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لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

الدورة الثالثة والخمسون

 17-6تموز/يوليه ( 2020جزء ُي عقد عن ُب عد)
وفيينا 18-14 ،أيلول/سبتمبر 2020

جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والخمسين وشروحه والجدول الزمني
لجلسات الدورة
أول -جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني للجلسات والوثائق
سـ وف تعقد الدورة الثالثة والخمس ــول لل نة فز جزأينع يعقد ال زء األول عن بُعد فز الفترة من  6إلى  17تموز/يوليه 2020؛ وتُعقد
الدورة الثالثة والخمس ــول المس ــتي فة فز فيينا فز الفترة من  14إلى  18أيلول/س ــبتمبر  )1(،2020بالش ــال التح تحدال الل نة فز 14
آب/أغسـ ـ ـ ـ

 2020أو حوالز ذلك التاريخ ،على أال يت اوز ذلك  28آب/أغسـ ـ ـ ـ

للدورة الثالثة والخمسين.

 ،2020ويُعلن عنه على الص ـ ـ ــفحة الشـ ـ ـ ـ اية

الجزء األول من الدورة الثالثة والخمسين لألونسيترال
 17-6تموز/يوليه ( 2020ي عقد عن ب عد)
وثائق ما قبل الدورة

بند جدول األعمال

الثنين 6 ،تموز/يوليه
 -1افتتاح الدورة
 -2المقررات التز اعتمدتها الدول األعضاء فز األو سيترال وفقاً
إلجراء اتخاذ الق اررات فز األو سيترال خالل جائحة مرض فيروس

متكرة من األما ة عن المقررات التز اعتمدتها الدول األعضاء فز
ّ
األو سيترال وفقاً إل جراء اتخاذ القرارات فز األو سيترال خالل جائحة

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

( )1الوثائق الرسمية لل معية العامة ،الدورة الرابعة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/74/17) 17الفقرة  331والمقرر التح اعتمدته الدول األعضاء فز
األو سيترال بتاريخ  23حزيرال/يو يه ( 2020ا ظر الوثيقة  ،A/CN.9/1013المقرر .)2
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كورو ا لعام ( 2019كوفيد ،)19-التح اعتمدته الدول األعضاء

األعضاء فز األو سيترال فز  8حزيرال/يو يه 2020ع الوثيقة

فز األو سيترال فز  8حزيرال/يو يه 2020

A/CN.9/1013

 -3الموافقة على اليل مشترك بين األو سيترال واليو يدروا ومؤتمر

مشروع الدليل القا و ز إلى الصاوك القا و ية الموحدة فز م ال العقوا

الهاح بشيل قا ول العقوا الت ارية لغرض شرل

الت ارية الدولية (مع التركيز على البيع)ع الوثيقة A/CN.9/1029

تعديالت على مشروع الدليل القا و ز إلى الصاوك القا و ية الموحدة فز

م ال العقوا الت ارية الدولية (مع التركيز على البيع) ،بصيغته الواراة
فز الوثيقة A/CN.9/1029ع الوثيقة A/CN.9/1030

الثالثاء 7 ،تموز/يوليه
 -4إقرار صوص منظمات أخرىع اإل كوتيرمز® 2020

متكرة من األما ة أرسل بموجبها ال لب المقدم من غرفة الت ارة الدولية

 -5التنسيق والتعاول

متكرة من األما ة عن أ ش ة التنسيقع الوثيقة A/CN.9/1018

إلى األو سيترال إلقرار اإل كوتيرمز®  :2020الوثيقة A/CN.9/1028

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]
 -6تقارير األما ة عن األ ش ة غير التشريعيةع
(أ)

السوابق القضائية المستندة إلى صوص األو سيترال

(كالوت) و بت السوابق القضائية؛

(ب) المساعدة التقنية والتعاول التقنز؛
(ج) حالة صوص األو سيترال القا و ية واتفاقية االعتراف

بق اررات التحايم األجنبية وإ فاذها ( يويورك"( )1958 ،اتفاقية
يويورك") والترويج لهما؛

(ا) النظر فز التشغيل الت ريبز لمستواع المعلومات

المنشورة بمقتضى قواعد األو سيترال بشيل الشفافية فز التحايم
التعاهدح بين المستثمرين والدول،

()2

وسبل المضز قدما؛

متكرة من األما ة عن المنشورات الرامية إلى الترويج لتفسير وت بيق
ّ
صوص األو سيترال (كالوت و بت السوابق القضائية) على حو موحد
واعم تنفيتها واشتراعهاع الوثيقة A/CN.9/1017

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

األو سيترال واستخدام صوصهاع الوثيقة A/CN.9/1033

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

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

(هـ) ق اررات ال معية العامة ذات الصلة؛

متكرة من األما ة عن حالة االتفاقيات والقوا ين النموذجيةع الوثيقة

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

A/CN.9/1020

(ز)

ثبت مرجعز بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة

بيعمال األو سيترال.

متكرة من األما ة عن التشغيل الت ريبز لمستواع المعلومات المنشورة

بمقتضى قواعد األو سيترال بشيل الشفافية فز التحايم التعاهدح بين

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

( )2المرجع فسه ،الدورة الثامنة والستول ،الملحق رقم  ،17والتصويب ( A/68/17و ،)Corr.1المرفق األول.
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متكرة من األما ة عن ق اررات ال معية العامة ذات الصلةع الوثيقة
A/CN.9/1021

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

األربعاء 8 ،تموز/يوليه  -الخميس 16 ،تموز/يوليه
-7

صوص األو سيترال وجهوا التصدح والتعافز المتصلة

بمرض فيروس كورو ا لعام ( 2019كوفيد)19-

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

الجمعة 17 ،تموز/يوليه
-7

صوص األو سيترال وجهوا التصدح والتعافز المتصلة

بمرض فيروس كورو ا لعام ( 2019كوفيد( )19-تابع)

تقرير شفوح مقدم من األما ة إلى الل نة عن الخالصات الرئيسية

المستمدة من حلقات النقاش حول " صوص األو سيترال واالست ابة

والتعافز المتصالل بمرض فيروس كورو ا لعام ( 2019كوفيد")19-

المعقواة خالل الفترة من  8إلى  16تموز/يوليه
 -8مسائل أخرى

الدورة الثالثة والخمسون المستأنفة

فيينا 18-14 ،أيلول/سبتمبر 2020

(تعقد بالشكل الذي تحدده اللجنة في  14آب/أغسطس  2020أو حوالي ذلك التاريخ ،على أل يتجاوز ذلك  28آب/أغسطس
 ،2020ويعلن عنه بعد ذلك على الصفحة الشبكية للدورة الثالثة والخمسين لألونسيترال)
وثائق ما قبل الدورة

بند جدول األعمال

الثنين 14 ،أيلول/سبتمبر
 -1افتتاح الدورة الثالثة والخمسين المستي فة
 -2وضع الصيغة النهائية للنصوص المتعلقة بالوساطة

واعتمااهاع
(أ)

اليل اشتراع واستعمال قا ول األو سيترال النموذجز

بشيل الوساطة الت ارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة

من الوساطة ()2018؛

(ب) قواعد األو سيترال للوساطة؛
(ج) ملحوظات األو سيترال بشيل الوساطة.

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

الوساطة ( :)2018الوثيقة A/CN.9/1025

مشروع قواعد األو سيترال للوساطةع الوثيقة A/CN.9/1026
مشروع ملحوظات األو سيترال بشيل الوساطةع الوثيقة A/CN.9/1027

ت ميع التعليقات الواراة من الدول بشيل مشروع قواعد األو سيترال

للوساطة بصيغتها الواراة فز الوثيقة  ،A/CN.9/1026ومشروع

ملحوظات األو سيترال بشيل الوساطة بصيغتها الواراة فز الوثيقة

 :A/CN.9/1027الوثيقة  A/CN.9/1031واإلضافة
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الثالثاء 15 ،أيلول/سبتمبر
تقرير الفريق العامل األول (المعنز بالمنشآت الصغرى والصغيرة

 -3التقرير المرحلز لألفرقة العاملة

والمتوس ة) عن أعمال اورته الثالثة والثالثينع الوثيقة A/CN.9/1002

تقري ار الفريق العامل الثا ز (المعنز بتسوية المنازعات) عن أعمال

اورتيه الس عين والحااية والس عينع الوثيقتال A/CN.9/1003

وA/CN.9/1010

تقري ار الفريق العامل الثالث (المعنز بإصالح ظام تسوية المنازعات بين

المستثمرين والدول) عن أعمال اورتيه الثامنة والثالثين والثامنة والثالثين
المستي فةع الوثيقتال  A/CN.9/1004وA/CN.9/1004/Add.1

تقرير الفريق العامل الرابع (المعنز بالت ارة اإللكترو ية) عن أعمال

اورته التاسعة والخمسينع الوثيقة A/CN.9/1005

تقرير الفريق العامل الخام

(المعنز بقا ول اإلعسار) عن أعمال

اورته السااسة والخمسينع الوثيقة A/CN.9/1006

تقرير الفريق العامل السااس (المعنز بالبيع القضائز للسفن)

عن أعمال اورته السااسة والثالثينع الوثيقة A/CN.9/1007

الثالثاء  -الخميس 17-15 ،أيلول/سبتمبر
 -4بر امج عمل الل نةع
(أ)

