســـيترال (كـــالوت)،

ــة االعتــراف بقــرارات التحكــيم     )٤(الســوابق القضــائية، وقواعــد البيانــات املتعلقــة بتنفيــذ اتفاقي
                                                         

 .www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts.html :الع على أحدث قائمة مبعايري األونسيترال، انظر املوقع الشبكيلالطِّ  )٢(  

  )٣(  www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law.html.  
  )٤(  www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/digests.html. 
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 )٦((اتفاقيــة نيويــورك)، )٥(١٩٥٨حزيران/يونيــه  ١٠األجنبيــة وتنفيــذها املربمــة يف نيويــورك يف 
ــات واملنشــورات،   وغــري ذ ــد البيان ــن قواع ــك م ــايري      )٧(ل ــك املع ــم تل ــيت هتــدف إىل تيســري فه ال

واستخدامها ونشـر املعلومـات عـن التطـورات القانونيـة احلديثـة، مبـا يف ذلـك تطـورات قـانون           
ــدويل. وال غــىن عــن هــذه األدوات بصــفة      ــدان القــانون التجــاري ال الســوابق القضــائية، يف مي

مني وأساتذة القانون وغريهم مـن املمارسـني القـانونيني بشـأن     حملكَّخاصة يف تدريب القضاة وا
  مسائل القانون التجاري ويف التمكني القانوين للناس عموماً.

واجملــاالت الــيت يشــملها عمــل األونســيترال هــي التاليــة: (أ) العقــود (البيــع الــدويل            -٢٢
) تسـوية املنازعـات التجاريـة    للبضائع، والنقـل الـدويل للبضـائع، والتجـارة اإللكترونيـة)؛ و(ب     

واالســتثمارية الدوليــة (التحكــيم، والتوفيــق، وتســوية املنازعــات باالتصــال احلاســويب املباشــر،   
وتسوية املنازعات بني املستثمرين والدول)؛ و(ج) املشتريات العمومية ومشاريع البنية التحتيـة  

قــانون اإلعســار؛ و(و) املصــاحل ه) املموَّلــة مــن القطــاع اخلــاص؛ و(د) املــدفوعات الدوليــة؛ و( 
ــة للمنشــآت الصــغرى      ــة متكيني ــة قانوني ــال التجــاري؛ و(ح) تطــوير بيئ الضــمانية؛ و(ز) االحتي

  )٨(والصغرية واملتوسطة.
    

    اإلطار العمليايت  - جيم  
تبيِّن األقساُم الواردة أدناه بوضـوح اخلطـوات الـيت قـد يلـزم أن تقـوم هبـا كيانـات األمـم            -٢٣

  تطلب إليها الدول تقدمي املساعدة بشأن تقييم وتنفيذ إصالحات للقانون التجاري.املتحدة اليت 

                                                         
  . نص االتفاقية متاح أيضاً يف املوقع ٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥(  

 .www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html :الشبكي

  )٦(  www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html. 

نظور القضائي يف قضايا اإلعسار عرب احلدود على سبيل املثال، املنشورات املتكررة عن امل  )٧(  
)www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency/2011Judicial_Perspective.html ،(  

 /www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_textsاون يف جمال اإلعسار عرب احلدود (والدليل العملي بشأن التع
insolvency/2009PracticeGuide.html( ،كترونية: املسائل القانونية اخلاصة واملنشور املعنون تعزيز الثقة بالتجارة اإلل

 /www.uncitral.org/pdf/arabic/textsباستخدام طرائق التوثيق والتوقيع اإللكترونية على الصعيد الدويل (
electcom/08-55696_Ebook.pdf.(  

الع على أحدث قائمة هبذه اجملاالت، يرجى االتصال بأمانة ولالطِّ .أن تضاف جماالت عمل جديدة ميكن  )٨(  
نة يف هناية هذه املذكِّرة التوجيهية أو مراجعة املوقع الشبكي لألونسيترال األونسيترال على العناوين املبيَّ

)www.uncitral.org(. 
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    اإلطار القانوين  - ١  
بشأن بناء القدرات مـن أجـل مـا تبذلـه     ومساعدة ميكن للدول أن تطلب مساعدة تقنية   -٢٤

من جهود يف إصالح القانون التجاري، وخصوصاً يف حتديد االحتياجـات احملليـة إىل إصـالحات    
بشـأن   أو حتـديث القواعـد املوجـودة حاليـا    القانون التجاري، أو يف سنِّ قانون ما، أو يف استيفاء 

