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 معلومات أساسية  - أول  
، على أن ُتخصــــــتا  ونتا لمنانشــــــة  2013اتفقت اللجنة، في دورتها الســــــادســــــة واألردعيف، المعقودة في عا    - 1

. ودغية مســـاعدة اللجنة على النفر في  ( 1) أعمال األونســـيترال المق لة ضمو ـــول منفصـــل في ضل دورة مف دورات اللجنة 
ــطتها في الدورة  ــريعي  مجمل برنامج عملها والتخطيط ألنشـ ــيف، تتناول مذك المذضرة برنامج العمل التشـ ــة والخمسـ الخامسـ

الجاري والذي يمكف اال ــطالل به في المســتق ل )الفصــل الثاني(. ومي تتناول أيشــا األنشــطة الداعمة المزم  تنفيذما  
 خالل الفترة الممتدة حتى انعقاد الدورة السادسة والخمسيف للجنة )الفصل الثالث(. 

ــ  برنامج عملها للفترة المق لة، أن ترر  للى القرار الذي اتخذته في ولعل اللجنة   -2 ــا، عند و ــــ تود أيشــــ
، بأن تخطط في األحوال العادية للفترة الممتدة حتى دورتها  2013دورتها الســــادســــة واألردعيف، المعقودة في عا  

حد ما )لفترة تمتد مف ثالث التالية، ولكف ند يكون مف المناســب أيشــا لرراط تخطيط اســترطــادي أ ول أمدا للى 
 .( 2) للى خمس سنوات(

 
 

 األنشطة التشريعية  - ثانيا  
ــطتها،  -3 ــتراتيجي في تخصـــي  الموارد ألنشـ ــابقة على أممية اتجال نهج اسـ ــددت اللجنة في دوراتها السـ طـ

ــيترال للنفر فيها ــي  المحالة للى األونسـ .  ( 3) بما يشـــمل و ـــ  النصـــوي التشـــريعية، في  ـــوط تزايد عدد الموا ـ
ــريعية عف  ري  لرراط   ــ  النصـــوي التشـ ــي لعملها، أي و ـ ــاسـ ــلوأل األسـ وأكدت اللجنة الفائدة المتأتية مف األسـ

. ضما أعادت اللجنة التشـــــــديد على أنها تحتف  بســـــــلطة ومســـــــ ولية  ( 4) مفاو ـــــــات رســـــــمية في ل ار فري  عامل
ــة ويما يتعل  بواليات األ ــيترال، ودخاتـ ــ  خطة عمل األونسـ ــطالل بو ـ ــير ضذلل للى اال ـ فرنة العاملة، وإن أطـ

دور مذك األفرنة في اســـــــــــتجانة األعمال التي يمكف اال ـــــــــــطالل بها في المســـــــــــتق ل والحارة للى لتاحة المرونة 
 .( 5) لألفرنة لتمكينها مف ال ت في نول النصوي التشريعية المراد لعدادما

، أن نفرمـا ويمـا ل ا ضـاـنت 2013ا   وأكـدت اللجـنة في دورتهـا الســــــــــــــادســــــــــــــة واألردعيف، المعقودة في عـ  -4
ســـــتحيل المقترحات المتعلقة بأعمالها في المســـــتق ل للى أحد األفرنة العاملة ســـــيكون مســـــتندا للى أردعة معايير،  
ــأنه  ــريعي بشـــ ــول يرر ي أن يكون نابال للمواطمة و عداد ن  تشـــ مي: )أ( ما ل ا ضانت اللجنة مقتنعة بأن المو ـــ

ــاتية التي ســــــيجري على نحو توافقي؛ )أل( ما   ــياســــ ــائل الســــ ل ا ضان نطاق الصــــــل المق ل المحتمل و  يعة المســــ
التداول بشــــأنها وا ــــحيف؛ )ا( ما ل ا ضان مناك احتمال ضاض بأن يفشــــي الن  التشــــريعي المقتر  للى تعزيز  

ــطل  ب  ــُيحدث ازدوارية م  األعمال التي تشــــــ ها الهيئات نانون التجارة الدولية؛ )د( ما ل ا ضان العمل المقتر  ســــــ
 .( 6) األخرى المعنية بإتال  القوانيف

أدناك لمحة عامة عف األعمال التشــــــــــريعية التي تشــــــــــطل  بها اللجنة وأفرنتها العاملة  1ويقد  الجدول   -5
حاليا، وضذلل األعمال االســتكشــاوية أو التحشــيرية التي تشــطل  بها أمانة األونســيترال وفقا للوالية التي أســندتها  

 .لليها اللجنة

 __________ 

 .310(، الفقرة Corr.1و A/68/17) والتصويب ،17، الملح  رنم الثامنة والستون الوثائ  الرسمية للجمعية العامة، الدورة  (1) 
 .305نفسه، الفقرة المرر   (2) 
 .294المرر  نفسه، الفقرة  (3) 
 .249(، الفقرة A/69/17) 17الدورة التاسعة والستون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (4) 
 .251المرر  نفسه، الفقرة  (5) 
 .304و 303(، الفقرتان Corr.1و A/68/17) يب، والتصو 17رنم ، الملح  الثامنة والستون الدورة المرر  نفسه،  (6) 

http://undocs.org/ar/A/68/17
http://undocs.org/ar/A/69/17
http://undocs.org/ar/A/68/17
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 1الجدول    
  األعمال التشريعية الحالية   

 العامل الفريق بها يضطلع التي األعمال والخمسين الخامسة دورتها في النصوص في اللجنة نظر 
  االستكشافية أو التحضيرية األعمال

