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ملحوظة
تتأّلف رموز وثائق األمم املتحدة من أحرف وأرقام معا. ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل   

إحدى وثائق األمم املتحدة.

© األمم املتحدة، كانون الثاني/يناير 2013. مجيع احلقوق حمفوظة.

ال تنطوي التسميات املستخدَمة يف هذا املنشور وال طريقة عرض املادة اليت يتضمّنها على اإلعراب عن 
أيِّ رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوني أليِّ بلد أو إقليم أو مدينة أو 

منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها.

هذا املنشور صادر دون حترير رمسي.
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منشأ األونسيرتال وواليتها وعضويتها أواًل- 

املنشأ ألف- 
يف عامل يتزايد ترابطه االقتصادي، أصبح الكثريون يسّلمون بأمهية حتسني اإلطار القانوين   -1
لتسهيل التجارة واالستثمار الدوليني. وجلنُة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )األونسيترال(، 
اليت أنشئت مبقتضى قرار اجلمعية العامة 2205 )د-21( املؤرخ 17 كانون األول/ ديسمرب 1966 
)انظر املرفق األول(، تضطلع بدور هام يف تطوير ذلك اإلطار عمال بالوالية املسندة إليها يف تعزيز 
التجارة الدولية وحتديثه تدرجييا،)1( بإعداد صكوك تشريعية وغري تشريعية يف عدد  مناسقة قانون 
من جماالت القانون التجاري األساسية وترويج استخدام تلك الصكوك واعتمادها. وتشمل تلك 
املجاالت تسوية املنازعات، واملمارسات التعاقدية الدولية، والنقل، واإلعسار، والتجارة اإللكترونية، 
هذه  على  التفاوض  وبيعها. وجيري  البضائع  واشتراء  املضمونة،  واملعامالت  الدولية،  واملدفوعات 
الصكوك من خالل عملية دولية تضم مشاركني متنّوعني، منهم دول أعضاء يف األونسيترال، ودول 
غري أعضاء فيها، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غري حكومية مدعوَّة. ونتيجة هلذه العملية 
الشاملة للجميع، تلَقى تلك النصوص قبوال واسع النطاق، إذ تقّدم حلوال مناسبة لتقاليد قانونية خمتلفة 
ولبلدان يف مراحل خمتلفة من النمو االقتصادي. وقد اعُترف باألونسيترال، طوال السنوات اليت مضت 

على إنشائها، بأهنا اهليئة القانونية األساسية مبنظومة األمم املتحدة يف جمال القانون التجاري الدويل.

الوالية باء- 
تضطلع األونسيترال بالوالية املسَندة إليها، من خالل:  -2

تنسيق أعمال املنظمات الناشطة يف ميدان القانون التجاري الدويل، وتشجيع  ")أ(   
التعاون بينها؛

الترويج ملشاركة أوسع يف االتفاقيات الدولية القائمة، ولقبول أوسع للقوانني  ")ب(   
النموذجية واملوّحدة احلالية؛

ملزيد من التفاصيل عن الوالية املتعلقة بالتطوير التدرجيي لقانون التجارة الدولية، انظر تقرير   )1(  
وتقرير  A/6396 )1966(؛  والعشرون،  احلادية  الدورة  العامة،  للجمعية  الرمسية  الوثائق  العام،  األمني 
الدورة  العامة،  للجمعية  الرمسية  الوثائق  والعشرين،  احلادية  دورهتا  العامة يف  للجمعية  اخلامسة  اللجنة 
احلادية والعشرون، A/6594 )1966(؛ واملحاضر املوجزة ذات الصلة لوقائع جلسات اللجنة السادسة، 
اجللسات  السادسة،  اللجنة  والعشرون،  احلادية  الدورة  العامة،  للجمعية  الرمسية  الوثائق  يف  ترد  واليت 

.)A/C.6/SR.955 إىل A/C.6/SR.947( 955-947
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الترويج  أو  جديدة  موّحدة  وقوانني  منوذجية  وقوانني  دولية  اتفاقيات  إعداد  ")ج(   
بالتجارة  املتعلقة  واملمارسات  واألعراف  واألحكام  املصطلحات  لتقنني  والترويج  العتمادها، 

الدولية ولتوسيع نطاق قبوهلا، بالتعاون مع املنظمات العاملة يف هذا امليدان عند االقتضاء؛
ترويج السبل والوسائل اليت تكفل تفسري االتفاقيات الدولية والقوانني املوّحدة  ")د(   

يف ميدان القانون التجاري الدويل وتطبيقها بصورة موّحدة؛
مجع وتعميم املعلومات عن التشريعات الوطنية والتطورات القانونية احلديثة، مبا  ")ه(   

فيها السوابق القضائية يف ميدان قانون التجارة الدولية؛
إقامة تعاون وثيق مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، واحلفاظ على ذلك  ")و(   

التعاون؛
احلفاظ على صالت مع سائر هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة املعنية  ")ز(   

بالتجارة الدولية؛
اختاذ أيِّ تدابري أخرى قد تراها مفيدة ألداء وظائفها.")2( ")ح(   

العضوية جيم- 
ُيختار أعضاء األونسيترال من بني الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وميّثلون دواًل ذات تقاليد   -3
قانونية خمتلفة ومستويات خمتلفة من النمو االقتصادي. وكانت عضوية األونسيترال تضم يف األصل 
29 دولة،)3( مث وّسعتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1973)4( إىل 36 دولة، ومرة أخرى يف 
عام 2002)5( إىل 60 دولة. وجاء ذلك التوسيع جتسيدا الزدياد مشاركة ومسامهة دول غري الدول 
األعضاء آنذاك، وأفضى إىل تنشيط االهتمام بربنامج عمل األونسيترال املتوّسع. وللحصول على 

معلومات مفّصلة عن عضوية األونسيترال، انظر املرفق الثاين.
ونظرا ألنَّ العضوية ُمهيكلة حبيث تكفل متثيل خمتلف املناطق اجلغرافية وأهم النظم االقتصادية   -4
آسيوية،  دولة  و14  أفريقية،  دولة   14 تضم  الستني  األعضاء  الدول  فإنَّ  العامل،  يف   والقانونية 
و8 دول من أوروبا الشرقية، و10 دول من أمريكا الالتينية والكاريـيب، و14 من دول أوروبا 
الغربية والدول األخرى. وتنتخب اجلمعية العامة أعضاء اللجنة ملدة ست سنوات؛ وتنتهي مدة 

قرار اجلمعية العامة 2205 )د-21(، ثانيا، الفقرة 8، الوارد يف املرفق األول هبذا املنشور.  )2(  
املرجع نفسه، الفقرة 1.  )3(  

انظر قرار اجلمعية العامة 3108 )د-28(، الفقرة 8.  )4(  
انظر قرار اجلمعية العامة 20/57، الفقرة 2. وأصبح التوسيع نافذا منذ اليوم األول لدورة   )5(  

األونسيترال السنوية السابعة والثالثني، يف عام 2004.
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ُقبيل هناية  ُتعقد االنتخابات  لقاعدة عامة،  والية نصف األعضاء كل ثالث سنوات.)6( وتطبيقًا 
السنة اليت تسبق السنة اليت تنتهي فيها مدة العضوية.)7( أمَّا موعد االنتهاء الفعلي فهو اليوم الذي 
يأيت مباشرًة قبل اليوم الذي تبدأ فيه دورة اللجنة املزمع عقدها يف تلك السنة. ويف األحوال النمطية، 
ُتناقش مسألة العضوية قبل االنتخاب ضمن خمتلف التجمعات اإلقليمية، اليت لدى كٍل منها عدد 
حمّدد من املقاعد يف اللجنة، كما ُيالحظ أعاله، وتقّدم الدول األعضاء ترشيحاهتا عن طريق بعثاهتا 
الدائمة، بالتواصل مع رؤساء املجموعات اإلقليمية اليت تنتمي إليها. وال يترّتب على العضوية أيُّ 
مسامهة مالية إضافية، ألنَّ األونسيترال جلنة دائمة يف اجلمعية العامة، وأمانتها جزء من األمانة العامة 

لألمم املتحدة. ولكّن أمانة األونسيترال ال تشارك يف انتخاب أعضاء اللجنة.

ثانياً-  معلومات عامة عن األونسيرتال

www.uncitral.org :املوقع الشبكي اخلاص باألونسيرتال ألف- 

الست  الرمسية  املتحدة  األمم  لغات  جبميع  ُمتاح  باألونسيترال  اخلاص  الشبكي  املوقع   -5
من  كثري  يف  حتديثه  وجيري  والفرنسية(.  والعربية  والصينية  والروسية  واإلنكليزية  )اإلسبانية 
األحيان؛ وهو يتضّمن كل وثائق األونسيترال الصادرة مؤّخرًا، مبا يف ذلك الوثائق املعّدة لدورات 
األفرقة العاملة واللجنة؛ ومعلومات عن االجتماعات وسائر أنشطة األونسيترال وأفرقتها العاملة 
وقائمة  إيضاحية؛)8(  ملحوظات  من  هبا  يتصل  وما  املعتَمدة  األونسيترال  ونصوص  وأمانتها؛ 
تبّين احلالة الراهنة العتماد االتفاقيات والقوانني النموذجية وتنفيذها؛ وخالصات عن القضايا 

انظر املرفق الثاين من هذا املنشور، احلاشيتني يف هناية املرفق، احلاشيتان )أ( و)ج(.  )6(  
املوقع  يف  العهد  حديثة  معلومات  وُتتاح  العضوية  مدد  على  لالّطالع  الثاين  املرفق  انظر   )7(  

.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about/origin.html :الشبكي
املتحدة  األمم  اتفاقية  )أ(  التالية:  للنصوص  ُتعدُّ  اإليضاحية  امللحوظات  كانت  اآلن،  حىت   )8(  
عقود  بشأن  املتحدة  األمم  اتفاقية  )ب(  )A/CN.9/306(؛   )1978 )هامبورغ،  للبضائع،  البحري  للنقل 
للبضائع  الدويل  البيع  التقادم يف  فترة  اتفاقية  )A/CN.9/307(؛ )ج(  )فيينا، 1980(  للبضائع  الدويل  البيع 
)نيويورك، A/CN.9/308( )1974(؛ )د( قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل )1985( 
)A/CN.9/309(؛ )ه( اتفاقية األمم املتحدة بشأن السفاتج )الكمبياالت( الدولية والسندات اإلذنية الدولية 
النقل  متعهدي حمطات  املتحدة اخلاصة مبسؤولية  األمم  اتفاقية  )نيويورك، A/CN.9/386( )1988(؛ )و( 
الطرفية يف التجارية الدولية )فيينا، A/CN.9/385( )1991(؛ )ز( قانون األونسيترال النموذجي للتحويالت 
الدائنة الدولية، )A/CN.9/384( )1992(؛ )ح( اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت املستقلة وخطابات 
املتحدة إلحالة املستحقات يف  اتفاقية األمم  الضامنة )نيويورك، A/CN.9/431( )1995(؛ )ط(  االعتماد 

.)A/CN.9/557( )2001 ،التجارة الدولية )نيويورك
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املستندة إىل نصوص األونسيترال )نظام كالوت(؛  القضائية  السوابق  ُنَبذ عن  أو  وملّخصات 
وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة بعمل األونسيترال؛ وثْبت مرجعي بكتابات الباحثني عن 
نصوص األونسيترال؛ ومنشورات األونسيترال، ومنها تقارير عن أحداث خاصة )انظر الفقرتني 
وحماضر  ونشرات صحفية؛  الرمسية؛  الوثائق  وترميز  ترقيم  عن  ومعلومات  أدناه(؛  و76   75
موجزة عن جلسات اجتماعات األونسيترال.)9( وُتتاح أيضًا وثائق األفرقة العاملة واللجنة يف 

.http://ods.un.org املوقع الشبكي اخلاص بنظام الوثائق الرمسية اخلاص باألمم املتحدة
َحولّية جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )َحولّية األونسيترال( هي جتميع لكل   -6
الوثائق املوضوعية اليت تصدرها األمانة فيما يتصل بعمل اللجنة وأفرقتها العاملة خالل سنة معّينة؛ 
ويتضّمن أيضًا معلومات أخرى، مبا يف ذلك تقارير اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة.)10( 
متاحة يف  واإلسبانية، وهي  والروسية  والفرنسية  اإلنكليزية  باللغات  األونسيترال  َحولّية  وُتنشر 
املكتبات املوجودة يف أحناء العامل بصفتها مكتبات وديعة ملنشورات األمم املتحدة، ومتاحة أيضًا يف 

املوقع الشبكي اخلاص باألونسيترال )انظر املرفق اخلامس لالطالع على مزيد من املعلومات(.

ترقيم/ترميز الوثائق باء- 
حتمل كلُّ وثيقة من الوثائق اليت ُتَعّد لكي تنظر فيها األونسيترال وأفرقتها العاملة رمزًا   -7
هو "A/CN.9". ويدل احلرف "A" على أنَّ الوثيقة هي وثيقة صادرة عن اجلمعية العامة، كما 
يدل الرمز "CN.9" على أنَّ الوثيقة معّدة من أجل األونسيترال، بصفتها اللجنة الدائمة التاسعة 
اليت تقّدم تقاريرها إىل اجلمعية العامة. ويف الوثائق اليت ُتعّد من أجل الدورة السنوية للجنة، يلي 
هذا الرمَز رقٌم تسلسلي )مثال A/CN.9/421(. ويف وثائق األفرقة العاملة، يلي الرمَز احلرفان 
ص للفريق العامل املعين،)11( مث احلرفان "WP" )ويعنيان "ورقة العمل"(  "WG" والرقُم املخصَّ

.)A/CN.9/WG.II/WP.23 وكذلك الرقُم املخّصص للوثيقة املحّددة )مثاًل

يوّفر األمني العام حماضر موجزة عن تلك األجزاء من جلسات اللجنة، مبا يف ذلك، جلسات اللجنة   )9(  
 اجلامعة اليت تنشئها اللجنة خالل مّدة دورهتا السنوية، فيما يتصل بصياغة النصوص املعيارية. وُتستنسخ هذه املحاضر 

يف حولية األونسيترال.
املسائل  يف  وتنظر  العامة،  للجمعية  التابعة  الرئيسية  اللجان  إحدى  هي  السادسة  اللجنة   )10(  

القانونية، مبا يف ذلك تقريُر األونسيترال السنوي.
إىل  األول  من  مرقَّمة  للجنة،  تابعة  عاملة  أفرقة  ستة  هنالك  أصبح   ،2012 عام  حبلول   )11(  
الفريق  رقم  بعد  يردان  قوسني  بني  العاملة  األفرقة  من  لكٍل  املوكلة  الراهنة  املهمة  إىل  وُيشار  السادس. 
 العامل )األول: االشتراء؛ الثاين: التحكيم والتوفيق؛ الثالث: تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر؛ 
الوثيقة  انظر  الضمانية(،  املصاحل  السادس:  اإلعسار؛  قانون  اخلامس:  اإللكترونية؛  التجارة   الرابع: 

A/CN.9/638/Add.1، الفقرة 28.
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ومنذ الدورة الثالثة لألونسيترال يف عام 1970، باتت تقاريرها السنوية ُتنَشر يف امللحق   -8
رقم 17 للوثائق الرمسية للجمعية العامة، وحتمل الرمز "A/[ . . . ]/17" )يدل الرقم الوارد يف 

الوسط على رقم الدورة السنوية املعنية للجمعية العامة(.

مكتبة األونسيرتال القانونية جيم- 
صة يف القانون التجاري،  مكتبة األونسيترال القانونية هي مكتبة األمم املتحدة املتخصِّ  -9
وقد أُنشئت عام 1979 يف فيينا لتكون مكتبة مراجع وحبوث ألمانة األونسيترال وللمشاركني 
منذ  انفّكت،  ما  املكتبة  أنَّ  األونسيترال. كما  تعقدها  اليت  الدولية  االجتماعات احلكومية  يف 
إنشائها، تليب االحتياجات يف جمال البحث من أجل البعثات الدائمة واملنظمات الدولية األخرى 
اليت يوجد مقّرها يف فيينا والباحثني والقانونيني واملمارسني املشتغلني يف املهن القانونية. وُتِعدُّ 
املكتبة وتنشر ثبتًا مرجعيًا سنويًا بكتابات الباحثني املتعلقة بنصوص األونسيترال؛ وقد ُجّمعت 
الثبوت املرجعية اليت ُأعّدت منذ عام 1968 يف صيغة مدجمة، وهي متاحة يف املوقع الشبكي 

اخلاص باألونسيترال، إضافة إىل ثبت مرجعي ُمَحدَّث شهريًا.

ثالثاً-  تنظيم العمل وطرائقه)12(
م عمل األونسيترال وُيضطلع به على ثالثة مستويات. املستوى األول هو األونسيترال  ُينظَّ  -10
ذاهتا، اليت كثريًا ما يشار إليها باسم "اللجنة"، وهي تقوم بعملها من خالل عقد دورة عامة 
سنوية. واملستوى الثاين هو األفرقة العاملة احلكومية الدولية، اليت تقوم أساسًا بصوغ املواضيع 
املتعلقة بربنامج عمل األونسيترال؛ أمَّا املستوى الثالث فهو األمانة، اليت تساعد اللجنة وأفرقتها 

العاملة على التحضري لعملها وتسيريه.

األونسيرتال )اللجنة( ألف- 
تضطلع األونسيترال بعملها يف دورات سنوية ُتعَقد بالتناوب بني نيويورك وفيينا.)13( وعادًة   -11
ما يتضّمن عمُل هذه الدورات وضَع واعتماد الصيغ النهائية ملشاريع النصوص اليت حتيلها األفرقة 

.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about/origin.html :انظر املوقع الشبكي  )12(  
انظر تقرير جلنة املؤمترات )الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والثالثون، امللحق   )13(  
رقم A/34/32( 32( )1979(، الفقرة 32 )ه( ،3،(. قبل انتقال أمانة األونسيترال من نيويورك إىل فيينا، 
كانت اللجنة تعقد دوراهتا بالتناوب بني نيويورك وجنيف )انظر قرار اجلمعية العامة 2205 )د-21(، 
الباب الثاين، الفقرة 6؛ وقرار اجلمعية العامة 140/31، الباب األول، الفقرة 4 )ج(، وقرار اجلمعية العامة 

243/40، اجلزء األول، الفقرة 4 )ج(، انظر أيضًا قرار اجلمعية العامة 94/66، الفقرة 20.
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العاملة عن سري مشاريعها؛ واختياَر  التقارير املرحلية من األفرقة  اللجنة؛ والنظَر يف  العاملة إىل 
التعاون  أنشطة  تقارير عن  وتقدمَي  البحث؛  ملواصلة  أو  املستقبل  لألعمال يف  الرئيسية  املواضيع 
واملساعدة التقنية، وتنسيق العمل مع منظمات دولية أخرى؛ ورصَد التطّورات احلاصلة يف جمموعة 
السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال )نظام "كالوت"( وحالة نصوص األونسيترال 

القانونية وتروجيها؛ والنظَر يف قرارات اجلمعية العامة بشأن عمل األونسيترال؛ واملسائل اإلدارية.
ويضّم مكتُب اللجنة رئيسًا وثالثة نواب للرئيس ومقرِّرا، وتنتخبه الدوُل األعضاء يف   -12
املكتُب كالًّ  وميّثل  التالية.  السنوية  الدورة  بداية  مهامه حىت  ويؤدي  دورة سنوية،  بداية كل 
من املناطق اجلغرافية اخلمس اليت ينتمي إليها أعضاُء اللجنة.)14( ولالّطالع على قائمة رؤساء 

األونسيترال، انظر املرفق الثالث.
وإىل جانب الدول األعضاء يف األونسيترال، ُتدعى الدول األخرى األعضاء يف األمم   -13
املتحدة، وكذلك املنظمات الدولية واإلقليمية )احلكومية الدولية منها وغري احلكومية( اليت لديها 
خربة يف املواضيع قيد املناقشة، إىل حضور دورات األونسيترال السنوية ودورات أفرقتها العاملة 

بصفة مراقبني.)15(
اللجنة الدوُل األعضاء فيها. أمَّا اآلراء اليت تديل هبا الدوُل غري  القراراِت يف  وتّتِخُذ   -14
األعضاء واملنظمات املشاركة بصفة مراقب فهي من أجل أن تستفيد منها الدول األعضاء، 
اليت جيوز هلا أن تأخذ هذه اآلراء يف حسباهنا عند تقرير مواقفها بشأن املسائل املزمع اختاذ 
القرارات  اختاذ  إىل  التوّصل  اللجنة هي  أمد طويل يف  منذ  املّتبعة  واملمارسة  بشأهنا.  قرارات 
عاقدًة  اإلجرائية،  املمارسة  اللجنة رمسيًا هذه  اعتمدت  اآلراء.)16( ويف عام 2010،  بتوافق 
العزم على وجوب اختاذ قراراهتا بتوافق اآلراء، قدر اإلمكان؛ ويف حال عدم التوّصل إىل توافق 
اآلراء فينبغي إْذ ذاك أْن ُتتَّخذ القرارات بالتصويت، وفقًا ملا تنص عليه املواد ذات الصلة من 

النظام الداخلي للجمعية العامة.)17(

انظر الفقرة 4 أعاله والوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والعشرون، امللحق رقم   )14(  
A/7216( 16( )1968(، الفقرة 14.