موضوع معيَّن من مواضيع القانون التجاري. ولدى االستجابة لـذلك، ينبغـي لألمـم املتحـدة أن     
الح اإلطـار  أدناه، على أن تضـع يف اعتبارهـا أنَّ إصـ    املبيَّنةتسعى إىل مساعدة الدول يف اجملاالت 

  القانوين ينبغي أن يظلَّ عملية يقود مسارها البلد وميتلك زمامها البلد ويديرها البلد:
ــة حتــدد أهــداف ومقاصــد خمتلــف خطــوات         (أ)   إعــداد خطــة عمــل منظَّمــة البِني

ــدابري اإلصــالحية)، ووضــع       ــانون التجــاري (خبصــوص تقــدمي املســاعدة واختــاذ الت إصــالح الق
واطن الضـعف أو القصـور يف خمتلـف القواعـد أو     اتيجيات لتدارك َمجدول زمين، وصوغ استر

وتعيني جهـات وصـل مناسـبة لتنسـيق العمـل يف مبـادرة إصـالح معيَّنـة،          ،املمارسات التشريعية
  وختصيص املوارد الالزمة؛

تقييم اإلطـار العـام للقـانون التجـاري وحالـة تنفيـذه يف الدولـة، وعلـى سـبيل            (ب)  
 ،هل الدولة طـرف يف اتفاقيـات أساسـية يف ميـدان القـانون التجـاري (مـثالً        ‘١‘املثال ما يلي: 

 إذا ‘٢‘اتفاقية نيويورك)، مما من شأنه أن ييسِّـر إجـراء إصـالحات أخـرى للقـانون التجـاري؟       
بـال، فمـا    إذا كانـت اإلجابـة  ‘ ٣‘كانت اإلجابة بنعم، فما هي حالـة تنفيـذ تلـك االتفاقيـات؟     

اإلطـار احمللـي    هـل  ‘٤‘اختاذها للنظر يف االنضمام إىل تلك االتفاقيـات؟   هي التدابري اليت ينبغي
  للقانون التجاري ممتثل، يف غري ذلك من اجلوانب، ملعايري القانون التجاري املقبولة دوليا؟

  يف سياق إصالح معيَّن للقانون التجاري:  (ج)  
جـاري ومـا يتصـل بـه مـن      حتديد معيار مقبول دوليا وقابل للتطبيق للقانون الت  ‘١‘    

  أدوات وخربة فنية متاحة بيسر موجهة إىل تيسري اشتراعه؛
حتديــد مجيــع أصــحاب املصــلحة ذوي الصــلة بإصــالح القــانون التجــاري، مبــا   ‘٢‘    

يشمل اجلهات احمللية املعنية باإلصالح واخلرباء الدوليني وخمتلـف مقـدِّمي املسـاعدة يف    
جملــال نفســه أو يف جمــال ذي صــلة، ومــا إىل ذلــك،  جمــال ســيادة القــانون العــاملني يف ا 

وجهــات الوصــل املعنيــة يف كــل كيــان مــن أجــل التنســيق بشــأن إصــالح حمــدَّد، بغيــة  
  ؛، حيثما يكون ذلك ضرورياتيسري إجراء مشاورات سليمة معهم
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إعداد جمموعة شاملة من التشريعات لكي تصاحب اعتماد أيِّ قانون جديد (ومن   ‘٣‘    
ما يلزم من قوانني ولـوائح تنظيميـة وإرشـادات و/أو مـدونات لقواعـد السـلوك)       ذلك مثالً 

  وضمان إجراء تقييم سليم بواسطة خرباء جملموعة التشريعات قبل اعتماد القانون.
    

    مؤسسات الدولة املشاركة يف إصالحات القوانني التجارية  - ٢  
قدرات، وخصوصـاً فيمـا   البشأن بناء ومساعدة ميكن للدول أن تطلب مساعدة تقنية   -٢٥
  مبا يلي: يتعلق

ــة      (أ)   ــان الربملانيـ ــة (اللجـ ــات الدولـ ــة يف خمتلـــف مؤسسـ ــدرات الالزمـ ــة القـ تنميـ
ووزارات العدل والتجارة والتنمية االقتصادية، وهيئات املشـتريات العموميـة، وهيئـات الرصـد     

قـانون التجـاري.   والرقابة) من أجـل التعامـل مـع إصـالحات القـانون التجـاري وتنفيـذ إطـار ال        
التوعيـة  ‘ ١‘وميكن أن تتخذ املساعدة التقنية وبناء القدرات يف هذه احلاالت األشكال التالية: 