 حاليا  األمانة بها تضطلع التي
 االضطالع يمكن التي األعمال

      مستقبال بها
المنشآت الصغرى  

 والمتوسطة والصغيرة  
 تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على االئتمان  -----------

، على  2019اتفقت اللجنة، في دورتها الثانية والخمسيف، المعقودة في عا   
تعزيز واستكمال عملها المتعل  بالتخفيف مف العقجات القانونية التي توارهها  
المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  وال دورة حياتها، و لل بأن تطلب  

لمنشآت الصغرى  مف األمانة الشرول في لعداد مشاري  مواد بشأن حصول ا 
والصغيرة والمتوسطة على االئتمان. واتف  على أن تستفيد المواد، حسب  

االنتشاط، مف التوتيات وا رطادات  ات الصلة الواردة في نانون  
األونسيترال النمو ري بشأن المعامالت المشمونة، وأن تقد  للى الفري   

جعت اللجنة، في  . وط ( 7) العامل األول في الونت المناسب لكي ينفر فيها 
دورتها الثالثة والخمسيف، الفري  العامل األول على التفرغ لمو ول حصول  

المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على االئتمان بعد اختتا  أعماله  
. ودناط على  لل، بدأ  ( 8) بشأن الكيان المحدود المس ولية في ل ار األونسيترال 

وواتله أثناط دورتيه السادسة والثالثيف والسابعة  الفري  العامل  لل العمل  
  A/CN.9/1084والثالثيف، والتقريران عف أعمال ماتيف الدورتيف ) 

 الخمسيف. ( معرو ان على اللجنة في دورتها الخامسة و A/CN.9/1090و 

----------- ----------- 

 __________ 

 )أ(. 192(، الفقرة A/74/17) 17الدورة الرابعة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (7) 
 .23(، الجزط الثاني، الفقرة A/75/17) 17الدورة الخامسة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (8) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1084
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1090
http://undocs.org/ar/A/74/17
http://undocs.org/ar/A/75/17
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 العامل الفريق بها يضطلع التي األعمال والخمسين الخامسة دورتها في النصوص في اللجنة نظر 
  االستكشافية أو التحضيرية األعمال

 حاليا  األمانة بها تضطلع التي
 االضطالع يمكن التي األعمال

      مستقبال بها
توتيات لمساعدة مراكز الوسا ة بمقتشى نواعد   تسوية المنازعات 

 األونسيترال للوسا ة 
اعتمدت اللجنة في دورتها الرابعة والخمسيف، المعقودة  

. واتفقت  ( 9) ، نواعد األونسيترال للوسا ة 2021في عا   
اللجنة على أنه سيكون مف المفيد لعداد توتيات  

لمساعدة مراكز الوسا ة وغيرما مف الهيئات المهتمة  
ويما يخ  الوسا ة بمقتشى نواعد األونسيترال  

(، بما في  لل ضيفية تعديل القواعد  2021للوسا ة ) 
الستخدامها في السياق الم سسي. وُ لب للى األمانة  

تيات لكي تنفر فيها اللجنة في  أن تعد مشاري  التو 
. ون  مشاري  التوتيات  ( 10) دورة مق لة 

 (A/CN.9/1118 .معروض على اللجنة للنفر ويه ) 

 مذضرة تفسيرية لقواعد األونسيترال للتحكيم المعجل 
، على  2021وافقت اللجنة، في دورتها الرابعة والخمسيف، المعقودة في عا   

المذضرة التفسيرية لقواعد األونسيترال للتحكيم المعجل مف حيث الم دأ، وأ نت  
.  ( 11) 2021للفري  العامل الثاني بو   الصيغة النهائية للن  في عا   

مذضرة التفسيرية في  ودناط على  لل، و   الفري  العامل الصيغة النهائية لل 
(  A/CN.9/1085دورته الرابعة والسجعيف، والتقرير عف أعمال تلل الدورة ) 

 معروض على اللجنة. 

 الرفض المجكر وال ت األولي 
، في  2021نفرت اللجنة، في دورتها الرابعة والخمسيف، المعقودة في عا   

ذي ندمه الفري  العامل الثاني بأن تنفر في أحكا  بشأن الرفض  االنترا  ال 
المجكر وال ت األولي يمكف لدرارها في نواعد األونسيترال للتحكيم وأن تش   
تلل األحكا ، و ل ت للى الفري  العامل الثاني أن ينانش مو ول الرفض  

  المجكر في دورته الرابعة والسجعيف وأن يعرض نتائج منانشاته في مذا 
. وترد نتائج تلل المنانشات في تقرير الدورة الرابعة والسجعيف  ( 12) الصدد 

 (A/CN.9/1085  وفي المذضرة الالحقة التي أعدتها األمانة )
 (A/CN.9/1114 .) 

تقرير الندوة بشأن األعمال التي يمكف 
اال طالل بها مستق ال في مجال  

 تسوية المنازعات 
 ل ت اللجنة، في دورتها الرابعة  

،  2021والخمسيف المعقودة في عا  
للى األمانة أن تنفم ندوة خالل دورة  

اني الخامسة  الفري  العامل الث 
 والسجعيف مف أرل ما يلي:  

‘ مواتلة استكشاض المسائل  1’
القانونية الهامة المتعلقة بتسوية  
المنازعات في االنتصاد الرنمي  

وتحديد نطاق األعمال التشريعية  
‘ بحث  2؛ ’( 13) المحتملة و  يعتها

استصواأل وردوى ا طالل اللجنة  
. وتقرير ( 14) بأعمال بشأن االحتكا 

الندوة الذي أعدته األمانة  
(A/CN.9/1091  معروض على )

 اللجنة للنفر ويه. 