مذّكرة  انظر  األونسيترال،  اجتماعات  يف  املراقبني  مشاركة  عن  معلومات  على  لالطالع   )15(  
مركز  رابعًا،  القسم   ،)A/CN.9/638/Add.5( عملها  وأساليب  لألونسيترال  الداخلي  النظام  األمانة: 
 )A/65/17(  17 رقم  امللحق  والستون،  اخلامسة  الدورة  العامة،  للجمعية  الرمسية  والوثائق  املراقبني؛ 

)2010(، املرفق الثالث: قواعد األونسيترال اإلجرائية وطرائق عملها.
عملها  وطرائق  لألونسيترال  اإلجرائية  القواعد  األمانة:  مذّكرة  أيضًا  انظر  نفسه،  املرجع   )16(   

)A/CN.9/638/Add.4(، القسم ثالثًا، 1-2- اختاذ القرارات يف اللجنة.
 )A/65/17(  17 رقم  امللحق  والستون،  اخلامسة  الدورة  العامة،  للجمعية  الرمسية  الوثائق   )17(  
)2010(، املرفق الثالث: قواعد األونسيترال اإلجرائية وطرائق عملها، ملّخص االستنتاجات، الفقرة 2.
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رمسيا  األونسيترال  تعتمده  السنوية،  دوراهتا  وقائع  عن  تقريرا  األونسيترال  أمانُة  وُتِعّد   -15
م التقرير السنوي أيضا إىل  لتقدميه إىل اجلمعية العامة. ووفقا للقرار املنشئ لألونسيترال،)18( ُيقدَّ

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( إلبداء تعليقات عليه.

األفرقة العاملة باء- 
يتناوهلا  اليت  الرئيسية  املواضيع  بشأن  املوضوعية  التحضريية  األعماُل  ُتسَند  ما  عادة   -16
برنامج عمل األونسيترال إىل أفرقة عاملة)19( تعقد عمومًا دورًة واحدة أو دورتني يف السنة 
وتقّدم إىل اللجنة تقاريَر عن سري أعماهلا. وتضّم األفرقة العاملة حاليا مجيع الدول األعضاء 
يف األونسيترال. ومىت ُأسند موضوع ما إىل فريق عامل، ُيترك ذلك الفريق عادة لكي ينجز 
إليها  طلب  أو  توجيهات  منها  التمس  إذا  إاّل  اللجنة،  من  تدّخل  دومنا  املوضوعية  مهمته 
الفريق  الوالية املسَندة إىل  اختاذ قرارات معّينة فيما يتعلق بأعماله. ومن ذلك مثاًل توضيح 
السياسة  من  مستمّدة  إطارية  حمّددات  على  املوافقة  أو  معّين  موضوع  خبصوص  العامل 
العاملة، ختتار وفوُد الدول  العامة بشأن نص معّين.)20( ويف كل دورة من دورات األفرقة 
 األعضاء رئيسا ومقّررا من بينها.)21( ولالطالع على قائمة باألفرقة العاملة ورؤسائها، انظر 

الرابع. املرفق 

األمانة  وتتوّلى  األونسيترال.  أمانة  من  موظفني  من  عامل  فريق  كل  أمانة  وتتأّلف   -17
لـه،  اإلدارية  العامل وتوفري اخلدمات  الفريق  إعداد ورقات عمل الجتماعات  املسؤولية عن 
وتقدمي تقارير عن دوراته. ويف هناية كل دورة للفريق العامل، ينظر الفريق يف تقريره عن تلك 
الدورة ويعتمده رمسيا، لكي ُيعَرض على األونسيترال يف دورهتا السنوية. ويف عّدة مناسبات 

انظر قرار اجلمعية العامة 2205 )د-21(، الفقرة 10 )انظر أيضًا املرفق األول هبذا املنشور(.  )18(  
 )A/33/17( 17 امللحق رقم الثالثة والثالثون،  الدورة  العامة،  للجمعية  الرمسية  الوثائق  انظر   )19(  

)1978(، الفقرة 67.
يف عام 2002، على سبيل املثال، طلب الفريق العامل اخلامس إىل اللجنة مجلة أمور، منها   )20(  
أن توافق من حيث املبدأ على مشروع نص الدليل التشريعي لقانون اإلعسار )انظر الوثائق الرمسية للجمعية 
العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم A/58/17( 17( )2002(، الفقرات 172-197. واعُتمد 
هنج مشابه يف عام 2006 خبصوص توصيات الدليل التشريعي بشأن املعامالت املضمونة )انظر الوثائق 

الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم A/61/17( 17( )2006( الفقرة 13(.
يف مناسبات قليلة، ُعّين رئيس أحد األفرقة العاملة بصفته الشخصية استنادا إىل ما لديه من   )21(  

خربة فنية وجتارب يف املوضوع قيد النظر )انظر املرفق الرابع هبذا املنشور(.
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حينما كانت تتقاطع فيها املواضيع اليت تنظر فيها أفرقة عاملة خمتلفة، ُعقدت دورات مشتركة 
للتنسيق بني األعمال وضمان االّتساق فيها.)22(

املشاركة يف دورات األونسيرتال   جيم- 
ويف دورات أفرقتها العاملة  

الشبكي  املوقع  يف  العاملة  األفرقة  ودورات  السنوية  األونسيترال  دورات  وثائق  ُتنَشر   -18
ر عمُل الدورات  اخلاص باألونسيترال، وُتتاح الوثائق بلغات األمم املتحدة الرمسية الست. وييسَّ

بتوفري ترمجة فورية جبميع اللغات الرمسية الست.
وجتري املناقشات بطريقة رمسية، إذ يتيح رئيس اجللسة للوفود فرصة للتكّلم.   -19

ويعود للدول األعضاء أمر البّت يف مسألة حجم وتكوين الوفود من الدول األعضاء   -20
والدول غري األعضاء املشاركة يف الدورات السنوية ويف األفرقة العاملة؛ ومها قد يتغريان تبعا 
مسؤولني  األعضاء  غري  والدول  األعضاء  الدول  وفود  تضّم  ما  وعادًة  النظر.  قيد  للموضوع 
من  الوفود  عادًة  تضّم  اخلاص. كما  القطاع  من  أو حمامني  أو خرباء  أكادمييني  أو  حكوميني 
املنظمات احلكومية الدولية املدعّوة موظفني من تلك املنظمات. أمَّا وفود املنظمات غري احلكومية 
املدعّوة فتقتصر على مخسة ممثلني، وعادًة ما تضّم أكادمييني أو حمامني من القطاع اخلاص أو 
خرباء آخرين. وتظل عضوية بعض الوفود ثابتة نسبيا طوال مدة أيِّ مشروع، يف حني قد تتغّير 

عضوية وفود أخرى من اجتماع إىل آخر.
والترمجة  املصطلحات  مسائل  لتحديد  وخصوصًا  التشريعية،  النصوص  ولتسهيل صوغ   -21
صياغة  لفريق  اجتماعات  ُتعقد  ما  كثريا  املختلفة،  اللغوية  الصيغ  بني  للتطابق  حتقيقا  وتسويتها 
اقترانًا بدورة األونسيترال السنوية ودورات األفرقة العاملة. وُيدعى أعضاء الوفود واملراقبون من 
املشاركة يف هذه االجتماعات إىل جانب موظفي األمانة  الست إىل  الرمسية  اللغات  جمموعات 

املعينني وحمّرري األمم املتحدة ومترمجيها املسؤولني عن الصك قيد املناقشة.

عقد الفريق العامل اخلامس )املعين بقانون اإلعسار( والفريق العامل السادس )املعين باملصاحل   )22(  
الضمانية( دورتني مشتركتني يف عام 2003 مث يف 2004 للتنسيق بشأن اجلوانب اخلاصة باإلعسار يف 
الدليل التشريعي بشأن املعامالت املضمونة )A/CN.9/535 وA/CN.9/550(. ويف عام 2005، ُعقد اجتماع 
الثالث  العامل  والفريق  اإللكترونية(  بالتجارة  )املعين  الرابع  العامل  الفريق  من  مشترك غري رمسي خلرباء 
)املعين بقانون النقل( جرى يف لندن للنظر يف أحكام مشروع الصك اخلاص بنقل البضائع [كليًا أو جزئيًا] 

.)A/CN.9/WG.III/WP.47( [حبرًا]، من حيث عالقتها بالتجارية اإللكترونية
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األمانة دال- 
برنامج العمل  -1

متّثل شعبُة القانون التجاري الدويل، التابعة ملكتب الشؤون القانونية يف األمانة العامة لألمم   -22
املتحدة، أمانَة األونسيترال. وقد ُنقلت الشعبة، اليت كانت توجد أصال يف مقر األمم املتحدة بنيويورك، 
إىل مكتب األمم املتحدة بفيينا يف أيلول/سبتمرب 1979، مع بقائها رمسيا جزءا من مكتب الشؤون 
القانونية يف نيويورك. ويضم موظفو الشعبة الفنيون عددا قليال من املحامني املؤّهلني من خمتلف البلدان 

واألعراف القانونية،)23( ويقوم مدير الشعبة مبهمة أمني األونسيترال )انظر املرفق اخلامس(.
وملساعدة األونسيترال يف عملها، تضطلع األمانة مبجموعة متنوعة من املهام، تتضّمن إعداد   -23
دراسات وتقارير ومشاريع نصوص بشأن املسائل اليت جيري النظر يف إمكانية إدراجها مستقبال 
التشريعية  والنصوص  العمل  ورقات  وتنقيح  وصياغة  قانونية،  حبوث  وإجراء  العمل؛  برنامج  يف 
املتعلقة باملسائل املدرجة أصال يف برنامج العمل؛ وإعداد تقارير عن اجتماعات اللجنة واألفرقة 
العاملة؛ وتقدمي جمموعة من اخلدمات اإلدارية إىل األونسيترال وأفرقتها العاملة. وميكن أن تلتمس 
أعماهلا،  إعداد  يف  يساعدوها  لكي  خمتلفة  قانونية  تقاليد  من  خارجيني  خرباء  من  عونا  األمانة 
معّين،  ميدان  يف  خرباء  ألفرقة  اجتماعات  تعقد  أو  منهم  أفراد  مع  خمصصة  مشاورات  فتجري 
حسب االقتضاء. وتضّم تلك األفرقة أساتذة جامعيني وحمامني ممارسني وقضاة ومصرفيني وحمّكمني 

وأعضاء يف منظمات دولية وإقليمية ومهنية خمتلفة.
ويف عّدة مناسبات، مل يضطلع فريق عامل باإلعداد املوضوعي ألحد النصوص، بل تولَّت   -24
األمانُة ذلك، بالتشاور مع خرباء. فعلى سبيل املثال، اضطلعت األمانة، بالتشاور مع خرباء يف ميدان 
التحكيم،)24( بإعداد مشروع أّويل لقواعد التحكيم يف عام 1976، مع التعليقات عليه، مّث ُعرض 
على اللجنة، وبعد ذلك نّقحته األمانة على ضوء مداوالت اللجنة. كذلك أعّدت األمانُة مشاريع 
فصول من الدليل التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية املمّولة من القطاع اخلاص، مث راجعتها اللجنة 
واعتمدهتا. واتُّبع هنٌج مماثل خبصوص دليل األونسيترال العملي بشأن التعاون يف جمال اإلعسار عرب 
القضائي  املنظور  احلدود:  عرب  اإلعسار  بشأن  النموذجي  األونسيترال  وقانون   ،)2009( احلدود 
التوثيق  طرائق  باستخدام  اخلاصة  القانونية  املسائل  اإللكترونية:  بالتجارة  الثقة  وتعزيز   ،)2011(

والتوقيع اإللكترونية على الصعيد الدويل )2007(.

يف كانون األول/ديسمرب 2012، كانت أمانة األونسيترال تشتمل على 14 وظيفة موظف   )23(  
قانوين مموَّلة من امليزانية العادية، مبا يف ذلك وظيفة أمني اللجنة، والذي يسانده مؤخرًا مدير برامج، ممّولة 

وظيفته من خارج امليزانية، يف املركز اإلقليمي آلسيا واملحيط اهلادئ.
 preliminary draft set of arbitration rules for optional use in ad hoc :انظر تقرير األمني العام  )24(  
.Add.4 إىل Add.1و A/CN.9/97 ،)قواعد األونسيترال للتحكيم( arbitration relating to international trade
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التعاون واملساعدة يف اجملال التقين من أجل إصالح القوانني  -2
ال يتوّقف عمل األونسيترال عند وضع الصيغة النهائية أليِّ نص واعتماده، بل يشمل،   -25
م هذه  حسبما ُذكر أعاله، ترويج استخدام نصوصها التشريعية وغري التشريعية واعتمادها. وُتنظَّ

األعمال من خالل األمانة، وترد أدناه مناقشة تفصيلية هلا )انظر الفقرات 73-69(.

األنشطة األخرى  -3
م األمانُة املساعدة إىل اللجنة أيضا يف االضطالع مبهامها الوظيفية يف تنسيق أعمال  تقدِّ  -26
منظمات أخرى؛ وترويج أعمال األونسيترال ضمن سياق أوسع نطاقًا يف جدول أعمال األمم 
املتحدة؛ وترويج التفسري املوّحد للمعايري القانونية من خالل نظام كالوت؛ وتنظيم األحداث 

اخلاصة. وُتناقش هذه املهام الوظيفية مبزيد من التفصيل يف الفقرات التالية.

املتمرّنون الداخليون والباحثون الزائرون  -4
يف كل سنة، ُتتاح لعدد حمدود من احلاصلني مؤّخرا على درجة جامعية من املستوى األول   -27
يف القانون واملسّجلني يف برنامج للتخّرج يف إحدى الكلّيات اجلامعية )للحصول على درجة جامعية 
من املستوى الثاين أو إلعداد دراسات عليا( يف وقت تقدمي طلبهم وطيلة مدة التمرين الداخلي، 
يف جماالت القانون التجاري أو القانون التجاري الدويل أو القانون الدويل اخلاص، فرصٌة للعمل 
بصفة متمّرنني داخليني يف شعبة القانون التجاري الدويل.)25( وُيكلَّف أولئك املتمّرنون مبهام حمددة 
املشاركون يف  األفراد  ويستطيع  األمانة.  هبا  تضطلع  األونسيترال ومبشاريع  بربنامج عمل  ترتبط 
هذا الربنامج أن يتعّرفوا على أعمال األونسيترال وأن يزيدوا معرفتهم مبجاالت معّينة من القانون 
التجاري الدويل. وميكن للباحثني القانونيني أيضا، من خالل ترتيب مع األمانة، استخدام مكتبة 

األونسيترال القانونية للعمل على مشاريع حبثية خصوصية تتصل بالقانون التجاري الدويل.

رابعاً-   أعمال األونسيرتال

اختيار برنامج العمل ألف- 
من  عدد  النظر يف  وبعد  عام 1968،  املعقودة يف  األوىل  دورهتا  اللجنة، يف  اعتمدت   -28
اقتراحات الدول األعضاء، تسعة جماالت موضوعية كأساس لربنامج عملها، هي: بيع البضائع 
الدويل؛ والتحكيم التجاري الدويل؛ والنقل؛ والتأمني؛ واملدفوعات الدولية؛ وامللكية الفكرية؛ 

.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/vacancies_internships.html  )25(  
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والقضاء على التمييز يف القوانني اليت متّس التجارة الدولية؛ والوكالة؛ والتصديق القانوين على 
الوثائق.)26( ومل تأخذ اللجنة ببعض هذه املواضيع، ومن ذلك على سبيل املثال التأمني، والقضاء 
على التمييز يف القوانني اليت متّس التجارة الدولية، والوكالة، والتصديق القانوين على الوثائق. 
واملدفوعات  الدويل  التجاري  والتحكيم  الدويل  البضائع  لبيع  البداية  يف  األولوية  ُأعطيت  وقد 
الدولية. مث ُأضيفت يف وقت الحق موضوعات أخرى، مثل عقود التمويل التجاري، والنقل، 
الضمانية،  واملصاحل  واإلعسار،  الدويل،  التجاري  والتوفيق  واالشتراء،  اإللكترونية،  والتجارة 

وتسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر، والتمويل البالغ الصغر.
ونظرت اللجنة، منذ دورهتا األوىل، يف برنامج عملها ونّقحته يف عدد من املناسبات تبعا   -29
للتطّورات اجلديدة يف التكنولوجيا، والتغريات يف املمارسات املّتبعة يف األعمال التجارية، واالجتاهات 
والتطّورات الدولية، واألزمات االقتصادية واملالية، وغريها من القوى اليت تؤّثر يف التجارة الدولية 
وترسم معاملها. وميكن تقدمي مقترحات للنظر يف مواضيع جديدة بعدد من السبل: فقد تقّدمها 
احلكومات مباشرة إىل اللجنة )مثل االقتراح املتعلق باألعمال املقبلة يف جمال قانون اإلعسار يف 
عام 1999(؛)27( أو ميكن أن تنبثق من مشاورات مع منظمات دولية خمتلفة )مع اللجنة البحرية 
الدولية، مثال، بشأن نقل البضائع الدويل )انظر الفقرة 76((؛ أو من ملتقيات وندوات وحلقات 
دراسية خاصة )مثل املؤمتر املعين بالقانون التجاري الدويل لعام 1992 )انظر الفقرة 75(، والندوة 
املعقودة يف عام 1994 حول اإلعسار عرب احلدود،)28( ويوم اتفاقية نيويورك لعام 1998،)29( 
وخمتلف الندوات عن النقل، ومشاريع البنية التحتية املمّولة من القطاع اخلاص، واالحتيال التجاري 
املباشر؛)30(( أو ميكن أن  املنازعات باالتصال احلاسويب  الدويل، واملعامالت املضمونة، وتسوية 

 ،)1968( )A/7216( 16 الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والعشرون، امللحق رقم  )26(   
الفقرتان 40 و48.

الدورة  العامة،  للجمعية  الرمسية  الوثائق  أيضا  انظر  A/CN.9/462/Add.1؛  الوثيقة  انظر   )27(  
الرابعة واخلمسون، امللحق رقم A/54/17( 17( )1999(، الفقرة 381.

