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 الدوليلجنة األمم المتحدة للقانون التجاري 

 الدورة الثالثة والخمسون 

 ( عن ُبعدجزء ُيعقد ) 2020تموز/يوليه  6-17
    2020أيلول/سبتمبر  18-14يينا، فو 

جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والخمسين وشروحه والجدول الزمني    
 لجلسات الدورة 

 
 

 للجلسات والوثائق جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني  - أول  
 
 

عقد  تُ و  ؛2020تموز/يوليه  17إلى  6فز الفترة من  عن بُعدتعقد الدورة الثالثة والخمســـول لل نة فز جزأينع يعقد ال زء األول وف ســـ 
ــتي فة فز فيينا فز الفترة من  ــبتمبر  18إلى  14الدورة الثالثة والخمســـول المسـ   14بالشـــال التح تحدال الل نة فز  (1)،2020أيلول/سـ

ــ اية   ،2020آب/أغســـــــ    28أو حوالز ذلك التاريخ، على أال يت اوز ذلك  2020آب/أغســـــــ    ــفحة الشـــــ ويُعلن عنه على الصـــــ
   للدورة الثالثة والخمسين.

 

 الجزء األول من الدورة الثالثة والخمسين لألونسيترال

 (عن ب عدعقد ي  ) 2020تموز/يوليه  6-17

 وثائق ما قبل الدورة  بند جدول األعمال

 تموز/يوليه 6الثنين، 

 افتتاح الدورة -1   

وفقًا الدول األعضاء فز األو سيترال  المقررات التز اعتمدتها -2
اتخاذ القرارات فز األو سيترال خالل جائحة مرض فيروس إلجراء 

التز اعتمدتها الدول األعضاء فز  مقرراتالمتّكرة من األما ة عن 
جراء اتخاذ القرارات فز األو سيترال خالل جائحة إلوفقًا األو سيترال 

(، التح اعتمدته الدول 19-)كوفيد 2019مرض فيروس كورو ا لعام 

 

الدول األعضاء فز    عتمدته التح ا   مقرر ال و   331، الفقرة  (A/74/17)  17الوثائق الرسمية لل معية العامة، الدورة الرابعة والس عول، الملحق رقم   ( 1)  
 (. 2، المقرر  A/CN.9/1013)ا ظر الوثيقة    2020حزيرال/يو يه    23  بتاريخ األو سيترال  

 

http://undocs.org/ar/A/74/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1013
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(، التح اعتمدته الدول األعضاء 19-)كوفيد 2019كورو ا لعام 
   2020حزيرال/يو يه  8األو سيترال فز  فز

 الوثيقةع 2020حزيرال/يو يه  8األعضاء فز األو سيترال فز 
A/CN.9/1013 

الموافقة على اليل مشترك بين األو سيترال واليو يدروا ومؤتمر  -3
 الهاح بشيل قا ول العقوا الت ارية لغرض  شرل

مشروع الدليل القا و ز إلى الصاوك القا و ية الموحدة فز م ال العقوا 
 A/CN.9/1029الت ارية الدولية )مع التركيز على البيع(ع الوثيقة 

تعديالت على مشروع الدليل القا و ز إلى الصاوك القا و ية الموحدة فز 
لت ارية الدولية )مع التركيز على البيع(، بصيغته الواراة م ال العقوا ا

   A/CN.9/1030الوثيقة ع A/CN.9/1029فز الوثيقة 

 تموز/يوليه 7الثالثاء، 

متكرة من األما ة أرسل بموجبها ال لب المقدم من غرفة الت ارة الدولية   2020 ®إقرار  صوص منظمات أخرىع اإل كوتيرمز -4
 A/CN.9/1028الوثيقة  :2020 ®إلى األو سيترال إلقرار اإل كوتيرمز

 A/CN.9/1018متكرة من األما ة عن أ ش ة التنسيقع الوثيقة  التنسيق والتعاول  -5

متكرة من األما ة عن المنظمات الدولية الحاومية وغير الحاومية 
المدعوة إلى حضور اورات األو سيترال وأفرقتها العاملةع الوثيقة 

A/CN.9/1023 

]يمان توقع أل تقدم المنظمات الدولية المدعوة تقارير شفوية فز هتل 
 الدورة فز إطار هتا البند[  

 تقارير األما ة عن األ ش ة غير التشريعيةع -6

السوابق القضائية المستندة إلى  صوص األو سيترال  )أ( 
 القضائية؛)كالوت( و بت السوابق 

 المساعدة التقنية والتعاول التقنز؛ )ب( 

حالة  صوص األو سيترال القا و ية واتفاقية االعتراف  )ج( 
اتفاقية "( )1958بقرارات التحايم األجنبية وإ فاذها ) يويورك، 

  يويورك"( والترويج لهما؛

ز لمستواع المعلومات النظر فز التشغيل الت ريب  )ا( 
واعد األو سيترال بشيل الشفافية فز التحايم المنشورة بمقتضى ق

 المضز قدما؛  وسبل (2)والدول،التعاهدح بين المستثمرين 

 قرارات ال معية العامة ذات الصلة؛ )هـ( 

 اور األو سيترال الحالز فز تعزيز سيااة القا ول؛ )و( 

ثبت مرجعز بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة   )ز( 
 .األو سيترال بيعمال

متّكرة من األما ة عن المنشورات الرامية إلى الترويج لتفسير وت بيق 
 صوص األو سيترال )كالوت و بت السوابق القضائية( على  حو موحد 

 A/CN.9/1017واعم تنفيتها واشتراعهاع الوثيقة 

متكرة من األما ة عن أ ش ة المساعدة التقنية والتعاول التقنزع الوثيقة 
A/CN.9/1032   

متكرة من األما ة عن  شر المعلومات واأل ش ة ذات الصلة لدعم عمل 
   A/CN.9/1033األو سيترال واستخدام  صوصهاع الوثيقة 

 A/CN.9/1024تقرير المركز اإلقليمز آلسيا والمحيط الهاائع الوثيقة 

ثبت مرجعز بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بيعمال األو سيترالع الوثيقة 
A/CN.9/1019 

متكرة من األما ة عن حالة االتفاقيات والقوا ين النموذجيةع الوثيقة 
A/CN.9/1020   

ز لمستواع المعلومات المنشورة  متكرة من األما ة عن التشغيل الت ريب 
حايم التعاهدح بين  بمقتضى قواعد األو سيترال بشيل الشفافية فز الت 

 A/CN.9/1015المستثمرين والدول، والنظر فز سبل المضز قدماع الوثيقة  

 

 (، المرفق األول. Corr.1و A/68/17والتصويب ) ،17الدورة الثامنة والستول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (2) 

http://undocs.org/A/CN.9/1013
https://undocs.org/ar/A/CN.9/1029
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1029:
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1030
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1028
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1018
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1023
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1017
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1032
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1033
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1024
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1019
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1020
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1015
http://undocs.org/ar/A/68/17
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متكرة من األما ة عن قرارات ال معية العامة ذات الصلةع الوثيقة 
A/CN.9/1021 

متكرة من األما ة عن اور األو سيترال فز تعزيز سيااة القا ول على 
 A/CN.9/1022الصعيدين الوطنز والدولزع الوثيقة 

  

 تموز/يوليه 16الخميس،  - تموز/يوليه 8األربعاء، 

 ةوالتعافز المتصل جهوا التصدحو  صوص األو سيترال  -7
 (19-)كوفيد 2019بمرض فيروس كورو ا لعام 

سلسلة من حلقات النقاش يعقبها تقرير شفوح مقدم من األما ة إلى الل نة 
 عن الخالصات الرئيسية  

  
 تموز/يوليه 17الجمعة، 

 ةوالتعافز المتصل جهوا التصدحو  صوص األو سيترال  -7
 (تابع( )19-)كوفيد 2019بمرض فيروس كورو ا لعام 

الخالصات الرئيسية  تقرير شفوح مقدم من األما ة إلى الل نة عن 
المستمدة من حلقات النقاش حول " صوص األو سيترال واالست ابة 

 "(19-)كوفيد 2019والتعافز المتصالل بمرض فيروس كورو ا لعام 
 تموز/يوليه 16إلى  8المعقواة خالل الفترة من 

   مسائل أخرى  -8

   

 

 الدورة الثالثة والخمسون المستأنفة 

 2020أيلول/سبتمبر  18-14فيينا،  

آب/أغسطس  28أو حوالي ذلك التاريخ، على أل يتجاوز ذلك  2020آب/أغسطس  14تحدده اللجنة في الذي د بالشكل ق)ت ع
 (لألونسيترالوي علن عنه بعد ذلك على الصفحة الشبكية للدورة الثالثة والخمسين  ،2020

 وثائق ما قبل الدورة  بند جدول األعمال

 أيلول/سبتمبر 14الثنين، 

   افتتاح الدورة الثالثة والخمسين المستي فة  -1

وضع الصيغة النهائية للنصوص المتعلقة بالوساطة  -2
 واعتمااهاع

اليل اشتراع واستعمال قا ول األو سيترال النموذجز  )أ( 
المنبثقة  بشيل الوساطة الت ارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية 

 (؛2018من الوساطة )

 قواعد األو سيترال للوساطة؛  )ب( 

 ملحوظات األو سيترال بشيل الوساطة. )ج( 

مشروع اليل اشتراع واستعمال قا ول األو سيترال النموذجز بشيل  
الوساطة الت ارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من 

 A/CN.9/1025الوثيقة  :(2018الوساطة )

 A/CN.9/1026 مشروع قواعد األو سيترال للوساطةع الوثيقة

 A/CN.9/1027مشروع ملحوظات األو سيترال بشيل الوساطةع الوثيقة  

ت ميع التعليقات الواراة من الدول بشيل مشروع قواعد األو سيترال  
، ومشروع A/CN.9/1026للوساطة بصيغتها الواراة فز الوثيقة 

ملحوظات األو سيترال بشيل الوساطة بصيغتها الواراة فز الوثيقة 
:A/CN.9/1027   الوثيقةA/CN.9/1031 واإلضافة 

   

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1021
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1022
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1025
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1026
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1027
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1026
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1027
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1031
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 أيلول/سبتمبر 15الثالثاء، 

 التقرير المرحلز لألفرقة العاملة -3

 

تقرير الفريق العامل األول )المعنز بالمنشآت الصغرى والصغيرة   
 A/CN.9/1002والمتوس ة( عن أعمال اورته الثالثة والثالثينع الوثيقة  