النظر فز تقرير عن الندوة المعنية بتت ع الموجواات

واستراااها مد يا؛

(ب) النظر فز التقدم المحرز فز األعمال االستكشافية

التز اض لعت بها األما ة بشيل المسائل القا و ية الناشئة عن

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

(ج) النظر فز التقدم المحرز فز األعمال االستكشافية

التز اض لعت بها األما ة بشيل إيصاالت المستواعات؛

(ا) النظر فز التقدم المحرز فز األعمال االستكشافية

التز اض لعت بها األما ة بشيل المسائل القا و ية المتعلقة

بيذول الشحن بالساك الحديدية؛

(هـ) النظر فز مواضيع أخرى لألعمال التز يمان

لألو سيترال االض الع بها مستقبال؛

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

تقرير عن الندوة المعنية بتت ع الموجواات واستراااها مد يا

(فيينا 6 ،كا ول األول/ايسمبر  :)2019الوثيقة A/CN.9/1008

متكرة من األما ة عن التقدم المحرز فز أعمالها االستكشافية بشيل

المسائل القا و ية المتعلقة باالقتصاا الرقمزع الوثيقة A/CN.9/1012

واإلضافات

متكرة من األما ة عن التقدم المحرز فز أعمالها االستكشافية بشيل
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

بإصالح ظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولA/CN.9/1011 :

(و) النظر فز االحتياجات من الموارا الالزمة لتنفيت

بر امج عمل الل نة.
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جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والخمسين وشروحه وال دول

 -5مواعيد االجتماعات المقبلة فز عام 2021

الزمنز ل لسات الدورةع الوثيقة A/CN.9/1001/Rev.1

وأماكن ا عقااها

(ا ظر الفقرات  53-49أا ال)

 -6مسائل أخرى
(أ)

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

توسيع عضوية األو سيترال؛

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

عضوية األو سيترال

(ج) مسائل أخرى.
الجمعة 18 ،أيلول/سبتمبر
 -7اعتماا تقرير الل نة

ثانيا -شروح بنود جدول األعمال المقررة مؤقتًا للجزء األول من الدورة
( 17-6تموز/يوليه )2020
-1

افتتاح الدورة
-1

سوف يفتتح ال زء األول من الدورة يوم االثنين 6 ،تموز/يوليه .2020

-2

وحتى يوم  6تموز/يوليه  ،2020سـ ـ ـ ـ ــوف تكول ل نة األمم المتحدة للقا ول الت ارح الدولز مؤلفة من الدول

األعضـ ــاء التاليةع االتحاا الروسـ ــز ( ،)2025األرجنتين ( ،)2022إس ـ ـ ا يا ( ،)2022أسـ ــتراليا ( ،)2022إس ـ ـرائيل

( ،)2022إكوااور ( ،)2025ألمــا يــا ( ،)2025إ ــدو يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــا ( ،)2025أوغنــدا ( ،)2022أوك ار يــا ( ،)2025إيرال

(جمهوريـة-اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـة) ( ،)2022إي ـاليـا ( ،)2022بـاكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـال ( ،)2022الب ارزيـل ( ،)2022بل ياـا (،)2025
بورو دح ( ،)2022بولندا ( ،)2022بيرو ( ،)2025بيالروس ( ،)2022تايلند ( ،)2022تركيا ( ،)2022تشـ ـ ــيايا

( ،)2022ال زائر ( ،)2025ال مهوريـة الـدومينيايـة ( ،)2025جمهوريـة كوريـا ( ،)2025جنوب أفريقيـا (،)2025

روما يا ( ،)2022زم ابوح ( ،)2025سرح ال كا ( ،)2022سنغافورة ( ،)2025سويس ار ( ،)2025شيلز (،)2022
الص ـ ـ ـ ـ ــين ( ،)2025غا ا ( ،)2025فر س ـ ـ ـ ـ ــا ( ،)2025الفلبين ( ،)2022فنزويال (جمهورية-البوليفارية) (،)2022

فنلندا ( ،)2025فييت ام ( ،)2025الكاميرول ( ،)2025كرواتيا ( ،)2025كندا ( ،)2025كوت ايفوار (،)2025

كولومبيـا ( ،)2022كينيـا ( ،)2022لبنـال ( ،)2022ليبيـا ( ،)2022ليس ـ ـ ـ ـ ـ ــوتو ( ،)2022مـالز ( ،)2025مـاليزيـا

( ،)2025الماسـيك ( ،)2025المملكة المتحدة لبري ا يا العظمى وأيرلندا الشـمالية ( ،)2025موريشـيوس (،)2022
النمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( ،)2022ي يريــا ( ،)2022الهنــد ( ،)2022هنــدوراس ( ،)2025هنغــاريــا ( ،)2025الواليــات المتحــدة

األمرياية ( ،)2022اليابال (.)2025
-3

وي وز للدول األعضـ ــاء التز ليسـ ــت أعضـ ــاء فز الل نة وللدول غير األعضـ ــاء التز تلقت اعوة اائمة

للمشـ ـ ــاركة بصـ ـ ــفة مراقب فز اورات ال معية العامة وأعمالها وللمنظمات الحاومية الدولية أل تحضـ ـ ــر الدورة

بصـ ـ ــفة مراقب وأل تشـ ـ ــارك فز المداوالت .وإضـ ـ ــافة إلى ذلك ،ي وز لممثلز المنظمات الدولية غير الحاومية
المدعوة أل يحض ــروا الدورة بص ــفة مراقبين وأل يعرض ـوا آراء منظماتهم فز المس ــائل التز تمتلك فيها المنظمة

المعنية خبرة فنية أو ت ربة اولية ،وذلك بغية تيسير مداوالت الدورة.

V.20-02952

5/18

A/CN.9/1001/Rev.1

-2

المقررات التي اعتمدتها الدول األعضاء في األونسيترال وفقاً إلجراء اتخاذ الق اررات في األونسيترال
خالل جائحة مرض فيروس كورونا لعام ( 2019كوفيد ،)19-الذي اعتمدته الدول األعضاء

في األونسيترال في  8حزيران/يونيه 2020

 -4سـتُعرض على الل نة ّر
متكرة من األما ة ) (A/CN.9/1013فيها ت ميع للمقررات التز اعتمدتها
ض
الدول األعضـاء فز األو سـيترال تحضـيرا للدورة الثالثة والخمسـين لل نة وفقاً إلجراء اتخاذ القرارات فز
األو س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيترال خالل جــائحــة مرض فيروس كورو ــا لعــام ( 2019كوفيــد ،) 19-الــتح اعتمــدتــه الــدول
ولعل الل نة ُّ
توا أل تيخت علماً بهتل القرارات.
األعضاء فز األو سيترال فز  8حزيرال/يو يه .2020
َّ

-3

الموافقة على دليل مشترك بين األونسيترال واليونيدروا ومؤتمر لهاي بشأن قانون العقود التجارية

لغرض نشره
-5

ظرت الل نة ،فز اورتها التاسـعة واألربعين فز عام  ،2016فز "مقترح مشـترك بشـيل التعاول فز م ال

قـا ول العقوا الت ـاريـة الـدوليـة (مع التركيز على عقوا البيع)" ) .(A/CN.9/892وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير فز تلـك الـدورة إلى أل
المقترح يه ــدف إلى تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهي ــل التوج ــه فز مي ــدال ق ــا ول العقوا الموح ــد ،مع التركيز على عقوا البيع ،بت ميع

النصـ ـ ــوص ذات الصـ ـ ــلة وتقديم شـ ـ ــرح وجيز لها ،بما فز ذلك عالقتها بالنصـ ـ ــوص األخرى .وأوضـ ـ ــح أل الن

اإلرشـااح الناشـع عن ذلك يمان أل يسـهم إسـهاما كبي ار فز اعتماا النصـوص الموحدة وتفسـيرها واسـتخدامها على

حو متسق ،وتعزيز الم اائ التز تقوم عليها ،مثل حرية التعاقد .وأضيف أل المتوخى هو تنفيت العملية بمشاركة

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

()3

-6

وفز تلك الدورة ،وافقت الل نة ،بعد المناقش ــة ،على "مقترح مش ــترك بش ــيل التعاول فز م ال قا ول العقوا

الت ارية الدولية (مع التركيز على عقوا البيع)" وطلبت إلى األما ة أل تنفت قرار الل نة هتا بالتنسـ ـ ــيق مع مؤتمر
الهـاح للقـا ول الـدولز الخـاص واليو يـدروا ،وأل تقـدم تقـارير اوريـة عن التقـدم المحرز فز ذلـك العمـل.

()4

وأحـاطـت

الل نة علما ،فز اورتها الثا ية والخمسـ ـ ــين ،بالتقدم المحرز فز إعداا الوثيقة اإلرشـ ـ ــااية المشـ ـ ــتركة بشـ ـ ــيل قا ول

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

()5

-7

وسـيعرض على الل نة ،فز اورتها الثالثة والخمسـينع (أ) مشـروع الدليل القا و ز ،المشـترك بين األو سـيترال

واليو ي ــدروا ومؤتمر اله ــاح ،إلى الص ـ ـ ـ ـ ـ ــاوك الق ــا و ي ــة الموح ــدة فز م ــال العقوا الت ــاري ــة ال ــدولي ــة (مع التركيز

ـتكرة من األمــا ــة تورا التعــديالت المقترح إاخــالهــا على مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع الــدليــل
على البيع)(A/CN.9/1029) ،؛ (ب) مـ ّ
القا و ز إلى الصــاوك القا و ية الموحدة فز م ال العقوا الت ارية الدولية (مع التركيز على البيع)ع بصــيغته الواراة
فز الوثيقة  ،A/CN.9/1029فز ضـ ــوء التعليقات الواراة على ذلك المشـ ــروع ( .)A/CN.9/1030ولعل الل نة توا
أل تيذل بنشر هتا الن

-4

كمنشور مشترك ألما تها مع اليو يدروا ومؤتمر الهاح.