لعل اللجنة تود أن تنفر  
ويما ل ا ضانت ستش   

نواعد أو وثيقة لرطادية  
بشأن الرفض المجكر  

وال ت األولي استنادا للى  
النهوا المختلفة  

(A/CN.9/1114.) 

ولعل اللجنة تود أيشا 
أن تنفر في األعمال  

التي يمكف اال طالل  
بها مستق ال في مجال  

تسوية المنازعات، ويما  
يتعل  بأمور منها  
االحتكا  وتسوية  

المنازعات المتصلة  
بالتكنولوريا )انفر القسم  

ماط مف الوثيقة 
A/CN.9/1091 .) 

لتال  نفا  تسوية  
المنازعات بيف  

 المستثمريف والدول 

، الفري  العامل  2017كل فت اللجنة، في دورتها الخمسيف، المعقودة في عا    -----------
الثالث بالعمل على مو ول لمكانية لتال  نفا  تسوية المنازعات بيف  

----------- ----------- 

 __________ 

 .101(، الفقرة A/76/17) 17الدورة السادسة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (9) 
 .100المرر  نفسه، الفقرة  (10) 
 .189المرر  نفسه، الفقرة  (11) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1118
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1085
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1085
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1114
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1091
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1114
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1091
http://undocs.org/ar/A/76/17
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 العامل الفريق بها يضطلع التي األعمال والخمسين الخامسة دورتها في النصوص في اللجنة نظر 
  االستكشافية أو التحضيرية األعمال

 حاليا  األمانة بها تضطلع التي
 االضطالع يمكن التي األعمال

      مستقبال بها
. وواتل الفري  العامل عمله بشأن مذا المو ول في  ( 15) المستثمريف والدول 

عف أعمال ماتيف    دورتيه الحادية واألردعيف والثانية واألردعيف. والتقريران 
( معرو ان على اللجنة في  A/CN.9/1092و   A/CN.9/1086الدورتيف ) 

دورتها الخامسة والخمسيف. وستستم  اللجنة أيشا للى تقرير طفوي عف  
 صصة للفري  العامل الثالث. الموارد ا  اوية المخ 

 خدمات لدارة الهوية وتوفير الثقة  التجارة ا لكترونية 
 ل ت اللجنة، في دورتها الحادية والخمسيف، المعقودة  

، للى الفري  العامل الراب  أن يعمل على  2018في عا   
لعداد ن  يرمي للى تيسير االعتراض ع ر الحدود  

بخدمات لدارة الهوية وتوفير الثقة، استنادًا للى المجادئ  
والمسائل التي حددما الفري  العامل في دورته السادسة  

. وددأ الفري  العامل، في دورته السابعة  ( 16) والخمسيف 
والخمسيف، مداوالته بشأن مذا المو ول، وواتل  لل  

والستيف  العمل خالل دورتيه الثانية والستيف والثالثة  
 (A/CN.9/1087   وA/CN.9/1093  ومشرول .)

القانون النمو ري بشأن استخدا  خدمات لدارة الهوية  
وتوفير الثقة واالعتراض بها ع ر الحدود والمذضرة  

باالنتصاد الرنمي: استخدا  الذضاط االتطناعي المسائل القانونية المتعلقة 
 واألتمتة في التعاند 

كل فت اللجنة، في دورتها الرابعة والخمسيف، الفري  العامل الراب  بعقد  
منانشة مفاهيمية مرضزة بشأن استخدا  الذضاط االتطناعي واألتمتة في  

وررت    . ( 17) التعاند بغية بلورة نطاق و  يعة العمل المزم  اال طالل به 
تلل المنانشة أثناط الدورة الثالثة والستيف للفري  العامل الراب ، والتقرير عف 

( معروض على اللجنة في دورتها  A/CN.9/1093أعمال تلل الدورة ) 
الخامسة والخمسيف. ويرد أيشا ملخ  تجميعي للمنانشة في االنترا   

   باألعمال المق لة في مجال التعاند الم تمت. المتعل 

 معامالت ال يانات

 باالقتصاد  المتعلقة القانونية  المسائل 

 الرقمي 

نررت اللجنة في دورتها الحادية  
،  2018والخمسيف، المعقودة في عا   

أن تقو  األمانة بتجمي  معلومات عف  
المسائل القانونية المتصلة باالنتصاد  

الرنمي وأن تقد  تلل المعلومات لتنفر 
. وُندمت  ( 19) فيها اللجنة في دورة مق لة 

تقارير مرحلية عف األعمال  
االستكشاوية والتحشيرية التي 

ا طلعت بها األمانة للى اللجنة خالل  

في  وط المداوالت التي  
الفري  ررت في دورة 

العامل الثالثة والستيف، 
لعل اللجنة تود أن تكلف  

الفري  العامل الراب   
بالعمل على مو وعي  

التعاند الم تمت  
ومعامالت ال يانات،  

 على التوازي. 