تقريرا الفريق العامل الثا ز )المعنز بتسوية المنازعات( عن أعمال 
  A/CN.9/1003اورتيه الس عين والحااية والس عينع الوثيقتال 

 A/CN.9/1010و

ث )المعنز بإصالح  ظام تسوية المنازعات بين  تقريرا الفريق العامل الثال 
المستثمرين والدول( عن أعمال اورتيه الثامنة والثالثين والثامنة والثالثين  

 A/CN.9/1004/Add.1و   A/CN.9/1004المستي فةع الوثيقتال  

تقرير الفريق العامل الرابع )المعنز بالت ارة اإللكترو ية( عن أعمال 
   A/CN.9/1005اورته التاسعة والخمسينع الوثيقة 

تقرير الفريق العامل الخام  )المعنز بقا ول اإلعسار( عن أعمال 
 A/CN.9/1006ع الوثيقة اورته السااسة والخمسين

تقرير الفريق العامل السااس )المعنز بالبيع القضائز للسفن( 
 A/CN.9/1007أعمال اورته السااسة والثالثينع الوثيقة  عن

   
 أيلول/سبتمبر 17-15 الخميس، -الثالثاء 

 بر امج عمل الل نةع -4

النظر فز تقرير عن الندوة المعنية بتت ع الموجواات  )أ( 
 واستراااها مد يا؛

النظر فز التقدم المحرز فز األعمال االستكشافية  )ب( 
التز اض لعت بها األما ة بشيل المسائل القا و ية الناشئة عن 

ذلك تسوية المنازعات المتعلقة االقتصاا الرقمز، بما فز 
 بالتكنولوجيا المتقدمة؛

النظر فز التقدم المحرز فز األعمال االستكشافية  )ج( 
 التز اض لعت بها األما ة بشيل إيصاالت المستواعات؛

النظر فز التقدم المحرز فز األعمال االستكشافية  )ا( 
قة التز اض لعت بها األما ة بشيل المسائل القا و ية المتعل

 بيذول الشحن بالساك الحديدية؛

النظر فز مواضيع أخرى لألعمال التز يمان  )هـ( 
 لألو سيترال االض الع بها مستقبال؛ 

النظر فز االحتياجات من الموارا الالزمة لتنفيت   )و( 
 .بر امج عمل الل نة

 A/CN.9/1016متكرة من األما ة عن بر امج عمل الل نةع الوثيقة  

 تقرير عن الندوة المعنية بتت ع الموجواات واستراااها مد يا 
 A/CN.9/1008الوثيقة  :(2019كا ول األول/ايسمبر  6)فيينا، 

متكرة من األما ة عن التقدم المحرز فز أعمالها االستكشافية بشيل 
  A/CN.9/1012المسائل القا و ية المتعلقة باالقتصاا الرقمزع الوثيقة 

 واإلضافات

ة بشيل متكرة من األما ة عن التقدم المحرز فز أعمالها االستكشافي
المسائل القا و ية المتعلقة بإيصاالت المستواعاتع الوثيقة 

A/CN.9/1014 

متكرة من األما ة عن التقدم المحرز فز أعمالها االستكشافية بشيل 
المسائل القا و ية المتعلقة بيذول الشحن بالساك الحديديةع الوثيقة 

A/CN.9/1034 

متكرة من األما ة عن الموارا الالزمة لتنفيت بر امج العمل فيما يتعلق  
 A/CN.9/1011  :بإصالح  ظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1002
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1003
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1010
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1005
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1006
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1016
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1008
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1012
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1014
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1034
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1011
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1011
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1011
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   2021مواعيد االجتماعات المقبلة فز عام  -5
 وأماكن ا عقااها

جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والخمسين وشروحه وال دول  
  A/CN.9/1001/Rev.1الزمنز ل لسات الدورةع الوثيقة 

 أا ال(  53-49)ا ظر الفقرات 

 أخرى  مسائل -6

 توسيع عضوية األو سيترال؛ )أ( 

 تقييم اور أما ة األو سيترال فز تيسير عمل الل نة؛ )ب( 

 .مسائل أخرى  )ج( 

تقرير عن التقدم المحرز خالل المشاورات المعقواة فز فترة ما بين  
الدورات فيما يتعلق باقتراح حاومتز إسرائيل واليابال بشيل توسيع 

 األو سيترالعضوية 

   
 أيلول/سبتمبر 18الجمعة، 

   اعتماا تقرير الل نة  -7

 
 

 شروح بنود جدول األعمال المقررة مؤقتًا للجزء األول من الدورة   - ثانيا  
 ( 2020تموز/يوليه    17- 6) 
 
 

 افتتاح الدورة  -1 

 .  2020تموز/يوليه  6 ،ال زء األول من الدورة يوم االثنينسوف يفتتح  -1

، ســــــــــوف تكول ل نة األمم المتحدة للقا ول الت ارح الدولز مؤلفة من الدول  2020تموز/يوليه    6وحتى يوم   - 2
ــاء التاليةع  األ  ــرائيل  2022(، أســــتراليا ) 2022(، إســــ ا يا ) 2022(، األرجنتين ) 2025االتحاا الروســــز ) عضــ (، إســ
ــيــا ) 2025(، ألمــا يــا ) 2025(، إكوااور ) 2022)  (، إيرال  2025(، أوكرا يــا ) 2022(، أوغنــدا ) 2025(، إ ــدو يســـــــــــ

ـــتال ) 2022(، إي ـالـيا ) 2022اإلســـــــــــــالمـية( ) - )جمهورـية  (،  2025(، بل ياـا ) 2022رازـيل ) (، الب 2022(، ـباكســـــــــــ
ــيايا  2022(، تركيا ) 2022(، تايلند ) 2022(، بيالروس ) 2025(، بيرو ) 2022(، بولندا ) 2022بورو دح )  (، تشــــ

(،  2025(، جنوب أفريقيـا ) 2025(، جمهوريـة كورـيا ) 2025(، ال مهوريـة اـلدومينيايـة ) 2025(، ال زائر ) 2022) 
(،  2022(، شيلز ) 2025(، سويسرا ) 2025(، سنغافورة ) 2022ح ال كا ) (، سر 2025(، زم ابوح ) 2022روما يا ) 

(،  2022البوليفارية( ) - (، فنزويال )جمهورية 2022(، الفلبين ) 2025(، فر ســـــــــــا ) 2025(، غا ا ) 2025الصـــــــــــين ) 
(،  2025(، كوت ايفوار ) 2025(، كندا ) 2025(، كرواتيا ) 2025(، الكاميرول ) 2025(، فييت  ام ) 2025فنلندا ) 

ــوتو ) 2022(، ليبيـا ) 2022(، لبنـال ) 2022(، كينيـا ) 2022لومبيـا ) كو  (، مـاليزيـا  2025(، مـالز ) 2022(، ليســـــــــــ
(،  2022(، موريشـيوس ) 2025(، المملكة المتحدة لبري ا يا العظمى وأيرلندا الشـمالية ) 2025(، الماسـيك ) 2025) 

(، الواليــات المتحــدة  2025غــاريــا ) (، هن 2025(، هنــدوراس ) 2022(، الهنــد ) 2022(،  ي يريــا ) 2022النمســـــــــــــــا ) 
 (. 2025(، اليابال ) 2022األمرياية ) 

وي وز للدول األعضــــاء التز ليســــت أعضــــاء فز الل نة وللدول غير األعضــــاء التز تلقت اعوة اائمة  -3
للمشــــــاركة بصــــــفة مراقب فز اورات ال معية العامة وأعمالها وللمنظمات الحاومية الدولية أل تحضــــــر الدورة 

اقب وأل تشــــــارك فز المداوالت. وإضــــــافة إلى ذلك، ي وز لممثلز المنظمات الدولية غير الحاومية  بصــــــفة مر 
المدعوة أل يحضـــروا الدورة بصـــفة مراقبين وأل يعرضـــوا آراء منظماتهم فز المســـائل التز تمتلك فيها المنظمة  

 المعنية خبرة فنية أو ت ربة اولية، وذلك بغية تيسير مداوالت الدورة.
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الدول األعضاء في األونسيترال وفقًا إلجراء اتخاذ القرارات في األونسيترال  المقررات التي اعتمدتها -2 
(، الذي اعتمدته الدول األعضاء 19-)كوفيد 2019جائحة مرض فيروس كورونا لعام  خالل

 2020حزيران/يونيه  8األونسيترال في  في

  اعتمدتهاالتز  مقرراتللفيها ت ميع  (A/CN.9/1013)سـُتعرضض على الل نة متكّررة من األما ة  -4
الدول األعضـاء فز األو سـيترال تحضـيرا للدورة الثالثة والخمسـين لل نة وفقًا إلجراء اتخاذ القرارات فز  

ــيترال خالل  (، الــتح اعتمــدتــه الــدول  19-)كوفيــد 2019جــائحــة مرض فيروس كورو ــا لعــام األو ســـــــــــــ
 . ولعلَّ الل نة تواُّ أل تيخت علمًا بهتل القرارات.  2020حزيرال/يو يه  8األعضاء فز األو سيترال فز 

 
 

ية الموافقة على دليل مشترك بين األونسيترال واليونيدروا ومؤتمر لهاي بشأن قانون العقود التجار  -3 
 نشره لغرض

، فز "مقترح مشـترك بشـيل التعاول فز م ال 2016 ظرت الل نة، فز اورتها التاسـعة واألربعين فز عام  - 5
. وأشــــــــــــــير فز تـلك اـلدورة إلى أل (A/CN.9/892)ـقا ول العقوا الت ـارـية اـلدولـية )مع التركيز على عقوا البيع(" 

ــدال قـــا ول العقوا الموحـــد، مع التركيز على عقوا البيع، بت ميع   المقترح يهـــدف إلى تســــــــــــــهيـــل التوجـــه فز ميـ
ضــــــح أل الن  النصــــــوص ذات الصــــــلة وتقديم شــــــرح وجيز لها، بما فز ذلك عالقتها بالنصــــــوص األخرى. وأو 

اإلرـشااح الناـشع عن ذلك يمان أل يـسهم إـسهاما كبيرا فز اعتماا النـصوص الموحدة وتفـسيرها واـستخدامها على 
هو تنفيت العملية بمشاركة   المتوخى  حو متسق، وتعزيز الم اائ التز تقوم عليها، مثل حرية التعاقد. وأضيف أل  

 ( 3) عامل.  يرتيى القيام بهتا العمل على مستوى فريق خبراء وضمن حدوا الموارا المتاحة وأ ه ال 

وفز تلك الدورة، وافقت الل نة، بعد المناقشـــة، على "مقترح مشـــترك بشـــيل التعاول فز م ال قا ول العقوا   - 6
الت ارية الدولية )مع التركيز على عقوا البيع(" وطلبت إلى األما ة أل تنفت قرار الل نة هتا بالتنســــــيق مع مؤتمر  

وأـحاطـت   ( 4) اورـية عن التـقدم المحرز فز ذـلك العـمل.  الـهاح للـقا ول اـلدولز الـخاص واليو ـيدروا، وأل تـقدم تـقارير 
ــيل قا ول   ــااية المشــــــتركة بشــــ ــين، بالتقدم المحرز فز إعداا الوثيقة اإلرشــــ الل نة علما، فز اورتها الثا ية والخمســــ

 ( 5) العقوا الت ارية )مع التركيز على عقوا البيع( وحثت األما ة على وضعها فز صيغتها النهائية. 