مبعــايري القــانون التجــاري املقبولــة دوليــا واملتاحــة بيســر واألدوات واخلــربة الفنيــة املوجَّهــة إىل    
عــايري القــانون التجــاري تعمــيم نصــوص م‘ ٢‘تيســري فهــم تلــك املعــايري واشــتراعها وتنفيــذها؛ 

دعــم اجلهــود الراميــة إىل ‘ ٤‘تنظــيم جلســات إعالميــة أو أنشــطة تــدريب؛  ‘ ٣‘ذات الصــلة؛ 
جتميع اخلربة الفنية احمللية بشأن مسائل القانون التجاري مركزيا، وعلى سبيل املثال مـن خـالل   

بيانـات وطنيـة    إنشاء مركز خربة فنية وطين للقانون التجـاري أو مركـز حبـوث وطـين وقواعـد     
تيسـري متثيـل اخلـرباء احمللـيني متثـيالً مسـؤوالً ومسـتمرا يف        ‘ ٥‘بشأن مسائل القـانون التجـاري؛   

  األنشطة الدولية واإلقليمية الرامية إىل وضع معايري القانون التجاري؛
مني وغريهم من املمارسني القـانونيني احمللـيني علـى    بناء قدرات القضاة واحملكَّ  (ب)  
ــم معــ  ــدة        فه ــة موحَّ ــا بطريق ــى تطبيقه ــاً أفضــل وعل ــا فهم ــة دولي ــانون التجــاري املقبول ايري الق

واالرتقــاء بنوعيــة األحكــام وقــرارات التحكــيم. وميكــن أن تشــمل وســائل املســاعدة مــا يلــي:  
ــانون         ‘١‘ ــايري الق ــة املتاحــة بيســر واملصــمَّمة بقصــد تيســري فهــم مع ــاألدوات الدولي ــة ب التوعي

دعــم إنشــاء آليــة جلمــع الســوابق ‘ ٢‘دوليــا وتفســريها وتطبيقهــا املوحَّــدين؛ التجــاري املقبولــة 
ومجـع   )٩(القضائية الوطنيـة املتصـلة مبعـايري القـانون التجـاري املقبولـة دوليـا وحتليلـها ورصـدها،         

دعــم  ‘٣‘بشــأن ســرعة الفصــل يف القضــايا وإنفــاذ األحكــام؛  مــثالاإلحصــاءات ذات الصــلة، 
                                                         

على نظام كالوت التابع لألونسيترال والذي يعتمد على شبكة من  خصوصاًالع يرجى يف هذا الصدد االطِّ  )٩(  
ت املراسلني الوطنيني الذين تعيِّنهم الدول األطراف يف اتفاقية انبثقت من أعمال األونسيترال أو اليت سنَّ

 تفاقية نيويوركتشريعات تستند إىل قانون منوذجي انبثق من تلك األعمال، أو يف ا
www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/national_correspondents.html. 
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ــتعلُّم امل ــة     دورات ال ــدورات األدوات الدولي ــاهج تلــك ال ســتمر اخلاصــة بالقضــاة، وتضــمني من
تنظيم تدريب قضـائي حملـي مبشـاركة خـرباء؛     ‘ ٤‘املتاحة بيسر ذات الصلة املشار إليها أعاله؛ 

  التوعية بشأن الندوات القضائية الدولية وتيسري مشاركة القضاة احملليني فيها؛‘ ٥‘
يق وتشغيلها. وميكن أن تشمل وسائل املسـاعدة  إنشاء مراكز للتحكيم والتوف  (ج)  

ــة املتاحــة بيســر إلنشــاء ودعــم هــذه املراكــز؛     ‘ ١‘مــا يلــي:   ــذاب اخلــربة الفني تيســري  ‘٢‘اجت
االستفادة من اآلليـات البديلـة اخلاصـة بتسـوية املنازعـات وآليـات تسـوية املنازعـات باالتصـال          

تنظـيم  ‘ ٣‘ال عن طريق توعية اجلمهور هبا؛ احلاسويب املباشر املتاحة يف هذه املراكز، وذلك مث
تدريب جملموعات منفصـلة مـن ممارسـي اآلليـات البديلـة اخلاصـة بتسـوية املنازعـات، مبشـاركة          
ــع احتياجــات           ــا م ــادة جتاوهب ــى زي ــات عل ــذه اآللي ــال، ملســاعدة ه ــذا اجمل خــرباء ذوي صــلة هب