اإلعسار  جمال  يف  العمل  ملمارسي  العاملي  واالحتاد  األونسيترال  ملتقى  عن  التقرير  انظر   )28(  
)اإلنسول( حول اإلعسار عرب احلدود، الوارد يف الوثيقة )A/CN.9/398(، والوثائق الرمسية للجمعية العامة، 
الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم A/49/17( 17( )1994(، الفقرات 215-222. لالطالع على 
http://www.uncitral.org/ انظر:  اإلعسار،  بشأن  الالحقة  وامللتقيات  الدراسية  احللقات  عن   معلومات 

.uncitral/en/commission/colloquia.html

انظر "األعمال اليت ميكن القيام هبا مستقبال يف جمال التحكيم التجاري الدويل"، )الوثيقة   )29(  
 ،1958 لعام  نيويورك  اتفاقية  يوم  يف  ألقيت  اليت  الكلمات  بنصوص  يتعلق  وفيما   .)A/CN.9/460 

الشبكي:  املوقع  يف  متاحة  واآلفاق،  التجربة  نيويورك:  اتفاقية  مبقتضى  التحكيم  قرارات  إنفاذ   انظر 
.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/publications/publications.html

http://www.uncitral.org/ :انظر الفقرتني 75 و76 أدناه، وكذلك عمومًا يف املوقع الشبكي  )30(  
.uncitral/en/commission/colloquia.html

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia.html
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تنبثق كمسائل ذات صلة مبواضيع كانت ُتناقش من قبُل يف األفرقة العاملة )على سبيل املثال، 
اسُتبينت احلاجة إىل نص يتعلق بالتوقيعات اإللكترونية أثناء وضع القانون النموذجي بشأن التجارة 
اإللكترونية، واسُتبينت إمكانية وضع أحكام منوذجية بشأن مشاريع البنية التحتية املمّولة من القطاع 

اخلاص أثناء وضع الدليل التشريعي بشأن ذلك املوضوع(.
وقد ُتستمّد مواضيع أيضًا من اخلربة املكتسبة يف تنفيذ وتطبيق نص موجود حاليًا، مما   -30
قد ُيلمح إىل ضرورة تنقيح ذلك النص،)31( أو إىل مواصلة تطوير النصوص التفسريية املصاحبة 
لذلك النص، ومن ذلك مثاًل إعداد دليل اشتراع، يف حالة القوانني النموذجية.)32( ولدى النظر 
فيما إذا كان ينبغي إضافة مواضيع معينة إىل الربنامج، ُأخذت يف االعتبار عوامل مثل أمهيتها على 
النامية، وتطّورات التكنولوجيا، وتغيُّر  البلدان  النطاق العاملي، ووجود اهتمام خاص هبا لدى 

االجتاهات يف املمارسات التجارية.
ح أن يفضي النظر يف بعض املواضيع املندرجة  ورأت اللجنة يف البداية أنَّ من غري املرجَّ  -31
حاليا يف الربنامج إىل نص قانوين متَّفق عليه ومتناسق. ولكن حدثت تطّورات يف قوانني وممارسات 
التجارة الدولية، وكذلك جنحت األونسيترال يف إجناز أعمال بشأن مواضيع ذات صلة، وهذا 
ما دفع إىل املطالبة بإعادة النظر يف تلك املواضيع، وجعل وضع نصوص قانونية أمرا ممكنا )مثل 
مناسقة القوانني الوطنية املتعلقة باإلعسار واملعامالت املضمونة(. وُتركت جوانُب من مواضيع 
أخرى تندرج عموما ضمن نطاق واليات مسندة ملنظمات دولية متخّصصة، مثل موضوع امللكية 

الفكرية، لكي ُتعاجل يف أعمال تتّم بالتنسيق معًا.)33(

النموذجي الشتراء السلع  القانون  لتنقيح  القرار الصادر يف عام 2004  على سبيل املثال،   )31(  
واإلنشاءات واخلدمات )1994( من أجل معاجلة املسائل الناشئة من خالل تنفيذه وتطوير املمارسة املّتبعة 
اعتمدت   ،2010 عام  ويف   .)A/CN.9/WG.I/WP.34 الوثيقة  )انظر  اإللكترونية  بالوسائل  االشتراء  يف 
تنقيحات على قواعد األونسيترال للتحكيم، من أجل توافقها مع املمارسات الراهنة يف التجارة الدولية، 
ومواكبة التغّيرات اليت حدثت على مدى السنني الثالثني املاضية يف ممارسات التحكيم )الوثائق الرمسية 

للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم A/65/17( 17( )2010(، الفقرة 187.
االجتهادات الفقهية اليت انبثقت من تطبيق وتفسري القانون النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود   )32(  
أّدت إىل مقترح ملعاجلة املسائل ذات الصلة مبفهوم "مركز املصاحل الرئيسية" بصيغته املستخدمة يف القانون 
النموذجي. ويف وقت إعداد هذا املنشور، كان جيري تنفيذ العمل من خالل تنقيح دليل اشتراع القانون 

النموذجي )انظر تقرير الفريق العامل اخلامس عن أعمال دورته األربعني، A/CN.9/738، الفقرة 13(.
دليل األونسيترال التشريعي بشأن املعامالت املضمونة: امللحق املتعّلق باحلقوق الضمانية يف   )33(  
املمتلكات الفكرية )2010( ُأعّد بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( وغريها من املنظمات 

املعنية بامللكية الفكرية.
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أساليب التحديث واملناسقة باء- 
اّتبعت األونسيترال هنجا مرنا ووظيفيا فيما يتعلق باألساليب اليت تستخدمها لالضطالع   -32
األساليب يف ثالث  وتندرج هذه  ومناسقته.)34(  الدويل  التجاري  القانون  بواليتها يف حتديث 
التوفيقية  احللول  أنواع خمتلفة من  ُتطبَّق على مستويات خمتلفة، وتنطوي على  فئات عريضة، 
قائمة شاملة  على  )لالطالع  والتوضيحية  والتعاقدية  التشريعية  االختالف، هي:  قبول  من  أو 
بنصوص األونسيترال، انظر املرفق السادس(. وتبّين هذه األساليب أيضا، إىل حّد ما، كيف 
جتري عملية التحديث واملناسقة يف مراحل خمتلفة من تطّور األعمال التجارية. ومع أنَّ عملية 
التحديث واملناسقة تعمل، يف معظم احلاالت، على التقريب بني املمارسات الراسخة منذ عهد 
طويل، فثمة حاالت ميكن اعتبارها أمثلة على املناسقة "الوقائية" - إذ ترسي مبادئ وممارسات 
جديدة من شأهنا تقليل التباين لدى وضع قوانني وطنية بشأن مسائل جديدة. وهذا ما جيري 
عادًة يف جماالت التجارة اليت تتأّثر بالتكنولوجيا اجلديدة أو باملمارسات التجارية اجلديدة، مثل 

التجارة اإللكترونية، والتحكيم، واالشتراء.

األساليب التشريعية  -1
وقوانني  اتفاقيات؛  التشريعية:  النصوص  من  خمتلفة  أنواع  ة  عدَّ األونسيترال  أصدرت   -33

منوذجية؛ وأدّلة تشريعية؛ وأحكام منوذجية.

االتفاقيات )أ( 

ُتعّد االتفاقية بقصد توحيد القانون بإرساء نصوص قانونية ملِزمة. ولكي تصبح الدولة   -34
طرفا يف اتفاقيٍة ما، عليها أن ُتودع رمسيا لدى الوديع )الذي هو، يف حالة االتفاقيات اليت تعّدها 
األونسيترال، األمني العام لألمم املتحدة( صكَّ تصديق أو انضمام ملزمًا. وعادة ما يكون بدء 

نفاذ االتفاقية متوّقفا على إيداع عدد أدىن من صكوك التصديق.)35(

يف هذا الصدد، انظر أيضا تقرير األمني العام املعنون "مسألة التنسيق: توجيه أعمال اللجنة"   )34(  
)A/CN.9/203، الفقرات 99-122(؛ ومذّكرة األمانة املعنونة "األساليب البديلة العتماد الصيغة النهائية 

.)A/CN.9/204( "لالتفاقيات الناشئة عن أعمال اللجنة
هذه األعداد الدنيا حمدَّدة يف املواد التالية: اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع   )35(  
)فيينا، 1980(، الفقرة 1 من املادة 99؛ وقواعد هامبورغ، الفقرة 1 من املادة 30؛ واتفاقية األمم املتحدة 
املتعلقة بالكفاالت املستقلة وخطابات االعتماد الضامنة )قواعد نيويورك، 1995(، الفقرة 1 من املادة 28، 
ويف حالة اتفاقية األمم املتحدة إلحالة املستحقات يف التجارة الدولية )نيويورك، 2001(، الفقرة 1 من 
املادة 45؛ ويف حالة اتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام اخلطابات اإللكترونية يف العقود الدولية )نيويورك، 

2005(، الفقرة 1 من املادة 23؛ وقواعد روتردام، الفقرة 1 من املادة 94.
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وكثريا ما ُتستخدم االتفاقية عندما يكون اهلدف املنشود هو بلوغ درجة عالية من تناسق   -35
القوانني يف الدول املشاركة، مما يقّلل من حاجة األطراف إىل القيام ببحوث عن قانون دولة 
طرف أخرى. والقصد من االلتزام الدويل الذي تتعهد به تلك الدولة عند اعتمادها االتفاقيَة هو 
توفري ضمان بأن يكون قانون تلك الدولة متوافقا مع أحكام تلك االتفاقية.)36( وإذا تعّذر حتقيق 
درجة عالية من التناسق أو كان حتقيق درجة أكرب من املرونة مستصوبا ومناسبًا للموضوع قيد 
النظر، فيمكن إْذ ذاك استخدام أسلوب خمتلف للمناسقة، ومن ذلك مثال إعداد قانون منوذجي 

أو دليل تشريعي.
إبداء  به من  ما تسمح  باستثناء  تعتمدها،  اليت  للدول  املرونة  قليال من  االتفاقيات  وتتيح   -36
حتفظات أو إصدار إعالنات. لكّن االتفاقيات اليت تتفاوض عليها األونسيترال ال تسمح عمومًا 
بإبداء حتفظات أو إصدار إعالنات، أو تسمح هبا يف نطاق حمدود جدا فحسب.)37( ويف بعض 
احلاالت، تكون إمكانية إبداء حتفظ أو إصدار إعالن حال توفيقيا ميّكن بعض الدول من أن تصبح 

طرفا يف االتفاقية من دون أن تلتزم باالمتثال للحكم الذي يتناوله التحفظ أو اإلعالن.

النموذجية القوانني  )ب( 

من  جزءًا  ليكون  باشتراعه  الدول  ُتوصى  تشريعي  نص  هو  النموذجي  القانون   -37 
قوانينها الوطنية.

والقانون النموذجي هو أداة مناسبة لتحديث القوانني الوطنية ومناسقتها عندما ُيتوقَّع   -38
أن ترغب الدول مستقبال يف إدخال تعديالت على نصه النموذجي أو أن حتتاج إىل ذلك من 

اآلن  تعرف  )اليت   D اللجنة  مع  بالتعاون  ُوضع  الذي  املشترك  االستقصاء  مثال،  انظر   )36(   
نيويورك  اتفاقية  ُتنّفذ  اليت  التشريعات  لرصد  املحامني،  لنقابات  الدولية  للرابطة  التابعة  التحكيم(  بلجنة 
الفقرات   ،)1995(  ))A/50/17(  17 رقم  امللحق  اخلمسون،  الدورة  العامة،  للجمعية  الرمسية  )الوثائق 

.404-401
انظر مثال اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع )فيينا، 1980(، املواد 92-  )37(  

96. ومع أنه قد يكون هنالك بند حتّوطي حمدود للتحّفظات أو االستثناءات من جانب الدول، فإن النظم 
اتفاقية األمم  القانونية التفاقيات األونسيترال قد تكون خاضعة الستثناءات تعاقدية، وعلى سبيل املثال 
املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع )فيينا، 1980( املادة 6، واتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام 
اخلطابات اإللكترونية يف التجارية الدولية )نيويورك، 2005(، املادة 3، واتفاقية األمم املتحدة بشأن إحالة 
املستحقات يف التجارة الدولية )نيويورك، 2001(، املادة 6. ولالطالع على قائمة بالدول األطراف يف 
http://www.uncitral.org/ :هذه االتفاقيات واإلعالنات والتحّفظات ذات الصلة هبا، انظر املوقع الشبكي
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التواؤم مع املتطلبات املحلية، اليت ختتلف من نظام قانوين إىل آخر، أو عندما ال يكون  أجل 
التفاوض  التام ضروريا أو مرغوبا فيه. وهذه املرونة بالذات هي اليت ميكن أن جتعل  التوحيد 
على قانون منوذجي أسهل من التفاوض على نص يتضّمن التزامات ال ميكن تغيريها، وهي اليت 
ميكن أيضًا أن جتعل القانون النموذجي أيسر قبوال من اتفاقية تتناول املوضوع ذاته. ورغم هذه 
املرونة، وتعزيزا الحتمال التوصل إىل درجة ُمرضية من التوحيد، وتوفريا لليقني بشأن مدى ذلك 
ع الدول على إدخال أقل قدر ممكن من التغيريات عندما ُتدِرج قانونا منوذجيا يف  التوحيد، ُتشجَّ

نظامها القانوين.
يف  واعتمادها  النموذجية  للقوانني  النهائية  الصيغ  بوضع  األونسيترال  تقوم  وعموما،   -39
العامل  وهذا  دبلوماسي.  مؤمتر  عقد  يقتضي  الذي  االتفاقية،  السنوية، خالفا العتماد  دورهتا 
جيعل تكلفة إعداد القانون النموذجي أقل من تكلفة إعداد االتفاقية، إال إذا اعُتمدت االتفاقية 
من جانب اجلمعية العامة، اليت تؤدي يف تلك احلالة وظيفة املؤمتر الدبلوماسي، مثلما كان احلال 

بشأن معظم االتفاقيات اليت أعّدهتا األونسيترال مؤّخرا )انظر الفقرات 49-47(.
را بنص "دليل اشتراع" يقّدم  وقد ُأرفقت القوانني النموذجية اليت أجنزهتا األونسيترال مؤخَّ  -40
معلومات خلفية ومعلومات إيضاحية أخرى ملساعدة احلكومات واملشرِّعني على استخدام نص 
القانون.)38( وتتضّمن أدلة االشتراع، على سبيل املثال، معلومات تساعد الدول على أن تنظر يف 
ماهية أحكام القانون النموذجي اليت قد يتعّين تغيريها ملراعاة ظروف وطنية معّينة، إن وجدت 
تلك األحكام، كما تتضّمن معلومات تتعلق مبناقشات الفريق العامل بشأن اخليارات واالعتبارات 
ذات الصلة بالسياسة العامة، وأمورًا قد تكون ذات صلة مبوضوع القانون النموذجي وإن مل 

يتناوهلا نص القانون النموذجي.
املقارنة بني نصني من  فإنَّ  األونسيترال،  أعّدهتا  اليت  النموذجية  القوانني  فئة  إطار  ويف   -41
وقانون   )1985( الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي  األونسيترال  قانون  مها  القبيل،  هذا 
األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية )1996(، من شأهنا أن توضح الكيفية اليت 
ميكن هبا مواءمة صيغة القانون النموذجي مع املوضوع قيد النظر ومع درجة املرونة اليت ينشدها 
صائغوه. فالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل، الذي ميكن وصفه بأنه صك إجرائي، 
يقّدم جمموعة متفردة من املواد املترابطة. وُيوصى لدى اعتماد هذا القانون النموذجي بإدخال 
أقل ما ميكن من التعديالت أو التغيريات عليه. وعلى وجه العموم، أدخلت الدول اليت اعتمدت 

الدويل  التجاري  والتحكيم  الدولية  الدائنة  التحويالت  بشأن  النموذجيان  القانونان  يتضمن   )38(  
ملحوظات إيضاحية موجزة أعدهتا أمانة األونسيترال ألغراض تقدمي املعلومات املفيدة. أما القوانني النموذجية 
بشأن التجارة اإللكترونية، والتوقيعات اإللكترونية، واإلعسار عرب احلدود، والتوفيق التجاري الدويل، واالشتراء 
العمومي، فتتضمن أدلة اشتراع رمسية أكثر مشوال. وقد نظرت اللجنة يف هذه األدلة واعتمدهتا عموما مع نص 

كل قانون منوذجي.
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قوانني اشتراعية هلذا القانون تغيريات قليلة نسبيا على نصه، مما يدّل على أنَّ اإلجراءات اليت 
يرسيها حتظى بقبول وُتفّهم على نطاق واسع بأهنا تشّكل أساسا متماسكا للتحكيم التجاري 
بالطابع  اتساما  أكثر  نص  فهو  اإللكترونية،  التجارة  بشأن  النموذجي  القانون  أمَّا  الدويل. 
املفاهيمي. والتشريعات اليت استندت إىل هذا القانون النموذجي جتّسد مبادئ النص إىل حد 
بعيد، وإن كان هناك بعض االبتعاد عنه، ال من حيث الصياغة فقط، بل يف توليفة األحكام 

املعتَمدة أيضًا.)39(
النموذجية، هو  القوانني  لواحد من  تنقيٌح  ُأجنز يف عام 2011  فقد  أعاله،  ُذكر  ومثلما   -42
قانون  اآلن:  السلع واإلنشاءات واخلدمات )1994( )وعنوانه  اشتراء  النموذجي بشأن  القانون 

األونسيترال النموذجي لالشتراء العمومي(، مث ُأجنز يف عام 2012 دليل االشتراع املرَفق به.

األدلة والتوصيات التشريعية )ج( 

ألسباب عّدة، ليس من املمكن دائما صياغة أحكام معينة يف شكل مالئم أو متفرد، مثل   -43
اتفاقية أو قانون منوذجي، إلدماجها يف نظم قانونية وطنية؛ فكثريا ما تستخدم النظُم القانونية 
الدول  تكون  ال  وقد  معّينة،  مسألة  حل  يف  التباين  واسعة  تشريعية  وهنوجا  أساليَب  الوطنية 
مستعّدة بعُد لالتفاق على هنج واحد أو قاعدة مشتركة، كما قد ال تتوافق اآلراء حول احلاجة 
إىل إجياد حل موّحد ملسألة معينة، أو قد تكون هناك درجات خمتلفة من توافق اآلراء حول 
املسائل األساسية املتعلقة مبوضوع معّين وكيف ينبغي معاجلتها. ويف تلك احلاالت، قد يكون 
من املناسب أاّل ُيسعى إىل وضع نص موّحد، بل أن ُيحصر العمل يف وضع جمموعة مبادئ أو 

توصيات تشريعية.
أو  للمبادئ  ينبغي  تشريعي،  منوذج  وتقدمي  املنشود،  املناسقة  هدف  بلوغ  إىل  وسعيًا   -44
التوصيات أال تكتفي بذكر أهداف عامة؛ فيمكن أن يقّدم النص جمموعة من احللول التشريعية 
املحتملة ملسائل معّينة، ولكن ليس بالضرورة جمموعة واحدة من احللول النموذجية لتلك املسائل. 
ويف بعض احلاالت، قد يكون من املناسب إدراج خيارات خمتلفة، تبعا العتبارات السياسة العامة 
الواجب تطبيقها. ومن خالل مناقشة مزايا خمتلف خيارات السياسة العامة وعيوهبا، ميكن للنص 
أن يساعد القارئ على تقييم النهوج املختلفة واختيار النهج األنسب يف سياق وطين معني. وميكن 
أن ُيستخدم أيضا لتوفري معيار تستند إليه احلكومات واهليئات التشريعية إلعادة النظر يف مدى 
مالءمة القوانني واللوائح التنظيمية واملراسيم وما شابه ذلك من النصوص التشريعية يف ميدان معني، 

ولتحديث تلك القوانني أو وضع قوانني جديدة.

موقع  انظر  النموذجية،  األونسيترال  قوانني  اشترعت  اليت  بالدول  قائمة  على  لالّطالع   )39(  
.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts.html :األونسيترال الشبكي
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وكانت أول توصية تشريعية صادرة عن األونسيترال قد اعُتمدت يف عام 1985 لتنشيط   -45
إعادة النظر يف األحكام التشريعية املتعلقة بالقيمة القانونية للسجالت احلاسوبية.)40(

النموذجية األحكام  )د( 

عندما يتناول عدد من االتفاقيات مسألة معينة على حنو قد يستدعي التوحيد والتحديث،   -46
ميكن وضع أحكام منوذجية والتوصية باستخدامها يف اتفاقيات ُتعّد يف املستقبل ويف تنقيح اتفاقيات 
قائمة حاليا. ويف عام 1982، على سبيل املثال، صاغت األونسيترال حكما منوذجيا ينص على 
وحدة حسابية عاملية ذات قيمة ثابتة أمكن استخدامها، على وجه اخلصوص، يف اتفاقية النقل 
النموذجي،  احلكم  بذلك  واقترانًا  نقدية.)41(  بقيم  املبالغ  للتعبري عن  املسؤولية،  واتفاقية  الدويل 
اعتمدت األونسيترال حكمني منوذجيني بديلني لتصحيح مبلغ وارد يف اتفاقيٍة دولية، مها: بند 
منوذجي يتعلق مبؤشر األسعار، وقاعدة إجرائية منوذجية بشأن التعديل تتعلق حبد للمسؤولية. وقد 
تساعد األحكام النموذجية أيضا على استكمال حكم وارد يف اتفاقيٍة ما. فاتفاقية األمم املتحدة 
إلحالة املستحقات يف التجارة الدولية )نيويورك، 2001( تتضمن مرفقا )يتعلق بأحكام قانونية 
موضوعية اختيارية( يستكِمل ما يرد يف االتفاقية من قواعد بشأن تنازع القوانني تتناول مسائل 
األولوية. ويف عام 2003، اعتمدت األونسيترال األحكام التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية 

التحتية املموَّلة من القطاع اخلاص، اليت تستكمل الدليل التشريعي بشأن املوضوع ذاته.)42(

وضع الصيغة النهائية للنصوص التشريعية واعتمادها )ه( 

أو أيَّ صك  قانون منوذجي  أو  اتفاقية  العاملة مشروَع نص  األفرقة  ُيعّد أحُد  أْن  بعد   -47
السنوية.  دورهتا  أثناء  فيه  تنظر  لكي  األونسيترال  على  النص  مشروع  ُيعرض  آخر،  تشريعي 

احلاسوبية  للسجالت  القانونية  بالقيمة  تتعلق  الدولية  واملنظمات  احلكومات  إىل  توصيات   )40(  
)1985(، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة األربعون، امللحق رقم 17 )A/40/17(، الفقرة 360.

األحكام املتعلقة بوحدة احلساب العاملية وبتكييف حدود املسؤولية يف اتفاقيات النقل الدويل   )41(  
 A/37/17( الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثالثون، امللحق رقم 17 والتصويبان ،)1982(
للتداول عن  القابلة  الدولية  بالصكوك  العامل املعين  الفريق  انظر تقرير  الفقرة 63.   ،)Corr.2و Corr.1و
أعمال دورته الثانية عشرة )A/CN.9/215(، الفقرة 97؛ والوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة 

والثالثون، امللحق رقم A/37/17( 17( )1982(، الفقرة 63.
 ،)2003( )A/58/17( 17 الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )42(   

املرفق األول.
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اللجنة  بغية مساعدة  األمانُة  تعّده  بتعليق توضيحي  االقتضاء، مشفوعا  النص، عند  وقد يكون 
واحلكومات واملنظمات الدولية يف مداوالهتا. وعادة ما ُيعّمم مشروع النص، مع التعليق )إذا ما 
ُأِعّد( على احلكومات وعلى املنظمات الدولية املهتّمة للتعليق عليه قبل الدورة السنوية ذات الصلة. 