وسـيعرض على الل نة، فز اورتها الثالثة والخمسـينع )أ( مشـروع الدليل القا و ز، المشـترك بين األو سـيترال  - 7
ــاوك القـــا و يـــة الموحـــدة فز م ـــال العقوا الت ـــاريـــة الـــدوليـــة )مع التركيز   واليو يـــدروا ومؤتمر الهـــاح، إلى الصـــــــــــ

من األمــا ــة تورا التعــديالت المقترح إاخــالهــا على مشـــــــــــــروع الــدليــل   ة ؛ )ب( مــتّكر (A/CN.9/1029) البيع(،  على 
التركيز على البيع(ع بصــيغته الواراة   القا و ز إلى الصــاوك القا و ية الموحدة فز م ال العقوا الت ارية الدولية )مع 

الل نة توا   (. ولعل A/CN.9/1030ات الواراة على ذلك المشــــروع ) ، فز ضــــوء التعليق A/CN.9/1029فز الوثيقة  
 أل تيذل بنشر هتا الن  كمنشور مشترك ألما تها مع اليو يدروا ومؤتمر الهاح.  

  
 2020إقرار نصوص منظمات أخرى: اإلنكوتيرمز®  -4 

ــيترال إقرار تنقيح عام طلبت غرفة الت ارة  -8 ــيل   2020الدولية من األو ســ لقواعد غرفة الت ارة الدولية بشــ
ــ لحات الت ارية المحلية والدولية )"اإل كوتيرمز ــتخدام المصـ ــُتعرض على الل نة متكرة من  2020 ®اسـ "(. وسـ

 

 .279، الفقرة (A/71/17) 17الدورة الحااية والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (3) 

 .281المرجع  فسه، الفقرة  (4) 
 . 224)أ( و 222، الفقرتال (A/74/17) 17الدورة الرابعة والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (5) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1013
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® . وقــد أتيح الن  الكــامــل لر كوتيرمز(A/CN.9/1028)األمــا ــة تحيــل فيهــا طلــب غرفــة الت ــارة الــدوليــة 

 فز شال إلكترو ز للدول بلغات األمم المتحدة الرسمية الست للنظر فيه.   2020

  
 التنسيق والتعاون  -5 

سـتقدم األما ة إلى الل نة متكرة تبلغها فيها باأل شـ ة التز اضـ لعت بها األما ة منت الدورة السـابقة لل نة  - 9
 . (A/CN.9/1018)لضمال التنسيق مع أعمال سائر المنظمات العاملة فز ميدال القا ول الت ارح الدولز 

وســــــتتاح لممثلز المنظمات الدولية فرصــــــة إلطالع الل نة على األ شــــــ ة ال ارية لمنظماتهم والســــــبل  -10
 الممانة لتعزيز التعاول مع األو سيترال.

واألربعين إلى اورتها الخمسين، فز األعوام  ولعلَّ الل نة تواُّ أل تستتكر أ ها استمعت، من اورتها الرابعة  - 11
، إلى تقـارير شــــــــــــــفوـية من األمـاـ ة عن المنظمـات اـلدوليـة الحاوميـة وغير الحاوميـة التز  2017إلى  2011من 

، إلى األما ة 2015لبت الل نة، فز اورتها الثامنة واألربعين فز عام وط  ( 6) األو ســــيترال. ُتدعى لحضــــور اورات 
م  ه من تقارير شــفوية عن موضــوع المنظمات المدعوَّة إلى حضــور اورات األو ســيترال تعليقات   أل ُتضــمّرن ما تقدّر

عنــد البــتّر فز اعوة المنظمــات غير على كيفيــة اســــــــــــــتيفــاء المنظمــات المــدعوَّة المعــايير التز ت  ّرقهــا األمــا ــة 
بت الل نة فز اورتها التاســـعة واألربعين فز عام  ( 7) الحاومية.  ل والغنز بالمعلومات  ، بالتق 2016ورحَّ رير المفصـــَّ

مـته األـماـ ة تلبـية ـلتـلك ال ـلب.  ، إلى األـماـ ة أل 2017وطلـبت الل ـنة فز اورتـها الخمســــــــــــــين فز ـعام  ( 8) اـلتح ـقدَّ
م المعلومات عن المنظمات الدولية الح  اومية وغير الحاومية المدعوَّة إلى حضـــــور اورات األو ســـــيترال كتابي ا تقدّر

ــت على الل نـة فز اورتيهـا الحـاايـة والخمســــــــــــــين والثـ  وعمال بـتلـك  ( 9) المقبلـة. فز الـدورات  ا يـة  ال لـب، ُعرضــــــــــــ
، على التوالز، متكرتال من األما ة بشـــــــــيل المنظمات الدولية الحاومية  2019و   2018والخمســـــــــين، فز عامز 

ــور اورات األو ســـيترال وأفرقتها العاملة )    A/CN.9/984 .) (10 )و   A/CN.9/951وغير الحاومية المدعوة إلى حضـ
 . (A/CN.9/1023)وستعرض على الل نة فز اورتها الثالثة والخمسين متكرة مماثلة 

 
 

 تقارير األمانة عن األنشطة غير التشريعية -6 

سـتعرض عليها، للعلم، متكرات  ( 11) ، 2018والخمسـين فز عام بناء على طلب الل نة فز اورتها الحااية  - 12
ــيترال القا و ية   ــير  صـــــــوص األو ســـــ ــيل ما يلزع )أ( المنشـــــــورات الرامية إلى الترويج لتوحيد تفســـــ من األما ة بشـــــ

ت الســوابق القضــائية( واعم تنفيتها  وت بيقها )الســوابق القضــائية المســتندة إلى  صــوص األو ســيترال )كالوت( و ب 
؛  شـر المعلومات  (A/CN.9/1032)؛ )ب( أ شـ ة المسـاعدة التقنية والتعاول التقنز (A/CN.9/1017)واشـتراعها 

 

الدورة السابعة والستول،  ؛ المرجع  فسه،  298- 288، الفقرات  (A/66/17)  17الدورة السااسة والستول، الملحق رقم  المرجع  فسه،   ( 6)  
  A/68/17والتصويب )   ، 17الدورة الثامنة والستول، الملحق رقم  فسه،  ؛ المرجع   178- 174، الفقرات  (A/67/17)  17الملحق رقم  

؛  207- 205، الفقرات  (A/69/17)  17الدورة التاسعة والستول، الملحق رقم  ؛ المرجع  فسه،  261- 257(، الفقرات  Corr.1و 
الدورة الحااية والس عول، الملحق  ؛ المرجع  فسه،  281- 279، الفقرات  (A/70/17)  17الدورة الس عول، الملحق رقم   فسه،   المرجع 

 . 364- 360، الفقرات  (A/72/17)  17الدورة الثا ية والس عول، الملحق رقم  ؛ المرجع  فسه،  290- 286، الفقرات  (A/71/17)  17 رقم 

 . 280، الفقرة (A/70/17) 17الدورة الس عول، الملحق رقم  المرجع  فسه،  (7) 

 .290، الفقرة (A/71/17) 17الدورة الحااية والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (8) 

 .364، الفقرة (A/72/17) 17الدورة الثا ية والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (9) 

الدورة الرابعة والس عول،  ، ، والمرجع  فسه186و 185، الفقرتال (A/73/17) 17الدورة الثالثة والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (10) 
 .238-236، الفقرات (A/74/17) 17الملحق رقم 

 .267-258، الفقرات (A/73/17) 17الدورة الثالثة والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (11) 
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ــها  ــوصــــ ــ ة ذات الصــــــلة لدعم عمل األو ســــــيترال واســــــتخدام  صــــ ؛ )ا( تقرير المركز  (A/CN.9/1033)واأل شــــ
؛  (A/CN.9/1020)وا ين النموذجية ( حالة االتفاقيات والق ؛ )ه (A/CN.9/1024)اإلقليمز آلسيا والمحيط الهاائ 

ــتواع ز التشــــغيل الت ريب  )و(  ــفافية فز التحايم   لمســ ــيل الشــ ــيترال بشــ المعلومات المنشــــورة بمقتضــــى قواعد األو ســ
؛ )ز( قرارات ال معية العامة ذات  (A/CN.9/1015)التعاهدح بين المســـــــــتثمرين والدول وســـــــــبل المضـــــــــز قدما 

ــعيدين الوطنز والدولز  (A/CN.9/1021)الصـــــــلة  ــيااة القا ول على الصـــــ ــيترال فز تعزيز ســـــ ؛ )ح( اور األو ســـــ
(A/CN.9/1022) ؛ )ط( ثبت مرجعز بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بيعمال األو سيترال(A/CN.9/1019) . 

ســـــوف ت قز األما ة الل نة باســـــتمرار على علم بالت ورات المتعلقة بإ شـــــاء  ( 12) وبناء على طل ات الل نة،  - 13
 مراكز األو سيترال اإلقليمية، وخصوصا ما يتصل بحالة تمويل تلك المراكز وميزا ياتها.  