إقرار نصوص منظمات أخرى :اإلنكوتيرمز® 2020
-8

طلبت غرفة الت ارة الدولية من األو سـ ــيترال إقرار تنقيح عام  2020لقواعد غرفة الت ارة الدولية بشـ ــيل

اس ــتخدام المصـ ـ لحات الت ارية المحلية والدولية ("اإل كوتيرمز®  .)"2020وس ــتُعرض على الل نة متكرة من

( )3المرجع فسه ،الدورة الحااية والس عول ،الملحق رقم  ،(A/71/17) 17الفقرة .279
( )4المرجع فسه ،الفقرة .281
( )5المرجع فسه ،الدورة الرابعة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/74/17) 17الفقرتال ( 222أ) و.224
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األمــا ــة تحيــل فيهــا طلــب غرفــة الت ــارة الــدوليــة ) .(A/CN.9/1028وقــد أتيح الن

 2020فز شال إلكترو ز للدول بلغات األمم المتحدة الرسمية الست للنظر فيه.
-5

الكــامــل لر كوتيرمز®

التنسيق والتعاون
-9

سـتقدم األما ة إلى الل نة متكرة تبلغها فيها باأل شـ ة التز اضـ لعت بها األما ة منت الدورة السـابقة لل نة

لضمال التنسيق مع أعمال سائر المنظمات العاملة فز ميدال القا ول الت ارح الدولز ).(A/CN.9/1018

 -10وسـ ـ ــتتاح لممثلز المنظمات الدولية فرصـ ـ ــة إلطالع الل نة على األ ش ـ ـ ـ ة ال ارية لمنظماتهم والسـ ـ ــبل

الممانة لتعزيز التعاول مع األو سيترال.

ولعل الل نة ُّ
توا أل تستتكر أ ها استمعت ،من اورتها الرابعة واألربعين إلى اورتها الخمسين ،فز األعوام
-11
َّ
من  2011إلى  ،2017إلى تقـارير شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفويـة من األمـا ـة عن المنظمـات الـدوليـة الحاوميـة وغير الحاوميـة التز
تُدعى لحضـ ــور اورات األو سـ ــيترال.
ر
المدعوة إلى حضــور اورات األو ســيترال تعليقات
تقدمه من تقارير شــفوية عن موضــوع المنظمات
َّ
أل تُضـ رّـمن ما ّ
ر
ـت فز اعوة المنظمــات غير
على كيفيــة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيفــاء المنظمــات المـ َّ
ـدعوة المعــايير التز ت رّقهــا األمــا ــة عنــد البـ ّ
()6

الحاومية.

()7

وطلبت الل نة ،فز اورتها الثامنة واألربعين فز عام  ،2015إلى األما ة

صـ ـل والغنز بالمعلومات
ورحَّبت الل نة فز اورتها التاس ــعة واألربعين فز عام  ،2016بالتقرير المف َّ

الـتح قَّـدمتـه األمـا ـة تلبيـة لـتلـك ال لـب.
ر
المدعوة إلى حض ـ ــور اورات األو س ـ ــيترال كتابيا
تقدم المعلومات عن المنظمات الدولية الحاومية وغير الحاومية
َّ
ّ
فز الـدورات المقبلـة )9(.وعمال بـتلـك ال لـبُ ،عرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت على الل نـة فز اورتيهـا الحـاايـة والخمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين وال ـث ا يـة
()8

وطلبـت الل نـة فز اورتهـا الخمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين فز عـام  ،2017إلى األمـا ـة أل

والخمس ـ ـ ـ ــين ،فز عامز  2018و ،2019على التوالز ،متكرتال من األما ة بش ـ ـ ـ ــيل المنظمات الدولية الحاومية

وغير الحاومية المدعوة إلى حض ــور اورات األو س ــيترال وأفرقتها العاملة ( A/CN.9/951و.)A/CN.9/984

()10

وستعرض على الل نة فز اورتها الثالثة والخمسين متكرة مماثلة ).(A/CN.9/1023
-6

تقارير األمانة عن األنشطة غير التشريعية
 -12بناء على طلب الل نة فز اورتها الحااية والخمسـين فز عام ،2018

()11

سـتعرض عليها ،للعلم ،متكرات

من األما ة بش ـ ـ ــيل ما يلزع (أ) المنش ـ ـ ــورات الرامية إلى الترويج لتوحيد تفس ـ ـ ــير ص ـ ـ ــوص األو س ـ ـ ــيترال القا و ية
وت بيقها (السـوابق القضــائية المســتندة إلى صــوص األو ســيترال (كالوت) و بت السـوابق القضــائية) واعم تنفيتها

واشـتراعها )(A/CN.9/1017؛ (ب) أ شـ ة المسـاعدة التقنية والتعاول التقنز )(A/CN.9/1032؛ شـر المعلومات

( )6المرجع فسه ،الدورة السااسة والستول ،الملحق رقم  ،(A/66/17) 17الفقرات 298-288؛ المرجع فسه ،الدورة السابعة والستول،

الملحق رقم  ،(A/67/17) 17الفقرات 178-174؛ المرجع فسه ،الدورة الثامنة والستول ،الملحق رقم  ،17والتصويب (A/68/17

و ،)Corr.1الفقرات 261-257؛ المرجع فسه ،الدورة التاسعة والستول ،الملحق رقم  ،(A/69/17) 17الفقرات 207-205؛

المرجع فسه ،الدورة الس عول ،الملحق رقم  ،(A/70/17) 17الفقرات 281-279؛ المرجع فسه ،الدورة الحااية والس عول ،الملحق

رقم  ،(A/71/17) 17الفقرات 290-286؛ المرجع فسه ،الدورة الثا ية والس عول ،الملحق رقم  ،(A/72/17) 17الفقرات .364-360
( )7المرجع فسه ،الدورة الس عول ،الملحق رقم  ،(A/70/17) 17الفقرة .280
( )8المرجع فسه ،الدورة الحااية والس عول ،الملحق رقم  ،(A/71/17) 17الفقرة .290
( )9المرجع فسه ،الدورة الثا ية والس عول ،الملحق رقم  ،(A/72/17) 17الفقرة .364

( )10المرجع فسه ،الدورة الثالثة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/73/17) 17الفقرتال  185و ،186والمرجع فسه ،الدورة الرابعة والس عول،
الملحق رقم  ،(A/74/17) 17الفقرات .238-236

( )11المرجع فسه ،الدورة الثالثة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/73/17) 17الفقرات .267-258
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واأل ش ـ ـ ـ ة ذات الصـ ـ ــلة لدعم عمل األو سـ ـ ــيترال واسـ ـ ــتخدام صـ ـ ــوصـ ـ ــها )(A/CN.9/1033؛ (ا) تقرير المركز

اإلقليمز آلسيا والمحيط الهاائ )(A/CN.9/1024؛ (ه) حالة االتفاقيات والقوا ين النموذجية )(A/CN.9/1020؛

(و) التشـ ــغيل الت ريبز لمسـ ــتواع المعلومات المنشـ ــورة بمقتضـ ــى قواعد األو سـ ــيترال بشـ ــيل الشـ ــفافية فز التحايم
التعاهدح بين المس ـ ـ ـ ــتثمرين والدول وس ـ ـ ـ ــبل المض ـ ـ ـ ــز قدما )(A/CN.9/1015؛ (ز) ق اررات ال معية العامة ذات

الص ـ ـ ــلة )(A/CN.9/1021؛ (ح) اور األو س ـ ـ ــيترال فز تعزيز س ـ ـ ــيااة القا ول على الص ـ ـ ــعيدين الوطنز والدولز

)(A/CN.9/1022؛ (ط) ثبت مرجعز بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بيعمال األو سيترال ).(A/CN.9/1019
 -13وبناء على طل ات الل نة،

()12

س ـ ــوف ت قز األما ة الل نة باس ـ ــتمرار على علم بالت ورات المتعلقة بإ ش ـ ــاء

مراكز األو سيترال اإلقليمية ،وخصوصا ما يتصل بحالة تمويل تلك المراكز ومي از ياتها.

 -14وعمال بال لبين المقدمين من ال معية العامة والل نة )13(،سوف ت لع األما ة الل نة على الت ورات المتعلقة
بتمويل مس ـ ــتواع المعلومات المنش ـ ــورة بموجب قواعد الش ـ ــفافية فز التحايم التعاهدح بين المس ـ ــتثمرين والدول وحالة

ويمول هتا المسـ ــتواع ،التح يشـ ــغل كمشـ ــروع موذجز حتى هاية عام  ،2020بشـ ــال كامل بواسـ ـ ة
مي از يتهَّ )14(.

التبرعات (من صـندو التنمية الدولية التابع لمنظمة البلدال المصـدرة للنفط ومن المفوضـية األوروبية) .ولعل الل نة

توا أل تنظر فز حالة المشروع وسبل المضز قدما على أساس متكرة من األما ة ).(A/CN.9/1015
-7

نصوص األونسيترال وجهود التصدي والتعافي المتصلة بمرض فيروس كورونا لعام ( 2019كوفيد)19-
 -15وفقا لمقرر اعتمدته الدول األعضاء فز األو سيترال ( ،A/CN.9/1013الفقرة  2من المقرر  ،)2ستُعقد
خالل الدورة سـلسـلة من حلقات النقاش بشـيل " صـوص األو سـيترال وجهوا التصـدح والتعافز المتصـلة بمرض

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

وتعتزم حلقات النقاش بيال الكيفية التز يمان لعمل األو س ـ ـ ـ ــيترال أل يس ـ ـ ـ ــاعد بها الدول فز جهوا التص ـ ـ ـ ــدح

والتعـافز المتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة ب ائحـة كوفيـد 19-التز كال لهـا أثر هائل على الت ـارة الدوليـة والنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط الت ـارح عبر
الحدوا.