كَّمـني علـى التطبيـق والتفسـري     املستعِملني النهائيني املقصـودين (علـى سـبيل املثـال، تـدريب احمل     
املوحَّــدين للمعــايري التجاريــة الدوليــة؛ وتــدريب الوســطاء واملــوفِّقني علــى مهــارات تســوية          
املنازعــات؛ وتــدريب مقــدِّمي خــدمات تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســويب املباشــر بشــأن    

ــداً)؛    ــة حتدي ــة اإللكتروني ــوفري  معاجلــة دور الســل ‘ ٤‘املســائل الــيت ختــص البيئ طة القضــائية يف ت
الدعم املناسب لآلليات البديلة اخلاصة بتسوية املنازعـات وآليـات تسـوية املنازعـات باالتصـال      

  احلاسويب املباشر، وذلك من خالل إصالحات احملاكم وغري ذلك من التدابري.
    

    القطاع اخلاص واألوساط األكادميية واجلمهور   - ٣  
  تقنية بشأن ما يلي:ميكن للدول أن تطلب مساعدة   -٢٦

توعيــة النــاس، وخصوصــاً أصــحاب املنشــآت الصــغرى والصــغرية واملتوســطة    (أ)  
واألفراد من أصحاب املشاريع، مبعايري القانون التجاري املقبولة دوليا، واألدوات املتاحة بيسـر  

املعـايري   املصمَّمة بقصد تيسري فهم تلك املعايري واستخدامها، والفـرص التجاريـة املرتبطـة بتلـك    
ــبل الوصــول إىل أســواق         ــرب احلــدود، وُس ــة، والتجــارة ع ــل التجــارة اإللكتروني واألدوات (مث
ــة         ــارات اجملدي ــروض، واخلي ــى الق ــبل احلصــول عل ــة، وُس ــة واألجنبي ــة احمللي املشــتريات العمومي
ــة). وميكــن أن تتخــذ املســاعدة يف هــذه احلــاالت      ــة التعــرض لصــعوبات مالي لالنتعــاش يف حال

إنشـاء قواعـد بيانـات حمليـة     ‘ ٢‘ترمجـة تلـك املعـايري إىل اللغـات احملليـة؛      ‘ ١‘التاليـة:  األشكال 
ُتتــاح بســهولة بشــأن تلــك املعــايري، مــع روابــط إىل مصــدرها الــدويل واألدوات الداعمــة هلــا؛    

  تعميم املعلومات عن تلك املعايري بوسائل أخرى؛  ‘٣‘
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اط االقتصـادي، ومتكـني الفقـراء،    دعم املؤسسات اجملتمعية اليت تسهم يف النش  (ب)  
وتنمية القطاع اخلاص، وإتاحة ُسبل الوصول إىل العدالـة، والتثقيـف القـانوين وبنـاء املهـارات،      
ومن تلك املؤسسـات الغـرف التجاريـة ونقابـات احملـامني ومراكـز التحكـيم والتوفيـق ومراكـز          

  املعلومات القانونية ومكاتب تقدمي املساعدة القانونية؛
حلفــاظ علــى حــوار منــتظم مــع املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت متثِّــل خمتلــف    ا  (ج)  

شــرائح اجملتمــع (مثــل املســتهلكني، واجملتمعــات احملليــة، واملســتفيدين النــهائيني مــن اخلــدمات    
ــغرية         ــغرى والصـ ــآت الصـ ــحاب املنشـ ــاريع، وأصـ ــحاب املشـ ــن أصـ ــراد مـ ــة، واألفـ العموميـ

يصال آرائهم حول التدابري الالزمـة لتحسـني إطـار    واملتوسطة، واألوساط األكادميية)، بشأن إ
  القانون التجاري يف الدولة؛

مســاعدة أفــراد األوســاط األكادمييــة علــى وضــع مبــادئ قانونيــة حمليــة بشــأن     (د)  
مسائل القانون التجاري تتماشى مع املبادئ الدولية السائدة، وخصوصاً بتيسري إقامـة منصـات   

  لك املنصات اإللكترونية، أو املشاركة فيها؛تبادل إقليمية ودولية، مبا يف ذ
تثقيـــف النـــاس بشـــأن مســـائل القـــانون التجـــاري الـــدويل، وإذكـــاء وعـــيهم    (ه)  