سوف ت لع األما ة الل نة على الت ورات المتعلقة    ( 13) وعمال بال لبين المقدمين من ال معية العامة والل نة،  - 14
ــتثمرين والدول وحالة  بت  مويل مســـــتواع المعلومات المنشـــــورة بموجب قواعد الشـــــفافية فز التحايم التعاهدح بين المســـ

ل   ( 14) ميزا يته.  ، بشــــال كامل بواســـ ة  2020يشــــغل كمشــــروع  موذجز حتى  هاية عام    هتا المســــتواع، التح   ويموَّ
صـدرة للنفط ومن المفوضـية األوروبية(. ولعل الل نة  )من صـندو  التنمية الدولية التابع لمنظمة البلدال الم   التبرعات 

 . (A/CN.9/1015)توا أل تنظر فز حالة المشروع وسبل المضز قدما على أساس متكرة من األما ة  

 
 

 (19-)كوفيد  2019بمرض فيروس كورونا لعام  ةوالتعافي المتصلجهود التصدي و نصوص األونسيترال  -7 

(، سُتعقد  2من المقرر   2، الفقرة  A/CN.9/1013وفقا لمقرر اعتمدته الدول األعضاء فز األو سيترال ) -15
بمرض  ة  والتعافز المتصـل التصـدحجهوا خالل الدورة سـلسـلة من حلقات النقاش بشـيل " صـوص األو سـيترال و 

ــتكول حلقات النقاش مفتوحة 19-)كوفيد  2019فيروس كورو ا لعام  (" التز  ظمتها األما ة خالل الدورة. وســــــ
أمام سـائر أصـحاب المصـلحة المهتمين، باإلضـافة إلى الدول والمنظمات المراق ة المدعوة إلى حضـور الدورة.  

 جهوا التصـــــــــدح  لتز يمان لعمل األو ســـــــــيترال أل يســـــــــاعد بها الدول فزوتعتزم حلقات النقاش بيال الكيفية ا
التز كال لـها أثر هائل على الت ـارة الدولـية والنشــــــــــــــاط الت ـارح عبر    19- ائحـة كوفـيدالمتصـــــــــــــــلة ب تـعافزالو 

 الحدوا.

 
 

 مسائل أخرى  -8 

 لعل الل نة توا أل تناقش مسائل أخرى فز إطار هتا البند من جدول األعمال.   -16
 
 

شروح بنود جدول األعمال المقررة مؤقتا للدورة الثالثة والخمسين المستأنفة   - ثالثا  
 ( 2020أيلول/سبتمبر    18- 14)فيينا،  

 
 

 افتتاح الدورة الثالثة والخمسين المستأنفة  -1 

  أيلول/   14. وحتى  2020أيلول/ســــــبتمبر    14ســــــوف تفتتح الدورة الثالثة والخمســــــول المســــــتي فة يوم االثنين   -17
، ســــــوف تكول ل نة األمم المتحدة للقا ول الت ارح الدولز مؤلَّفًة من الدول األعضــــــاء المدرجة فز  2020ســــــبتمبر  

 أعالل حضور الدورة الثالثة والخمسين المستي فة.   3أعالل. وي وز للمراقبين المتكورين فز الفقرة    2الفقرة  

 
 

 . 296و 293، الفقرتال (A/72/17) 17الملحق رقم ، والس عول الدورة الثا ية آخرها فز المرجع  فسه،  (12) 

 .6، الفقرة 74/182آخرها فز قرار ال معية العامة  (13) 
 (، المرفق األول. Corr.1و  A/68/17والتصويب )  ،17الوثائق الرسمية لل معية العامة، الدورة الثامنة والستول، الملحق رقم  (14) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1033
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1024
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1020
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1015
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1021
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1022
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1019
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1015
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1013
http://undocs.org/ar/A/72/17
http://undocs.org/ar/A/68/17
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 وضع الصيغة النهائية للنصوص المتعلقة بالوساطة واعتمادها  -2 

دليل اشتراع واستعمال قانون األونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية  )أ( 
 (2018الدولية المنبثقة من الوساطة )

يف األما ة بإعداا    يسـتكمل ، على تكل2018اتفقت الل نة، فز اورتها الحااية والخمسـين فز عام  -18
قا ول األو ســيترال  فز ضــوء (15)للتوفيق الت ارح الدولز"قا ول األو ســيترال النموذجز  عمال"اليل اشــتراع واســت

النموذجز بشـيل الوسـاطة الت ارية الدولية واتفاقات التسـوية الدولية المنبثقة من الوسـاطة، التح اعتمدته الل نة 
 (17(،)16)الدورة.فز تلك 

وســـيعرض على الل نة فز اورتها الثالثة والخمســـين مشـــروع اليل اشـــتراع واســـتعمال قا ول األو ســـيترال  -19
( 2018وســــــــــــــاطة الت ارية الدولية واتفاقات التســــــــــــــوية الدولية المنبثقة من الوســــــــــــــاطة )النموذجز بشــــــــــــــيل ال

(A/CN.9/1025) . 

 
 

 قواعد األونسيترال للوساطة وملحوظات األونسيترال بشأن الوساطة )ب( 

، أ ه فز م ال تســوية المنازعات، ســتعد  2018والخمســين فز عام الحظت الل نة فز اورتها الحااية  -20
ا قواعد األو ســــيترال للتوفيق فز ضــــوء النصــــين   (18)األما ة مالحظات عن تنظيم إجراءات الوســــاطة وســــتحدّر

لتين وضــــــعتهما الل نة فز صــــــيغتهما النهائية فز تلك الدورة )اتفاقية األمم المتحدة بشــــــيل اتفاقات التســــــوية لا
وقا ول   (19)،2018المنبثقة من الوســــــــــاطة، التز اعتمدتها ال معية العامة فز كا ول األول/ايســــــــــمبر  الدولية

ــاطة   ــوية الدولية المنبثقة من الوســـــــ ــاطة الت ارية الدولية واتفاقات التســـــــ ــيل الوســـــــ ــيترال النموذجز بشـــــــ األو ســـــــ
   (20)أعالل((. 18الفقرة  )ا ظر

ــين فز عام وعرض على الل نة فز اورتها الثا ية والخ  - 21 ــاطة  2019مســـ ــيترال للوســـ ، مشـــــروع قواعد األو ســـ
(A/CN.9/986) ــيل الوســــــــاطة ــيترال بشــــــ التين أعدتهما األما ة   (A/CN.9/987)، ومشــــــــروع ملحوظات األو ســــــ

وفز تلك الدورة، وإقرارا بيل الل نة لن تكول فز وضــــع يســــمح لها باعتماا  بالتشــــاور الواســــع الن ا  مع الخبراء. 
مشـــــروعز النصـــــين المتعلقين بالوســـــاطة فز تلك الدورة، اتفق على أل تنظر الل نة فز كال النصـــــين فز اورتها 

كتلك من ت سيد التعليقات الواراة من الدول وغيرها من المنظمات المهتمة وبغية التيكد    .2020المقبلة، فز عام  
فز المشـــــــروعين اللتين ســـــــيعرضـــــــال على الل نة فز اورتها المقبلة، اعيت الدول والمنظمات المهتمة إلى تقديم 

 ( 21) بالوساطة. تعليقات على مشروعز النصين المتعلقين 

ــاطة   -22 ــيترال للوســـ ــين مشـــــروع منقح لقواعد األو ســـ ــيعرض على الل نة فز اورتها الثالثة والخمســـ وســـ
(A/CN.9/1026) ومشــــروع منقح لملحوظات األو ســــيترال بشــــيل الوســــاطة ،(A/CN.9/1027)،   وت ميع

 (.  Add.1و A/CN.9/1031للتعليقات التز تلقتها األما ة بشيل هتين النصين )
 

 

 (15) UNCITRAL Yearbook, vol. XXXIII: 2002, part three, annex II. 

 والمرفق الثا ز. 68، الفقرة (A/73/17) 17الوثائق الرسمية لل معية العامة، الدورة الثالثة والس عول، الملحق رقم  (16) 

 .67المرجع  فسه، الفقرة  (17) 

. ا ظر  106، الفصل الخام ، ال اب ألف، الفقرة (A/35/17) 17الملحق رقم الخامسة والثالثول، الدورة المرجع  فسه،  (18) 
 . UNCITRAL Yearbook, vol. XI: 1980, part three, annex II أيضاً 

،  (A/73/17) 17ل، الملحق رقم و والس عالوثائق الرسمية لل معية العامة، الدورة الثالثة . ا ظر أيضا 73/198قرار ال معية العامة  (19) 
 والمرفق األول. 49الفقرة 

 .254، الفقرة (A/73/17) 17الوثائق الرسمية لل معية العامة، الدورة الثالثة والس عول، الملحق رقم  (20) 

 .123-118، الفقرات (A/74/17) 17الدورة الرابعة والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (21) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1025
http://undocs.org/ar/A/CN.9/986
http://undocs.org/ar/A/CN.9/987
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1026
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1027
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1031
http://undocs.org/ar/A/73/17
http://undocs.org/ar/A/35/17
http://undocs.org/ar/A/73/17
http://undocs.org/ar/A/73/17
http://undocs.org/ar/A/74/17
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 التقرير المرحلي لألفرقة العاملة  -3 

 الفريق العامل األول )المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة(  )أ( 

، أل يشـرع فريق عامل فز االضـ الع بعمل 2013طلبت الل نة فز اورتها السـااسـة واألربعين فز عام  - 23
اورتها يرمز إلى التخفيف من العق ات القا و ية التز تواجهها المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــ ة خالل 

واتفقت الل نة أيضــــا فز تلك الدورة على ضــــرورة اســــتهالل تلك   ( 22) العمرية، وال ســــيما فز االقتصــــااات النامية. 
وأل يســــــند العمل فز هتا  ( 23) األعمال بالتركيز على المســــــائل القا و ية التز تكتنف ت ســــــيط إجراءات التيســــــي ، 

اوراتها من الســــابعة واألربعين إلى الثا ية الخمســــين،    وأعاات الل نة فز  ( 24) الموضــــوع إلى الفريق العامل األول. 
 ( 25) على التوالز، تيكيد والية الفريق العامل.  2019إلى  2014فز األعوام من 

ووفقا لتلك الوالية، شــــــرع الفريق العامل فز النظر فز المســــــائل القا و ية التز تكتنف ت ســــــيط إجراءات  -24
التيســــي ، وكتلك الممارســــات ال يدة فز م ال تســــ يل المنشــــآت الت ارية، وكالهما يهدف إلى التخفيف من  

ورتها العمرية. والحظت الل نة العق ات القا و ية التز تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوس ة خالل ا
ــعة واألربعين، فز عام  ــيل  2016فز اورتها التاسـ ــريعز بشـ ، قرار الفريق العامل بيل يشـــرع فز إعداا اليل تشـ

اليل األو ســــيترال التشــــريعز بشــــيل الم اائ األســــاســــية للســــ ل  وعقب اعتماا  (26)كل من هتين الموضــــوعين.
عامل مناقشــاته المتعلقة بمشــروع الدليل التشــريعز بشــيل الكيال  اســتي ف الفريق ال (27)،2018فز عام  الت ارح 

 المحدوا المسؤولية فز إطار األو سيترال. 