ويرد انترا  بتنقيي والية  
الفري  العامل الراب  في  

الفصل الثاني مف الوثيقة  
 __________ 

 .242المرر  نفسه، الفقرة  (12) 
 .233المرر  نفسه، الفقرة  (13) 
 .243المرر  نفسه، الفقرة  (14) 
 .264(، الفقرة A/72/17) 17الدورة الثانية والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (15) 
 .159(، الفقرة A/73/17) 17الدورة الثالثة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (16) 
 .236(، الفقرة A/76/17) 17الدورة السادسة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (17) 
 )أل(. 253و 248و 247(، الفقرات A/73/17) 17الدورة الثالثة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (19) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1086
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1092
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1087
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1093
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1093
http://undocs.org/ar/A/72/17
http://undocs.org/ar/A/73/17
http://undocs.org/ar/A/76/17
http://undocs.org/ar/A/73/17
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 العامل الفريق بها يضطلع التي األعمال والخمسين الخامسة دورتها في النصوص في اللجنة نظر 
  االستكشافية أو التحضيرية األعمال

 حاليا  األمانة بها تضطلع التي
 االضطالع يمكن التي األعمال

      مستقبال بها
( وضذلل تجمي   A/CN.9/1112)   التفسيرية  ات الصلة 

وإ افاته(    A/CN.9/1113التعليقات على المشرول ) 
 معرو ان على اللجنة في دورتها الخامسة والخمسيف. 

خص  الفري  العامل الراب ، خالل دورته الثالثة والستيف، ونتا  رراط 
منانشة أولية لط يعة ونطاق العمل المحتمل اال طالل به مستق ال بشأن  

معامالت ال يانات استنادا للى األعمال التحشيرية التي ا طلعت بها 
ألمانة بشأن مذا المو ول. وُأبلغ الفري  العامل بالرأي المعرأل عنه في  ا 

الدورة الرابعة والخمسيف للجنة بأن المو ول ند يحال في نهاية المطاض 
للى الفري  العامل الراب  ليتناوله بالترادض م  مو ول استخدا  الذضاط  

الدورة    . والتقرير عف أعمال تلل ( 18) االتطناعي واألتمتة في التعاند 
 (A/CN.9/1093  د ( معروض على اللجنة للنفر ويه. وند اسُترطا

بالمنانشات األولية التي ررت في ل ار الفري  العامل في و   االنترا   
 المتعل  باألعمال المق لة في مجال معامالت ال يانات. 

دورتيها الثانية والخمسيف والثالثة 
 .( 20) والخمسيف المستأنفة

وتمخشت أعمال األمانة عف نائمة  
مختصرة لعدة موا ي  ألعمال يمكف  
أن يشطل  بها الفري  العامل الراب   

( استخدا   1، تشمل ما يلي: ) مستق ال 
الذضاط االتطناعي واألتمتة في  

( معامالت ال يانات؛  2التعاندات؛ ) 
استخدا  تكنولوريا السجالت   ( 3) 

الموزعة ) مف أمور أخرى(. وتسج ل  
أعمال األمانة االستكشاوية بشأن  

المسائل القانونية المتصلة بالموا ي   
المدررة في القائمة المختصرة في  

ف نانوني" و عته األمانة.  "تصني 
وأحالت اللجنة في دورتها الرابعة  

والخمسيف )انفر العمود الثاني(، للى  
الفري  العامل الراب ، األعمال  

التحشيرية األخرى التي ا طلعت بها  
األمانة بشأن استخدا  الذضاط  

 االتطناعي واألتمتة في التعاند.  

و ل ت اللجنة أيشا، في دورتها الرابعة  
مسيف، للى األمانة أن تواتل  والخ 

A/CN.9/1116  بينما ،
يرد انترا  بشأن األعمال  
المق لة المتعلقة بمعامالت  

ال يانات في الوثيقة  
A/CN.9/1117 . 

وسيكون معرو ا على  
اللجنة أيشا انترا   

بأعمال مق لة لألمانة  
يتعل  بإعداد لرطادات  

تصلة  نانونية للمسائل الم 
بتشغيل نفم السجالت  

الموزعة وتوفير الخدمات  
القائمة على تكنولوريا  

السجالت الموزعة  
 (A/CN.9/1116  ،

 الفصل الثالث(. 

 __________ 

 .237المرر  نفسه، الفقرة  (18) 
 .76-67(، الجزط الثاني، الفقرات A/75/17) 17الدورة الخامسة والسجعون، الملح  رنم ؛ 211-207(، الفقرات A/74/17) 17الدورة الرابعة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (20) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1112
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1113
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1093
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1116
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1117
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1116
http://undocs.org/ar/A/74/17
http://undocs.org/ar/A/75/17
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 العامل الفريق بها يضطلع التي األعمال والخمسين الخامسة دورتها في النصوص في اللجنة نظر 
  االستكشافية أو التحضيرية األعمال

 حاليا  األمانة بها تضطلع التي
 االضطالع يمكن التي األعمال

      مستقبال بها
و   التصنيف القانوني، وأ نت لألمانة  

. و ل ت اللجنة أيشا  ( 21) بنشر محتواك 
للى األمانة أن تواتل األعمال  

 .  ( 22) التحشيرية بشأن معامالت ال يانات 

وستعرض على اللجنة، في دورتها  
الخامسة والخمسيف، مذضرة مف األمانة  

  عف التقد  المحرز في أعمالها 
االستكشاوية والتحشيرية بشأن المسائل  

القانونية المتعلقة باالنتصاد الرنمي  
 (A/CN.9/1116    بما يشمل و ،)

نسم أنجز حديثا مف التصنيف بشأن 
 . تكنولوريا السجالت الموزعة استخدا   

     
 ل ت اللجنة، في دورتها الثالثة والخمسيف، المعقودة في   نانون ا عسار 

، للى األمانة أن تعد وتنشر تحديثا لقانون  2020عا   
األونسيترال النمو ري بشأن ا عسار ع ر الحدود:  
المنفور القشائي في أنرأل ونت ممكف عمليا، في  