-8

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

ثالثا -شروح بنود جدول األعمال المقررة مؤقتا للدورة الثالثة والخمسين المستأنفة
(فيينا 18-14 ،أيلول/سبتمبر )2020
-1

افتتاح الدورة الثالثة والخمسين المستأنفة
 -17سـ ـ ــوف تفتتح الدورة الثالثة والخمسـ ـ ــول المسـ ـ ــتي فة يوم االثنين  14أيلول/سـ ـ ــبتمبر  .2020وحتى  14أيلول/
سـ ـ ــبتمبر  ،2020سـ ـ ــوف تكول ل نة األمم المتحدة للقا ول الت ارح الدولز َّ
مؤلف ًة من الدول األعضـ ـ ــاء المدرجة فز
الفقرة  2أعالل .وي وز للمراقبين المتكورين فز الفقرة  3أعالل حضور الدورة الثالثة والخمسين المستي فة.

( )12آخرها فز المرجع فسه ،الدورة الثا ية والس عول ،الملحق رقم  ،(A/72/17) 17الفقرتال  293و.296
( )13آخرها فز قرار ال معية العامة  ،182/74الفقرة .6
( )14الوثائق الرسمية لل معية العامة ،الدورة الثامنة والستول ،الملحق رقم  ،17والتصويب ( A/68/17و ،)Corr.1المرفق األول.
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وضع الصيغة النهائية للنصوص المتعلقة بالوساطة واعتمادها

(أ)

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

 -18اتفقت الل نة ،فز اورتها الحااية والخمسـين فز عام  ،2018على تكليف األما ة بإعداا

"اليل اشــتراع واســتعمال قا ول األو ســيترال النموذجز للتوفيق الت ارح الدولز"

()15

يسـتكمل

فز ضــوء قا ول األو ســيترال

النموذجز بشـيل الوسـاطة الت ارية الدولية واتفاقات التسـوية الدولية المنبثقة من الوسـاطة ،التح اعتمدته الل نة

فز تلك الدورة.

()17(،)16

 -19وس ــيعرض على الل نة فز اورتها الثالثة والخمس ــين مش ــروع اليل اش ــتراع واس ــتعمال قا ول األو س ــيترال
النموذجز بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطة الت ارية الدولية واتفاقات التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية الدولية المنبثقة من الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطة ()2018

).(A/CN.9/1025
(ب)

قواعد األونسيترال للوساطة وملحوظات األونسيترال بشأن الوساطة
 -20الحظت الل نة فز اورتها الحااية والخمســين فز عام  ،2018أ ه فز م ال تســوية المنازعات ،ســتعد
ر
ـتحدا قواعد األو سـ ــيترال للتوفيق( )18فز ضـ ــوء النصـ ــين
األما ة مالحظات عن تنظيم إجراءات الوسـ ــاطة وسـ ـ ّ
اللتين وضـ ـ ــعتهما الل نة فز صـ ـ ــيغتهما النهائية فز تلك الدورة (اتفاقية األمم المتحدة بشـ ـ ــيل اتفاقات التسـ ـ ــوية
الدولية المنبثقة من الوسـ ـ ـ ـ ــاطة ،التز اعتمدتها ال معية العامة فز كا ول األول/ايسـ ـ ـ ـ ــمبر ،2018

()19

وقا ول

األو س ـ ـ ـ ــيترال النموذجز بش ـ ـ ـ ــيل الوس ـ ـ ـ ــاطة الت ارية الدولية واتفاقات التس ـ ـ ـ ــوية الدولية المنبثقة من الوس ـ ـ ـ ــاطة

(ا ظر الفقرة  18أعالل)).

()20

 -21وعرض على الل نة فز اورتها الثا ية والخمس ـ ــين فز عام  ،2019مش ـ ــروع قواعد األو س ـ ــيترال للوس ـ ــاطة

) ،(A/CN.9/986ومشـ ـ ـ ــروع ملحوظات األو سـ ـ ـ ــيترال بشـ ـ ـ ــيل الوسـ ـ ـ ــاطة ) (A/CN.9/987التين أعدتهما األما ة
بالتشـ ــاور الواسـ ــع الن ا مع الخبراء .وفز تلك الدورة ،وإق ار ار بيل الل نة لن تكول فز وضـ ــع يسـ ــمح لها باعتماا

مش ـ ــروعز النص ـ ــين المتعلقين بالوس ـ ــاطة فز تلك الدورة ،اتفق على أل تنظر الل نة فز كال النص ـ ــين فز اورتها

المقبلة ،فز عام  .2020وبغية التيكد من ت سيد التعليقات الواراة من الدول وغيرها من المنظمات المهتمة كتلك

فز المش ـ ـ ــروعين اللتين س ـ ـ ــيعرض ـ ـ ــال على الل نة فز اورتها المقبلة ،اعيت الدول والمنظمات المهتمة إلى تقديم
تعليقات على مشروعز النصين المتعلقين بالوساطة.

()21

 -22وس ـ ــيعرض على الل نة فز اورتها الثالثة والخمس ـ ــين مش ـ ــروع منقح لقواعد األو س ـ ــيترال للوس ـ ــاطة

) ، (A/CN.9/1026ومشـ ــروع منقح لملحوظات األو سـ ــيترال بشـ ــيل الوسـ ــاطة ) ،(A/CN.9/1027وت ميع
للتعليقات التز تلقتها األما ة بشيل هتين النصين ( A/CN.9/1031و.)Add.1

(.UNCITRAL Yearbook, vol. XXXIII: 2002, part three, annex II )15
( )16الوثائق الرسمية لل معية العامة ،الدورة الثالثة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/73/17) 17الفقرة  68والمرفق الثا ز.
( )17المرجع فسه ،الفقرة .67
( )18المرجع فسه ،الدورة الخامسة والثالثول ،الملحق رقم  ،(A/35/17) 17الفصل الخام  ،ال اب ألف ،الفقرة  .106ا ظر
أيضاً .UNCITRAL Yearbook, vol. XI: 1980, part three, annex II

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

( )20الوثائق الرسمية لل معية العامة ،الدورة الثالثة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/73/17) 17الفقرة .254
( )21المرجع فسه ،الدورة الرابعة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/74/17) 17الفقرات .123-118
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التقرير المرحلي لألفرقة العاملة

(أ)

الفريق العامل األول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة)
 -23طلبت الل نة فز اورتها السـااسـة واألربعين فز عام  ،2013أل يشـرع فريق عامل فز االضـ الع بعمل
يرمز إلى التخفيف من العق ات القا و ية التز تواجهها المنش ـ ــآت الص ـ ــغرى والص ـ ــغيرة والمتوس ـ ـ ة خالل اورتها

العمرية ،وال سـ ــيما فز االقتصـ ــااات النامية.

()22

واتفقت الل نة أيضـ ــا فز تلك الدورة على ضـ ــرورة اسـ ــتهالل تلك

األعمال بالتركيز على المسـ ـ ــائل القا و ية التز تكتنف ت سـ ـ ــيط إجراءات التيسـ ـ ــي ،

الموضـ ــوع إلى الفريق العامل األول.

()24

()23

وأل يسـ ـ ــند العمل فز هتا

وأعاات الل نة فز اوراتها من السـ ــابعة واألربعين إلى الثا ية الخمسـ ــين،

فز األعوام من  2014إلى  2019على التوالز ،تيكيد والية الفريق العامل.

()25

 -24ووفقا لتلك الوالية ،شـ ـ ــرع الفريق العامل فز النظر فز المسـ ـ ــائل القا و ية التز تكتنف ت سـ ـ ــيط إجراءات
التيسـ ــي  ،وكتلك الممارسـ ــات ال يدة فز م ال تسـ ـ يل المنشـ ــآت الت ارية ،وكالهما يهدف إلى التخفيف من

العق ات القا و ية التز تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوس ة خالل اورتها العمرية .والحظت الل نة
فز اورتها التاس ــعة واألربعين ،فز عام  ،2016قرار الفريق العامل بيل يش ــرع فز إعداا اليل تشـ ـريعز بش ــيل

كل من هتين الموضـ ــوعين.

()26

الت ارح فز عام ،2018

()27

وعقب اعتماا اليل األو سـ ــيترال التشـ ـريعز بشـ ــيل الم اائ األسـ ــاسـ ــية للسـ ـ ل

اســتي ف الفريق العامل مناقشــاته المتعلقة بمشــروع الدليل التشـريعز بشــيل الكيال

المحدوا المسؤولية فز إطار األو سيترال.

 -25وأكمل الفريق العامل ،فز اورته الثالثة والثالثين (فيينا 11-7 ،تشرين األول/أكتوبر  ،)2019االستعراض

األول لمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع الــدليــل (بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيغتــه الواراة فز ورقــة العمــل ،(A/CN.9/1002) )A/CN.9/WG.I/WP.116

وكال من المقرر أل ينظر فز مشـ ــروع منقح ) (A/CN.9/WG.I/WP.118فز اورته الرابعة والثالثين ( يويورك،

 27-23آذار/مارس  .)2020و ظ ار للتدابير التز اتختتها الدول واألمم المتحدة للتصــدح ل ائحة مرض فيروس
كورو ا لعام ( 2019كوفيد ،)19-لم يتسن عقد الدورة الرابعة والثالثين للفريق العامل فز موعدها المقرر .واعت

األما ة الحاومات والمنظمات التز لديها صـ ـ ـ ـ ـ ــفة مراقب إلى تقديم تعليقاتها على المشـ ـ ـ ـ ـ ــروع المنقح .وسـ ـ ـ ـ ـ ــتحال
التعليقات الواراة إلى الل نة لكز تنظر فيها (ا ظر الفقرة  27أا ال).