وقد تعّد األمانُة جتميعًا للتعليقات الواردة وتقّدمه إىل اللجنة لتيسري نظرها يف مشروع النص.)43(
النصوص  من  خمتلفة  ألنواع  النهائية  الصيغة  وضع  على  ُتطبَّق  خمتلفة  إجراءات  ومثة   -48
األونسيترال  فإنَّ  املثال،  سبيل  على  اتفاقية،  مشروع  املعين  النصُّ  كان  فإذا   واعتمادها. 
ال تستطيع وحدها أن تضع صيغته النهائية، بل يلزم إجراء تّتخذه اجلمعيُة العامة يف ذلك الشأن. 
ومع أنَّ عقد مؤمتر دبلوماسي هو النهج املرغوب فيه، فإنَّ اجلمعية العامة ميكنها أن تقوم بدور مؤمتر 

للمفّوضني)44( من أجل وضع الصيغة النهائية لالتفاقية واعتمادها وفتح باب التوقيع عليها.)45(
أمَّا إذا ما ُأريد أن يكون مشروع النص قانونا منوذجيا أو دليال تشريعيا، فإنَّ األونسيترال   -49
تستطيع بنفسها وضع صيغته النهائية واعتماده رمسيا، وال يلزم أن يعتمده مؤمتر املفّوضني. ومع 
أنَّ اجلمعية العامة قد تعتمد قرارًا بشأن ذلك النص، فإنَّ ذلك القرار عادة ما يعرب عن تأييدها 
ملا قامت به األونسيترال فيكّرر منطوق مقّرر اللجنة ويوصي الدول بأن توليه االعتبار الواجب 

لدى حتديث وإصالح قوانينها )انظر الفقرة 78(.)46(

لتبادل  القانونية  املتعلق باجلوانب  النموذجي  القانون  اتُّبع هذا اإلجراء أوال بشأن مشروع   )43(  
النموذجي  القانون  باعتباره  اعُتمد الحقا  )الذي  اإلبالغ  به من وسائل  يتصل  اإللكترونية وما  البيانات 
بشأن التجارة اإللكترونية(. انظر على سبيل املثال جمموعة التعليقات الواردة من احلكومات واملنظمات 
البحر  طريق  عن  جزئيًا  أو  كليًا  للبضائع  الدويل  النقل  بعقود  املتعلقة  االتفاقية  مشروع  على   الدولية 
و  A/CN.9/730( العمومي  االشتراء  بشأن  النموذجي  والقانون   ،)Add.14 - Add.1و  A/CN.9/658(

 Add.1 وAdd.2(، والنصوص القضائية املتعلقة بقانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود 

.)Add.1و A/CN.9/733(
وهذا حدث، على سبيل املثال، خبصوص اتفاقية األمم املتحدة بشأن السفاتج )الكمبياالت(   )44(  
الدولية والسندات اإلذنية الدولية )نيويورك، 1988(، واتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت املستقلة 
التجارة  املستحقات يف  املتحدة إلحالة  األمم  واتفاقية  )نيويورك، 1995(،  الضامنة  االعتماد  وخطابات 
الدولية )نيويورك، 2001(، واتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام اخلطابات اإللكترونية يف التجارة الدولية 

)نيويورك، 2005(.
انظر املقّرر الذي اختذته اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني خبصوص قواعد روتردام، الوثائق   )45(  
الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم A/63/17( 17( )2008(، الفقرة 298، وقرار 

اجلمعية العامة 122/63.
لالشتراء  النموذجي  القانون  بشأن  العامة 95/66  اجلمعية  قرار  املثال،  سبيل  على  انظر،   )46(  
العمومي؛ وقرار اجلمعية العامة 23/65 عن دليل األونسيترال التشريعي بشأن املعامالت املضمونة: امللحق 

اخلاص باحلقوق الضمانية يف امللكية الفكرية.
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األساليب التعاقدية  -2
موّحد  أو  معياري  بند  إىل  بالرجوع  تسويتها  ميكن  مسائل  مثة  العقود،  لدى صياغة   -50
أو إىل جمموعة بنود أو قواعد. ولعملية التوحيد املعياري هلذه البنود أو القواعد عّدة مزايا. 
القواعد؛ وأن  البنود أو  تناوهلا يف تلك  ينبغي لألطراف  اليت  فيمكنها أن حتدد مجيع املسائل 
تكفل بأن يكون البند فّعااًل ال غري فّعال أو غري صحيح )أْي معتالًّ( )مثلما حيدث أحيانا يف 
العهد يف مسائل  التحكيم(؛ وأْن تقّدم حلوال معترفا هبا دوليا وحديثة  حالة االتفاقات على 
بندا  العقد  يتضمن  حيث  املنازعات،  تسوية  ميدان  يف  مثال  الشائعة،  األمثلة  ومن  حمّددة. 
معياريا لتسوية املنازعات يشري مرجعيا إىل استخدام قواعد معترف هبا دوليا لتسيري إجراءات 
تسوية املنازعات. وقواعد األونسيترال للتحكيم )1976، املنّقحة يف عام 2010( وقواعد 
األونسيترال للتوفيق )1980( مها مثاالن على تلك القواعد املوّحدة املعترف هبا دوليا. وهذا 
السادس  املرفق  يف  ُأدرجت  وقد  وتعتمده.  النهائية  صيغته  اللجنة  تضع  النصوص  من  النوع 

قائمة بالنصوص التعاقدية اليت اعتمدهتا األونسيترال.

األساليب اإليضاحية  -3

األدلة القانونية )أ( 

عندما ال يكون من املالئم عمليا أو من الضروري وضع جمموعة قواعد تعاقدية معيارية   -51
أو منوذجية، فقد يكون من البدائل وضُع دليل قانوين يقّدم توضيحات خبصوص صياغة العقود. 
وكثريًا ما يواجه األطراُف الذين يتفاوضون على عقود دولية معّقدة، مثل عقود تشييد املنشآت، 
صعوباٍت يف التفاوض على بنود تعاقدية مناسبة ويف صياغتها، ألسباٍب مثل االفتقار إىل اخلربة 
مبا  تصاغ  أن  العقود جيب  تلك  بذلك. وألنَّ  اخلاصة  املراجع  أو  املوارد  إىل  أو  االختصاصية 
يالئم ظروف احلالة، فمن الطبيعي أن يتعّذر وضع نص عقد منوذجي يكون قابال لالستخدام 
يف عدد كاف من احلاالت لتسويغ تكلفة إعداده. غري أنه ميكن مساعدة األطراف بتزويدهم 
بدليل قانوين يناقش خمتلف املسائل الكامنة وراء صياغة نوع معّين من العقود؛ وُيعىن مبختلف 
احللول لتلك املسائل؛ ويوّضح تبعات تلك احللول ومزاياها وعيوهبا؛ ويوصي باستخدام حلول 
معّينة يف ظروف معّينة. كما ميكن لتلك األدلة القانونية أن تتضّمن بنودا تعاقدية منوذجية تبّين 
بوضوح حلوال معّينة. وكان أوُل األدلة القانونية اليت اعتمدهتا اللجنة دليَل األونسيترال القانوين 
األونسيترال  دليل  تاله  مث   .)1987( الصناعية  املنشآت  لتشييد  الدولية  العقود  صياغة  بشأن 
القانوين بشأن صفقات التجارة الدولية املكافئة )1992(، مث تلتهما يف عام 1996 ملحوظات 

األونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم.
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لـه غرض  يكون  قد  بل  العقود،  القانوين حصريًا على صياغة  الدليل  يرّكز  وقد ال   -52
ومن  التنظيمية.  اللوائح  وواضعي  املشّرعني  أيضا  هتّم  قد  مسائل  مناقشة  يف  يتمّثل  أوسع 
لألموال  اإللكترونية  التحويالت  بشأن  القانوين  األونسيترال  دليل  ذلك  على  األمثلة 
تقدمي  يف  اإللكترونية  االتصاالت  وسائل  باستخدام  تتعلق  مسائل  يناقش  الذي   ،)1986(

دولية. مدفوعات 
عام  يف  اللجنة  نشرهتا  اليت  الشاملة  املرجعية  الوثيقُة  ذلك  على  األخرى  األمثلة  ومن   -53
باستخدام  اخلاصة  القانونية  املسائل  اإللكترونية:  بالتجارة  الثقة  "تعزيز  وعنواهنا   ،2009
طرائق التوثيق والتوقيع اإللكترونية على الصعيد الدويل"، اليت تناقش خمتلف العناصر الالزمة 

إلنشاء إطاٍر قانوين مؤاٍت للتجارة اإللكترونية.

أدّلة املمارسة العملية واملعلومات األخرى )ب( 

عام  ففي  القانونية.  املهن  وممارسو  القضاة  يستعملها  لكي  أخرى  أدّلة  إعداد  جرى   -54
2009، اعتمدت اللجنة دلياًل للممارسة العملية – هو دليل األونسيترال العملي بشأن التعاون 
والتنسيق  التعاون  يف  العملية  اجلوانب  عن  معلومات  يقّدم   - احلدود  عرب  اإلعسار  جمال  يف 
بشأن قضايا اإلعسار عرب احلدود، وجيَمع على وجه اخلصوص معلومات عن اخلربات العملية 
اتفاقات بشأن اإلعسار عرب احلدود واستعمال تلك االتفاقات )اليت ُتعَرف  التفاوض على  يف 
أيضًا باسم بروتوكوالت(. مث يف عام 2011، اعتمدت اللجنة نصًا – هو قانون األونسيترال 
النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود: املنظور القضائي - ُأعّد بالعمل مع قضاة وغريهم من 
اخلرباء يف قضايا اإلعسار، لتقدمي املعلومات واملساعدة إىل القضاة خبصوص املسائل اليت تنشأ يف 

إطار القانون النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود.

التفسريية اإلعالنات  )ج( 

تفسري  إىل  للتوّصل  استخدامه  ميكن  إذ  اإليضاحي،  النص  على  آخر  مثال  هو  اإلعالن   -55
موّحد لنص معّين أو نصوص معّينة، عندما ُتملي استصواَب ذلك التفسري تغّيراٌت واسعة النطاق 
جانب  من  التفسري  يف  مستجّد  تبايٌن  أو  التكنولوجيا  يف  تطّورات  أو  التجارية  املمارسات  يف 
املحاكم، أو عوامل أخرى تؤّثر يف تطبيق النص. وقد يكون مثل هذا الصك مفيدا على وجه 
اخلصوص يف حالة االتفاقية، حيث ميكن أن يثري تعديُل النص مشاكل تقنية كبرية. وقد ُنوقشت 
إمكانية استخدام هذا األسلوب يف سياق اشتراط الكتابة، الوارد يف الفقرة 2 من املادة الثانية 
من اتفاقية نيويورك، كما ُنوقشت على حنو أعم يف سياق تفسري الفقرة 1 من املادة السابعة من 
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الثانية  املادتني  تفسري  توصية خبصوص  اللجنة  اعتمدت  املطاف،  هناية  يف  مث  االتفاقية.)47(  تلك 
القبيل للتوّصل إىل تفسري موّحد  والسابعة.)48( ونوقشت كذلك مسألة استخدام نص من هذا 
التجاري  القانون  صكوك  من  عدد  تفسري  واستصواب  اإللكترونية  التجارة  سياق  يف  وذلك 
الدويل باإلحالة إىل قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية. وقد ُحسمت اآلن 
مسألة التفسري تلك باستخدام صك خمتلف - هو اتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام اخلطابات 

اإللكترونية يف العقود الدولية )نيويورك، 2005(، املادة 20.

جيم-  التفسري املوحّد للنصوص التشريعية: جمموعة السوابق 
القضائية املستندة إىل نصوص األونسيرتال )كالوت(

التفسري  تعزيز  تقتضي  مادًة  يتضّمن  التشريعية  األونسيترال  نصوص  من  عدٌد  كان  ملَّا   -56
املحاكم  قرارات  ونشر  جلمع  نظام  إنشاء   ،1988 عام  يف  اللجنة،  قّررت  فقد  املوّحد،)49( 
حتقيق  على  تساعد  لكي  التشريعية،)50(  األونسيترال  بنصوص  املتعلقة  التحكيمية  والقرارات 
التوحيد يف تفسري تلك النصوص وتطبيقها. والقصد من النظام تقدمي معلومات لكي يستخدمها 
القضاُة واملحّكمون واملحامون واألطراف يف املعامالت التجارية واألكادمييون والطلبة اجلامعيون 

وغريهم من األشخاص املهتمني.

للجمعية  الرمسية  الوثائق  انظر  نيويورك،  اتفاقية  اليت دارت حول  املناقشات  لالطِّالع على   )47(  
العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم A/55/17( 17( )2000(، الفقرات 410-412؛ وتقرير 
الفريق العامل املعين بالتحكيم عن أعمال دورته الثانية والثالثني )A/CN.9/468، الفقرات 88-106(؛ 
أعمال  عن  وتقريره  60-77(؛  الفقرات   ،A/CN.9/485( والثالثني  الثالثة  دورته  أعمال  عن  وتقريره 
 دورته الرابعة والثالثني )A/CN.9/487، الفقرات 42-63(؛ وتقريره عن أعمال دورته السادسة والثالثني 
 ،A/CN.9/592( واألربعني  الرابعة  دورته  أعمال  عن  وتقريره   ،)50-40 الفقرات   ،A/CN.9/508( 

الفقرات 88-82(.
التوصية بشأن تفسري املادة الثانية )2( واملادة السابعة )1( من اتفاقية االعتراف بقرارات   )48(  
التحكيم األجنبية وتنفيذها )نيويورك، 1958( اعتمدهتا اللجنة يف عام 2006 مث أّيدهتا اجلمعية العامة 

الحقًا يف قرارها 33/61.
املادة 7 من اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع )فيينا، 1980( اسُتخدمت   )49(  
الدولية  االتفاقية صفتها  هذه  تفسري  "ُيراعى يف  يلي:  ما  على  تنص  وهي  الالحقة،  للنصوص  كنموذج 

وضرورة حتقيق التوحيد يف تطبيقها كما ُيراعى ضمان احترام حسن النّية يف التجارة الدولية."
 )A/43/17( 17 انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واألربعون، امللحق رقم  )50(  
املتعلقة بنصوص األونسيترال  املعلومات  املقّدمة من األمانة واملعنونة "مجع وتعميم  )1988(؛ واملذّكرة 

.)A/CN.9/312( "القانونية
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وُيعرف هذا النظام باسم جمموعة السوابق القضائية املستندة إىل نصوص األونسيترال )نظام   -57
الدويل  البيع  بشأن عقود  املتحدة  األمم  باتفاقية  فيه  املذكورة  القضايا  غالبية  وتتعلق  "كالوت"( 
 .)1985( الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي  األونسيترال  وبقانون  )فيينا، 1980(  للبضائع 
 ،)1996( اإللكترونية  التجارة  بشأن  النموذجي  األونسيترال  قانوَن  األخرى  النصوُص  وتشمل 
وقانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود )1997(، وقواعد هامبورغ؛ واتفاقية 
املعّدلة  للبضائع )نيويورك، 1974، بصيغتيها  الدويل  البيع  التقادم يف  نيويورك،)51( واتفاقية فترة 
السوابق  تطّور  ملسار  تبعا  لألونسيترال  أخرى  نصوص  النظام  يف  ُتدرج  وسوف  املعّدلة(.  وغري 

القضائية ذات الصلة.
ويعتمد نظام "كالوت" على املراسلني الوطنيني الذين تعّينهم الدول األطراف يف اتفاقية   -58
ما أو الدول اليت سّنت تشريعا قائما على قانون منوذجي.)52( وُيطلب من املراسلني الوطنيني 
أن جيمعوا قرارات املحاكم والقرارات التحكيمية، وُيعّدوا خالصات عنها بإحدى لغات األمم 
املتحدة الرمسية، وأن حييلوا النص واخلالصة معًا إىل أمانة األونسيترال. مث جيري تنقيح خالصات 
"كالوت" وترمجتها إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست لتصدر باعتبارها جزءًا من وثائق 
مة من  ب أيضًا باملعلومات املقدَّ األونسيترال املعتادة. وبغية زيادة مجع السوابق القضائية، ُيرحَّ
"املسامهني املتطوعني"، سواء أكانوا من األفراد أم كانوا من الرابطات. وهذه املمارسة تتَّسق 
مع طلب اللجنة إىل األمانة أن تستفيد من مجيع مصادر املعلومات املتاحة اليت ميكن أن تكّمل 

املعلومات املقّدمة من املراسلني الوطنيني.
عن  حتليلية  خالصات  ُنبَذة  األونسيترال  نشرت   ،2004 األول/ديسمرب  كانون  ويف   -59
املتحدة بشأن  األمم  اتفاقية  تبّين االجتاهات يف تفسري  التحكيمية  والقرارات  املحاكم  قرارات 
عقود البيع الدويل للبضائع )فيينا، 1980(، استنادًا إىل السوابق القضائية املجّمعة بواسطة نظام 
الُنبذة يف عام 2008، مث طبعة ثالثة يف عام 2012.  كالوت. وقد ُأصدرت طبعة ثانية من 
ويف حزيران/يونيه 2012، نشرت األونسيترال ُنبذة عن السوابق القضائية املستندة إىل القانون 

قبل عام 2000، كانت ُتجَمع القضايا املتعلقة باتفاقية نيويورك وُتقّدم معلومات عنها يف   )51(  
 .)http://www.arbitration-icca.org الشبكي:  املوقع  )انظر  التجاري  للتحكيم  الدويل  املجلس  حوليات 

.http://www.newyorkconvention1958.org :وميكن العثور على قضايا إضافية يف املوقع الشبكي
 )A/43/17( رقم 17  امللحق  واألربعون،  الثالثة  الدورة  العامة،  للجمعية  الرمسية  الوثائق  انظر   )52(  
)1988(، الفقرة 100. ومنذ الدورة الثانية والعشرين للجنة )1989(، ُتعَقد اجتماعات املراسلني الوطنيني 
عادة يف فيينا اقترانًا بالدورات السنوية التناوبية للجنة. ويف عام 2009، اتفقت اللجنة على أْن ُيعيَّن املراسلون 
الوطنيون ملدة 5 سنوات، لضمان استدامة عمل نظام مجع السوابق القضائية طيلة الوقت، وضمان استجابة 
 ،)2009( )A/64/17( 17 للظروف املتغّيرة )الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم

الفقرة 370.
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النموذجي للتحكيم التجاري. ويف عام 2012، وافقت اللجنة على إعداد خالصة لُنَبذ السوابق 
القضائية املستندة إىل القانون النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود.)53(

بلغات  نظام "كالوت"  القضائية يف  السوابق  )النَُّبذ( عن  وامللخصات  اخلالصات  وُتتاح   -60
األمم املتحدة الرمسية الست يف املوقع الشبكي اخلاص باألونسيترال. كما ميكن احلصول من أمانة 

األونسيترال، عند الطلب، على نصوص قرارات املحاكم والقرارات التحكيمية بلغاهتا األصلية.
كما أنَّ نظام "كالوت" وسيلة فّعالة يف الترويج للتوحيد يف تفسري نصوص األونسيترال   -61
تطوير  يف  فيسهم  العاملي،  الصعيد  على  التحكيم  وهيئات  املحاكم  لدى  تطبيقها  من خالل 
هام  مرجعي  مورد  أيضًا  وهو  قبوهلا.  إمكانية  وتعزيز  النصوص،  لتلك  عاملي  تفسري  صْقل 
للبلدان واملناطق اليت قد ال توجد فيها سوى فرص حمدودة لتطوير املعرفة واخلربة االختصاصية 
املساعدة  تقدمي  يف  فائدته  أيضًا  "كالوت"  نظام  أثبت  وقد  األونسيترال.  نصوص  بشأن 
للجهات املكّلفة مبهام صياغة العقود التجارية وتنفيذها، وكذلك للمحاكم وهيئات التحكيم 
يف تعاملها مع املنازعات اليت تنشأ عن املعامالت الدولية اليت تشتمل على تطبيق أحد نصوص 
نظام  ويؤدي  وتطبيقها.  األونسيترال  نصوص  عن  البحوث  بإجراء  واملعنيني  األونسيترال، 
جماِمع  إىل  واخلالصات  املراجع  يوّفر  للمعلومات  مباشر"  غري  "مصدر  وظيفة  أيضًا  كالوت 

معلومات مشاهبة له.