طكل ضتيب ورني وأيشا للكتروني بلغات األمم المتحدة  
ستخدا  آلية على غرار تلل  الرسمية الست، با 

.  ( 23) 2013المستخدمة في تحديث المنشور في عا   
واستجابة لذلل الطلب، أتاحت األمانة تحديثات لذلل  

المنشور لكي يستعر ها الفري  العامل في دورته الستيف  

 لعسار المنشآت الصغرى والصغيرة 
اعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والخمسيف، التوتيات التشريعية بشأن  
لعسار المنشآت الصغرى والصغيرة ووافقت مف حيث الم دأ على مشرول  

طر  التوتيات التشريعية. و ل ت اللجنة للى األمانة أن تنقي مشرول  
  الشر  في  وط التعديالت التي اعتمدتها اللجنة والمداوالت األخرى  ات

الصلة التي أررتها اللجنة، وأن تحيل الن  المنقي للى الفري  العامل  
الخامس الستعرا ه وإنرارك في دورته التاسعة والخمسيف. و ل ت اللجنة  

كذلل للى الفري  العامل الخامس أن يقرر ما ل ا ضان ينجغي اعتجار  

----------- ----------- 

 __________ 

 .227(، الفقرة A/76/17) 17الدورة السادسة والسجعون، الملح  رنم مرر  نفسه، ال (21) 
 .237المرر  نفسه، الفقرة  (22) 
 .63(، الجزط األول، الفقرة A/75/17) 17الدورة الخامسة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (23) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1116
http://undocs.org/ar/A/76/17
http://undocs.org/ar/A/75/17
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 العامل الفريق بها يضطلع التي األعمال والخمسين الخامسة دورتها في النصوص في اللجنة نظر 
  االستكشافية أو التحضيرية األعمال

 حاليا  األمانة بها تضطلع التي
 االضطالع يمكن التي األعمال

      مستقبال بها
 (A/CN.9/WG.V/WP.180 وواف  الفر .)  ي  العامل

 على التحديثات المدررة في الوثيقة  

A/CN.9/WG.V/WP.180 ،   التغييرات  ليراد  م 
 عف  العامل  الفري   تقرير  مف   13الفقرة   في  ا  اوية 

(. واتف  على  A/CN.9/1094الستيف ) دورته   أعمال 
 دورتها  في  فيها  لحالة التحديثات للى اللجنة للنفر 

. وأوتى الفري   2022عا    في  والخمسيف  الخامسة 
 بالتحديثات  انتنعت  ل ا  العامل بأن اللجنة لعلها تود، 

 القشائي"  المنفور  بنشر"  لألمانة  تأ ن  أن  المقترحة، 
 ونت  أنرأل  في  الست  المتحدة  األمم  بلغات  المحد ث 

 وأن  السابقة،  ا تدارات  به  ُنشرت  الذي  بالشكل  ممكف 
 حتى  المنشور  تحديث  تواتل  أن  األمانة  للى  تطلب 
المنشود منه. وطدد الفري  العامل   بالغرض  يفي  يفل 

في عا    المحد ث  على أن نشر "المنفور القشائي" 
 السنوية  الذضرى   وط  في  أوانه  في  سيأتي   2022

 النمو ري  األونسيترال  نانون  العتماد  والعشريف  الخامسة 
  2022أيار/مايو    30ا عسار ع ر الحدود في   بشأن 

 (A/CN.9/1094  14و   13، الفقرتان .) 

الن  المقر نهائيا أو لحالته للى اللجنة لتشعه في تيغته النهائية  
. ونا  الفري  العامل الخامس،  ( 24)وتعتمدك في دورتها الخامسة والخمسيف 

في دورته التاسعة والخمسيف، باستعراض وإنرار مشرول الشر  المنقي،  
وواف  على اعتجار الن  الذي واف  عليه الفري  العامل في الدورة نصا  

في  نهائيا وعلى عد  لحالته للى اللجنة في دورتها الخامسة والخمسيف  
(. وتقرير الفري  17، الفقرة A/CN.9/1088العتمادك ) 2022عا  

(  A/CN.9/1088العامل الخامس عف أعمال دورته التاسعة والخمسيف )
 لخمسيف. معروض على اللجنة في دورتها الخامسة وا

 
 تتج  المورودات واستردادما مدنيا، والقانون المنط   في لرراطات ا عسار 
أحا ت اللجنة علما، في دورتها الرابعة والخمسيف، باالستنتارات التي تم  
التوتل لليها في الندوتيف المتعلقتيف بتتج  المورودات واستردادما مدنيا،  

لفت الفري  العامل الخامس ب دط  ودالقانون المنط   في لرراطات ا عسار، وض 
العمل بشأن ضال المو وعيف بعد االنتهاط مف العمل على مشرول طر   

. و ل ت  ( 25) التوتيات التشريعية بشأن لعسار المنشآت الصغرى والصغيرة 
اللجنة للى الفري  العامل الخامس أن يعامل ضال المو وعيف على ند   

ند تتخذك األعمال بشأن ضال المو وعيف  المساواة، مشيرة للى أن الشكل الذي  
. ودناط على  لل، بدأ الفري  العامل الخامس  ( 26) سيتحدد في مرحلة الحقة 

مداوالت بشأن ضال المو وعيف في دورتيه التاسعة والخمسيف والستيف. وتقرير  
الفري  العامل الخامس عف أعمال دورته التاسعة والخمسيف  