 -26وباإلضـ ـ ـ ــافة إلى تلك األعمال ،اتفقت الل نة ،فز اورتها الثا ية والخمسـ ـ ـ ــين فز عام  ،2019على تعزيز

واســتكمال عملها المتعلق بالتخفيف من العق ات القا و ية التز تواجهها المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوس ـ ة

خالل اورتها العمرية ،وذلك بيل ت لب من األما ة الشـ ـ ــروع فز إعداا مشـ ـ ــاريع مواا بشـ ـ ــيل حصـ ـ ــول المنشـ ـ ــآت
الص ــغرى والص ــغيرة والمتوسـ ـ ة على االئتمال .واتفق على أل تس ــتند المواا ،حس ــب االقتض ــاء ،إلى التوص ــيات
واإلرش ـ ــااات ذات الص ـ ــلة الواراة فز قا ول األو س ـ ــيترال النموذجز بش ـ ــيل المعامالت المض ـ ــمو ة ،وأل تقدم إلى

( )22المرجع فسه ،الدورة الثامنة والستول ،الملحق رقم  ،17والتصويب ( A/68/17و ،)Corr.1الفقرة .321
( )23المرجع فسه.
( )24المرجع فسه ،الفقرة .322

( )25المرجع فسه ،الدورة التاسعة والستول ،الملحق رقم  ،(A/69/17) 17الفقرة 134؛ المرجع فسه ،الدورة الس عول ،الملحق رقم 17
) ،(A/70/17الفقرتال  225و340؛ المرجع فسه ،الدورة الحااية والس عول ،الملحق رقم  ،(A/71/17) 17الفقرة 347؛ المرجع
فسه ،الدورة الثا ية والس عول ،الملحق رقم  ،(A/72/17) 17الفقرة 235؛ المرجع فسه ،الدورة الثالثة والس عول ،الملحق رقم 17
) ،(A/73/17الفقرة ( 238أ)؛ المرجع فسه ،الدورة الرابعة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/74/17) 17الفقرة ( 192أ).
( )26المرجع فسه ،الدورة الحااية والس عول ،الملحق رقم  ،(A/71/17) 17الفقرتال  220و.221
( )27المرجع فسه ،الدورة الثالثة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/73/17) 17الفقرة .111
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الفريق العامل األول فز الوقت المناسـب لكز ينظر فيها.

()28

وكال من المقرر أل ينظر الفريق العامل فز متكرة

من األما ة بش ـ ـ ـ ــيل هتا الموض ـ ـ ـ ــوع ) (A/CN.9/WG.I/WP.119فز اورته الرابعة والثالثين ( يويورك27-23 ،
آذار/مارس .)2020

 -27وس ـ ـ ـ ـ ــيعرض على الل نة ،فز اورتها الثالثة والخمس ـ ـ ـ ـ ــين ،تقرير الفريق العامل عن أعمال اورته الثالثة

والثالثين ) ،(A/CN.9/1002وت ميع التعليقات التز تلقتها األما ة بش ـ ـ ـ ــيل المش ـ ـ ـ ــروع المنقح الوارا فز الوثيقة

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

(ب)

الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات)
 -28اس ـ ــتمعت الل نة فز اورتها الحااية والخمس ـ ــين فز عام  ،2018إلى مقترح بش ـ ــيل األعمال التز يمان
االض ـ ـ ـ الع بها مس ـ ـ ــتقبال فز م ال تس ـ ـ ــوية المنازعات ،وال س ـ ـ ــيما بش ـ ـ ــيل إجراءات التحايم المع لة (الوثيقة

 ،)A/CN.9/959واتفقــت على أ ــه ين غز تكليف الفريق العــامــل الثــا ز بتنــاول المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل المتعلقــة بــالتحايم
المع ل.

()29

وش ــرع الفريق العامل ،فز اورته الس ـ عين (فيينا 27-23 ،أيلول/س ــبتمبر  ،)2019فز النظر فز

مشاريع األحاام المتعلقة بالتحايم المع ل ،وطلب إلى األما ة تحديث مشاريع األحاام استنااا إلى المداوالت،
بحيث تبين كيف يمان إاراجها كتتييل لقواعد األو سـيترال للتحايم وأيضـا إصـدارها كم موعة قائمة بتاتها من
القواعـد المتعلقـة بـالتحايم المع ـل .وواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الفريق العـامـل ،فز اورتـه الحـاايـة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــ عين ( يويورك7-3 ،

ش ـ اط/فبراير  ،)2020ظرل فز مشــاريع األحاام المتعلقة بالتحايم المع ل ،وطلب إلى األما ة أل تعد ســخة
منقحة من مش ــاريع األحاام بش ــالها إذا ورات كتتييل لقواعد األو س ــيترال للتحايم ،اول أل يم

ذلك بالش ــال

النهائز لتلك األحاام .وإض ـ ـ ـ ــافة إلى ذلك ،طلب إلى األما ة أل تتناول التفاعل بين األحاام المتعلقة بالتحايم

المع ل وقواعد األو سـ ـ ـ ـ ـ ــيترال للتحايم ،وأل تقدم لمحة عامة عن مختلف األطر الزمنية التز يمان أل تن بق

فز التحايم المع ل.

 -29وس ــيعرض على الل نة ،فز اورتها الثالثة والخمس ــين ،تقري ار الفريق العامل عن أعمال اورتيه السـ ـ عين

والحااية والس عين ( A/CN.9/1003و.)A/CN.9/1010
(ج)

الفريق العامل الثالث (المعني بإصالح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول)
 -30كلفت الل نة ،فز اورتها الخمسـ ـ ـ ـ ــين فز عام  ،2017الفريق العامل الثالث بوالية واسـ ـ ـ ـ ــعة للعمل بشـ ـ ـ ـ ــيل
إماا ية إصـالح ظام تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول ،وكلفته خصـوصـا بما يلزع (أ) اسـت ا ة الشـواغل
المتعلقة بتس ــوية المنازعات بين المس ــتثمرين والدول والنظر فيها؛ (ب) النظر فيما إذا كال اإلص ــالح مس ــتص ــوبا
فز ض ــوء أح من الش ـواغل المس ــت ا ة؛ (ج) القيام ،إذا خل

المناس ة إليصاء الل نة بها.

()30

 -31وخل

إلى أل اإلص ــالح أمر مس ــتص ــوب ،بإعداا الحلول

الفريق العامل ،فز اورته السـااسـة والثالثين (فيينا 29 ،تشـرين األول/أكتوبر  2 -تشـرين الثا ز/

وفمبر  ،)2018إلى أل من المس ـ ــتص ـ ــوب أل تقوم األو س ـ ــيترال بإص ـ ــالحات لمعال ة الشـ ـ ـواغل المتعلقة بتكلفة

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

( )28المرجع فسه ،الدورة الرابعة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/74/17) 17الفقرات ( 192أ).
( )29المرجع فسه ،الدورة الثالثة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/73/17) 17الفقرات  244و 245و.252
( )30المرجع فسه ،الدورة الثا ية والس عول ،الملحق رقم  ،(A/72/17) 17الفقرة .264
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القرار ،وكتلك االفتقار إلى اتسـ ـ ـ ـ ــا الق اررات الصـ ـ ـ ـ ــاارة عن هيئات التحايم فز قضـ ـ ـ ـ ــايا تسـ ـ ـ ـ ــوية المنازعات بين

المسـ ـ ــتثمرين والدول وتماسـ ـ ــاها والقدرة على التنبؤ بها وصـ ـ ــحتها ( ،A/CN.9/964الفقرات  43و 53و 63و83

و 90و 98و 108و 123و .)133وخل

الفريق الع ــام ــل ،فز اورت ــه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع ــة والثالثين ( يويورك5-1 ،

يسـ ـ ــال/أبريل  ،)2019إلى أل من المسـ ـ ــتصـ ـ ــوب أل تقوم األو سـ ـ ــيترال بإصـ ـ ــالحات لمعال ة الشـ ـ ـواغل المتعلقة

بالتمويل من طرف ثالث ،وخل

أيضـ ـ ــا إلى عدم وجوا ش ـ ـ ـواغل إضـ ـ ــافية يمان اسـ ـ ــت ا تها فيما يتعلق بتسـ ـ ــوية

المنازعات بين المستثمرين والدول فز المرحلة الحالية من مداوالته ( ،A/CN.9/970الفقرات  25و 39و.)40

 -32واسـ ـ ـ ـ ـ ــتهل الفريق العامل ،فز اورته الثامنة والثالثين (فيينا 18-14 ،تش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر ،)2019
العمل بش ـ ـ ـ ــيل المرحلة الثالثة من واليته ،وهز إعداا الحلول المناس ـ ـ ـ ـ ة ،باالتفا على جدول زمنز للمش ـ ـ ـ ــروع
يهدف إلى النظر فز خيارات بشـ ـ ـ ــيل حلول إصـ ـ ـ ــالحية محتملة متعداة فز آل واحد ،وزيااة توضـ ـ ـ ــيح الحلول

الممانـة وت ويرهـا قبـل إيص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الل نـة بهـا ( ،A/CN.9/1004الفقرات  25و 27و .)104وبنـاء على ذلـك،
ظر الفريق العـامـل فز اورتيـه الثـامنـة والثالثين والثـامنـة والثالثين المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتـي فـة (فيينـا 24-20 ،كـا ول الثـا ز/

يناير  )2020فز خيارات اإلصــالح التاليةع (أ) إ شــاء مركز اســتشــارح ( ،A/CN.9/1004الفقرات )50-28؛

(ب) مـ ـ ــدو ـ ـ ــة قواعـ ـ ــد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك ( ،A/CN.9/1004الفقرات )78-51؛ (ج) التمويـ ـ ـ ل من طرف ثـ ـ ــالـ ـ ــث

( ،A/CN.9/1004الفقرات )98-79؛ (ا) آليــة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتئنــاف ( ،A/CN.9/1004/Add.1الفقرات )61-16؛

(ه) المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل المتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة بــاإل فــاذ ( ،A/CN.9/1004/Add.1الفقرات )81-62؛ (و) تمويــل هيئــة اائمــة

( ،A/CN.9/1004/Add.1الفقرات )94-82؛ (ز) اختيـار وتعيين أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التحايم المعنيـة بتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـة
المنازعات بين المســتثمرين والدول ( ،A/CN.9/1004/Add.1الفقرات  .)133-95وخل

الفريق العامل إلى

أ ه ين غز االضـ ـ ـ ـ ـ الع بيعمال تحض ـ ـ ـ ــيرية بش ـ ـ ـ ــيل كل خيار من هتل الخيارات ،بما فز ذلك إجراء مزيد من

ال حوا ووضع مشاريع أحاام للصاوك ذات الصلة.