تنسيق أعمال املنظمات األخرى دال- 
من اجلوانب اهلامة يف الوالية املسَندة إىل األونسيترال تنسيق أعمال املنظمات الناشطة   -62
تشجيع  بغية  وخارجها،  املتحدة  األمم  منظومة  داخل  الدويل  التجاري  القانون  ميدان  يف 
التعاون فيما بينها، وجتّنب ازدواجية اجلهود، وتعزيز الكفاءة واالتساق والتماسك يف حتديث 
القانون التجاري الدويل ومناسقته. ويف السنوات األخرية، تزايد عدد اهليئات اليت تتوىل وضع 
يزيد  مما  الدولية،  التجارة  متّس  اليت  القانون  جماالت  يف  القانونية  النصوص  وصوغ  القواعد 
صالت  على  األونسيترال  حتافظ  لواليتها،  وتنفيذا  التنسيقية.  األونسيترال  وظيفة  أمهية  من 
تشارك  اليت  احلكومية،  وغري  منها  الدولية  احلكومية  واإلقليمية،  الدولية  باملنظمات  وثيقة 
بنشاط يف أعمال األونسيترال ويف ميدان القانون التجاري الدويل، بغية تسهيل تبادل األفكار 
وتتابع  املنظمات،  تلك  اجتماعات  يف  أمانتها،  خالل  من  األونسيترال،  وُتمثَّل  واملعلومات. 
أعماهلا فيما يتصل منها باملواضيع املندرجة يف برنامج عمل األونسيترال وتشارك فيها بنشاط. 
القانون  لتوحيد  الدويل  واملعهد  اخلاص،  الدويل  للقانون  مؤمتر الهاي  املنظمات  تلك  وتشمل 

 ،)2012( )A/67/17( 17 الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم  )53(  
الفقرة 156.
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التعاون  ومنظمة  األمريكية،  الدول  ومنظمة  الدولية،  البحرية  واللجنة  )اليونيدروا(،  اخلاص 
املتحدة  املتحدة، ومؤمتر األمم  التابعة لألمم  امليدان االقتصادي، واللجان اإلقليمية  والتنمية يف 
العاملية  واملنظمة  للجمارك،  العاملية  واملنظمة  الدويل،  والبنك  )األونكتاد(،  والتنمية  للتجارة 

العاملية. التجارة  ومنظمة  )الويبو(،  الفكرية  للملكية 
وملساعدة اللجنة يف مهمتها يف رصد األنشطة والتطّورات يف القانون التجاري الدويل، ُتِعّد   -63
األمانة استقصاءات عامة ألنشطة املساعدة التشريعية والتقنية اليت تضطلع هبا منظمات أخرى ذات 
صلة بالقانون التجاري الدويل،)54( وكذلك تعّد تقارير معّمقة عّما تقوم به املنظمات من أنشطة 
بشأن مواضيع منفردة تتعلق بالقانون التجاري الدويل.)55( وخالل دورات األونسيترال السنوية، 
ُتتاح للمنظمات الدولية الناشطة يف ميدان القانون التجاري الدويل الفرصُة لعرض تقارير )رمسية 

وغري رمسية( عن أنشطتها.)56(
ومن ضمن اجلوانب األخرى من وظيفة التنسيق هذه، تضطلع األونسيترال، باالشتراك   -64
وتنظيم  الدراسات  إجراء  مثل  بأعمال  دولية أخرى، حكومية وغري حكومية،  منظمات  مع 
احللقات الدراسية. ومن األمثلة على ذلك دراسٌة استقصائية ُأِعّدت بالتعاون مع اللجنة دال 
لنقابات  الدولية  للرابطة  التابعة  التحكيم(،  جلنة  باسم  اآلن  ُتعرف  )اليت   )Committee D(
)نيويورك،  وتنفيذها  األجنبية  التحكيم  بقرارات  االعتراف  اتفاقية  تنفيذ  لرصد  املحامني، 
1958(،)57( يف القوانني الوطنية؛ وسلسلٌة من الندوات القضائية بشأن اإلعسار عرب احلدود، 

ُتَعدُّ التقاريُر عمال بقرار اجلمعية العامة 142/34. انظر مثال "األنشطة اجلارية للمنظمات الدولية   )54(   
الثالثة واألربعني )2010(  التجاري"، تقرير ُأعد للجنة يف دورهتا  القانون   ذات الصلة مبناسقة وتوحيد 

.)Add.1و A/CN.9/707 الوثيقة(
 )A/36/17( 17 انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والثالثون، امللحق رقم  )55(  
)1981(، الفقرة 100. وانظر أيضًا، على سبيل املثال، األوراق ذات الصلة باألنشطة الراهنة اليت تضطلع 
 )A/CN.9/598/Add.2( واملصاحل الضمانية )A/CN.9/598/Add.1( منظمات دولية أخرى يف جماالت االشتراء
اليت ُأعّدت للدورة التاسعة والثالثني )2006( واالشتراء )A/CN.9/657/Add.2( اليت ُأعّدت للدورة احلادية 

واألربعني )2008(.
على سبيل املثال، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم   )56(  

A/67/17( 17( )2012(، الفقرات 173-169.
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 330، الرقم 4739، الصفحة3. انظر الوثائق   )57(  
الفقرات 401-  ،)1995( )A/50/17( امللحق رقم 17  الدورة اخلمسون،  العامة،  للجمعية  الرمسية 
 )A/51/17(  17 رقم  امللحق  واخلمسون،  احلادية  الدورة  العامة،  للجمعية  الرمسية  والوثائق  404؛ 
)1996(، الفقرات 238-243؛ والوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق 

رقم A/52/17( 17( )1997(، الفقرات 259-257.
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باالشتراك مع الرابطة الدولية ألخصائيي إعادة اهليكلة واإلعسار واإلفالس )اإلنسول(، ومنذ 
عام 2007، مع البنك الدويل؛)58( وأعّدت ورقة باالشتراك بني أمانيت األونسيترال واليونيدروا 
وحتلياًل خبصوص  مقارنة  تضّمنت  مبساعدة خرباء خارجيني،  ملؤمتر الهاي،  الدائم  واملكتب 
واضطلعت  املضمونة.)59(  باملعامالت  الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  يف  الرئيسية  السمات 
مع  املثال  سبيل  على  ومنها  مشتركة،  دولية  معايري  الستحداث  أيضًا  بأعمال  األونسيترال 

البنك الدويل يف جمايل قانون اإلعسار وقانون املعامالت املضمونة.)60(
كما أعّدت األونسيترال منشورات بالتعاون مع منظمات أخرى، مثل أمانة الكومنولث،   -65
لتوضيح أحكام املوضوعية وخمتلف اجلوانب التقنية إلدراج أيِّ نص من نصوص األونسيترال يف 

النظم القانونية املحلية )املعروفة باسم "جمموعة وثائق االنضمام"(.)61(
وتوصي األونسيترال، عند االقتضاء، باستخدام أو اعتماد صكوك ذات صلة بالقانون   -66
التجاري الدويل وضعتها منظمات أخرى. فعلى سبيل املثال، شّجعت األونسيترال انضمام الدول 
على أوسع نطاق ممكن إىل اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها )نيويورك، 
1958(،)62( وكذلك التصديق على االتفاقية األوروبية بشأن التحكيم التجاري الدويل )جنيف، 
1961(.)63( كما أوصت باستخدام عدد من النصوص اليت أعّدهتا غرفة التجارة الدولية، مبا 

لالّطالع على تقارير الندوات وامللتقيات واحللقات منذ عام 1995، انظر احلاشية 28   )58(  
.http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia.html :واملوقع الشبكي

املضمونة"،  باملعامالت  املتعلقة  الدولية  للصكوك  الرئيسية  السمات  وحتليل  "مقارنة   )59(   
A/CN.9/720. وقد وافقت اللجنة على الورقة يف عام 2011؛ انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، 

الدورة السادسة والستون، امللحق رقم A/66/17( 17( )2011(، الفقرات 282-280.
انظر معايري حقوق الدائنني واإلعسار، املستندة إىل مبادئ البنك الدويل اخلاصة بالنظم   )60(  
الفّعالة لإلعسار وحقوق الدائنني/املدينني ودليل األونسيترال التشريعي بشأن قانون اإلعسار، املتاحة 
http://siteresources.worldbank.org/INTGILD/Resources/FINAL_ICRStandard_ الشبكي:  املوقع  يف 

.Jan2011_withC16and17.pdf

ُنشرت جمموعات وثائق االنضمام فيما خيص اتفاقية نيويورك، واتفاقية األمم املتحدة بشأن   )61(  
الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي  األونسيترال  وقانون   ،)1980 )فيينا،  للبضائع  الدويل  البيع  عقود 

)1985(، وقواعد هامبورغ.
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 330، الرقم 4739، ص 3.  )62(  

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 484، الرقم 7041، ص 349. انظر أيضًا   )63(  
 ،)1973(  )A/90/17(  17 رقم  امللحق  والعشرون،  الثامنة  الدورة  العامة،  للجمعية  الرمسية   الوثائق 

الفقرة 85.

http://siteresources.worldbank.org/INTGILD/Resources/FINAL_ICRStandard_Jan2011_withC16and17.pdf
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فيها القواعد الدولية لتفسري املصطلحات التجارية )إنكوترمز(،)64( ومسرد املصطلحات التجارية 
الدولية )إنكوترمز( لعام 2000،)65( وإنكوترمز لعام 2010؛)66( واألعراف واملمارسات املوّحدة 
املمارسات  وقواعد  )UCP 400 وUCP 500 وUCP 600(؛)67(  املستندية  باالعتمادات  املتعلقة 
الضامنة الدولية )ISP98(؛ والقواعد املوّحدة لسندات ضمان العقود،)68( والصيغة املنّقحة يف عام 
2010 من القواعد املوّحدة للكفاالت املستحقة عند الطلب )URDG 758(.)69( وأوصت أيضًا 
باستخدام مبادئ اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية)70( لعامي 2004 و2010. وهناك 

عّدة منظمات أخرى أوصت باعتماد نصوص األونسيترال وأّيدت ذلك.

 )A/7618(  18 رقم  امللحق  والعشرون،  الرابعة  الدورة  العامة،  للجمعية  الرمسية  الوثائق   )64(  
)1969(، الفقرة 60 )الفقرة الفرعية 3(. انظر أيضا الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة 
واألربعون، امللحق رقم A/46/17( 17( )1991(، الفقرات 350-352. وقد استنسخت القواعد الدولية 

.A/CN.9/348 لتفسري املصطلحات التجارية )إنكوترمز( لعام 1990 يف مرفق الوثيقة
 )A/55/17( 17 انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم  )65(  
لعام  )اإلنكوترمز(  الدولية  التجارية  املصطلحات  استنسخت  وقد   .434-428 الفقرات   ،)2000(
2000 يف املرفق الثاين من تقرير األمني العام عن املصطلحات التجارية الدولية )اإلنكوترمز( لعام 2000 
 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية )A/CN.9/479(. والنص متاح أيضًا يف منشور غرفة التجارة الدولية 

رقم 560.
 )A/67/17( 17 انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم  )66(  

)2012(، الفقرات 141-144. والنص متاح أيضًا يف منشور غرقة التجارة الدولية رقم 715.
 ،)1975( )A/10017( 17 انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثون، امللحق رقم  )67(  
 )A/39/17(  17 رقم  امللحق  والثالثون،  التاسعة  الدورة  العامة،  للجمعية  الرمسية  والوثائق  41؛  الفقرة 
التاسعة واألربعون، امللحق رقم 17  العامة، الدورة  )1984(، الفقرة 129، والوثائق الرمسية للجمعية 
املوحدة  واملمارسات  األعراف  العام عن  األمني  وتقرير  الفقرتان 230 و231،   ،)1994( )A/49/17(
املتعلقة باالعتمادات املستندية )A/CN.9/395(؛ والوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، 

امللحق رقم A/64/17( 17( )2009(، الفقرتان 356 و357.
 )A/55/17( 17 انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم  )68(  
)2000(، الفقرات 428-434؛ وتقرير األمني العام عن املمارسات الضامنة الدولية )A/CN.9/477( )ISP98(؛ 

.)A/CN.9/478( )URCB( وتقرير األمني العام عن القواعد املوحدة لسندات ضمان العقود
 )A/66/17( 17 انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  )69(  

)2011(، الفقرات 249-247.
 )A/62/17( 17 امللحق رقم الثانية والستون،  الدورة  العامة،  الرمسية للجمعية  انظر الوثائق   )70(  
)2007(، الفقرات 209-213؛ والوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم 
A/67/17( 17(، )2012(، الفقرات 137-140. والنص متاح يف املوقع الشبكي اخلاص باليونيدروا: 

.http://www.unidroit.org
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وضع األونسيرتال داخل منظومة األمم املتحدة هاء- 
األونسيترال، بوصفها اهليئة القانونية األساسية املعنية مبجال القانون التجاري الدويل يف   -67
منظومة األمم املتحدة، هي جزء من صميم منظومة األمم املتحدة، وعملها وثيق الصلة جبدول 
أعمال األمم املتحدة يف عدد من امليادين، مبا يف ذلك سيادة القانون، والتمكني القانوين للفقراء، 

واألعمال التجارية، وحقوق اإلنسان، واألهداف اإلمنائية لأللفية.
عن  اللجنُة  أعربت  املثال،  سبيل  على  القانون،  سيادة  سياق  ويف   ،2008 عام  ومنذ   -68
اقتناعها بأنَّ تعزيز سيادة القانون يف العالقات التجارية ينبغي أن يكون جزءًا ال يتجّزأ من جدول 
أعمال األمم املتحدة األعم بشأن تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل. ويف عام 
دت اللجنة أمهية صكوكها ومواردها املرجعية لتكوين بيئة من األنشطة االقتصادية  2011، أكَّ
املستدامة املؤاتية إلعادة البناء يف مرحلة ما بعد انتهاء الن زاع ووقاية املجتمعات من العودة إىل 
الن زاع. ودعت إىل وسائل مبتكرة بشأن تفعيل الصكوك واألدوات األخرى الصادرة عن اللجنة 
رة من عمليات اإلنعاش التالية النتهاء الن زاع اليت تضطلع هبا األمم املتحدة وسائر  يف مرحلة مبكِّ
املتحدة  األمم  منظومة  أحناء  خمتلف  يف  األونسيترال  بعمل  الوعي  إذكاء  وإىل  املاحنة،  اجلهات 
والتعاون  التنسيق  آليات  املباشرة من جانب األونسيترال يف  املشاركة  فإنَّ  وخارجها. ومن مث 
املشتركة بني الوكاالت ذات الصلة هبذا امليدان هي وسيلة فعالة يف حتقيق النتائج املنشودة وضمان 
)مثاًل  الصلة  ذات  الربامج  يف  نطاق  أوسع  على  واستخدامها  األونسيترال  بصكوك  االعتراف 

املجموعة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية)71((.

التعاون واملساعدة يف اجملال التقين   واو- 
من أجل إصالح القوانني  

أنشطة التعاون واملساعدة يف اجملال التقين  -1
تضطلع األونسيترال مبجموعة متنوعة من أنشطة التعاون التقين واملساعدة التقنية لترويج   -69
أعماهلا واستخدام واعتماد النصوص التشريعية وغري التشريعية اليت وضعتها. فإنَّ اعتماد النصوص 
املوّحدة واستخدامها على حنو فّعال يعّزز املناسقة والتوحيد التدرجييني للقانون التجاري الدويل. 
وتتضمن هذه األنشطة تنظيم بعثات إعالمية واملشاركة يف حلقات دراسية ومؤمترات ُتنظم على 
الصعيدين الوطين واإلقليمي؛ وتقدمي املساعدة إىل البلدان يف تقدير احتياجاهتا بشأن إصالح القانون 
التجاري، مبا يف ذلك مراجعة التشريعات القائمة؛ واملساعدة على صياغة تشريعات وطنية لتنفيذ 
استخدام  على  األطراف،  واملتعددة  الثنائية  اإلمنائية  الوكاالت  ومساعدة  األونسيترال؛  نصوص 
نصوص األونسيترال يف أنشطتها ومشاريعها املعنية بإصالح القوانني؛ وتقدمي املشورة واملساعدة 

انظر على سبيل املثال، املذّكرة من األمانة: أنشطة التنسيق )الوثيقة A/CN.9/749، الفقرة 9(،   )71(  
اليت ُأعّدت من أجل الدورة اخلامسة واألربعني للجنة )2012(.
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للمنظمات الدولية وغريها من املنظمات، مثل الرابطات املهنية ومنظمات املحامني وغرف التجارة 
ومراكز التحكيم، بشأن استخدام نصوص األونسيترال؛ وتنظيم أنشطة التدريب اليت تسّهل للقضاة 
والعاملني يف جمال القانون تنفيَذ التشريعات التجارية املستندة إىل نصوص األونسيترال وتفسريها.

النهوج اإلقليمية، مبا يف ذلك  التقين على  التعاون واملساعدة يف املجال  وترّكز أنشطة   -70
على التعاون مع منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، لترويج املعاهدات املعتمدة حديثًا، بغية 
التشجيع على اعتمادها املبّكر وعلى حتقيق السمة العاملية يف اعتماد النصوص اليت تعترب جوهرية 
يف استحداث إطار للتجارة الدولية. كما تكمل املبادراُت الرامية إىل تعزيز هذه االستراتيجيات 
التقنية  املساعدة  طلبات  إىل  استجابًة  هبا  املضطلع  التقين  املجال  يف  واملساعدة  التعاون  جهوَد 
اليت ُتتلّقى تقليديًا من احلكومات والبعثات الدائمة لدى األمم املتحدة، وكذلك من املنظمات 

الدولية واإلقليمية ومن طائفة متنوعة من املنظمات التجارية واملهنية.
كما أنَّ نظام "كالوت" وخالصات وُنَبذ السوابق القضائية املتعلقة بنصوص األونسيترال   -71
وكذلك املواد التدريسية واملواد التقنية األخرى اليت تعدها األونسيترال، تفيد يف أنشطة املساعدة 

التقنية، وكذلك تفيد األخصائيني املمارسني واألكادمييني وسائر مستعملي تلك النصوص.
م إىل األونسيترال سنويا تقريٌر عن أنشطة التعاون التقين واملساعدة التقنية املضطلع  وُيقدَّ  -72

هبا خالل اإلثين عشر شهرًا السابقة.)72( 
وقد شهد الطلب على املساعدة التقنية املقدمة من األونسيترال تزايدا شديدا يف السنوات   -73
األخرية. ولكْن ألنَّ امليزانية العادية ال تتضمن أمواال خمصصة ألنشطة من هذا القبيل، فال ميكن 
أنشأت  وقد  أخرى.  مصادر  من  أموال  على  احلصول  أمكن  إذا  إال  األنشطة  بتلك  االضطالع 
واجلمعية  اللجنة  هت  وجَّ كما  الطلبات،  لتلك  االستجابة  لتيسري  استئمانيا  صندوقا  األونسيترال 
العامة نداءات متكررة لتقدمي تربعات هلذا الغرض. وترّحب اللجنة بالدعم املايل من جانب الدول 

واملنظمات واألفراد. وميكن تقدمي التربعات ألنشطة مساعدة تقنية عامة أو ملشاريع معّينة.)73(

املراكز اإلقليمية  -2
مركز  إنشاء  على   ،2011 عام  يف  واألربعني  الرابعة  دورهتا  يف  اللجنُة،  وافقت   -74
تكون  وسوف  كوريا.  مجهورية  إنشيون،  يف  اهلادئ  واملحيط  آلسيا  اإلقليمي  األونسيترال 

 ،)A/CN.9/753( انظر، على سبيل املثال، املذّكرة من األمانة: التعاون التقين واملساعدة التقنية  )72(  
اليت ُأعّدت للدورة اخلامسة واألربعني للجنة )2012(.