 __________ 

 .77(، الفقرة A/76/17) 17الدورة السادسة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (24) 
 .217و 216(، الفقرتان A/76/17) 17الدورة السادسة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (25) 
 .217المرر  نفسه، الفقرة  (26) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.180
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
http://undocs.org/ar/A/76/17
http://undocs.org/ar/A/76/17
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 العامل الفريق بها يضطلع التي األعمال والخمسين الخامسة دورتها في النصوص في اللجنة نظر 
  االستكشافية أو التحضيرية األعمال

 حاليا  األمانة بها تضطلع التي
 االضطالع يمكن التي األعمال

      مستقبال بها
 (A/CN.9/1088  وتقرير الفري  العامل عف أعمال دورته الستيف )
 (A/CN.9/1094 .معرو ان على اللجنة في دورتها الخامسة والخمسيف ) 

اتخذته اللجنة في دورتها الحادية  عمال بالقرار الذي   ال ي  القشائي للسفف 
، بدأ الفري   ( 27) 2018والخمسيف، المعقودة في عا   

العامل السادس في دورته الخامسة والثالثيف )نيويورك،  
( العمل على لعداد مشرول  2019أيار/مايو    17- 13

(.  A/CN.9/973تل بشأن ال ي  القشائي للسفف ) 
وواتل الفري  العامل  لل العمل خالل دورتيه التاسعة  

  A/CN.9/1089والثالثيف واألردعيف ) 
(. وسيكون معرو ا على اللجنة في  A/CN.9/1095و 

مشرول اتفاقية متعلقة باآلثار  دورتها الخامسة والخمسيف  
(،  A/CN.9/1108الدولية لل ي  القشائي للسفف ) 

وتجمي  للتعليقات على مشرول االتفاقية  
 (A/CN.9/1109  ومشرول مذضرة تفسيرية ،)
 (A/CN.9/1110   وA/CN.9/1111 .) 

نررت اللجنة، في دورتها الثانية  -------------
والخمسيف، بعد أن نفرت في انترا   

مقد  مف حكومة الصيف بشأن  
األعمال التي يمكف أن تشطل  بها  
األونسيترال مستق ال مف أرل و    
ل ار نانوني أل ون الشحف بالسكل  

(، أن  A/CN.9/998الحديدية )
شطل  األمانة بأعمال استكشاوية  ت 

وتحشيرية بشأن مذا المو ول لكي  
. و ل ت  ( 28) تواتل اللجنة النفر ويه

اللجنة، في دورتها الثالثة والخمسيف 
المستأنفة، للى أمانتها أن تجاطر  

أعماال تحشيرية بهدض و   تل  
دولي رديد بشأن مستندات النقل  

المتعدد الوسائط القابلة للتداول يمكف  
تخدامه  برا  العقود التي ال تشمل  اس

النقل الجحري، وأن تعرض نتائج تلل 
األعمال على اللجنة لكي تنفر فيها  

في دورتها المق لة. وُ لب للى األمانة 
أن تقو  بعملها في ل ار مف التعاون  

لعل اللجنة تود أن تنفر  
في لسناد مذا المو ول  

للى الفري  العامل  
السادس مف أرل ال دط  
في مفاو ات حكومية  

دولية بشأن مشرول ن   
تعدك األمانة يجسد آخر  

 راط  مشاورات أرراما الخ
في النصف الثاني مف  

 . 2022عا  

 __________ 

 .252(، الفقرة A/73/17) 17الدورة الثالثة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (27) 
 )د(. 221و 219-216(، الفقرات A/74/17) 17بعة والسجعون، الملح  رنم الدورة الراالمرر  نفسه،  (28) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1094
http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1095
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1108
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1109
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1110
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1111
http://undocs.org/ar/A/CN.9/998
http://undocs.org/ar/A/73/17
http://undocs.org/ar/A/74/17
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 العامل الفريق بها يضطلع التي األعمال والخمسين الخامسة دورتها في النصوص في اللجنة نظر 
  االستكشافية أو التحضيرية األعمال

 حاليا  األمانة بها تضطلع التي
 االضطالع يمكن التي األعمال

      مستقبال بها
الوثي  والتنسي  عف ضثب م   

المنفمات الدولية  ات الصلة، وأن  
ل ا  تعقد ارتماعات ألفرنة خ راط 

. ورح ت اللجنة، في  ( 29) انتشى األمر
دورتها الرابعة والخمسيف، باألعمال  

التحشيرية التي ا طلعت بها األمانة 
(A/CN.9/1061  ودعت األمانة )

للى مواتلة عملها وتقديم تقرير للى  
اللجنة، في دورتها الخامسة  

، عف  2022ا  والخمسيف، في ع
التقد  المحرز في أمور مف بينها  

لعداد مشرول أولي لصل رديد بشأن  
مستندات النقل المتعدد الوسائط القابلة 

. واتفقت اللجنة على أن  ( 30) للتداول
تولي المشرول أولوية عالية بإسنادك  

. وسُتعَرض  ( 31) ألول فري  عامل متا 
على اللجنة، في دورتها الخامسة  

ضرة مف األمانة بشأن  والخمسيف، مذ 
 (. A/CN.9/1101مذا المو ول )

     

 __________ 

 .82)ه( و 16(، الجزط الثاني، الفقرتان A/75/17) 17الدورة الخامسة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (29) 
 .223(، الفقرة A/76/17) 17الدورة السادسة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (30) 
 .224المرر  نفسه، الفقرة  (31) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1061
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1101
http://undocs.org/ar/A/75/17
http://undocs.org/ar/A/76/17
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 العامل الفريق بها يضطلع التي األعمال والخمسين الخامسة دورتها في النصوص في اللجنة نظر 
  االستكشافية أو التحضيرية األعمال