 -33و ظ ار للتدابير التز اتختتها الدول واألمم المتحدة للتص ـ ـ ــدح ل ائحة مرض فيروس كورو ا لعام 2019

(كوفي ــد ،)19-لم يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عق ــد ال ــدورة الت ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ــة والثالثين للفريق الع ــام ــل ( يويورك 30 ،آذار/م ــارس -

 3يسـ ـ ــال/أبريل  )2020فز موعدها المقرر .و ظمت األما ة حلقات ا ارسـ ـ ــية ش ـ ـ ـ اية غير رسـ ـ ــمية وفعاليات

ومشاورات غير رسمية أخرى.

 -34وسـ ـ ـ ـ ـ ــيعرض على الل نة فز اورتها الثالثة والخمسـ ـ ـ ـ ـ ــين تقري ار الفريق العامل عن أعمال اورتيه الثامنة
والثالثين والثامنة والثالثين المس ـ ـ ـ ــتي فة ( A/CN.9/1004و ،)A/CN.9/1004/Add.1وقد تس ـ ـ ـ ــتمع إلى تقرير

شفوح عن تائج المشاورات المتكورة أعالل.
(د)

الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة اإللكترونية)
 -35طلبت الل نة ،فز اورتها الحااية والخمس ـ ـ ــين فز عام  ،2018إلى الفريق العامل الرابع أل يش ـ ـ ــرع فز
معـال ـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل القـا و يـة المتعلقـة بـإاارة الهويـة وخـدمـات توفير الثقـة بهـدف إعـداا

يرمز إلى تيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير

االعتراف عبر الحدوا بإاارة الهوية وخدمات توفير الثقة ،استنااا إلى الم اائ والمسائل التز حداها فز اورته

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

()31

 -36وأعربـت الل نـة ،فز اورتهـا الثـا يـة والخمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين فز عـام  ،2019عن ارتيـاحهـا للتق ُّـد م الـتح أحرزل
الفريق العامل ،وش ـ ـ ـ ـ َّ عته على مواصـ ـ ـ ــلة عمله باالسـ ـ ـ ــتناا إلى م موعة األحاام َّ
المنق حة التز سـ ـ ـ ــتعدها
األما ة.

()32

وأشـ ـ ـ ــارت الل نة أيضـ ـ ـ ــا إلى أ ه ين غز للفريق العامل ،بالنظر إلى أل المشـ ـ ـ ــروع ما زال فز

( )31المرجع فسه ،الدورة الثالثة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/73/17) 17الفقرة .159
( )32المرجع فسه ،الدورة الرابعة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/74/17) 17الفقرة .175
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مراحله األولى ،أل يعمل على إعداا صـ ـ ــك قابل للت بيق على كل من االسـ ـ ــتعمال الداخلز واالسـ ـ ــتعمال

العابر للحدوا لخدمات إاارة الهوية وخدمات توفير الثقة ،وأل تائج هتا العمل ســوف تكول لها تداعيات
على مسائل خارجة عن

ا المعامالت الت ارية.

()33

 -37و ظر الفريق العامل فز المسائل القا و ية المتعلقة بإاارة الهوية وخدمات توفير الثقة فز اورته التاسعة
والخمسـ ـ ــين (فيينا 29-25 ،تشـ ـ ـرين الثا ز /وفمبر  .)2019و ظ ار للتدابير التز اتختتها الدول واألمم المتحدة
للتص ــدح ل ائحة مرض فيروس كورو ا لعام ( 2019كوفيد ،)19-لم يتس ــن عقد الدورة الس ــتين للفريق العامل

( يويورك 9 -6 ،يسال/أبريل  )2020فز موعدها المقرر.

 -38وسـ ـ ـ ــيعرض على الل نة فز اورتها الثالثة والخمسـ ـ ـ ــين تقرير الفريق العامل عن أعمال اورته التاسـ ـ ـ ــعة

والخمسـين ) ،(A/CN.9/1005وسـتسـتمع إلى تقرير شـفوح عن المشـاورات التز أجرتها األما ة بشـيل المشـروع
المنقح التح كال قد أعد للدورة الستين للفريق العامل.

(هـ)

الفريق العامل الخامس (المعني بقانون اإلعسار)
 -39اتفقت الل نة فز اورتها التاس ـ ـ ـ ـ ـ ــعة واألربعين فز عام  2016على أل يض ـ ـ ـ ـ ـ ــع الفريق العامل الخام

(المعنز بقا ول اإلعسـار) آليات وحلوال مناسـ ة ،تركز على األشـخاص ال بيعيين واالعت اريين المنخرطين فز

أ ش ـ ة ت ارية ،لتســوية المســائل المتعلقة بإعســار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوس ـ ة .ورأت الل نة أ ه

على الرغم من أل م اائ اإلعسـ ـ ـ ــار الرئيسـ ـ ـ ــية واإلرشـ ـ ـ ــااات الواراة فز اليل األو سـ ـ ـ ــيترال التشـ ـ ـ ـريعز لقا ول

اإلعس ــار ين غز أل تكول هز من لق المناقش ــات ،فين غز للفريق العامل أل يهدف إلى تكييف اآلليات الواراة
أصال فز الدليل التشريعز بحيث تناسب المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوس ة تحديدا ،وأل يستحدا آليات

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 الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاـل الـتح قـد يتخـتل ذلـك العمـل فز وقـت الحق ،ت عـا ل بيعـة مختلف

الحلول ال ارح وضعها.

()34

 -40وبعد مناقش ـ ـ ــة أولية للموض ـ ـ ــوع،

()35

ش ـ ـ ــرع الفريق العامل ،بعد إ از عمله بش ـ ـ ــيل إعس ـ ـ ــار م موعات

المنشـآت ،فز إجراء مداوالت مفصـلة بشـيل سـمات ظام م سـط لرعسـار ،وقرر التركيز فز المقام األول على

احتياجات المنشـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغرى والصـ ـ ـ ــغيرة ،مع ترك أمر تحديد تلك الكيا ات للدول.

()36

وأعربت الل نة ،فز

اورتها الثا ية والخمسـ ـ ــين فز عام  ،2019عن اعمها لتلك العمل وأشـ ـ ــارت إلى أ ه قد يلزم المزيد من الوقت
من أجل إحراز تقدم فز هتا الش ــيل )37(.وس ـَّـلمت الل نة أيض ــا بيهمية التنس ــيق بين عمل الفريق العامل األول

وعمل البنك الدولز فز ضم ر
عرض تحديث البنك الدولز لم اائه الخاص ــة بالنظم الفعَّالة بش ــيل اإلعس ــار والعالقة
()38
بين الدائنين والمدينين من أجل معال ة ال وا ب القا و ية المحداة إلعسار المنشآت الصغرى والصغيرة.

( )33المرجع فسه ،الفقرة .172
( )34المرجع فسه ،الدورة الحااية والس عول ،الملحق رقم  ،(A/71/17) 17الفقرة .246
( )35ا ظر تقارير الفريق العامل عن أعمال اوراته الحااية والخمسين ( يويورك 19-10 ،أيار/مايو  ،)2017والثالثة والخمسين ( يويورك،
 11-7أيار/مايو  ،)2018والرابعة والخمسين (فيينا 14-10 ،كا ول األول/ايسمبر  ،A/CN.9/903( )2018الفقرتال  13و14؛
و ،A/CN.9/937الفصل السااس؛ و ،A/CN.9/966الفقرات .)143-114

( )36ا ظر تقرير الفريق العامل عن أعمال اورته الخامسة والخمسين ( يويورك 31-28 ،أيار/مايو .(A/CN.9/972) )2019
( )37الوثائق الرسمية لل معية العامة ،الدورة الرابعة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/74/17) 17الفقرتال  180و.182
( )38المرجع فسه ،الفقرات  182و.183
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 -41وجرى النظر بص ـ ــورة مفص ـ ــلة فز الموض ـ ــوع فز اورة الفريق العامل الس ـ ــااس ـ ــة والخمس ـ ــين (فيينا5-2 ،

كا ول األول/ايســمبر  )2019على أســاس متكرة من األما ة )،(A/CN.9/1006) (A/CN.9/WG.V/WP.168

وكال من المتوقع أل يسـ ــتمر ذلك فز الدورة السـ ــابعة والخمسـ ــين للفريق العامل ،التز كال من المقرر عقدها فز
يويورك فز الفترة من  11إلى  14أيـ ـ ــار/مـ ـ ــايو  ،2020على أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الن

المنقح الوارا فز الوثيقـ ـ ــة

 .A/CN.9/WG.V/WP.170و ظ ار للتدابير التز اتختتها الدول واألمم المتحدة للتص ـ ــدح ل ائحة مرض فيروس
كورو ا لعام ( 2019كوفيد ،)19-لم يتس ـ ـ ــن عقد الدورة الس ـ ـ ــابعة والخمس ـ ـ ــين للفريق العامل فز موعدها المقرر.
و ظمت األما ة مشاورات غير رسمية بشيل الن

المنقح.