ميكن تقدمي التربعات، مع تضمينها إشارة حمّددة إىل "الصندوق االستئماين لندوات األونسيترال"،   )73(  
إىل احلساب التايل:

J.P. Morgan Chase, International Agencies Banking, 277 Park Avenue, 23rd Floor, 
New York, NY, 10172-0003, USA, United Nations General Trust Fund, Account Number  
485-001969, ABA Number 021-000-021, Swift Code CHASUS33.
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واملحيط  آسيا  منطقة  يف  والتنمية  الدولية  التجارة  تعزيز  اإلقليمي  للمركز  الرئيسية  األهداف 
التجارة  قواعد  نشر  من خالل  الدولية  التجارية  املعامالت  يف  اليقني  زيادة  طريق  عن  اهلادئ 
الثنائية  التقنية  املساعدة  وتقدمي  األونسيترال؛  اليت وضعتها  تلك  ومعايريها، وخصوصًا  الدولية 
من  د  املوحَّ وتفسريها  األونسيترال  نصوص  باعتماد  يتعلق  فيما  الدول  إىل  األطراف  واملتعددة 
خالل عقد حلقات عمل وحلقات دراسية؛ واملشاركة يف تنفيذ أنشطة تنسيقية مع املنظمات 
وظيفة  وأداء  املنطقة؛  يف  التجارية  القوانني  إصالح  مشاريع  يف  الناشطة  واإلقليمية   الدولية 
 قناة اتصال بني الدول يف املنطقة واألونسيترال. وسوف ُيفتتح املركز رمسيًا يف كانون الثاين/ 

يناير 2012.)74(

األحداث اخلاصة زاي- 
نّظمت األونسيترال عددا من األحداث اخلاصة بشأن جوانب خمتلفة من القانون التجاري   -75
الدويل.)75( ويف سياق عقد األمم املتحدة للقانون الدويل، على سبيل املثال، ُعقد مؤمتر بشأن القانون 
التجاري الدويل يف أيار/مايو 1992 أثناء الدورة اخلامسة والعشرين لألونسيترال. ونظر املؤمتر يف 
ما حتقق من إجنازات يف توحيد القانون التجاري الدويل ومناسقته تدرجييا خالل السنوات الـ25 
السابقة ويف ما ميكن توقعه من احتياجات يف السنوات الـ25 الالحقة.)76( ويف عام 1998، احتفلت 
األونسيترال، يف دورهتا الثالثني، بالذكرى األربعني التفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية 
وتنفيذها )اتفاقية نيويورك، 1958(، وعقدت أثناءها ندوة خمصصة ملسائل التحكيم)77( تلتها ندوة 
حول القانون التجاري املوحد تناولت مواضيع العمل احلالية واملحتملة يف جماالت التجارة اإللكترونية 
ومشاريع البنية التحتية املموَّلة من القطاع اخلاص والتمويل باملستحقات واإلعسار عرب احلدود. ويف 
عام 2007، ُعقد مؤمتر بشأن "قانون عصري للتجارة العاملية" من أجل تقييم احلالة الراهنة لألمور يف 

ميدان القانون التجاري الدويل والنظر يف بعض األفكار من أجل املستقبل.)78(

.http://www.uncitral.org/uncitral/en/tac/rcap.html انظر املوقع الشبكي  )74(  
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/ الشبكيني:  املوقعني  يف  متاحة  اخلاصة  األحداث  وقائع   )75(  

.http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia.htmlو publications/publications.html

لالّطالع على تقرير وقائع املؤمتر، انظر القانون التجاري املوحد يف القرن احلادي والعشرين:   )76(   
 وقائع مؤمتر جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، نيويورك، 18-22 أيار/مايو 1992، متاحة 

.http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_general.html :يف املوقع الشبكي
التحكيم  قرارات  إنفاذ  انظر  نيويورك،  اتفاقية  يوم  يف  ُقدِّمت  اليت  الوثائق  على  لالّطالع   )77(  
http://www.uncitral.org/pdf/english/ :مبقتضى اتفاقية نيويورك: التجربة واآلفاق، متاحة يف املوقع الشبكي

.texts/arbitration/NY-conv/NYCDay-e.pdf

انظر وقائع مؤمتر جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، الذي ُعقد مبناسبة الدورة األربعني   )78(  
.http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/09-83930_Ebook.pdf :للجنة، متاحة يف املوقع الشبكي

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/publications/publications.html
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/NYCDay-e.pdf
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دة املوضوع، باالشتراك يف كثري من األحيان  وُعقدت أيضًا حلقات تدارس وندوات حمدَّ  -76
مع منظمات أخرى، ملناقشة األعمال اليت ميكن القيام هبا يف املستقبل،)79( مبا يف ذلك يف جماالت 
املنازعات،  وتسوية  التجاري،)83(  واالحتيال  املضمونة،)82(  واملعامالت  واإلعسار،)81(  النقل،)80( 

والتمويل البالغ الصغر، واالشتراء، والتجارة اإللكترونية.)84(

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/ :الشبكي املوقع  متاحة يف  الندوات  تقارير   )79(  
.colloquia.html

البحرية  واللجنة  األونسيترال  بني  باالشتراك  ُنّظمت  ندوة  ُعقدت  متوز/يوليه 2000،  يف   )80(  
للبضائع،  الدويل  النقل  تنشأ يف  اليت  املشاكل  األفكار وآراء اخلرباء بشأن  النقل، جلمع  الدولية يف جمال 
وخصوصًا النقل البحري، ُحّددت أثناءها مسائل متعلقة بالنقل ميكن للجنة أن تنظر يف االضطالع بأعمال 
بشأهنا يف املستقبل. وُعقدت ندوة أخرى يف عام 2010، عقب إجناز األعمال اقترانًا بفتح باب التوقيع 
على اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بعقود النقل الدويل للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا. انظر املوقع 
مناقشة  على  ولالطالع   .http://www.rotterdamrules2009.com/cms/index.php?page=about الشبكي: 
حول التعاون مع اللجنة البحرية الدولية، انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، 

امللحق رقم A/56/17( 17( )2001(، الفقرات 344-319.
ويف كانون األول/ديسمرب 2000، عقدت األونسيترال، باالشتراك مع الرابطة الدولية إلخصائيي   )81(  
إعادة اهليكلة واإلعسار واإلفالس واللجنة "J" )اليت ُتعرف اآلن بالقسم املعين باإلعسار وإعادة اهليكلة وحقوق 
الدائنني(، التابعة للرابطة الدولية لنقابات املحامني، ندوة عاملية حول قانون اإلعسار ملناقشة ما تضطلع به 
املنظمات الدولية من أعمال بشأن قانون اإلعسار وجدوى ونطاق وشكل األعمال املقبلة اليت ميكن لألونسيترال 
أن تضطلع هبا بشأن ذلك املوضوع. انظر التقرير عن الندوة العاملية لألونسيترال - اإلنسول - الرابطة الدولية 
لنقابات املحامني بشأن اإلعسار )فيينا، 4-6، كانون األول/ديسمرب A/CN.9/495( )2000(. وعقدت حلقة 
مماثلة يف تشرين الثاين/نوفمرب 2005، انظر مذّكرة األمانة عن "قانون اإلعسار: األعمال اليت ُيحتمل االضطالع 

.)A/CN.9/596( "هبا مستقباًل
رابطة  بالتعاون مع  املضمونة، وذلك  املعامالت  ندوة حول  ُنّظمت  آذار/مارس 2002،  يف   )82(  
التمويل التجاري، انظر تقرير األمني العام عن الندوة الدولية املشتركة بني األونسيترال ورابطة التمويل التجاري 
بشأن املعامالت املضمونة )A/CN.9/WG.VI/WP.3(؛ كما ُعقدت ندوات أخرى عن جوانب من املعامالت 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/ :املضمونة يف عامي 2007 و2010، انظر املوقع الشبكي

.colloquia_security.html

يف نيسان/أبريل 2004، ُنّظمت ندوة حول االحتيال التجاري، بالتعاون مع معهد القوانني   )83(  
واملمارسات املصرفية الدولية، وجامعة جورج ماسون واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص )اليونيدروا( 
ومنظمة الدول األمريكية ومؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص: انظر مذّكرة األمانة عن ندوة األونسيترال 

.)A/CN.9/555( بشأن االحتيال التجاري الدويل
.http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia.html :انظر عمومًا املوقع الشبكي  )84(  

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_security.html
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قرارات اجلمعية العامة املتعلقة باألونسيرتال حاء- 
العامة قرارا أو أكثر بشأن األعمال السنوية لألونسيترال؛ ويف  عمومًا تعتمد اجلمعيُة   -77
األحوال النمطية يتناول أحد تلك القرارات األعمال العامة اليت ُنوقشت خالل دورة سنوية، 
ا قانونيًا معّينًا اعُتمد يف تلك الدورة.)85( وباستثناء  يف حني تتناول قرارات أخرى معيارًا أو نصًّ
تتخذ  أن  يلزم  الفقرة 48(، ال  )انظر  العامة  تتخذه اجلمعية  إجراًء  تتطّلب  واليت  االتفاقيات، 
اجلمعية العامة إجراًء لوضع الصيغة النهائية ألمناط أخرى من النصوص القانونية أو جلعلها نافذة 
ولزيادة  األونسيترال  اعتمدهتا  مقّررات  تأييد  عن  لإلعراب  اإلجراء  من  ُيستفاد  بل  املفعول، 

تفعيل تأثريها.

أربعة  السادسة والستني )2011(،  العامة، يف دورهتا  املثال، اعتمدت اجلمعية  على سبيل   )85(  
تقرير جلنة األمم   ،A/RES/66/94 القرار الرابعة واألربعني:  قرارات بشأن أعمال األونسيترال يف دورهتا 
املتحدة للقانون التجاري الدويل عن أعمال دورهتا الرابعة واألربعني؛ والقرار A/RES/66/95 عن القانون 
العمومي؛ والقرار A/RES/66/96 عن  الدويل لالشتراء  التجاري  للقانون  املتحدة  للجنة األمم  النموذجي 
املنظور  احلدود:  عرب  اإلعسار  بشأن  الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  األمم  للجنة  النموذجي  القانون 

القضائي؛ والقرار A/RES/66/102 عن سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل.
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املرفق األول

قرار اجلمعية العامة 2205 )د-21(

 إنشاء جلنة القانون التجاري الدويل 
التابعة لألمم املتحدة

إنَّ اجلمعية العامة،  
إذ تشري إىل قرارها 2102 )د-20( املتَّخذ يف 20 كانون األول/ديسمرب 1965، الذي   
التمست فيه من األمني العام موافاة اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والعشرين بتقرير شامل عن 

اإلمناء التدرجيي للقانون التجاري الدويل،
وقد نظرت مع التقدير يف تقرير األمني العام عن ذلك املوضوع،(أ)  

وإذ ترى أنَّ التعاون بني الدول يف ميدان التجارة الدولية عامل هام يف تعزيز العالقات   
الوّدية، وبالتايل يف صيانة السلم واألمن،

وإذ تشري إىل اعتقادها بأنَّ مصلحة مجيع الشعوب، وال سيما شعوب البلدان املتنامية،   
تقتضي حتسني األحوال املشّجعة إلمناء التجارة الدولية إمناء كبريا،

وإذ تؤّكد من جديد اقتناعها بأنَّ اخلالفات الناشئة عن قوانني الدول املختلفة يف الشؤون   
املتصلة بالتجارة الدولية تشكل عقبة يف سبيل إمناء التجارة العاملية،

وقد الحظت مع االرتياح اجلهود املبذولة من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات   
غري احلكومية يف سبيل التنسيق والتوحيد التدرجييني للقانون التجاري الدويل، وذلك بتشجيع 
االتفاقات الدولية، والتشريعات املوّحدة، والعقود النموذجية، وشروط البيع العامة، وشروط 

التبادل التجاري النموذجية، وغري ذلك من التدابري،
املشكلة  أمهية  مع  يتناسب  ال  املجال  هذا  يف  التقدم  أنَّ  نفسه  الوقت  يف  تالحظ  وإذ   
وإحلاحها، وذلك بسبب عّدة عوامل أخّصها عدم كفاية التنسيق والتعاون بني املنظمات املعنية 

وحمدودية عضويتها أو سلطتها، وضآلة اشتراك بلدان متنامية كثرية يف هذا امليدان،

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والعشرون، املرفقات، البند 88 من جدول  )أ(    
.Add.2و Add.1و A/6396 األعمال، الوثائق
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وإذ ترى فائدة إجراء قدر ملموس من التنسيق والتنظيم والتعجيل يف عملية تنسيق وتوحيد   
القانون التجاري الدويل، وفائدة تأمني اشتراك أوسع يف تشجيع التقّدم يف هذا املجال،

واقتناعا منها بأنَّ من املستصوب لذلك قياَم األمم املتحدة بدور أكثر إجيابية لتخفيف أو   
إزالة العوائق القانونية اليت تعترض حركة التجارة الدولية،

وإذ تالحظ أنَّ هذا العمل يدخل حقا يف نطاق اختصاص املنظمة مبوجب أحكام الفقرة   
3 من املادة 1، واملادة 13، والفصلني التاسع والعاشر من ميثاق األمم املتحدة،

وإذ تذكر مسؤوليات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة واإلمناء يف ميدان التجارة الدولية،  
وإذ تشري إىل أنَّ املؤمتر معين بصفة خاصة، وفقا للمبدأ السادس من املبادئ العامة،(ب)   
بتشجيع إقرار القواعد املعّززة للتجارة الدولية بوصفها عامال من أهم عوامل اإلمناء االقتصادي،

وإذ تدرك أنه ليس هنالك حاليا بني هيئات األمم املتحدة أية هيئة يتوّفر لديها اإلملام هبذا   
املوضوع القانوين التقين، والقدرة على تكريس الوقت الكايف للعمل يف هذا امليدان،

أوال
تقّرر إنشاء جلنة تسّمى جلنة القانون التجاري الدويل التابعة لألمم املتحدة )ويشار إليها   
فيما يلي باسم ‘اللجنة‘)، يكون هدفها تشجيع التنسيق والتوحيد التدرجييني للقانون التجاري 

الدويل، وفقا لألحكام املقررة يف اجلزء "ثانيا" الوارد أدناه؛

ثانيا
 تنظيم جلنة القانون التجاري الدويل 

التابعة لألمم املتحدة ووظائفها
تتأّلف اللجنُة من تسع وعشرين دولة تتوّلى اجلمعية العامة انتخاهبا ملدة ست   -1  
وتلتزم  القرار.  هذا  من   2 الفقرة  يف  عليها  املنصوص  باألحكام  اإلخالل  عدم  مع  سنوات، 

اجلمعية، يف انتخاب أعضاء اللجنة، األخذ بتوزيع املقاعد التايل:
سبعة مقاعد للدول األفريقية؛ )أ(   
مخسة مقاعد للدول اآلسيوية؛ )ب(   

أربعة مقاعد لدول أوروبا الشرقية؛ )ج(   

 See Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, vol. I, )ب(    
.Final Act and Report )United Nations publication, Sales No. 64.II.B.11(, annex A.I.1, p. 18
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مخسة مقاعد لدول أمريكا الالتينية؛ )د(   
مثانية مقاعد لدول أوروبا الغربية والدول األخرى. )ه(   

وتلتزم اجلمعية العامة أيضا إيالء املراعاة احلّقة لتأمني التمثيل الكايف للنظم االقتصادية والقانونية 
الرئيسية يف العامل وللبلدان النامية واملتنامية.

تنتهي بانقضاء ثالث سنوات والية أربعة عشر عضوا من األعضاء الفائزين يف   -2  
االنتخاب األول الذي ستجريه اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية والعشرين. ويقوم رئيس اجلمعية 
العامة بتعيني أمساء هؤالء األعضاء، بالقرعة، يف كل فئة من فئات الدول اخلمس املشار إليها يف 

الفقرة 1 أعاله.
يتوّلى األعضاء الفائزون يف االنتخاب األول مناصبهم يف 1 كانون الثاين/ يناير   -3  
1968. ويتوّلى األعضاء الفائزون يف أيِّ انتخاب الحق مهام عضويتهم يف 1 كانون الثاين/

يناير من السنة التالية لذلك االنتخاب.
تتوّلى الدول األعضاء تعيني ممثليها يف اللجنة مراعية قدر اإلمكان، اختيارهم   -4  

من بني املختصني البارزين يف ميدان القانون التجاري الدويل.
جتوز إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت واليتهم.  -5  

تعقد اللجنة عادة دورة عادية واحدة يف السنة. وتراعى، ما مل توجد صعوبات   -6  
تقنية، عقد دوراهتا مناوبة بني مقر األمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة يف جنيف.

يتوّلى األمني العام تزويد اللجنة مبا يلزم ألداء مهمتها من املوظفني والتسهيالت.  -7  
الدويل  التجاري  للقانون  التدرجييني  والتوحيد  التنسيق  تشجيع  اللجنة  تتوّلى   -8  

بالقيام مبا يلي:
تنسيق أعمال املنظمات الناشطة يف هذا امليدان وتشجيع التعاون بينها؛ )أ(   

تشجيع زيادة االشتراك يف االتفاقيات الدولية القائمة، وزيادة قبول القوانني  )ب(   
النموذجية واملوّحدة احلالية؛

إعداد اجلديد من االتفاقيات الدولية والقوانني النموذجية والقوانني املوّحدة أو  )ج(   
تشجيع إقرارها، وتشجيع تدوين الشروط والقواعد والعادات واملمارسات املتعلقة بالتجارة الدولية 

وزيادة قبوهلا، وذلك بالتعاون، عند االقتضاء، مع املنظمات العاملة يف هذا امليدان؛
التماس الطرق والوسائل الكفيلة بتأمني التفسري والتطبيق املوّحدين لالتفاقيات  )د(   

الدولية والقوانني املوّحدة يف ميدان القانون التجاري الدويل؛
القانونية  والتطورات  القومية  التشريعات  عن  الالزمة  املعلومات  ونشر  مجع  )ه(   

احلديثة، مبا يف ذلك أحكام القضاء، يف ميدان القانون التجاري الدويل؛
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إقامة التعاون الوثيق مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة واإلمناء، واحلفاظ على هذا  )و(   
التعاون؛

إقامة الصالت الالزمة مع اهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة ومع الوكاالت  )ز(   
املتخصصة املعنية بالتجارة الدولية؛

اختاذ مجيع التدابري األخرى اليت قد تراها مفيدة ألداء وظائفها؛ )ح(   

تراعي اللجنة، لزامًا، مصاحل مجيع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان املتنامية،   -9  
يف إمناء التجارة الدولية إمناء كبريا.

تقّدم اللجنة إىل اجلمعية العامة، تقريرا سنويا تضمنه توصياهتا، ويقّدم التقرير   -10  
يف الوقت ذاته إىل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة واإلمناء إلبداء مالحظاته عليه. وحتال إىل اجلمعية 
العامة وفقا لألحكام املختصة من قرار اجلمعية العامة 1995 )د-19( املتَّخذ يف 30 كانون 
واإلمناء  التجارة  جملس  أو  املؤمتر  يرى  قد  توصيات  أو  مالحظات  أية   1964 األول/ديسمرب 
إبداءها، مبا يف ذلك االقتراحات املتعلقة بأية مواضيع قد يراد إدخاهلا يف أعمال اللجنة. وحتال 
إىل اجلمعية العامة على النحو نفسه أية توصيات أخرى متصلة بعمل اللجنة قد يرى املؤمتر أو 

املجلس إبداءها.

جيوز للجنة التماس مشورة أو خدمات أية منظمة دولية أو قومية، وأية مؤسسة   -11  
علمية وأيِّ خبري من األفراد بشأن أيِّ موضوع مكّلفة بدراسته إذا رأت أنَّ تلك املشورة أو 

اخلدمات قد تساعدها يف أداء وظائفها.

جيوز للجنة إنشاء عالقات العمل املناسبة مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات   -12  
الدولية غري احلكومية اليت تكون معنية بالتنسيق والتوحيد التدرجييني للقانون التجاري الدويل.

ثالثا
باألعمال  القيام  اللجنة،  أعضاء  انتخاب  يتم  ريثما  العام،  األمني  من  تلتمس   -1  

التحضريية الالزمة لتنظيم عمل اللجنة، وخاصة ما يلي:
دعوة الدول األعضاء إىل التقدم كتابة قبل 1 متوز/يوليه 1967 مبالحظتها على  )أ(   
برنامج األعمال الذي تضطلع به اللجنة أداء لوظائفها املبّينة يف الفقرة 8 من اجلزء "ثانيا" الوارد 

أعاله، وذلك مع إيالء مراعاهتا اخلاصة لتقرير األمني العام؛(ج)

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والعشرون، املرفقات، البند 88 من جدول األعمال،  (ج)    
.Add.2و Add.1و A/6396 الوثائق
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التماس املالحظات املماثلة من اهليئات واملنظمات املشار إليها يف الفقرة 8 )و(  )ب(   
و8 )ز)، ويف الفقرة 12 من اجلزء "ثانيا" الوارد أعاله؛

وتقّرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثانية والعشرين بندا عنوانه   -2  
"انتخاب أعضاء جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل".