(، االستعراض  2019تشرين األول/أكتوبر   11- 7وأكمل الفريق العامل، فز اورته الثالثة والثالثين )فيينا،   - 25
،  (A/CN.9/1002)( A/CN.9/WG.I/WP.116األول لمشــــــــــــــروع الــدليــل )بصــــــــــــــيغتــه الواراة فز ورقــة العمــل 

فز اورته الرابعة والثالثين ) يويورك،    (A/CN.9/WG.I/WP.118)من المقرر أل ينظر فز مشــــروع منقح  وكال 
(. و ظرا للتدابير التز اتختتها الدول واألمم المتحدة للتصــدح ل ائحة مرض فيروس  2020آذار/مارس   27- 23

لرابعة والثالثين للفريق العامل فز موعدها المقرر. واعت (، لم يتسن عقد الدورة ا 19- )كوفيد   2019كورو ا لعام  
ــتحال   ــفة مراقب إلى تقديم تعليقاتها على المشــــــــــــروع المنقح. وســــــــــ األما ة الحاومات والمنظمات التز لديها صــــــــــ

 أا ال(.    27التعليقات الواراة إلى الل نة لكز تنظر فيها )ا ظر الفقرة 

، على تعزيز 2019ل نة، فز اورتها الثا ية والخمســــــــين فز عام وباإلضــــــــافة إلى تلك األعمال، اتفقت ال  - 26
واســتكمال عملها المتعلق بالتخفيف من العق ات القا و ية التز تواجهها المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســ ة  
ــآت   ــول المنشــــ ــيل حصــــ ــاريع مواا بشــــ خالل اورتها العمرية، وذلك بيل ت لب من األما ة الشــــــروع فز إعداا مشــــ

ــغرى و  ــيات  الصـ ــاء، إلى التوصـ ــب االقتضـ ــتند المواا، حسـ ــ ة على االئتمال. واتفق على أل تسـ ــغيرة والمتوسـ الصـ
واإلرشـــــااات ذات الصـــــلة الواراة فز قا ول األو ســـــيترال النموذجز بشـــــيل المعامالت المضـــــمو ة، وأل تقدم إلى  

 

 . 321(، الفقرة Corr.1و A/68/17والتصويب ) ،17الدورة الثامنة والستول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (22) 

 المرجع  فسه. (23) 

 .322المرجع  فسه، الفقرة  (24) 

 17الدورة الس عول، الملحق رقم ؛ المرجع  فسه، 134، الفقرة (A/69/17) 17الدورة التاسعة والستول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (25) 
(A/70/17) 17الدورة الحااية والس عول، الملحق رقم ؛ المرجع  فسه، 340و 225، الفقرتال (A/71/17) ؛ المرجع  347، الفقرة

  17الدورة الثالثة والس عول، الملحق رقم ؛ المرجع  فسه، 235، الفقرة (A/72/17) 17ورة الثا ية والس عول، الملحق رقم  الد فسه، 
(A/73/17) أ(؛ المرجع  فسه،  238، الفقرة( 17الدورة الرابعة والس عول، الملحق رقم  (A/74/17) 192، الفقرة  .)أ( 

 .221و  220لفقرتال ، ا(A/71/17) 17الدورة الحااية والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (26) 

 .111، الفقرة (A/73/17) 17الدورة الثالثة والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (27) 
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كال من المقرر أل ينظر الفريق العامل فز متكرة و  ( 28) . الفريق العامل األول فز الوقت المناسـب لكز ينظر فيها 
  27- 23فز اورته الرابعة والثالثين ) يويورك،   (A/CN.9/WG.I/WP.119)من األما ة بشـــــــــيل هتا الموضـــــــــوع 

 (. 2020آذار/مارس 

مســـــــــــين، تقرير الفريق العامل عن أعمال اورته الثالثة وســـــــــــيعرض على الل نة، فز اورتها الثالثة والخ -27
، وت ميع التعليقات التز تلقتها األما ة بشـــــــــيل المشـــــــــروع المنقح الوارا فز الوثيقة (A/CN.9/1002)والثالثين 

A/CN.9/WG.I/WP.118  (A/CN.9/1009  وAdd.1وقد تســتمع الل نة إلى تقرير شــفوح م .)  ن األما ة عن
 التقدم المحرز فز هتا الموضوع حتى ذلك الحين.  

 
 

 الفريق العامل الثاني )المعني بتسوية المنازعات( )ب( 

، إلى مقترح بشـــــيل األعمال التز يمان  2018اســـــتمعت الل نة فز اورتها الحااية والخمســـــين فز عام  -28
االضـــــــ الع بها مســـــــتقبال فز م ال تســـــــوية المنازعات، وال ســـــــيما بشـــــــيل إجراءات التحايم المع لة )الوثيقة  

A/CN.9/959 ــائــل المتعلقــة بــالتحايم (، واتفقــت على أ ــه ين غز تكليف الفريق العــامــل الثــا ز بتنــاول المســـــــــــــ
(، فز النظر فز 2019أيلول/ســـبتمبر  27-23وشـــرع الفريق العامل، فز اورته الســـ عين )فيينا،  (29).المع ل

مشاريع األحاام المتعلقة بالتحايم المع ل، وطلب إلى األما ة تحديث مشاريع األحاام استنااا إلى المداوالت،  
رها كم موعة قائمة بتاتها من  بحيث تبين كيف يمان إاراجها كتتييل لقواعد األو سـيترال للتحايم وأيضـا إصـدا

ــل الفريق العـامـل، فز اورـته الحـااـية والســــــــــــــ عين ) يويورك،   7-3القواعـد المتعلـقة ـبالتحايم المع ـل. وواصــــــــــــ
(،  ظرل فز مشــاريع األحاام المتعلقة بالتحايم المع ل، وطلب إلى األما ة أل تعد  ســخة 2020شــ اط/فبراير 

رات كتتييل لقواعد األو ســـيترال للتحايم، اول أل يم  ذلك بالشـــال منقحة من مشـــاريع األحاام بشـــالها إذا و 
النهائز لتلك األحاام. وإضـــــــــافة إلى ذلك، طلب إلى األما ة أل تتناول التفاعل بين األحاام المتعلقة بالتحايم 

ــيترال للتحايم، وأل تقدم لمحة عامة عن مختلف األطر الزمنية التز يمان أل تن  بق  المع ل وقواعد األو ســــــــــ
 فز التحايم المع ل.  

ــ عين  -29 ــين، تقريرا الفريق العامل عن أعمال اورتيه السـ ــيعرض على الل نة، فز اورتها الثالثة والخمسـ وسـ
 (. A/CN.9/1010و A/CN.9/1003والحااية والس عين )

 
 

 الفريق العامل الثالث )المعني بإصالح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول( )ج( 

، الفريق العامل الثالث بوالية واســــــــــعة للعمل بشــــــــــيل 2017كلفت الل نة، فز اورتها الخمســــــــــين فز عام  - 30
إماا ية إصـالح  ظام تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول، وكلفته خصـوصـا بما يلزع )أ( اسـت ا ة الشـواغل  

ــتثمرين والدول والنظر فيها؛ )ب( ال  ــوية المنازعات بين المسـ ــوبا  المتعلقة بتسـ ــتصـ نظر فيما إذا كال اإلصـــالح مسـ
فز ضـــوء أح من الشـــواغل المســـت ا ة؛ )ج( القيام، إذا خل  إلى أل اإلصـــالح أمر مســـتصـــوب، بإعداا الحلول  

 ( 30) بها. المناس ة إليصاء الل نة 

 تشـرين الثا ز/   2  - تشـرين األول/أكتوبر   29وخل  الفريق العامل، فز اورته السـااسـة والثالثين )فيينا،  - 31
ــواغل المتعلقة بتكلفة 2018 وفمبر  ــالحات لمعال ة الشـــ ــوب أل تقوم األو ســـــيترال بإصـــ (، إلى أل من المســـــتصـــ

تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ومدتها، وآلية التعيين والمسائل ذات الصلة المتعلقة بالمحامين وصناع 

 

 )أ(. 192، الفقرات (A/74/17) 17الدورة الرابعة والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (28) 

 . 252و 245و 244، الفقرات (A/73/17) 17الدورة الثالثة والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (29) 

 .264، الفقرة (A/72/17) 17الدورة الثا ية والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (30) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.119
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1002
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.118
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http://undocs.org/ar/A/CN.9/959
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التحايم فز قضــــــــــايا تســــــــــوية المنازعات بين   القرار، وكتلك االفتقار إلى اتســــــــــا  القرارات الصــــــــــاارة عن هيئات 
ــحتها )  ــاها والقدرة على التنبؤ بها وصــــ ــتثمرين والدول وتماســــ   83و   63و   53و   43، الفقرات A/CN.9/964المســــ

ــة والثالثين ) يوي 133و  123و  108و  98و  90و  ــابعـ ــه الســــــــــــــ ــامـــل، فز اورتـ   5- 1ورك، (. وخل  الفريق العـ
(، إلى أل من المســــــتصــــــوب أل تقوم األو ســــــيترال بإصــــــالحات لمعال ة الشــــــواغل المتعلقة  2019 يســــــال/أبريل 

ــت ا تها فيما يتعلق بتســــــوية  ــافية يمان اســــ ــا إلى عدم وجوا شــــــواغل إضــــ بالتمويل من طرف ثالث، وخل  أيضــــ
 (.  40و   39و   25، الفقرات A/CN.9/970المنازعات بين المستثمرين والدول فز المرحلة الحالية من مداوالته ) 

ــتهل الفريق العامل، فز اورته الثامنة والثالثين )فيينا،  -32 (، 2019تشــــــــــــرين األول/أكتوبر   18-14واســــــــــ
العمل بشـــــــــيل المرحلة الثالثة من واليته، وهز إعداا الحلول المناســـــــــ ة، باالتفا  على جدول زمنز للمشـــــــــروع  

يااة توضــــــــيح الحلول  يهدف إلى النظر فز خيارات بشــــــــيل حلول إصــــــــالحية محتملة متعداة فز آل واحد، وز 
(. وبنـاء على ذلـك،  104و 27و 25، الفقرات A/CN.9/1004الممانـة وت ويرهـا قبـل إيصـــــــــــــــاء الل نـة بهـا )

ـــتي ـفة )فييـنا،   ظر  ز/كـا ول الـثا  24-20الفريق العـامـل فز اورتـيه الـثامـنة والثالثين والـثامـنة والثالثين المســــــــــــ
(؛ 50-28، الفقرات A/CN.9/1004( فز خيارات اإلصــالح التاليةع )أ( إ شــاء مركز اســتشــارح )2020يناير 
ــث (؛ )ج( التموـيـــــ 78-51، الفقرات A/CN.9/1004مــــــدو ــــــة قواعــــــد الســــــــــــــلوك ) )ب( ــالــــ ل من طرف ثــــ

(A/CN.9/1004 (؛ )ا( آليــة االســــــــــــــتئنــاف )98-79، الفقراتA/CN.9/1004/Add.1 ؛ 61-16، الفقرات)
ــلــة بــاإل فــاذ )ال ()ه )و( تمويــل هيئــة اائمــة  (؛81-62، الفقرات A/CN.9/1004/Add.1مســـــــــــــــائــل المتصــــــــــــ
(A/CN.9/1004/Add.1 اختـيار وتعيين أعضــــــــــــــاء هيـئة التحايم المعنـية بتســــــــــــــوـية 94-82، الفقرات )(؛ )ز

(. وخل  الفريق العامل إلى 133-95، الفقرات A/CN.9/1004/Add.1والدول ) المنازعات بين المســتثمرين
ــيل كل خيار من هتل الخيارات، بما فز ذلك إجراء مزيد من   ــيرية بشـــــــ أ ه ين غز االضـــــــــ الع بيعمال تحضـــــــ

 ال حوا ووضع مشاريع أحاام للصاوك ذات الصلة. 