 -42وسـ ـ ــيعرض على الل نة ،فز اورتها الثالثة والخمسـ ـ ــين ،تقرير الفريق العامل عن أعمال اورته السـ ـ ــااسـ ـ ــة
والخمس ــين ) ،(A/CN.9/1006وس ــتس ــتمع إلى تقرير من األما ة عن تائج المش ــاورات غير الرس ــمية التز عقدت
فز الفترة من  11إلى  15أيار/مايو .2020

(و)

الفريق العامل السادس (المعني بالبيع القضائي للسفن)
 -43أحاطت الل نة علما ،فز اورتها الثا ية والخمس ـ ـ ــين فز عام  ،2019بالعمل ال ارح فز إطار الفريق العامل
الس ــااس فيما يتعلق بمش ــروع ص ــك بش ــيل البيع القض ــائز للس ــفن يعرف باس ــم "مش ــروع بي ين" )39(.وواص ــل الفريق

العامل مداوالته فز اورته الس ـ ــااس ـ ــة والثالثين (فيينا 22-18 ،تش ـ ـرين الثا ز /وفمبر  )2019على أس ـ ــاس ص ـ ــيغة
َّ
منقحة أولى من مشــروع بي ين ،كا ت قد َّ
أعدتها األما ة من أجل تضــمينها ما أجرال الفريق من مناقشــات وما اتختل

من ق اررات فز اورته الخامسة والثالثين ) .(A/CN.9/WG.VI/WP.84واست ابة للرغ ة التز ر
أعرب عنها فز الدورة
الثا ية والخمس ـ ـ ـ ــين لل نة )40(،أولى الفريق العامل اهتماما خاص ـ ـ ـ ــا للمس ـ ـ ـ ــائل المتعلقة بالتعاريف (،A/CN.9/1007
الفقرات  )33-11و ا الصـك (المرجع فسـه ،الفقرات  )42-34وأعرب عن رأح أولز مفاال أل الصـك ين غز أل

ييخت شال اتفاقية (المرجع فسه ،الفقرة .)99

 -44و ظ ار للتدابير التز اتختتها الدول واألمم المتحدة للتص ـ ـ ــدح ل ائحة مرض فيروس كورو ا لعام 2019

(كوفيد ،)19-لم يتس ــن عقد الدورة الس ــابعة والثالثين للفريق العامل ( يويورك 24-20 ،يس ــال/أبريل )2020
فز موعدها المقرر.

 -45وس ــيعرض على الل نة ،فز اورتها الثالثة والخمس ــين ،تقرير الفريق العامل عن أعمال اورته الس ــااس ــة

والثالثين ).(A/CN.9/1007
-4

برنامج عمل اللجنة
ر
َّ
صـــ
 -46اتفقت الل نة ،فز اورتها السـ ـ ــااسـ ـ ــة واألربعين فز عام  ،2013على أل تخ ّ

وقتًا لمناقشـ ـ ــة األعمال

المقبلة كموضـ ـ ـ ـ ــوع منفصـ ـ ـ ـ ــل فز كل اورة من اورات الل نة )41(.وفز إطار هتا البند من جدول األعمال ،سـ ـ ـ ـ ــوف
يعرض على الل نـة ما يلزع (أ) ّر
متكرة من األما ة تقرّـدم لمحـة عامة عن بر امج عمـل الل نـة وأفرقتهـا العـاملـة وأما تها
ُ
)(A/CN.9/1016؛ (ب) تقرير عن دوة األو سـيترال المعنية بتت ع الموجواات واسـتراااها مد يا )،(A/CN.9/1008
التز عقدت فز  6كا ول األول/ايس ـ ــمبر  2019بناء على قرار اتختته الل نة فز اورتها الثا ية والخمس ـ ــين فز عام

()42
متكرة من األما ة عن التقدم المحرز فز عملها االس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــافز بش ـ ـ ــيل المس ـ ـ ــائل القا و ية المتعلقة
2019؛ (ج) ّ

( )39المرجع فسه ،الفقرات .189–185
( )40المرجع فسه ،الفقرة .189
( )41المرجع فسه ،الدورة الثامنة والستول ،الملحق رقم  ،17والتصويب ( A/68/17و ،)Corr.1الفقرة .310
( )42المرجع فسه ،الدورة الرابعة والس عول ،الملحق رقم  ،)A/74/17( 17الفقرتال  203و( 221أ) والفصل الثالث والعشرول،
القسم باء ،ال دول .1
14/18

V.20-02952

A/CN.9/1001/Rev.1
()43
ـتكرة من األمــا ــة عن التقــدم المحرز فز عملهــا
بــاالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا الرقمز ( A/CN.9/1012واإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــات)؛ (ا) مـ ّ

االسـتكشـافز بشـيل المسـائل القا و ية المتعلقة بإيصـاالت المسـتواعات ()A/CN.9/1014؛(( )44ه) متكرة من األما ة

عن التقدم المحرز فز أعمالها االس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــافية بش ـ ـ ــيل المس ـ ـ ــائل القا و ية المتعلقة بيذول الش ـ ـ ــحن بالس ـ ـ ــاك الحديدية

).(A/CN.9/1034

()45

 -47وسـياول معروضـا على الل نة أيضـا متكرة من األما ة بشـيل الموارا الالزمة لتنفيت بر امج العمل فيما يتعلق
بإصـالح ظام تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول ) ،(A/CN.9/1011تتوخى اسـتكمال متكرة من األما ة تقدم

لمحـة عـامـة عن بر ـامج عمـل الل نـة وأفرقتهـا العـاملـة وأمـا تهـا ) (A/CN.9/1016والمعلومـات المقـدمـة إلى الفريق

العامل الثالث عن الخيارات التز يمان األخت بها فز تنفيت خ ة عمله ).(A/CN.9/WG.III/WP.158

 -48ولعـل الل نـة توا أل تالحأ أ ـه ،ظ ار للتـدابير التز اتخـتتهـا الـدول واألمم المتحـدة للتص ـ ـ ـ ـ ـ ــدح ل ـائحـة مرض

فيروس كورو ا لعام ( 2019كوفيد ،)19-لم يتسـ ـ ـ ـ ـ ــن عقد الندوة الدولية حول القا ول الواجب الت بيق فز إجراءات

اإلعسـ ــار فز  15أيار/مايو  2020كما كال مقر ار بناء على ما قررته الل نة فز اورتها الثا ية والخمسـ ــين فز عام

.2019

()46

ولعــل الل نــة توا أل تنظر فز تحــديــد يوم  11كــا ول األول/ايس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2020كموعــد جــديــد للنــدوة،

باستخدام الوقت المخص

-5

للفريق العامل الخام

(المعنز بقا ول اإلعسار).

مواعيد الجتماعات المقبلة في عام  2021وأماكن انعقادها

اورة الل نة الرابعة والخمسول
 -49لعل الل نة توا أل تالحأ أل اورتها الرابعة والخمس ـ ـ ــين س ـ ـ ــوف تعقد فز فيينا .وقد اتختت ترتي ات أولية
لعقـد الـدورة فز الفترة من  28حزيرال/يو يـه إلى  16تموز/يوليـه  .2021ولعـل الل نـة توا أل تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى أ هـا

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

()47

اورات األفرقة العاملة
 -50اتفقت الل نة ،فز اورتها السـ ـ ــااسـ ـ ــة والثالثين فز عام  ،2003على ما يلزع (أ) أل ت تمع األفرقة العاملة،
فز األحوال المعتااة ،مرتين فز الس ـ ـ ــنة ،فز اورتين مدة كل منهما أس ـ ـ ــبوع واحد؛ (ب) أ ه يمان تخص ـ ـ ــي

وقت

إضــافز ألحد األفرقة العاملة ،عند االقتضــاء ،من الحصــة غير المســتغلة لفريق عامل آخر ،ش ـري ة أال يؤاح هتا
الترتيب إلى زيااة فز المدة اإلجمالية لخدمات المؤتمرات المخصـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة حاليا لدورات جميع األفرقة العاملة السـ ـ ـ ــتة

التابعة لل نة ،وال الغة  12أس ـ ـ ـ ــبوعا فز الس ـ ـ ـ ــنة؛ (ج) أل تدرس الل نة أح طلب لوقت إض ـ ـ ـ ــافز يقدمه أحد األفرقة
العاملة إذا كال ذلك سـ ـ ــيؤاح إلى زيااة فز الوقت اإلجمالز المخصـ ـ ـ

العامل المعنز مسوغات وجيهة بشيل اواعز تغيير مط االجتماعات.

()48

وال ال  12أسـ ـ ــبوعا ،على أل يقدم الفريق

( )43المرجع فسه ،الفقرة ( 221ج).
( )44المرجع فسه ،الفقرة ( 221ب).
( )45المرجع فسه ،الفقرة ( 221ا).
( )46المرجع فسه ،الفقرتال  206و ( 221أ) والفصل الثالث والعشرول ،القسم باء ،ال دول .1
( )47المرجع فسه ،الفقرة .331
( )48المرجع فسه ،الدورة الثامنة والخمسول ،الملحق رقم  ،(A/58/17) 17الفقرة .275
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 -51وقررت الل نة ،فز اورتها الثا ية والخمسـ ـ ــين فز عام  ،2019أ ه يمان ،عند االقتضـ ـ ــاء ،تخصـ ـ ــي
إض ـ ـ ــافز من خدمات المؤتمرات لألفرقة العاملة ،يخصـ ـ ـ ـ

وقت

أيض ـ ـ ــا من الوقت غير المس ـ ـ ــتغل من اورة الل نة.