اجللسة العامة 1497
17 كانون األول/ديسمرب 1966
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املرفق الثاني
الدول األعضاء يف األونسيرتال)أ(

١٩٦٨-٢٠١٣االحتاد الروسي)ز(
١٩٦٨-١٩٨٠؛ ١٩٨٦-٢٠٠٤؛ ٢٠٠٤-٢٠٠٧؛ األرجنتني)ب(،)ج(

٢٠١٠-٢٠١٦
٢٠٠٤-٢٠٠٧؛ ٢٠١٠-٢٠١٦األردن)ج(

٢٠٠٧-٢٠١٣أرمينيا
١٩٦٨-١٩٧٤؛ ١٩٨٠-٢٠١٦إسبانيا
١٩٦٨-١٩٨٩؛ ١٩٩٥-٢٠٠١؛ ٢٠٠٤-٢٠١٦أستراليا
٢٠٠٤-٢٠١٦إسرائيل
١٩٩٢-١٩٩٨؛ ٢٠٠٤-٢٠١٠إكوادور

١٩٧٤-١٩٨٦؛ ١٩٨٩-٢٠١٣أملانيا)ه(
١٩٦٨-١٩٧٧اإلمارات العربية املتحدة

١٩٧٧-١٩٨٣إندونيسيا
١٩٨٦-٢٠٠٤؛ ٢٠٠٤ -٢٠٠٧أورغواي)ج(،)ي(

١٩٨٠-١٩٨٦؛ ١٩٩٢-٢٠١٦أوغندا
٢٠١٠-٢٠١٤أوكرانيا)ل(

١٩٦٨-١٩٧٤؛ ١٩٨٦-٢٠١٦إيران )مجهورية-اإلسالمية()و(
١٩٦٨-١٩٧١؛ ١٩٨٠-٢٠١٦إيطاليا

١٩٩٨-٢٠١٦باراغواي
٢٠٠٤-٢٠١٦باكستان
٢٠٠٧-٢٠١٣البحرين
١٩٦٨-١٩٨٩؛ ١٩٩٥-٢٠٠٧؛ ٢٠١٠-٢٠١٦الربازيل

١٩٧٤-١٩٨٠بربادوس
١٩٦٨-١٩٨٠؛ ٢٠٠٤-٢٠٠٧بلجيكا)ج(

١٩٧٤-١٩٨٠؛ ١٩٨٩-٢٠٠١؛ ٢٠٠٧-٢٠١٣بلغاريا
٢٠٠١-٢٠١٣بنن

١٩٩٥-٢٠٠١؛ ٢٠١٠-٢٠١٦بوتسوانا
١٩٩٨-٢٠٠٤بوركينا فاسو

١٩٧٧-١٩٨٣بوروندي
١٩٧١-١٩٧٧؛ ١٩٩٢-١٩٩٨؛ ٢٠٠٤-٢٠١٢؛ بولندا)ل(

٢٠١٤-٢٠١٦



دليل األونسيرتال40

٢٠٠٧-٢٠١٣بوليفيا )دولة-املتعددة القوميات(
١٩٨٠-١٩٨٦بريو

٢٠٠٤-٢٠١١؛ ٢٠١٣-٢٠١٦بيالروس)ل(
١٩٦٨-١٩٧١؛ ١٩٩٢-٢٠١٦تايلند

٢٠٠٤-٢٠٠٧؛ ٢٠١٠-٢٠١٦تركيا)ج(
١٩٨٠-١٩٨٦ترينيداد وتوباغو

١٩٨٩-١٩٩٥توغو
١٩٦٨-١٩٧٤؛ ٢٠٠٤-٢٠٠٧تونس)ج(
١٩٨٣-١٩٨٩؛ ١٩٩٥-٢٠٠١؛ ٢٠٠٤-٢٠١٦اجلزائر

١٩٨٣-١٩٨٩مجهورية أفريقيا الوسطى
١٩٦٨-١٩٧١؛ ١٩٧٤-٢٠١٣؛ ٢٠١٥-٢٠١٦اجلمهورية التشيكية)د(،)ل(

١٩٧٧-١٩٨٩اجلمهورية الدميقراطية األملانية)ه(
١٩٦٨-١٩٨٠اجلمهورية العربية السورية)ط(

١٩٦٨-١٩٨٠مجهورية الكونغو الدميقراطية)م(
١٩٦٨-١٩٨٩؛ ١٩٩٢-١٩٩٨مجهورية تن زانيا املتحدة

٢٠٠٤-٢٠١٣مجهورية كوريا)ج(
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

سابقًا
٢٠٠١-٢٠٠٧

٢٠٠٤-٢٠١٣جنوب أفريقيا)ج(
٢٠١١-٢٠١٥جورجيا)ل(

١٩٨٩-٢٠٠١الدامنرك
٢٠٠٤-٢٠٠٧رواندا)ج(
١٩٦٨-١٩٧٤؛ ١٩٩٨-٢٠٠٤رومانيا

٢٠٠٤-٢٠١٠زمبابوي
٢٠٠٤-٢٠١٣سري النكا)ج(

٢٠٠٧-٢٠١٣السلفادور
١٩٧١-٢٠١٣سنغافورة
١٩٨٠-١٩٨٦؛ ٢٠٠٧-٢٠١٣السنغال
١٩٩٢-٢٠٠٤السودان
١٩٨٣-١٩٨٩؛ ٢٠٠١-٢٠٠٧السويد
٢٠٠٤-٢٠١٠سويسرا

١٩٧٤-١٩٩٢؛ ٢٠٠٤-٢٠٠٧سرياليون)ج(
١٩٦٨-١٩٨٣؛ ١٩٨٦-١٩٩٨؛ ٢٠٠٤-٢٠١٣شيلي)ج(
٢٠٠٤-٢٠١٠صربيا)ح(
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١٩٧٤-١٩٧٧الصومال
١٩٨٣-٢٠١٣الصني
١٩٨٠-١٩٩٢العراق
١٩٧٤-١٩٨٠؛ ٢٠٠٤-٢٠١٦غابون

١٩٦٨-١٩٨٣غانا
١٩٨٠-١٩٨٦؛ ٢٠٠٤-٢٠١٠غواتيماال

١٩٧١-١٩٧٧غيانا
١٩٦٨-٢٠١٣فرنسا
١٩٧٤-١٩٨٦؛ ٢٠١٠-٢٠١٦الفلبني

٢٠٠٤-٢٠١٦فن زويال )مجهورية-البوليفارية(
١٩٧٧-١٩٨٣؛ ١٩٩٥-٢٠٠١فنلندا
١٩٩٨-٢٠١٦فيجي
١٩٧٤-١٩٩٢قربص
٢٠٠٤-٢٠٠٧قطر)ج(

١٩٨٩-٢٠١٣الكامريون
٢٠٠٤-٢٠٠٧؛ ٢٠١٢-٢٠١٦كرواتيا)ج(،)ل(

١٩٨٩-١٩٩٥؛ ٢٠٠١-٢٠١٣كندا
١٩٨٠-١٩٩٢كوبا

١٩٨٩-٢٠٠١كوستاريكا
١٩٦٨-١٩٧١؛ ١٩٧٧-١٩٨٣؛ ١٩٩٨-٢٠١٦كولومبيا

١٩٦٨-٢٠١٦كينيا
٢٠٠٧-٢٠١٣التفيا
٢٠٠٤-٢٠١٠لبنان

١٩٨٦-١٩٩٢ليبيا)ن(
١٩٩٨-٢٠٠٧ليتوانيا)ج(

١٩٨٦-١٩٩٢ليسوتو
٢٠٠٧-٢٠١٣مالطة
٢٠٠٧-٢٠١٣ماليزيا

٢٠٠٤-٢٠١٠مدغشقر
١٩٧٤-٢٠٠١؛ ٢٠٠٧-٢٠١٣مصر

١٩٨٩-٢٠١٣املغرب
١٩٦٨-١٩٨٠؛ ١٩٨٣-٢٠١٣املكسيك

١٩٩٢-١٩٩٨اململكة العربية السعودية
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اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وإيرلندا الشمالية

١٩٦٨-٢٠١٣

٢٠٠٤-٢٠١٠منغوليا
٢٠١٠-٢٠١٦موريشيوس

٢٠٠٧-٢٠١٣ناميبيا
١٩٦٨-١٩٧٧؛ ٢٠٠٧-٢٠١٣النرويج
١٩٧١-١٩٨٩؛ ١٩٩٢-٢٠١٦النمسا
١٩٧٤-١٩٧٧نيبال

١٩٦٨-٢٠١٦نيجرييا
١٩٦٨-٢٠١٦اهلند

١٩٩٨-٢٠٠٤؛ ٢٠٠٧-٢٠١٣هندوراس
١٩٦٨-٢٠٠٤هنغاريا
١٩٨٦-١٩٩٢هولندا

١٩٦٨-٢٠١٦الواليات املتحدة األمريكية
١٩٦٨-٢٠١٣اليابان

١٩٨٠-١٩٩٢يوغوسالفيا )سابقًا()ك(
١٩٧٤-١٩٨٠؛ ٢٠٠٧-٢٠١٣اليونان

________
األول/ديسمرب ١٩٦٦،  كانون  املؤرخ ١٧  )د-٢١(  العامة ٢٢٠٥  اجلمعية  بقرار  عماًل  )أ(   
تنتخب اجلمعيُة العامُة أعضاَء اللجنة لوالية مدهتا ست سنوات، وتنتهي والية نصف األعضاء كل ثالث 
سنوات. ويف قرارها ٣١٠٨ )د-٢٨(، املؤرخ ١٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٧٣، زادت اجلمعية عدد 
أعضاء اللجنة من ٢٩ إىل ٣٦ دولة. وأصبحت والية األعضاء املنتخبني يف الدورة التاسعة واألربعني 
للجمعية العامة نافذة املفعول يف اليوم األول من الدورة السنوية العادية التاسعة والعشرين للجنة، يف عام 
١٩٩٦، وانقضت يف اليوم السابق الفتتاح الدورة السنوية العادية الرابعة والثالثني، يف عام ٢٠٠١. 
وأصبحت والية األعضاء املنتخبني يف الدورة الثانية واخلمسني للجمعية العامة نافذة املفعول يف اليوم 
األول من الدورة السنوية العادية احلادية والثالثني للجنة، يف عام ١٩٩٨، وانقضت يف اليوم السابق 
املؤرَّخ   ،٢٠/٥٧ قرارها  يف  مث   .٢٠٠٤ عام  يف  والثالثني،  السابعة  العادية  السنوية  الدورة   الفتتاح 
١٩ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، رفعت اجلمعية عدد أعضاء اللجنة مرة أخرى من ٣٦ إىل ٦٠ دولة. 
وانُتخب األعضاء يف الدورة الثامنة واخلمسني للجمعية العامة، يف عام ٢٠٠٣، وأصبحت واليتهم نافذة 

املفعول يف اليوم األول من الدورة السنوية العادية السابعة والثالثني، للجنة يف عام ٢٠٠٤.
بني عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٤، بالتناوب سنويا مع أوروغواي بدءا من عام ١٩٩٨. )ب(   

أعضاء منتخبون يف الدورة الثامنة واخلمسني للجمعية العامة، يف عام ٢٠٠٣، لوالية مدهتا  )ج(   
ثالث سنوات تنتهي يف اليوم السابق الفتتاح الدورة السنوية العادية األربعني، يف عام ٢٠٠٧.
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حبلول الدورة السادسة والعشرين للجنة )عام ١٩٩٣(، كانت اجلمهورية التشيكية والسلوفاكية  )د(   
االحتادية قد احنّلت إىل دولتني، مها اجلمهورية التشيكية واجلمهورية السلوفاكية.

حبلول الدورة الثالثة والعشرين للجنة )عام ١٩٩٠(، كانت الدولتان األملانيتان قد احتدتا يف  )ه(   
دولة واحدة ذات سيادة، هي أملانيا.

حبلول الدورة التاسعة عشرة للجنة )عام ١٩٨٦(،كانت إيران قد غّيرت امسها إىل مجهورية  )و(   
إيران اإلسالمية.

احتاد  عضوية  الروسي  االحتاد  واصل   ،)١٩٩٢ )عام  للجنة  والعشرين  اخلامسة  الدورة  يف  )ز(   
اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية.

ابتداء من ٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٦، واصلت صربيا عضوية صربيا واجلبل األسود يف األمم  )ح(   
املتحدة. 

اجلمهورية  إىل  امسها  غّيرت  قد  )عام ١٩٧٤(، كانت سوريا  للجنة  السابعة  الدورة  حبلول  )ط(   
العربية السورية.

بني العامني ١٩٩٨ و٢٠٠٤، بالتناوب سنويا مع األرجنتني بدءا من عام ١٩٩٩. )ي(   
حبلول الدورة اخلامسة والعشرين للجنة )عام ١٩٩٢(، كانت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية  )ك(   
االشتراكية قد تفّككت. وُقبلت مجهورية البوسنة واهلرسك ومجهورية كرواتيا ومجهورية سلوفينيا كأعضاء 
يف األمم املتحدة يف ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٢. وُقبلت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية كعضو يف األمم املتحدة 

يف ١ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠.
الثاين/ تشرين   ٣ يف  العامة  اجلمعية  انتخبتها  اليت  التالية  الست  األعضاء  الدول  وافقت  )ل(   
نوفمرب ٢٠٠٩ على أن تتناوب على العضوية فيما بينها حىت عام ٢٠١٦ على النحو التايل: بيالروس 
)٢٠١٠-٢٠١١، ٢٠١٣-٢٠١٦(، اجلمهورية التشيكية )٢٠١٠-٢٠١٣، ٢٠١٥-٢٠١٦(، بولندا 
)٢٠١٠-٢٠١٢، ٢٠١٤-٢٠١٦(، أوكرانيا )٢٠١٠-٢٠١٤(، جورجيا )٢٠١١-٢٠١٥(، كرواتيا 

.)٢٠١٢-٢٠١٦(
انضّمت زائري إىل األمم املتحدة يف ٢٠ أيلول/سبتمرب ١٩٦٠. مث يف ١٧ أيار/مايو ١٩٩٧،  )م(   

مت تغيري امسها إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية.
عقب اعتماد اجلمعية العامة القرار ١/٦٦، أبلغت رمسيًا البعثُة الدائمة لليبيا األمَم املتحدة بإعالن  )ن(   
للجماهريية  الرمسي  تغيري االسم  الوطين يف ٣ آب/أغسطس ٢٠١١ بشأن  االنتقايل  املجلس  صادر عن 

العربية الليبية إىل "ليبيا" وتغيري علم ليبيا الوطين.
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املرفق الثالث

رؤساء األونسيرتال

االسم )الدولة( رقم الدورة )السنة(
إميانوال كودجو دادزي (غانا) األوىل (1968(

السلو ريزاي (هنغاريا) الثانية (1969(
ألبري ليالر (بلجيكا) الثالثة (1970(

ناجيندار سينغ (اهلند) الرابعة (1971(
خورخي باريرا-غراف (املكسيك) اخلامسة (1972(

حمسن شفيق (مصر) السادسة (1973(
يريجي ياكوبوفسكي (بولندا) السابعة (1974(

روالند لوفه (النمسا) الثامنة (1975(
وارين ل. هـ. كوو (سنغافورة) التاسعة (1976(

نيهيمياس دا سيلفا غويروس (الربازيل) العاشرة (1977(
صامويل ك. داته-باه (غانا) احلادية عشرة (1978(

لودفيك كوباتش (تشيكوسلوفاكيا) الثانية عشرة (1979(
رولف هريبري (مجهورية أملانيا االحتادية) الثالثة عشرة (1980(

وارين ل. هـ. كو (سنغافورة) الرابعة عشرة (1981(
رفائيل إيزاغويره (شيلي) اخلامسة عشرة (1982(

حمسن شفيق (مصر) السادسة عشرة (1983(
إيفان ساس (هنغاريا) السابعة عشرة (1984(
روالند لوفه (النمسا) الثامنة عشرة (1985(
ب. ك. كارتا (اهلند) التاسعة عشرة (1986(

آنا إيزابيل بياجي دي فانوسي (األرجنتني) العشرون (1987(
هنري م. جوكو-مسارت (سرياليون) احلادية والعشرون (1988(
يارومري روزيتشكا (تشيكوسلوفاكيا) الثانية والعشرون (1989(

ميكاييل جواكيم بونيل (إيطاليا) الثالثة والعشرون (1990(
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االسم )الدولة( رقم الدورة )السنة(
كازواكي سونو (اليابان) الرابعة والعشرون (1991(

خوسيه ماريا أباسكال زامورا (املكسيك) اخلامسة والعشرون (1992(
ساين ل. حممد (نيجرييا) السادسة والعشرون (1993(

دافيد موران بوفيو (إسبانيا) السابعة والعشرون (1994(
غوه باي تشينغ (سنغافورة) الثامنة والعشرون (1995(

أنا إيزابيل بياجي دي فانوسي (األرجنتني) التاسعة والعشرون (1996(
جوزيف فريد بوسا (أوغندا) الثالثون (1997(

دوميترو مازيلو (رومانيا) احلادية والثالثون (1998(
راينهارد ج. رينغري (أملانيا) الثانية والثالثون (1999(

جيفري تشان وا تيك (سنغافورة) الثالثة والثالثون (2000(
أليخاندرو أوغاريو رييس-إسبانيا (املكسيك) الرابعة والثالثون (2001(

هنري م. جوكو-مسارت (سرياليون) اخلامسة والثالثون (2002(
توره فيفن-نيلسون (السويد) السادسة والثالثون (2003(

ويزيت ويزيتسورا-آت (تايلند) السابعة والثالثون (2004(
خورخي بينسون سانشيز (كولومبيا) الثامنة والثالثون (2005(

ستيفن كارانغيزي (أوغندا) التاسعة والثالثون (2006(
دوبروساف ميتروفيتش (صربيا) األربعون (2007(

رافاييل إليسكاس أورتيس (إسبانيا) احلادية واألربعون (2008(
سو- غيون أوه (مجهورية كوريا) الثانية واألربعون (2009(

ريكاردو ساندوفال (شيلي) الثالثة واألربعون (2010(
سليم موالن (موريشيوس) الرابعة واألربعون (2011(

هرفويه سيكرييتش (كرواتيا) اخلامسة واألربعون (2012(
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املرفق الرابع

األفرقة العاملة لألونسيرتال ورؤساؤها

الفريق العامل املعين بالبيع الدويل للبضائع

خورخي باريرا-غراف (املكسيك) الدورة األوىل (1970) - الدورة اخلامسة 
)1974(

جيوال إيورشي (هنغاريا) الدورة السادسة (1975(
خورخي باريرا-غراف (املكسيك) الدورة السابعة (1976) - الدورة التاسعة 

)1977(

الفريق العامل املعين باحلدود الزمنية واملواعيد القطعية )التقادم(
ستاين رونلني (النرويج) الدورة األوىل (1969) - الدورة الثالثة 

)1971(

 الفريق العامل األول )املعين مبشاريع البنية التحتية املمّولة من القطاع اخلاص( 
)ُغّير امسه يف عام 2001(

توره فيفن-نيلسون (السويد) الدورة الرابعة (2001) - الدورة اخلامسة 
)2002(

الفريق العامل األول )املعين باالشتراء(
ستيفن كارانغيزي (أوغندا) الدورة السادسة (2004) - الدورة العاشرة 

)2006(
توره فيفن- نيلسون (السويد) الدورة احلادية عشرة (2007(

توره فيفن- نيلسون (انُتخبت بصفتها 
الشخصية)

الدورة الثانية عشرة (2007) - الدورة احلادية 
والعشرون (2012(

الفريق العامل املعين باملمارسات التعاقدية الدولية
خورخي باريرا-غراف (املكسيك) الدورة األوىل (1979(

إيهور تاركو (النمسا) الدورة الثانية (1981(
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إيفان ساس (هنغاريا) الدورة الثالثة (1982) - الدورة السابعة 
)1984(

ميكاييل جواكيم بونيل (إيطاليا) الدورة الثامنة (1984) - الدورة احلادية 
عشرة (1988(

آرتور س. هارتكامب (هولندا) الدورة الثانية عشرة (1988(
رافاييل إليسكاس أورتيز (إسبانيا) الدورة الثالثة عشرة (1990(

جاك غوتييه (كندا) الدورة الرابعة عشرة (1990) - الدورة الثالثة 
والعشرون (1995(

دافيد موران بوفيو (إسبانيا) الدورة الرابعة والعشرون (1995) - الدورة 
احلادية والثالثون (1999(

الفريق العامل املعين بالتحكيم )ُغّير امسه بعد الدورة احلادية والثالثني(
خوسيه ماريا أباسكال زامورا (املكسيك) الدورة الثانية والثالثون (2000) - الدورة 

الرابعة والثالثون (2001(

الفريق العامل الثاين )املعين بالتحكيم( )ُغّير امسه يف عام 2001(
خوسيه ماريا أباسكال زامورا (املكسيك) الدورة اخلامسة والثالثون (2001) - الدورة 

الرابعة واألربعون (2006(
ميكائيل اي. شنايدر (سويسرا) الدورة اخلامسة واألربعون (2006) - الدورة 

الثانية واخلمسون (2010(
سليم موالن (موريشيوس) الدورة الثالثة واخلمسون (2010) - الدورة 

السابعة واخلمسون (2012(

الفريق العامل املعين بالتشريع الدويل للنقل البحري
ناجيندرا سينغ (اهلند) الدورة األوىل (1971(

رافائيل السالفيا (شيلي) الدورة الثانية (1971(
ناجيندرا سينغ (اهلند) الدورة الثالثة (1972(

خوسيه دومينغو راي (األرجنتني) الدورة الرابعة (1972) - الدورة اخلامسة 
)1973(

حمسن شفيق (مصر) الدورة السادسة (1974) - الدورة الثامنة 
)1975(
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الفريق العامل الثالث )املعين بقانون النقل( )ُغّير امسه يف عام 2001(
رافائيل إليسكاس أورتيز (إسبانيا) الدورة التاسعة (2002) - الدورة احلادية 

والعشرون (2008(

 الفريق العامل الثالث )املعين بتسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر( )ُغّير امسه 
يف عام 2010(

سو-غيون أوه (مجهورية كوريا) الدورة الثانية والعشرون (2010) - الدورة 
اخلامسة والعشرون (2012(

سر.د. أوغستني مدريد باّرا (إسبانيا) الدورة السادسة والعشرون (2012(

الفريق العامل املعين بالصكوك الدولية القابلة للتداول
حمسن شفيق (مصر) الدورة األوىل (1973(
رينيه روبلو (فرنسا) الدورة الثانية (1974) - الدورة احلادية عشرة 

)1981(
جووي غاليب (فرنسا) الدورة الثانية عشرة (1982(

فيليم فيس (انُتخب بصفته الشخصية) الدورة الثالثة عشرة (1985) - الدورة الرابعة 
عشرة (1985(

فيليم فيس (هولندا) الدورة اخلامسة عشرة (1987(

الفريق العامل املعين باملدفوعات الدولية )ُغّير امسه بعد الدورة اخلامسة عشرة(
خوسيه ماريا أباسكال زامورا (املكسيك) الدورة السادسة عشرة (1987) - الدورة 

الثانية والعشرون (1990(
ميكاييل جواكيم بونيل (إيطاليا) الدورة الثالثة والعشرون (1991(

خوسيه ماريا أباسكال زامورا (املكسيك) الدورة الرابعة والعشرون (1992(

الفريق العامل املعين بالتبادل اإللكتروين للبيانات )ُغّير امسه بعد الدورة الرابعة والعشرين(
خوسيه ماريا أباسكال زامورا (املكسيك) الدورة اخلامسة والعشرون (1993) - الدورة 

الثالثون (1996(

الفريق العامل املعين بالتجارة اإللكترونية )ُغّير امسه بعد الدورة الثالثني(
مادز برايدي أندرسن (انُتخب بصفته 