 2019و ظرا للتدابير التز اتختتها الدول واألمم المتحدة للتصـــــــدح ل ائحة مرض فيروس كورو ا لعام  -33
ــد ــل ) يويورك، 19-)كوفيـ ــامـ ــة والثالثين للفريق العـ ــاســــــــــــــعـ ــدورة التـ ــد الـ ــارس  30(، لم يتســــــــــــــن عقـ    -آذار/مـ

ــال/أبريل  3 ــ اية 2020 يســــ ــية شــــ وفعاليات  غير رســــــمية ( فز موعدها المقرر. و ظمت األما ة حلقات اراســــ
 ومشاورات غير رسمية أخرى.  

ــين تقريرا الفريق العامل عن أعمال اورتيه الثامنة  -34 ــيعرض على الل نة فز اورتها الثالثة والخمســــــــــ وســــــــــ
ــتي فة ) ــتمع إلى تقرير   (، وقدA/CN.9/1004/Add.1و A/CN.9/1004والثالثين والثامنة والثالثين المســـــــ تســـــــ

 شفوح عن  تائج المشاورات المتكورة أعالل.  

 
 

 الفريق العامل الرابع )المعني بالتجارة اإللكترونية( )د( 

العامل الرابع أل يشـــــــرع فز ، إلى الفريق 2018طلبت الل نة، فز اورتها الحااية والخمســـــــين فز عام  -35
مـعال ـة المســــــــــــــاـئل الـقا و ـية المتعلـقة ـبإاارة الهوـية وخـدـمات توفير الثـقة بـهدف إعـداا    يرمز إلى تيســــــــــــــير 
االعتراف عبر الحدوا بإاارة الهوية وخدمات توفير الثقة، استنااا إلى الم اائ والمسائل التز حداها فز اورته 

 (31)(.94-61، الفقرات A/CN.9/936السااسة والخمسين )

م اـلتح أحرزل  2019وأعرـبت الل ـنة، فز اورتهـا الـثا ـية والخمســـــــــــــــين فز عـام  -36 ، عن ارتـياحهـا للتقـدُّ
ــتعدها   ــتناا إلى م موعة األحاام المنقَّحة التز ســــــ ــلة عمله باالســــــ عته على مواصــــــ ــ َّ الفريق العامل، وشــــــ

ــا إلى أ ه ين غز للفريق العامل، بالنظر إلى أل المشــــــــروع ما (32)األما ة. زال فز   وأشــــــــارت الل نة أيضــــــ
 

 .159، الفقرة (A/73/17) 17الدورة الثالثة والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (31) 

 .175، الفقرة (A/74/17) 17الدورة الرابعة والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (32) 
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http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004
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مراحله األولى، أل يعمل على إعداا صــــــك قابل للت بيق على كل من االســــــتعمال الداخلز واالســــــتعمال  
ا تداعيات  العابر للحدوا لخدمات إاارة الهوية وخدمات توفير الثقة، وأل  تائج هتا العمل ســوف تكول له

 (33).على مسائل خارجة عن   ا  المعامالت الت ارية

و ظر الفريق العامل فز المسائل القا و ية المتعلقة بإاارة الهوية وخدمات توفير الثقة فز اورته التاسعة  -37
المتحدة (. و ظرا للتدابير التز اتختتها الدول واألمم 2019تشــــــرين الثا ز/ وفمبر   29-25والخمســــــين )فيينا، 

(، لم يتســـن عقد الدورة الســـتين للفريق العامل  19-)كوفيد  2019للتصـــدح ل ائحة مرض فيروس كورو ا لعام 
 ( فز موعدها المقرر.2020 يسال/أبريل  9 -6 يويورك، )

وســــــــيعرض على الل نة فز اورتها الثالثة والخمســــــــين تقرير الفريق العامل عن أعمال اورته التاســــــــعة   -38
، وسـتسـتمع إلى تقرير شـفوح عن المشـاورات التز أجرتها األما ة بشـيل المشـروع  (A/CN.9/1005)والخمسـين 

 المنقح التح كال قد أعد للدورة الستين للفريق العامل.

 
 

 الفريق العامل الخامس )المعني بقانون اإلعسار( )هـ( 

ــعة واألربعين فز عام  -39 ــع الفريق العامل الخام     2016اتفقت الل نة فز اورتها التاســـــــــــ على أل يضـــــــــــ
)المعنز بقا ول اإلعسـار( آليات وحلوال مناسـ ة، تركز على األشـخاص ال بيعيين واالعت اريين المنخرطين فز 

توســ ة. ورأت الل نة أ ه أ شــ ة ت ارية، لتســوية المســائل المتعلقة بإعســار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والم
على الرغم من أل م اائ اإلعســــــــار الرئيســــــــية واإلرشــــــــااات الواراة فز اليل األو ســــــــيترال التشــــــــريعز لقا ول  
ــات، فين غز للفريق العامل أل يهدف إلى تكييف اآلليات الواراة  ــار ين غز أل تكول هز من لق المناقشـ اإلعسـ

الصغرى والصغيرة والمتوس ة تحديدا، وأل يستحدا آليات   أصال فز الدليل التشريعز بحيث تناسب المنشآت
جديدة وم سـ ة عند االقتضاء، مع مراعاة أل تكول تلك اآلليات منصفة وسريعة ومر ة و اجعة التكلفة. وذكر  
فز ذلـك الوقـت أ ـه ين غز تحـديـد الشــــــــــــــاـل الـتح قـد يتخـتل ذلـك العمـل فز وقـت الحق، ت عـا ل بيعـة مختلف  

 (34).هاالحلول ال ارح وضع

شـــــــرع الفريق العامل، بعد إ  از عمله بشـــــــيل إعســـــــار م موعات   (35)وبعد مناقشـــــــة أولية للموضـــــــوع، -40
المنشـآت، فز إجراء مداوالت مفصـلة بشـيل سـمات  ظام م سـط لرعسـار، وقرر التركيز فز المقام األول على  

وأعربت الل نة، فز  (36)ل.احتياجات المنشــــــــآت الصــــــــغرى والصــــــــغيرة، مع ترك أمر تحديد تلك الكيا ات للدو 
، عن اعمها لتلك العمل وأشــــــارت إلى أ ه قد يلزم المزيد من الوقت  2019اورتها الثا ية والخمســــــين فز عام 

وســـلَّمت الل نة أيضـــا بيهمية التنســـيق بين عمل الفريق العامل األول  (37)من أجل إحراز تقدم فز هتا الشـــيل.
ــار والعالقة  وعمل البنك الدولز فز مضعررض تحديث البن ــيل اإلعسـ ــة بالنظم الفعَّالة بشـ ك الدولز لم اائه الخاصـ

 (38)بين الدائنين والمدينين من أجل معال ة ال وا ب القا و ية المحداة إلعسار المنشآت الصغرى والصغيرة.

 

 .172المرجع  فسه، الفقرة  (33) 

 .246، الفقرة (A/71/17) 17الدورة الحااية والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (34) 

(، والثالثة والخمسين ) يويورك، 2017أيار/مايو  19-10) يويورك، ا ظر تقارير الفريق العامل عن أعمال اوراته الحااية والخمسين  (35) 
؛ 14و 13، الفقرتال A/CN.9/903( )2018كا ول األول/ايسمبر  14-10(، والرابعة والخمسين )فيينا، 2018أيار/مايو  7-11
 (.143-114، الفقرات A/CN.9/966، الفصل السااس؛ و A/CN.9/937و

 . (A/CN.9/972)( 2019أيار/مايو  31-28ا ظر تقرير الفريق العامل عن أعمال اورته الخامسة والخمسين ) يويورك،  (36) 

 .182و 180، الفقرتال (A/74/17) 17الوثائق الرسمية لل معية العامة، الدورة الرابعة والس عول، الملحق رقم  (37) 

 . 183و 182المرجع  فسه، الفقرات  (38) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1005
http://undocs.org/ar/A/71/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/903
http://undocs.org/ar/A/CN.9/937
http://undocs.org/ar/A/CN.9/966
http://undocs.org/ar/A/CN.9/972
http://undocs.org/ar/A/74/17
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ــين )فيينا،  - 41 ــة والخمســـ ــااســـ ــوع فز اورة الفريق العامل الســـ ــلة فز الموضـــ ــورة مفصـــ  5- 2وجرى النظر بصـــ
،  (A/CN.9/1006)  (A/CN.9/WG.V/WP.168)( على أســاس متكرة من األما ة 2019األول/ايســمبر  كا ول 

ــين للفريق ا  ــابعة والخمســ ــتمر ذلك فز الدورة الســ لعامل، التز كال من المقرر عقدها فز  وكال من المتوقع أل يســ
ــايو  14إلى  11 يويورك فز الفترة من  ــار/مــــ ــة 2020أيــــ ــاس الن  المنقح الوارا فز الوثيقــــ ، على أســـــــــــــــــ

A/CN.9/WG.V/WP.170 ئحة مرض فيروس  . و ظرا للتدابير التز اتختتها الدول واألمم المتحدة للتصـــــدح ل ا
ــين للفريق العامل فز موعدها المقرر.  19- )كوفيد   2019كورو ا لعام  ــابعة والخمســـــ (، لم يتســـــــن عقد الدورة الســـــ

 و ظمت األما ة مشاورات غير رسمية بشيل الن  المنقح. 