 حاليا  األمانة بها تضطلع التي
 االضطالع يمكن التي األعمال

      مستقبال بها
 األعمال الستكشافية والتحضيرية التي اضطلعت بها أمانة األونسيترال بشأن مواضيع أخرى 

ليصاالت  
 المستودعات 

وتحشيرية بشأن مذا المو ول بهدض لحالة مذا العمل للى أحد األفرنة العاملة في الونت  ، للى األمانة أن تشطل  بأعمال استكشاوية  2018 ل ت اللجنة، في دورتها الحادية والخمسيف، المعقودة في عا   
ألمانة أعمالها التحشيرية بشأن ليصاالت المستودعات،  (، أن تواتل ا A/CN.9/992. ونررت اللجنة، في دورتها الثانية والخمسيف، بعد أن نفرت في مذضرة مف األمانة بشأن مذا المو ول ) ( 32) المناسب 

. واتفقت اللجنة في دورتها الثالثة والخمسيف المستأنفة على اال طالل  ( 33) بطرائ  طتى منها تنفيم ارتماعات تشاورية م  سائر المنفمات المهتمة، بغية المشي ُندما في لعداد مشاري  نصوي أولية 
مفاو ات الحكومية الدولية في  دروا، على أن يكون مفهوما أن فري  اليونيدروا الدراسي أو العامل سوض يعد مشرول نانون نمو ري أولي بشأن مذا المو ول، يخش  الحقا لل بالمشرول باالطتراك م  اليوني 

لمطاض. واتفقت اللجنة ضذلل على أن الن  النهائي الذي ستعتمدك األونسيترال سوض  ، لكي تعتمدك األونسيترال في نهاية ا 2022ل ار فري  عامل تاب  لألونسيترال، ردما بحلول النصف الثاني مف عا   
عمال في  ة أن تقد  لليها تقريرا عف التقد  المحرز في تنفيذ مذك األ يحمل اسمي ضلتا المنفمتيف، لنرارا بتعاونهما الوثي  ودمساممة اليونيدروا خالل المرحلة التحشيرية للمشرول. و ل ت اللجنة للى األمان 

(، واتفقت على أن توغ أحكا  موحدة بشأن المو ول يتطلب نهجا محايدا وعمليا يحتر   A/CN.9/1066. وأحا ت اللجنة علما، في دورتها الرابعة والخمسيف، بالتقد  المحرز ) ( 34) دورات اللجنة السنوية 
ن ل أن يتمكف مف تقديم تيغة أولية لمشرول    والممارسات القانونية في مختلف النفم القانونية. وأحا ت اللجنة علما أيشا بأن فري  اليونيدروا العامل ند يحتاا للى أكثر مف دورتيف   االختالفات في المذامب 

، ن ل لحالتها للى أول فري  عامل متا  مف أفرنة العمل التابعة  2023رة اليونيدروا، ردما في عا   نانون نمو ري بشأن روانب القانون الخاي المتعلقة بإيصاالت المستودعات لكي ينفر فيها مجلس لدا 
 (. A/CN.9/1102. وسُتعَرض على اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسيف، مذضرة مف األمانة بشأن مذا المو ول ) ( 35) لألونسيترال 

 تأثير رائحة  
على    19- كوفيد 

القانون التجاري  
 الدولي 

تدابير الرامية للى التصدي لعوانب رائحة  مل ليشمل النفر في ال كان معرو ا على اللجنة في دورتها الثالثة والخمسيف المستأنفة انترا  مقد  مف أرمينيا واالتحاد الروسي وفييت نا  لتحديث برنامج الع 
التي بذلتها  (. و ل ت اللجنة مواتلة بحث مذا االنترا ، وال سيما مف خالل استجانة الجهود  A/CN.9/1039العالمية وحاالت الطوارئ األخرى التي تفرض نيودا مادية على التجارة العالمية )   19- كوفيد 

على    19- رتها الرابعة والخمسيف تقريرا عف أثر رائحة ضوفيد منفمات أخرى في مذا المجال، وتنفيم ارتماعات مائدة مستديرة أو ارتماعات ع ر ا نترنت. وُ لب للى األمانة أن تقد  للى اللجنة في دو 
. وأحا ت اللجنة علما، في دورتها الرابعة والخمسيف،  ( 36) للجائحة، والمجاالت التي يمكف للجنة اال طالل بأعمال بشأنها مستق ال التجارة الدولية، واالستجابات التشريعية التي تتخذما الدول للتصدي  

.  ( 37) (، وأعردت عف تقديرما للدول التي تجادلت أفشل الممارسات والخ رات مف خالل ردودما على االست يان الذي عممته األمانة A/CN.9/1081و   080A/CN.9/1و   A/CN.9/1079بالتقرير المرحلي ) 
ية األونسيترال، وأن تواتل عقد ارتماعات الخ راط وغيرما مف  و ل ت اللجنة للى األمانة أن تواتل أعمالها االستكشاوية بشأن المسائل المحددة في التقرير المرحلي بوتفها مسائل ند تدخل في نطاق وال 