بإقامـة   ةاملباشـر  صلتهاباحلقوق وااللتزامات األساسية الناشئة عن العالقات التجارية من حيث 
أن فــرص العمــل. مشــاريع األعمــال (علــى ســبيل املثــال إنشــاء كيــان جتــاري وإدارتــه)، وبشــ    

إدراج مواضـيع القـانون   ‘ ١‘وتشمل وسائلُ حتقيـق ذلـك تقـدَمي املسـاعدة يف اجملـاالت التاليـة:       
تنظـيم  ‘ ٢‘التجاري الدويل يف مناهج املـدارس ودورات التـدريب املهـين والـتقين واجلامعـات؛      
بيــة الدوليــة املســابقات التدريبيــة، ورعايــة مشــاركة فــرق الطــالب احمللــيني يف املســابقات التدري

ــانون      ‘ ٣‘ )١٠(ذات الصــلة؛ ــة عــن مســائل الق ــدورات الدراســية الدولي ــوعي بشــأن ال ــادة ال زي
  تيسري مشاركة األفراد املهتمني فيها؛ )١١(التجاري الدويل،

بنــاء قــدرة خمتلــف اجلهــات الفاعلــة يف نظــم العدالــة غــري الرمسيــة ويف اآلليــات   (و)  
شـيوخ القـرى) علـى االسـتفادة مـن مهـارات الوسـاطة        البديلة اخلاصة بتسوية املنازعات (مثـل  

ــدويل        ــايري القــانون التجــاري ال ــا وعلــى حتســني فهــم مع ــة دولي ــاً للمعــايري املقبول ــق وفق والتوفي
  وتطبيقها تطبيقا متسقا وحتقيق االرتقاء بنوعية القرارات.

------------------------- 

                                                         
 .www.cisg.law.pace.edu/vis.html :انظر على سبيل املثال املوقع الشبكي  )١٠(

 .www.itcilo.org/en/training-offer/turin-school-of-development-1 :انظر على سبيل املثال املوقع الشبكي  )١١(
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ربة يف تطبيــق هــذه املــذكِّرة التوجيهيــة.  باكتســاب معرفــة عــن اخلــ  )١٢(هتــتم أمانــة األونســيترال
وميكن االتصال بأمانة األونسيترال بشأن مجيـع املسـائل الـيت تتناوهلـا هـذه املـذكِّرة التوجيهيـة،        

يف ذلــك فيمــا يتعلــق بتقــدمي املســاعدة مــن أجــل حتديــد االحتياجــات احملليــة إىل إصــالحات  مبــا
ي والتدريب على مسائل القـانون التجـاري   القانون التجاري وتنفيذ إصالحات القانون التجار

  يف البلدان اليت تعمل فيها األمم املتحدة وعلى نطاق منظومة األمم املتحدة.
   

                                                         
 Vienna International Centre, P. O. Box 500, 1400 Vienna, Austria: ينا الدويل)(مركز في العنوان  )١٢(

 .))5813-26060-1-43(: ، الفاكسuncitral@uncitral.orgاإللكتروين:  (الربيد
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  الثالث املرفق
   

  واألربعني التاسعةقائمة بالوثائق اليت ُعرَضت على اللجنة يف دورهتا     
 
 العنوان أو الوصف الرمز

A/CN.9/859  للدورة التاسعة واألربعني وشروحه واجلدول الزمين جللسات جدول األعمال املؤقَّت
  الدورة

A/CN.9/860  تقرير الفريق العامل األول (املعين باملنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة) عن أعمال
  دورته اخلامسة والعشرين

A/CN.9/861  والستني الثالثةتقرير الفريق العامل الثاين (املعين بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته 
A/CN.9/862  (املعين بتسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر) تقرير الفريق العامل الثالث

  أعمال دورته الثانية والثالثني عن
A/CN.9/863  تقرير الفريق العامل الرابع (املعين بالتجارة اإللكترونية) عن أعمال دورته الثانية

 واخلمسني

A/CN.9/864 ير الفريق العامل اخلامس (املعين بقانون اإلعسار) عن أعمال دورته تقر
  واألربعني الثامنة

A/CN.9/865  تقرير الفريق العامل السادس (املعين باملصاحل الضمانية) عن أعمال دورته الثامنة
 والعشرين

A/CN.9/866 سطة) عن أعمال تقرير الفريق العامل األول (املعين باملنشآت الصغرى والصغرية واملتو
 دورته السادسة والعشرين