وســــــيعرض على الل نة، فز اورتها الثالثة والخمســــــين، تقرير الفريق العامل عن أعمال اورته الســــــااســــــة   - 42
، وســـتســـتمع إلى تقرير من األما ة عن  تائج المشـــاورات غير الرســـمية التز عقدت (A/CN.9/1006)الخمســـين و 

 .  2020أيار/مايو   15إلى    11فز الفترة من 

 
 

 الفريق العامل السادس )المعني بالبيع القضائي للسفن( )و( 

ــين فز عام   - 43 لفريق العامل  ، بالعمل ال ارح فز إطار ا 2019أحاطت الل نة علما، فز اورتها الثا ية والخمســـــ
واصـــل الفريق  و   ( 39) ". الســـااس فيما يتعلق بمشـــروع صـــك بشـــيل البيع القضـــائز للســـفن يعرف باســـم "مشـــروع بي ين 

( على أســـــاس صـــــيغة  2019تشـــــرين الثا ز/ وفمبر    22- 18العامل مداوالته فز اورته الســـــااســـــة والثالثين )فيينا،  
تها األما ة من أجل تضــمينها ما أجرال الفريق من مناقشــات وما اتختل   منقَّحة أولى من مشــروع بي ين، كا ت قد أعدَّ

. واست ابة للرغ ة التز أعررب عنها فز الدورة  (A/CN.9/WG.VI/WP.84)من قرارات فز اورته الخامسة والثالثين  
،  9/1007A/CN.أولى الفريق العامل اهتماما خاصـــــــــا للمســـــــــائل المتعلقة بالتعاريف )   ( 40) الثا ية والخمســـــــــين لل نة، 

( وأعرب عن رأح أولز مفاال أل الـصك ين غز أل  42- 34( و  ا  الـصك )المرجع  فـسه، الفقرات  33- 11الفقرات  
 . ( 99ييخت شال اتفاقية )المرجع  فسه، الفقرة  

ــدح ل ائحة مرض فيروس كورو ا لعام  -44  2019و ظرا للتدابير التز اتختتها الدول واألمم المتحدة للتصـــــ
ــابعة والثالثين للفريق العامل ) يويورك، 19-)كوفيد ــن عقد الدورة السـ ــال/أبريل   24-20(، لم يتسـ ( 2020 يسـ

 فز موعدها المقرر.

ــة  -45 ــااسـ ــين، تقرير الفريق العامل عن أعمال اورته السـ ــيعرض على الل نة، فز اورتها الثالثة والخمسـ وسـ
 .(A/CN.9/1007)والثالثين 

 
 

 برنامج عمل اللجنة -4 

، على أل تخصــــــّر  وقتًا لمناقشــــــة األعمال  2013اتَّفقت الل نة، فز اورتها الســــــااســــــة واألربعين فز عام   - 46
وفز إطار هتا البند من جدول األعمال، ســــــــــوف    ( 41) المقبلة كموضــــــــــوع منفصــــــــــل فز كل اورة من اورات الل نة. 

م لمـحة عامة عن بر امج عـمل الل ـنة وأفرقتـها الـعامـلة وأما تها   ُيعرض على الل ـنة ما يلزع )أ( متكّررة من األما ة تـقدّر
(A/CN.9/1016) تت ع الموجواات واسـتراااها مد يا  ؛ )ب( تقرير عن  دوة األو سـيترال المعنية ب(A/CN.9/1008)  ،

بناء على قرار اتختته الل نة فز اورتها الثا ية والخمســـــين فز عام    2019كا ول األول/ايســـــمبر    6التز عقدت فز  
ســـــــتكشـــــــافز بشـــــــيل المســـــــائل القا و ية المتعلقة  )ج( متّكرة من األما ة عن التقدم المحرز فز عملها اال   ( 42) ؛ 2019

 

 . 189–185المرجع  فسه، الفقرات  (39) 

 .189المرجع  فسه، الفقرة  (40) 

 . 310(، الفقرة Corr.1و A/68/17) والتصويب ،17الدورة الثامنة والستول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (41) 

 )أ( والفصل الثالث والعشرول،   221و 203، الفقرتال (A/74/17)  17الدورة الرابعة والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (42) 

 . 1القسم باء، ال دول 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.168
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1006
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.170
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1006
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.84
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1016
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1008
http://undocs.org/ar/A/68/17
http://undocs.org/ar/A/74/17
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ــاا الرقمز )  ــافــات(؛   A/CN.9/1012بــاالقتصــــــــــــ )ا( مــتّكرة من األمــا ــة عن التقــدم المحرز فز عملهــا    ( 43) واإلضــــــــــــ
( متكرة من األما ة  )ه   ( 44) (؛ A/CN.9/1014االـستكـشافز بـشيل المـسائل القا و ية المتعلقة بإيـصاالت المـستواعات ) 

عن التقدم المحرز فز أعمالها االســـــــتكشـــــــافية بشـــــــيل المســـــــائل القا و ية المتعلقة بيذول الشـــــــحن بالســـــــاك الحديدية  
)A/CN.9/1034( . (45 ) 

  يتعلق وسـياول معروضـا على الل نة أيضـا متكرة من األما ة بشـيل الموارا الالزمة لتنفيت بر امج العمل فيما   - 47
ما ة تقدم  اـستكمال متكرة من األ   ، تتوخى (A/CN.9/1011)بإـصالح  ظام تـسوية المنازعات بين المـستثمرين والدول  

والمعلومـات المقـدمـة إلى الفريق   (A/CN.9/1016)لمحـة عـامـة عن بر ـامج عمـل الل نـة وأفرقتهـا العـاملـة وأمـا تهـا  
 .  (A/CN.9/WG.III/WP.158)العامل الثالث عن الخيارات التز يمان األخت بها فز تنفيت خ ة عمله  

ــدح لـ ائحـة مرض   - 48 ولـعل الل ـنة توا أل تالحأ أـ ه،  ظرا للـتدابير التز اتخـتتـها اـلدول واألمم المتحـدة للتصـــــــــــ
(، لم يتســــــــــــن عقد الندوة الدولية حول القا ول الواجب الت بيق فز إجراءات  19- )كوفيد   2019فيروس كورو ا لعام  

ــار فز   ــين فز عام    ما قررته كما كال مقررا بناء على    2020أيار/مايو    15اإلعســ الل نة فز اورتها الثا ية والخمســ
ــمبر  11ولعــل الل نــة توا أل تنظر فز تحــديــد يوم  ( 46) . 2019 كموعــد جــديــد للنــدوة،   2020كــا ول األول/ايســـــــــــ

 باستخدام الوقت المخص  للفريق العامل الخام  )المعنز بقا ول اإلعسار(. 
 
 

 وأماكن انعقادها 2021مواعيد الجتماعات المقبلة في عام  -5 

 اورة الل نة الرابعة والخمسول   
 

ــوف تعقد فز فيينا. وقد اتختت ترتي ات أولية  - 49 ــين ســـــ لعل الل نة توا أل تالحأ أل اورتها الرابعة والخمســـــ
. ولعـل الل نـة توا أل تشــــــــــــــير إلى أ هـا 2021تموز/يوليـه  16إلى  حزيرال/يو يـه  28لعقـد الـدورة فز الفترة من 

ــبوعين يافز بوجه عام، وأل مدة كل اورة   ــين، أ ها تدرك أل عقد اورة لمدة أســــ أكدت، فز اورتها الثا ية والخمســــ
 ( 47) سنوية سوف تحدا فز كل حالة على حدة بناء على عبء العمل المتوقع. 

 
 

  اورات األفرقة العاملة  
ــة والثالثين فز عام   - 50 ــااســــ ، على ما يلزع )أ( أل ت تمع األفرقة العاملة،  2003اتفقت الل نة، فز اورتها الســــ

ــبوع واحد؛ )ب( أ ه يمان تخصـــــــي  وقت   ــنة، فز اورتين مدة كل منهما أســـــ فز األحوال المعتااة، مرتين فز الســـــ
لفريق عامل آخر، شــري ة أال يؤاح هتا  إضــافز ألحد األفرقة العاملة، عند االقتضــاء، من الحصــة غير المســتغلة  

الترتيب إلى زيااة فز المدة اإلجمالية لخدمات المؤتمرات المخصــــــــصــــــــة حاليا لدورات جميع األفرقة العاملة الســــــــتة  
أســـــــــبوعا فز الســـــــــنة؛ )ج( أل تدرس الل نة أح طلب لوقت إضـــــــــافز يقدمه أحد األفرقة    12التابعة لل نة، وال الغة  
أســــــبوعا، على أل يقدم الفريق    12ســــــيؤاح إلى زيااة فز الوقت اإلجمالز المخصــــــ  وال ال   العاملة إذا كال ذلك  

 ( 48) العامل المعنز مسوغات وجيهة بشيل اواعز تغيير  مط االجتماعات. 

 

 )ج(. 221المرجع  فسه، الفقرة  (43) 

 )ب(.  221المرجع  فسه، الفقرة  (44) 

 )ا(.  221المرجع  فسه، الفقرة  (45) 

 . 1)أ( والفصل الثالث والعشرول، القسم باء، ال دول  221و  206المرجع  فسه، الفقرتال  (46) 

 .331المرجع  فسه، الفقرة  (47) 

 .275، الفقرة (A/58/17) 17الدورة الثامنة والخمسول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (48) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1012
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1014
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1034
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1011
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1016
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.158
http://undocs.org/ar/A/58/17
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، أ ه يمان، عند االقتضــــــاء، تخصــــــي  وقت  2019وقررت الل نة، فز اورتها الثا ية والخمســــــين فز عام   - 51
  ( 49) ات لألفرقة العاملة، يخصـــــــ  أيضـــــــا من الوقت غير المســـــــتغل من اورة الل نة. إضـــــــافز من خدمات المؤتمر 

مة من األفرقة العاملة لتخصــــــــــــي  وقت إضــــــــــــافز من خدمات   وأكدت على أ ها ســــــــــــوف تنظر فز ال ل ات المقدَّ
ــاس ـكل ـحاـلة على ـحدة، مع مراـعاة احتـياـجات الفريق الـعاـمل الـ اـلب واألفرـقة الـعامـلة األ  خرى  المؤتمرات على أســـــــــــ

وغير ذلك من احتياجات الل نة فز ذلك الوقت بالتحديد، مع أخت آراء جميع الدول األعضــــــاء فز األو ســــــيترال فز  
االعت ار. وأكدت الل نة أيضــا أل تقديم ال لب من الفريق العامل ال يعد فز حد ذاته ســب ا كافيا للموافقة عليه؛ ففز  

 ( 50) ة على ال لب. كل حالة، ال بد من تقديم مسوغات كافية للموافق 

، بقرارات ال معية العامة بشيل خ ة المؤتمرات،  2017وأحاطت الل نة علما، فز اورتها الخمسين فز عام   - 52
التز تن  على الســياســات الالزم ات اعها بخصــوص الع ل الهامة، التز يظل فيها مقر األمم المتحدة ومركز فيينا  

ة إلى تفـااح عقـد اجتمـاعـات خاللهـا. واتفقـت الل نـة على أل تراعز  الـدولز مفتوحين مع اعوة هيئـات األمم المتحـد 
 ( 51) هتل السياسات بقدر اإلماال عند النظر فز تحديد مواعيد اجتماعاتها المقبلة. 