وأكدت على أ ها سـ ـ ـ ـ ـ ــوف تنظر فز ال ل ات َّ
المقدمة من األفرقة العاملة لتخصـ ـ ـ ـ ـ ــي

()49

وقت إضـ ـ ـ ـ ـ ــافز من خدمات

المؤتمرات على أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس كـل حـالـة على حـدة ،مع م ارعـاة احتيـاجـات الفريق العـامـل ال ـالـب واألفرقـة العـاملـة األخرى
وغير ذلك من احتياجات الل نة فز ذلك الوقت بالتحديد ،مع أخت آراء جميع الدول األعضـ ـ ــاء فز األو سـ ـ ــيترال 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
كل حالة ،ال بد من تقديم مسوغات كافية للموافقة على ال لب.

()50

 -52وأحاطت الل نة علما ،فز اورتها الخمسين فز عام  ،2017بق اررات ال معية العامة بشيل خ ة المؤتمرات،
التز تن

على الســياســات الالزم ات اعها بخصــوص الع ل الهامة ،التز يظل فيها مقر األمم المتحدة ومركز فيينا

الـدولز مفتوحين مع اعوة هيئـات األمم المتحـدة إلى تفـااح عقـد اجتمـاعـات خاللهـا .واتفقـت الل نـة على أل تراعز

هتل السياسات بقدر اإلماال عند النظر فز تحديد مواعيد اجتماعاتها المقبلة.

()51

 -53ومن المتوقع أل تنظر الل نة فز االحتياجات من خدمات المؤتمرات فز ض ـ ـ ــوء بر امج عملها وتقارير

أفرقتهـا العـاملـة ومـتكرة من األمـا ـة ( ،A/CN.9/1011ا ظر الفقرة  47أعالل) ،مع م ارعـاة أل اليوم األخير من

المواعيد المؤقتة للدورة الحااية واألربعين للفريق العامل الثالث ( 19تشـرين الثا ز /وفمبر  )2021سـيوافق يوم

غوربوراب ،وهو أحد أيام الع ل الهامة فز األمم المتحدة.

النصف األول من عام  ( 2021يويورك)

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

الفريق العامل األول
(المعنز بالمنشآت الصغرى
والصغيرة والمتوس ة)

الدورة الخامسة والثالثول
 26-22آذار/مارس 2021

الدورة السااسة والثالثول
 8-4تشرين األول/أكتوبر 2021

الفريق العامل الثا ز
(المعنز بتسوية المنازعات)

الدورة الثالثة والس عول
 12-8ش اط/فبراير 2021

الدورة الرابعة والس عول
 27أيلول/سبتمبر  1 -تشرين األول/أكتوبر
2021

الفريق العامل الثالث
(المعنز بإصالح ظام تسوية
المنازعات بين المستثمرين والدول)

الدورة األربعول
 16-12يسال/أبريل 2021

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

الفريق العامل الرابع
(المعنز بالت ارة اإللكترو ية)

الدورة الحااية والستول
 9-5يسال/أبريل 2021

الدورة الثا ية والستول
 22-18تشرين األول/أكتوبر 2021

الدورة الثامنة والخمسول
 7-3أيار/مايو 2021

الدورة التاسعة والخمسول
 17-13كا ول األول/ايسمبر 2021

الدورة الثامنة والثالثول
 23-19يسال/أبريل 2021

الدورة التاسعة والثالثول
 26-22تشرين الثا ز /وفمبر 2021

الفريق العامل الخام
بقا ول اإلعسار)

(المعنز

الفريق العامل السااس
(المعنز بالبيع القضائز للسفن)

( )49المرجع فسه ،الدورة الرابعة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/74/17) 17الفقرة .323
( )50المرجع فسه ،الفقرة .325
( )51المرجع فسه ،الدورة الثا ية والس عول ،الملحق رقم  ،(A/72/17) 17الفقرة .485
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مسائل أخرى

(أ)

توسيع عضوية األونسيترال
 -54تلقت الل نة ،فز اورتها الثا ية والخمسـين فز عام  ،2019اقتراحا مقدما من حاومتز إسـرائيل واليابال

لتوسـ ـ ــيع عضـ ـ ــوية األو سـ ـ ــيترال .وفز تلك الدورة ،أشـ ـ ــارت الل نة إلى العديد من المسـ ـ ــائل التز ما زالت غير

محسـ ـ ــومة فيما يتعلق بهتا االقتراح ،وش ـ ـ ـ عت اولها األعضـ ـ ــاء على التشـ ـ ــاور فيما بينها ومع الدول األخرى
المهتمة بشيل االقتراح فز فترة ما بين الدورات ،وطلبت إلى األما ة تيسير إجراء تلك المشاورات.

()52

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

(ب)

تقييم دور أمانة األونسيترال في تيسير عمل اللجنة
 -56أشـ ــارت الل نة ،فز اورتها الثا ية والخمسـ ــين ،إلى َّ
أل بند "تيسـ ــير عمل األو سـ ــيترال" كال مدرجًا ضـ ــمن
اإل ـازات المتوقعـة ألما ة األو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيترال فز اإلطار القـديم للمي از يـة وأل مقيـاس تحقيق هتا اإل ـاز المتوقع كال
مدى رض ــا األو س ــيترال عن الخدمات التز تقدمها أما تها ،على أس ــاس مقياس من خم
ارجة فيه).

()53

ارجات ( 5هز أعلى

وأشـ ـ ـ ــارت فز تلك الدورة أيضـ ـ ـ ــا إلى أل األما ة عممت فز الماضـ ـ ـ ــز اسـ ـ ـ ــتبيا ا تقييميا من أجل

الحص ــول على تقييم من الدول .وأبلغت األما ة أيض ــا فز تلك الدورة أ ه ،رغم َّ
أل مواص ــلة هتل الممارس ــة لم تعد

ض ـ ـ ــرورية فز س ـ ـ ــيا التغييرات التز أاخلت على إطار المي از ية ،فإل أما ة األو س ـ ـ ــيترال تعتزم مواص ـ ـ ــلة تعميم

االستبيال أثناء اورات الل نة ألغراض التقييم التاتز.

()54

 -57وفز الدورة الثالثة والخمســين لل نة ،ســوف ي لب إلى الدول ملء اســتبيال تقييمز ســيعمم أثناء الدورة،

ويمان لل نة أل تتوقع االس ـ ــتماع إلى تقرير ش ـ ــفوح من األما ة عن عدا الراوا الواراة ومس ـ ــتوى الرض ـ ــا عن
الخدمات المقدمة إلى األو سيترال من أما تها المعرب عنه فز تلك الراوا.

(ج)

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

-7

اعتماد تقرير اللجنة
 -59قررت ال معية العامة فز قرارها ( 2205ا ،)21-المؤرخ  17كا ول األول/ايسـ ـ ـ ـ ــمبر  ،1966أل تقدم إليها

الل نة تقري ار سـ ـ ــنويا ،وأل يقدم التقرير فز الوقت فسـ ـ ــه إلى مؤتمر األمم المتحدة للت ارة والتنمية لكز يبدح تعليقاته

عليه .وعمال بما قررته الل نة الس ـ ــااس ـ ــة التابعة لل معية العامة ،يتولى رئي

الل نة ،أو عض ـ ــو آخر من أعض ـ ــاء

ماتبهـا يعينـه الرئي  ،عرض تقرير الل نـة أمـام ال معيـة العـامـة )55(.ولعـل الل نـة توا أل ت لـب إلى ال معيـة العـامـة
إرجاء النظر فز تقرير الل نة فز إطار الل نة الس ـ ــااس ـ ــة من التاريخ المقرر وهو  19تشـ ـ ـرين األول/أكتوبر 2020
إلى تشرين الثا ز /وفمبر .2020

( )52المرجع فسه ،الدورة الرابعة والس عول ،الملحق رقم  ،(A/74/17) 17الفقرات .315-311
( )53المرجع فسه ،الفقرة .319
( )54المرجع فسه ،الفقرة .320
( )55المرجع فسه ،الدورة الثالثة والعشرول ،المرفقات ،البند  88من جدول األعمال ،الوثيقة  ،A/7408الفقرة .3
V.20-02952
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رابعا -التنظيم الزمني للجلسات والوثائق
 -60س ـ ـ ــتعقد ال لس ـ ـ ــات خالل ال زء األول من الدورة عن ُبعد ،بوتيرة س ـ ـ ــاعتين فز اليوم .وس ـ ـ ــيبل المش ـ ـ ــاركول
المسـ لول بمواعيد ا عقاا ال لسـات والمنصـة التز سـتسـتخدم والتفاصـيل المتعلقة باالتصـال .وسـوف ُيعلن عن شـال

الدورة الثالثة والخمسـ ـ ـ ـ ــين المسـ ـ ـ ـ ــتي فة على النحو التح تحدال الل نة فز  14آب/أغس ـ ـ ـ ـ ـ

التـاريخ ،على أال يت ـاوز ذلـك  28آب/أغسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الدورة ،على الصفحة الش اية للدورة.

 2020أو حوالز ذلك

 ،2020وعن ال ـدول الزمنز لل لس ـ ـ ـ ـ ـ ــات خالل ذلـك ال زء من

 -61وتنشــر وثائق األو ســيترال فز موقع األو ســيترال الش ـ از ) (uncitral.un.org/arلدى صــدورها ب ميع لغات
األمم المتحدة الرسـ ـ ـ ــمية .ولعل أعضـ ـ ـ ــاء الوفوا يواول التيكد من توافر الوثائق الخاصـ ـ ـ ــة بالدورة الثالثة والخمسـ ـ ـ ــين

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

 -62والقصـد من التوصـيات المتعلقة بالتنظيم الزمنز لل لسـات بشـيل كل بند من بنوا جدول األعمال ،الواراة فز
الفصـ ـ ــل أوال أعالل ،هو مسـ ـ ــاعدة الدول والمنظمات المدعوة على التخ يط لحضـ ـ ــور ممثليها المعنيين؛ أما ال دول

الزمنز الفعلز فسوف تقررل الل نة فسها.
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