A/CN.9/867 والستني  تقرير الفريق العامل الثاين (املعين بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الرابعة
A/CN.9/868  تقرير الفريق العامل الثالث (املعين بتسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر) عن

 أعمال دورته الثالثة والثالثني

A/CN.9/869 أعمال دورته الثالثة  تقرير الفريق العامل الرابع (املعين بالتجارة اإللكترونية) عن
 واخلمسني

A/CN.9/870 واألربعني  تقرير الفريق العامل اخلامس (املعين بقانون اإلعسار) عن أعمال دورته التاسعة
A/CN.9/871 لضمانية) عن أعمال دورته التاسعة تقرير الفريق العامل السادس (املعين باملصاحل ا

 والعشرين

A/CN.9/872 التعاون التقين واملساعدة التقنية 

A/CN.9/873 وتطبيقها تعزيز السُّبل والوسائل اليت تكفل توحيَد تفسري نصوص األونسيترال القانونية
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 العنوان أو الوصف الرمز

A/CN.9/874 ثبت مرجعي باملؤلَّفات احلديثة ذات الصلة بأعمال األونسيترال 

A/CN.9/875 

A/CN.9/876 

  أنشطة التنسيق
 حالة االتفاقيات والقوانني النموذجية

A/CN.9/877  أنشطة مركز األونسيترال اإلقليمي آلسيا واحمليط  -حضور األونسيترال اإلقليمي
 اهلادئ

A/CN.9/878 برنامج عمل اللجنة  
A/CN.9/879 التحكيم ن تنظيم إجراءاتتسوية املنازعات التجارية: تنقيح ملحوظات األونسيترال ع
A/CN.9/880  تسوية املنازعات التجارية: األعمال املقبلة احملتملة بشأن األخالقيات  

 يف التحكيم الدويل

A/CN.9/881  
A/CN.9/882 وAdd.1 

 
 

A/CN.9/882/ 

Add.1/Corr.1 

  اإلجراءات املتزامنة يف التحكيم الدويل
جتميع للتعليقات الواردة من الدول  -قوانني تقدمي املساعدة التقنية يف جمال إصالح ال

على مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن تعزيز دعم األمم املتحدة للدول من أجل إجراء 
  إصالحات سليمة للقانون التجاري

جتميع للتعليقات الواردة من الدول  -تقدمي املساعدة التقنية يف جمال إصالح القوانني 
ن تعزيز دعم األمم املتحدة للدول من أجل إجراء بشأ على مشروع مذكِّرة توجيهية

  تصويب - إصالحات سليمة للقانون التجاري
A/CN.9/883  مشروع مذكِّرة توجيهية بشأن  -تقدمي املساعدة التقنية يف جمال إصالح القوانني

الدول، بناء على طلبها، من أجل إجراء  تعزيز الدعم املقدَّم من األمم املتحدة إىل
 التجاري سليمة للقانونإصالحات 

A/CN.9/884   
 Add.4إىل  Add.1و

 مشروع قانون منوذجي بشأن املعامالت املضمونة

A/CN.9/885    
 Add.4إىل  Add.1و

  بشأن املعامالت املضمونة مشروع دليل اشتراع مشروع القانون النموذجي

A/CN.9/886 تعليقاتجتميع ال - مشروع قانون منوذجي بشأن املعامالت املضمونة 

A/CN.9/887 وAdd.1 جتميع التعليقات - مشروع قانون منوذجي بشأن املعامالت املضمونة 

A/CN.9/888   تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر يف سياق معامالت التجارة اإللكترونية
 مالحظات تقنية بشأن تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر - عرب احلدود

A/CN.9/889  األعمال اليت ميكن االضطالع هبا مستقبالً يف جمال االشتراء  
 وتطوير البنية التحتية
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 العنوان أو الوصف الرمز

A/CN.9/890  تسوية املنازعات التجارية: عرض لورقة حبث حول اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية
يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول كنموذج حمتمل إلصالحات أخرى يف 

  ة املنازعات بني املستثمرين والدولجمال تسوي
A/CN.9/891  
A/CN.9/892 

  املسائل القانونية املتعلقة بإدارة اهلوية وخدمات توفري الثقة
  مقترح مشترك بشأن التعاون يف جمال قانون العقود التجارية والدولية 

  (مع التركيز على عقود البيع)
A/CN.9/893 دَّم من رابطة التحكيم السويسريةتسوية املنازعات التجارية: مقترح مق  

 