ومن المتوقع أل تنظر الل نة فز االحتياجات من خدمات المؤتمرات فز ضـــــــوء بر امج عملها وتقارير   -53
أعالل(، مع مراعـاة أل اليوم األخير من   47، ا ظر الفقرة A/CN.9/1011األمـاـ ة )أفرقتهـا العـامـلة ومـتكرة من 

( سـيوافق يوم 2021تشـرين الثا ز/ وفمبر  19المواعيد المؤقتة للدورة الحااية واألربعين للفريق العامل الثالث )
 الهامة فز األمم المتحدة.  غوربوراب، وهو أحد أيام الع ل 

  

 ) يويورك(   2021النصف األول من عام   

)فيينا( )ستؤكد الل نة هتل    2021النصف الثا ز من عام  
 ( 2021المواعيد فز اورتها الرابعة والخمسين فز عام  

 الفريق العامل األول    
)المعنز بالمنشآت الصغرى 

 والصغيرة والمتوس ة(

  والثالثول الدورة الخامسة 

 2021آذار/مارس  22-26

  الدورة السااسة والثالثول 

 2021األول/أكتوبر  تشرين 4-8

 الفريق العامل الثا ز 
 )المعنز بتسوية المنازعات(

  الدورة الثالثة والس عول 

 2021ش اط/فبراير  8-12

  الدورة الرابعة والس عول 

أكتوبر تشرين األول/ 1 -أيلول/سبتمبر  27
2021 

 الفريق العامل الثالث  
)المعنز بإصالح  ظام تسوية  

 المنازعات بين المستثمرين والدول( 

  الدورة األربعول 

 2021 يسال/أبريل  12-16

  الدورة الحااية واألربعول 

)يوافق  2021تشرين الثا ز/ وفمبر  15-19
 عيد غوربوراب(

 الفريق العامل الرابع 
 اإللكترو ية()المعنز بالت ارة 

  الدورة الحااية والستول 

 2021 يسال/أبريل  5-9

  الدورة الثا ية والستول 

 2021األول/أكتوبر  تشرين 18-22

الفريق العامل الخام  )المعنز 
 بقا ول اإلعسار(

  الدورة الثامنة والخمسول 

   2021أيار/مايو  3-7

  الدورة التاسعة والخمسول 

 2021األول/ايسمبر  كا ول  13-17

 الفريق العامل السااس  
 )المعنز بالبيع القضائز للسفن( 

  الدورة الثامنة والثالثول 

   2021 يسال/أبريل  19-23

  الدورة التاسعة والثالثول 

 2021الثا ز/ وفمبر  تشرين 22-26

 
 

 

 .323، الفقرة (A/74/17) 17الدورة الرابعة والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (49) 

 .325المرجع  فسه، الفقرة  (50) 
 .485، الفقرة (A/72/17) 17الدورة الثا ية والس عول، الملحق رقم المرجع  فسه،  (51) 
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http://undocs.org/ar/A/74/17
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 مسائل أخرى  -6 

 توسيع عضوية األونسيترال )أ( 

، اقتراحا مقدما من حاومتز إسـرائيل واليابال 2019تلقت الل نة، فز اورتها الثا ية والخمسـين فز عام  -54
ــائل التز ما زالت غير   ــارت الل نة إلى العديد من المســــ ــيترال. وفز تلك الدورة، أشــــ ــوية األو ســــ ــيع عضــــ لتوســــ

ا بينها ومع الدول األخرى  محســــــومة فيما يتعلق بهتا االقتراح، وشــــــ عت اولها األعضــــــاء على التشــــــاور فيم
 (52)تلك المشاورات.المهتمة بشيل االقتراح فز فترة ما بين الدورات، وطلبت إلى األما ة تيسير إجراء 

، أل تتوقع تلقز تقرير عن التقدم المحرز  2020ويمان لل نة، فز اورتها الثالثة والخمســـــــــــــين فز عام  -55
 االقتراح.هتا شيل خالل المشاورات التز جرت فيما بين الدورتين ب

 
 

 تقييم دور أمانة األونسيترال في تيسير عمل اللجنة  )ب( 

أشــــارت الل نة، فز اورتها الثا ية والخمســــين، إلى ألَّ بند "تيســــير عمل األو ســــيترال" كال مدرجًا ضــــمن   - 56
تحقيق هتا اإل ـ از المتوقع كال اإل ـ ازات المتوقـعة ألما ة األو ســــــــــــــيترال فز اإلطار الـقديم للميزا ـية وأل مقـياس 

هز أعلى  5مدى رضـــا األو ســـيترال عن الخدمات التز تقدمها أما تها، على أســـاس مقياس من خم  ارجات ) 
ــتبيا ا تقييميا من أجل   ( 53) ارجة فيه(.  ــز اســــــ ــا إلى أل األما ة عممت فز الماضــــــ ــارت فز تلك الدورة أيضــــــ وأشــــــ

أيضـــا فز تلك الدورة أ ه، رغم ألَّ مواصـــلة هتل الممارســـة لم تعد   الحصـــول على تقييم من الدول. وأبلغت األما ة 
ل أما ة األو ســـــــيترال تعتزم مواصـــــــلة تعميم إ ضـــــــرورية فز ســـــــيا  التغييرات التز أاخلت على إطار الميزا ية، ف 

 ( 54) االستبيال أثناء اورات الل نة ألغراض التقييم التاتز. 

لل نة، ســوف ي لب إلى الدول ملء اســتبيال تقييمز ســيعمم أثناء الدورة، وفز الدورة الثالثة والخمســين  -57
ــا عن   ــتوى الرضـــ ــفوح من األما ة عن عدا الراوا الواراة ومســـ ــتماع إلى تقرير شـــ ويمان لل نة أل تتوقع االســـ

 الخدمات المقدمة إلى األو سيترال من أما تها المعرب عنه فز تلك الراوا.

 
 

 مسائل أخرى  )ج( 

 لعل الل نة توا أل تنظر فز مسائل أخرى ممانة فز إطار هتا البند من جدول األعمال.   -58

 
 

 اعتماد تقرير اللجنة -7 

، أل تقدم إليها  1966كا ول األول/ايســــــــــمبر    17(، المؤرخ  21- )ا   2205قررت ال معية العامة فز قرارها   - 59
ــه إلى مؤتمر األمم المتحدة للت ارة والتنمية لكز يبدح تعليقاته   ــنويا، وأل يقدم التقرير فز الوقت  فســــ الل نة تقريرا ســــ

العامة، يتولى رئي  الل نة، أو عضـــــو آخر من أعضـــــاء  عليه. وعمال بما قررته الل نة الســـــااســـــة التابعة لل معية  
ولـعل الل ـنة توا أل ت ـلب إلى ال معـية الـعاـمة    ( 55) ماتبـها يعيـنه الرئي ، عرض تقرير الل ـنة أـمام ال معـية الـعاـمة. 

ــة من التاريخ المقرر وهو   ــااســـ ــرين األول/أكتوبر    19إرجاء النظر فز تقرير الل نة فز إطار الل نة الســـ   2020تشـــ
 . 2020تشرين الثا ز/ وفمبر  إلى  

 
 

 

 .315-311، الفقرات (A/74/17) 17س عول، الملحق رقم الدورة الرابعة والالمرجع  فسه،  (52) 

 .319المرجع  فسه، الفقرة  (53) 
 .320المرجع  فسه، الفقرة  (54) 

 .3، الفقرة A/7408من جدول األعمال، الوثيقة   88، البند الدورة الثالثة والعشرول، المرفقاتالمرجع  فسه،  (55) 
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 التنظيم الزمني للجلسات والوثائق  - رابعا  

ــات خالل ال زء األول من الدورة   - 60 ــتعقد ال لســـــ ــاركول  عن ُبعد ســـــ ــيبل  المشـــــ ــاعتين فز اليوم. وســـــ ، بوتيرة ســـــ
ا عقاا ال لسـات والمنصـة التز سـتسـتخدم والتفاصـيل المتعلقة باالتصـال. وسـوف ُيعلن عن شـال    مواعيد المسـ لول ب 

ــتي فة على النحو التح تحدال الل نة فز   ــين المســــــــ أو حوالز ذلك    2020آب/أغســــــــــ      14الدورة الثالثة والخمســــــــ
ــات خالل  2020آب/أغســـــــــــــ      28الـتاريخ، على أال يتـ اوز ذـلك   ذـلك ال زء من  ، وعن الـ دول الزمنز لل لســـــــــــ

 الدورة، على الصفحة الش اية للدورة. 

لدى صــدورها ب ميع لغات    (uncitral.un.org/ar)وتنشــر وثائق األو ســيترال فز موقع األو ســيترال الشــ از   - 61
ائق الخاصــــــــة بالدورة الثالثة والخمســــــــين  األمم المتحدة الرســــــــمية. ولعل أعضــــــــاء الوفوا يواول التيكد من توافر الوث 

 . (uncitral.un.org/ar)بالدخول إلى صفحة الل نة فز باب "وثائق العمل" بموقع األو سيترال الش از  

مال، الواراة فز  والقصـد من التوصـيات المتعلقة بالتنظيم الزمنز لل لسـات بشـيل كل بند من بنوا جدول األع  - 62
ــور ممثليها المعنيين؛ أما ال دول   ــاعدة الدول والمنظمات المدعوة على التخ يط لحضــــ ــل أوال أعالل، هو مســــ الفصــــ

 الزمنز الفعلز فسوف تقررل الل نة  فسها. 
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