الشخصية)
 الدورة احلادية والثالثون (1997( - 

الدورة الثالثة والثالثون (1998(
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جاك غوتييه (انُتخب بصفته الشخصية) الدورة الرابعة والثالثون (1999) - الدورة 
الثامنة والثالثون (1999(

الفريق العامل الرابع )املعين بالتجارة اإللكترونية( )ُغّير امسه يف عام 2001(
جيفري تشان وا تيك (سنغافورة) الدورة التاسعة والثالثون (2002) - الدورة 

الرابعة واألربعون (2004(
الدكتور أغوستني مدريد بارَّا (إسبانيا) الدورة السادسة واألربعون (2012(

الفريق العامل املعين بالنظام االقتصادي الدويل اجلديد
كازواكي سونو (اليابان) الدورة األوىل (1980(

ليف سافون (فنلندا) الدورة الثانية (1981) - الدورة الرابعة 
)1983(

ليف سافون (انُتخب بصفته الشخصية) الدورة اخلامسة (1984) - الدورة التاسعة 
)1987(

روبرت هوجنا (كينيا) الدورة العاشرة (1988) - الدورة الثالثة 
عشرة (1991(

ليونيل برييزنييتو (املكسيك) الدورة الرابعة عشرة (1991(
روبرت هوجنا (كينيا) الدورة اخلامسة عشرة (1992(

دافيد موران بوفيو (إسبانيا) الدورة السادسة عشرة (1993) - الدورة 
السابعة عشرة (1994(

الفريق العامل املعين باإلعسار )ُغّير امسه بعد الدورة السابعة عشرة(
كاثرين سابو (انُتخبت بصفتها الشخصية) الدورة الثامنة عشرة (1995) - الدورة 

احلادية والعشرون (1997(
ويزيت ويزيتسورا-آت (تايلند) الدورة الثانية والعشرون (1999(
ويزيت ويزيتسورا-آت (تايلند) الدورة الرابعة والعشرون (2001(*

________
*     ُعقدت الدورة الثالثة والعشرون للفريق العامل املعين بقانون اإلعسار كدورة إضافية للفريق   
العامل املعين باملمارسات التعاقدية الدولية يف كانون األول/ديسمرب 2000 (برئاسة دافيد موران بوفيو 
من إسبانيا)، نظرا للحاجة إىل دورة إضافية لوضع الصيغة النهائية ملشروع نص اتفاقية األمم املتحدة 

إلحالة املستحقات يف التجارة الدولية (نيويورك، 2001(.
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الفريق العامل اخلامس )املعين بقانون اإلعسار( )ُغّير امسه يف عام 2001(
ويزيت ويزيتسورا-آت (تايلند) الدورة اخلامسة والعشرون (2001) - الدورة 

الثانية واألربعون (2012(

الفريق العامل السادس )املعين باملصاحل الضمانية(
كاثرين سابو (كندا) الدورة األوىل (2002) - الدورة السابعة 

عشرة (2010(
رودريفو البارديين فلوريس (املكسيك) الدورة الثامنة عشرة (2010) - الدورة الثانية 

والعشرون (2012(
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املرفق اخلامس

أمناء األونسيرتال ومعلومات أخرى

أمناء األونسيترال
1969-1968 باولو كونتيين   
1974-1969 جون هونولد   
1980-1974 فيليم فيس   
1985-1980 كازواكي سونو   
1991-1985 إيريك بريغستني   
2001-1991 غريولد هريمان   
2008-2001 يريين سيكوليتس   

-2008 رينو سوريول   

معلومات أخرى
ميكن احلصول على معلومات أخرى عن األونسيترال من املصادر التالية: ألف- 

شعبة القانون التجاري الدويل  
مكتب الشؤون القانونية  

مكتب األمم املتحدة يف فيينا  
International Trade Law Division   Tel.: (+43-1) 26060-4060 or 4061
Office of Legal Affairs    Fax: (+43-1) 26060-5813
United Nations Office at Vienna   E-mail: uncitral@uncitral.org
P.O. Box 500     Internet: http://www.uncitral.org
1400 Vienna, Austria

واألدلة  األونسيترال  حولية  مثاًل  ومنها  األونسيترال،  منشورات  أنَّ  مالحظة  يرجى  باء- 
القانونية، إخل، هي منشورات لألمم املتحدة خمّصصة للبيع، وميكن طلبها من العنوان التايل:

United Nations Publications  Tel.: (+1-888) 254-4286
Customer Service Fax.: (+1-800) 338-4550
c/o National Book Network E-mail: unpublications@nbnbooks.com
15200 NBN Way Order at http://unp.un.org
PO Box 190
Blue Ridge Summit, PA 17214
United States of America
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وحىت هذا التاريخ، ُنشرت املجّلدات التالية من حولية األونسيترال:
رقم املبيع أو رمز الوثيقة اجمللد

E.71.V.1 UNCITRAL Yearbook, vol. I: 1968-1970
E.72.V.4 UNCITRAL Yearbook, vol. II: 1971
E.73.V.6 UNCITRAL Yearbook, vol. III: 1972
E.74.V.3 UNCITRAL Yearbook, vol. IV: 1973
E.75.V.2 UNCITRAL Yearbook, vol. V: 1974
E.76.V.5 UNCITRAL Yearbook, vol. VI: 1975
E.77.V.1 UNCITRAL Yearbook, vol. VII: 1976
E.78.V.7 UNCITRAL Yearbook, vol. VIII: 1977
E.80.V.8 UNCITRAL Yearbook, vol. IX: 1978
E.81.V.2 UNCITRAL Yearbook, vol. X: 1979
E.81.V.8 UNCITRAL Yearbook, vol. XI: 1980
E.82.V.6 UNCITRAL Yearbook, vol. XII: 1981
E.84.V.5 UNCITRAL Yearbook, vol. XIII: 1982
E.85.V.3 UNCITRAL Yearbook, vol. XIV: 1983
E.86.V.2 UNCITRAL Yearbook, vol. XV: 1984
E.87.V.4 UNCITRAL Yearbook, vol. XVI: 1985
E.88.V.4 UNCITRAL Yearbook, vol. XVII: 1986
E.89.V.4 UNCITRAL Yearbook, vol. XVIII: 1987
E.89.V.8 UNCITRAL Yearbook, vol. XIX: 1988
E.90.V.9 UNCITRAL Yearbook, vol. XX: 1989
E.91.V.6 UNCITRAL Yearbook, vol. XXI: 1990
E.93.V.2 UNCITRAL Yearbook, vol. XXII: 1991
E.94.V.7 UNCITRAL Yearbook, vol. XXIII: 1992
E.94.V.16 UNCITRAL Yearbook, vol. XXIV: 1993
E.95.V.20 UNCITRAL Yearbook, vol. XXV: 1994
E.96.V.8 UNCITRAL Yearbook, vol. XXVI: 1995
E.98.V.7 UNCITRAL Yearbook, vol. XXVII: 1996
E.99.V.6 UNCITRAL Yearbook, vol. XXVIII: 1997
E.99.V.12 UNCITRAL Yearbook, vol. XXIX: 1998
E.00.V.9 UNCITRAL Yearbook, vol. XXX: 1999
E.02.V.3 UNCITRAL Yearbook, vol. XXXI: 2000
E.04.V.4 UNCITRAL Yearbook, vol. XXXII: 2001
E.05.V.13 UNCITRAL Yearbook, vol. XXXIII: 2002
E.06.V.14 UNCITRAL Yearbook, vol. XXXIV A-B: 2003
E.08.V.8 UNCITRAL Yearbook, vol. XXXV: 2004
E.10.V.4 UNCITRAL Yearbook, vol. XXXVI: 2005
A/CN.9/SER.A/2006 UNCITRAL Yearbook, vol. XXXVII: 2006
A/CN.9/SER.A/2007 UNCITRAL Yearbook, vol. XXXVIII: 2007
A/CN.9/SER.A/2008 UNCITRAL Yearbook, vol. XXXIX: 2008
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املرفق السادس
نصوص األونسيرتال القانونية(د)

النصوص التشريعية ألف- 

االتفاقيات  -1

 اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها )نيويورك، 1958( 
)"اتفاقية نيويورك"(

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 330، الرقم 4739، الصفحة 3 )من النص اإلنكليزي(
مؤمتر  الصادرتان عن  وتنفيذها  األجنبية  التحكيم  بقرارات  االعتراف  واتفاقية  اخلتامية  الوثيقة 
األمم املتحدة بشأن التحكيم التجاري الدويل، نيويورك، 20 أيار/مايو - 10 حزيران/يونيه 

)58.V.6 1958 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

اتفاقية فترة التقادم يف البيع الدويل للبضائع، )نيويورك، 1974(
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1511، الرقم 26119، الصفحة 3 )من النص اإلنكليزي(
الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة املعين بفترة التقادم يف البيع الدويل للبضائع، نيويورك، 20 
أيار/مايو - 14 حزيران/يونيه 1974 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع E.74.V.8(، اجلزء 

األول، الصفحة 101
UNCITRAL Yearbook, vol. V: 1974, part three, annex I, sect. B :حولية األونسيترال

االتفاقية بصيغتها املعّدلة بربوتوكول 11 نيسان/أبريل 1980 )فيينا(
 األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1511، الرقم 26121، الصفحة 99 

)من النص اإلنكليزي(
الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة املعين مبّدة التقادم يف البيع الدويل للبضائع، فيينا، 10 آذار/
مارس - 11 نيسان/أبريل 1980 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع E.81.IV.3(، اجلزء 

األول، الصفحة 191 )من النص اإلنكليزي( )الربوتوكول فقط(
UNCITRAL Yearbook, vol. XI: 1980, part three, annex I, sect. C :حولية األونسيترال

.)http://www.uncitral.org( متاحة يف املوقع الشبكي اخلاص باألونسيترال )أ(   

(أ)
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 اتفاقية األمم املتحدة للنقل البحري للبضائع )هامبورغ، 1978( 
)"قواعد هامبورغ"(

النص  (من  الصفحة 3  الرقم 29215،  املجلد 1695،  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  األمم 
اإلنكليزي)

الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالنقل البحري للبضائع، هامبورغ، 6-31 آذار/ مارس 
1978 (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع E.80.VIII.1)، اجلزء األول، الصفحة 148 (من 

النص اإلنكليزي)
UNCITRAL Yearbook, vol. IX: 1978, part three, annex I, sect. B :حولية األونسيترال

اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع )فيينا، 1980(

النص  (من  الصفحة 3  الرقم 25567،  املجلد 1489،  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  األمم 
اإلنكليزي)

الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع، فيينا، 10 آذار/مارس - 11 
الصفحة  E.81.IV.3)، اجلزء األول،  املبيع  املتحدة، رقم  نيسان/أبريل 1980 (منشورات األمم 

178 (من النص اإلنكليزي)
UNCITRAL Yearbook, vol. XI: 1980, part three, annex I, sect. B :حولية األونسيترال

اتفاقية األمم املتحدة بشأن السفاتج )الكمبياالت( الدولية والسندات اإلذنية الدولية 
)نيويورك، 1988(

قرار اجلمعية العامة 165/43، املرفق
UNCITRAL Yearbook, vol. XIX: 1988, part three, annex I :حولية األونسيترال

اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة مبسؤولية متعهدي حمطات النقل الطرفية يف التجارة الدولية 
)فيينا، 1991(

يف  الطرفيـة  النقل  حمطات  متعّهدي  مسؤولية  بشأن  املتحدة  األمم  ملؤمتر  الرمسية  الوثائق 
املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  (منشورات   1991 نيسان/أبريل   19-2 فيينا،  الدوليـة،   التجارة 

E.93.XI.3)، اجلزء األول، املرفق

UNCITRAL Yearbook, vol. XXIII: 1992, part three, annex I :حولية األونسيترال
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 اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت املستقلة وخطابات االعتماد الضامنة 
)نيويورك، 1995(

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2169، الرقم 38030، الصفحة 163 (من النص 
اإلنكليزي)

قرار اجلمعية العامة 48/50، املرفق

اتفاقية األمم املتحدة بشأن إحالة املستحقات يف التجارة الدولية )نيويورك، 2001(
قرار اجلمعية العامة 81/56، املرفق

 اتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام اخلطابات اإللكترونية يف العقود الدولية 
)نيويورك، 2005(

قرار اجلمعية العامة 21/60، املرفق

اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بعقود النقل الدويل للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا 
)نيويورك، 2008( )"قواعد روتردام"(

قرار اجلمعية العامة 122/63، املرفق

القوانني النموذجية  -2

قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل )1985(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة األربعون، امللحق رقم A/40/17( 17)، املرفق األول

UNCITRAL Yearbook, vol. XVI: 1985, part three, annex I :حولية األونسيترال

 قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل )1985(، مع التعديالت 
اليت اعُتمدت يف عام 2006

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم A/61/17( 17)، املرفق 
األول (املواد املنّقحة فقط)

A.08.V.4 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
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قانون األونسيترال النموذجي للتحويالت الدائنة الدولية )1992(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واألربعون، امللحق رقم A/47/17( 17(، املرفق 

األول
UNCITRAL Yearbook, vol. XXIII: 1992, part three, annex II :حولية األونسيترال

قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية مع دليل التشريع )1996(
قرار اجلمعية العامة 162/51، املرفق (القانون النموذجي فقط)

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم A/51/17( 17(، املرفق 
األول (القانون النموذجي فقط)

منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.99.V.4 (ه)  
UNCITRAL Yearbook, vol. XXVII: 1996, part three, annex I :حولية األونسيترال

قانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود مع دليل االشتراع )1997(
قرار اجلمعية العامة 158/52، املرفق (القانون النموذجي فقط)

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم A/52/17( 17(، املرفق 
األول (القانون النموذجي فقط)

UNCITRAL Yearbook, vol. XXVIII: 1997, part three, annex I :حولية األونسيترال

قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية مع دليل االشتراع )2001(
قرار اجلمعية العامة 80/56، املرفق (القانون النموذجي فقط)

 A/56/17(  17 رقم  امللحق  واخلمسون،  السادسة  الدورة  العامة،  للجمعية  الرمسية   الوثائق 
وCorr.3(، املرفق الثاين (القانون النموذجي فقط)

A.02.V.8 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
UNCITRAL Yearbook, vol. XXXII: 2001, part three, annex II األونسيترال:   حولية 

 )model law only(

قانون األونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدويل مع دليل اشتراعه واستعماله )2002(
قرار اجلمعية العامة 18/57، املرفق (القانون النموذجي فقط)

يتضّمن منشور األمم املتحدة مادة إضافية، هي 5 مكّررا، اعتمدت يف عام 1998. (ب)   

(ب)
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الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم A/57/17( 17(، املرفق 
األول (القانون النموذجي فقط)

UNCITRAL Yearbook, vol. XXXIII: 2002, part three, annexes I and II :حولية األونسيترال

قانون األونسيترال النموذجي لالشتراء العمومي )2011((و)
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم A/66/17( 17)، املرفق 

األول

األدلة التشريعية ونصوص أخرى  -3
 احلكم املتعلق بوحدة احلساب العاملية واحلكمان املتعلقان بتعديل حّد املسؤولية 

يف اتفاقيات النقل الدولية )1982(
 A/37/17) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثالثون، امللحق رقم 17 والتصويبان

وCorr.1 وCorr.2)، الفقرة 63
UNCITRAL Yearbook, vol. XIII: 1982, part one, sect. A, para. 63 :حولية األونسيترال

دليل األونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية املمّولة من القطاع اخلاص )2000(
)A/CN.9/SER.B/4( A.01.V.4 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

 أحكام األونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية املمّولة 
من القطاع اخلاص )2003(

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم A/58/17( 17(، املرفق 
األول

UNCITRAL Yearbook, vol. XXXIV B: 2003, part three, annex I :حولية األونسيترال

من قبل أن تعتمد األونسيترال قانون األونسيترال النموذجي لالشتراء العمومي (2011)،  (ج)   
اعتمدت األونسيترال قانون األونسيترال النموذجي الشتراء السلع واإلنشاءات (1993)، الوثائق الرمسية 
للجمعية العامة، الدورة الثامنة واألربعون، امللحق رقم A/48/17( 17)، املرفق األول، حولية األونسيترال 
UNCITRAL Yearbook, vol. XXIV: 1993, part three, annex I؛ وقانون األونسيترال النموذجي الشتراء 

السلع واإلنشاءات واخلدمات، مع دليل اشتراعه (1994)، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة 
واألربعون، امللحق رقم 17 وتصويبه (A/49/17 وCorr.1)، املرفق األول (القانون النموذجي فقط)، حولية 

.UNCITRAL Yearbook, vol. XXV: 1994, part three, annexes I and II األونسيترال

)ج(
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دليل األونسيترال التشريعي لقانون اإلعسار )2004(
A.05.V.10 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

 دليل األونسيترال التشريعي لقانون اإلعسار، اجلزء الثالث: معاملة جمموعات املنشآت 
يف حاالت اإلعسار )2010(

http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency.html :متاح يف املوقع الشبكي

دليل األونسيترال التشريعي بشأن املعامالت املضمونة )2007(
A.09.V.12 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

دليل األونسيترال التشريعي بشأن املعامالت املضمونة: املصطلحات والتوصيات )2007(
A.09.V.13 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

 دليل األونسيترال التشريعي بشأن املعامالت املضمونة: امللحق املتعلق باحلقوق الضمانية 
يف املمتلكات الفكرية )2010(

http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/security.html :متاح يف املوقع الشبكي

النصوص التعاقدية باء- 

قواعد األونسيترال للتحكيم )1976(
 ،(A/31/17( 17 الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والثالثون، امللحق رقم 

الفقرة 57
 UNCITRAL Yearbook, vol. VII: 1976, part one, chap. II, sect. :حولية األونسيترال

A, para. 57

قواعد األونسيترال للتحكيم )بصيغتها املنّقحة يف عام 2010(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم A/65/17( 17)، املرفق 

األول
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قواعد األونسيترال للتوفيق )1980(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والثالثون، امللحق رقم A/35/17( 17)، الفصل 

اخلامس، الباب ألف، الفقرة 106
UNCITRAL Yearbook, vol. XI: 1980, part three, annex II :حولية األونسيترال

 القواعد املوّحدة بشأن شروط العقد املتعلقة باملبلغ املتَّفق عليه الذي يستحق الدفع 
يف حالة اإلخفاق يف األداء )1983(

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والثالثون، امللحق رقم A/38/17( 17)، املرفق 
األول

UNCITRAL Yearbook, vol. XIV: 1983, part three, annex II, sect. A :حولية األونسيترال

جيم-  النصوص التوضيحية

توصيات ملساعدة املؤسسات التحكيمية واهليئات األخرى ذات الصلة فيما يتعلق بعمليات 
التحكيم مبوجب قواعد األونسيترال للتحكيم )1982(

 A/37/17) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثالثون، امللحق رقم 17 والتصويبان
وCorr.1 وCorr.2)، املرفق األول

UNCITRAL Yearbook, vol. XIII: 1982, part three, annex II :حولية األونسيترال

توصيات إىل احلكومات واملنظمات الدولية بشأن القيمة القانونية لسجالت احلواسيب 
)1985(

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة األربعون، امللحق رقم A/40/17( 17)، الفقرة 360
UNCITRAL Yearbook, vol. XVI: 1985, part one, sect. A, para.360 :حولية األونسيترال

دليل األونسيترال القانوين بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد املنشآت الصناعية )1987(
)A/CN.9/SER.B/2( A.87.V.10 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

الدليل القانوين لألونسيترال بشأن التحويالت اإللكترونية لألموال )1987(
)A/CN.9/SER.B/1( A.87.V.9 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
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دليل األونسيترال القانوين بشأن صفقات التجارة املكافئة الدولية )1992(
)A/CN.9/SER.B/3( A. 93.V.7 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

ملحوظات األونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم )1996(
UNCITRAL Yearbook, vol. XXVII: 1996, part three, annex II :حولية األونسيترال

توصية بشأن تفسري الفقرة 2 من املادة الثانية، والفقرة 1 من املادة السابعة، من اتفاقية 
االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها، املحّررة يف نيويورك، يف 10 حزيران/يونيه 

)2006( 1958
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم A/61/17( 17)، املرفق الثاين

UNCITRAL Yearbook, vol.  XXXVII: 2006, part three, annex II :حولية األونسيترال

تعزيز الثقة بالتجارة اإللكترونية: املسائل القانونية اخلاصة باستخدام طرائق التوثيق 
والتوقيع اإللكترونية على الصعيد الدويل )2007(

A.09.V.4 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

دليل األونسيترال العملي بشأن التعاون يف جمال اإلعسار عرب احلدود )2009(
A.10.V.6 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

قانون األونسيترال النموذجي بشأن اإلعسار عرب احلدود: املنظور القضائي )2011(
http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency.html :متاح يف املوقع الشبكي

توصيات ملساعدة املؤسسات التحكيمية وغريها من اهليئات املهتّمة فيما خيص التحكيم 
مبقتضى قواعد األونسيترال للتحكيم، بصيغتها املنّقحة يف عام 2010 )1912(

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم A/67/17( 17)، املرفق األول
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