 __________ 

 )أ(. 253و 249(، الفقرتان A/73/17) 17الدورة الثالثة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (32) 
 )أل(. 221و 196-194(، الفقرات A/74/17) 17الدورة الرابعة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (33) 
 .61)د( و 16(، الجزط الثاني، الفقرتان A/75/17) 17، الملح  رنم الدورة الخامسة والسجعون المرر  نفسه،  (34) 
 .220(، الفقرة A/76/17) 17الدورة السادسة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (35) 
 .89و 86)ط( و 16(، الجزط الثاني، الفقرات A/75/17) 17الخامسة والسجعون، الملح  رنم  الدورةالمرر  نفسه،  (36) 
 .239و 238(، الفقرتان A/76/17) 17الدورة السادسة والسجعون، الملح  رنم المرر  نفسه،  (37) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/992
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1066
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1102
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1039
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1079
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1080
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1081
http://undocs.org/ar/A/73/17
http://undocs.org/ar/A/74/17
http://undocs.org/ar/A/75/17
http://undocs.org/ar/A/76/17
http://undocs.org/ar/A/75/17
http://undocs.org/ar/A/76/17
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 العامل الفريق بها يضطلع التي األعمال والخمسين الخامسة دورتها في النصوص في اللجنة نظر 
  االستكشافية أو التحضيرية األعمال

 حاليا  األمانة بها تضطلع التي
 االضطالع يمكن التي األعمال

      مستقبال بها
.  ( 38) ل ت اللجنة ضذلل للى األمانة أن تواتل استكشاض الخيارات المتاحة  نشاط منصة للكترونية لتجادل المعلومات بيف الدول الفعاليات م  الجهات المعنية المهتمة للدف  ندما باألعمال االستكشاوية. و  

 (. A/CN.9/1119وسُتعَرض على اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسيف، مذضرة مف األمانة بشأن مذا المو ول ) 

التخفيف مف آثار  
تغير المناخ والتكيف  

معه والقدرة على  
 موارهته 

يلي: )أ( ضيفية مواطمة نصوي األونسيترال الحالية م  أمداض التخفيف مف آثار تغير المناخ والتكيف معه والقدرة على موارهته؛   استمعت اللجنة، في دورتها الرابعة والخمسيف، للى انترا  بدراسة ما 
. وعلى الرغم مما ُأبدي مف تأييد واس  ألن تواتل اللجنة  ( 39) و   نصوي رديدة  انية ا طالل األونسيترال بمزيد مف األعمال لتيسير تحقي  تلل األمداض مف خالل تنفيذ تلل النصوي أو لمك  )أل( 

خلية بيف وضاالت حكومية مختلفة ن ل اتخا  نرار بشأن أي أعمال ُيشطل  بها مستق ال، وأن مذك األعمال  النفر في االنترا ، فقد أطير للى أن الدول األعشاط ند تحتاا للى لرراط مزيد مف المشاورات الدا 
ا  أكثر تفصيال بشأن المو ول  . و ل ت اللجنة للى األمانة التشاور م  الدول المهتمة بغية و   انتر ( 40) 2015ينجغي أن تلتز  بأ ر القانون الدولي العا  القائمة، مثل اتفاق باريس بشأن تغير المناخ لعا   

  A/CN.9/1120. وسُتعَرض على اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسيف، مذضرة مف األمانة بشأن مذا المو ول ) ( 41) 2022لعر ه على اللجنة لتنفر ويه في دورتها المق لة في عا   
 (. A/CN.9/1120/Add.1و 

 

 __________ 

 .241المرر  نفسه، الفقرة  (38) 
 .244المرر  نفسه، الفقرة  (39) 
 .245المرر  نفسه، الفقرة  (40) 
 .246المرر  نفسه، الفقرة  (41) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1119
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1120
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1120/Add.1
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 األنشطة الداعمة  - ثالثا  
ــيف للجنة    2يقد  الجدول  -6 ــة والخمسـ ــادسـ ــطة التي ُيعتز  أن تقو  بها األمانة حتى الدورة السـ نائمة باألنشـ

. وينقسـم الجدول للى رزأيف: الجزط  ( 42) مف أرل دعم األعمال التشـريعية التي تشـطل  بها اللجنة وأفرنتها العاملة
يورد الفعاليات التي ُتعقد لمرة واحدة؛ والجزط )أل( يورد األنشــــطة المتكررة أو الجارية. وتشــــمل مذك األنشــــطة   )أ(

األعمال التي تشــــــــــــطل  بها األمانة، بمفردما أو بالتعاون م  منفمات أخرى، مف أرل لعداد نصــــــــــــوي ومواد 
ــيترال وفهمها وتفســـــــيرما وتط يقها ع ــا تفســـــــيرية لتعزيز ن ول نصـــــــوي األونســـــ لى نحو موحد. وند اعتادت أيشـــــ

ا تــــــدارات الســــــابقة لهذك الوثيقة أن تورد أنشــــــطة محددة أو متكررة في مذا الجدول بغية نشــــــر المعلومات عف 
نصــوي األونســيترال ودعم اطــتراعها وتنفيذما تنفيذا فعاال. ولف ُتعرض تلل األنشــطة، التي تتصــل بصــورة أوث  

ــاعــدة التقنيــة التي تشــــــــــــــط ل  بهــا األمــانــة، بعــد اآلن في التقرير )انفر بــدال مف  لــل الوثــائ  بــأعمــال المســـــــــــــ
A/CN.9/1098 وA/CN.9/1099 وA/CN.9/1100.) 

  
 2ل الجدو 

 األنشطة الداعمة
 

 األنشطة المحددة الطابع  )أ(  
  المكان والتاريخ  وتف النشاط

   

 

الفري  العامل الثالث )المعني بإتال  نفا  تسوية  
 المنازعات بيف المستثمريف والدول(

تقديم الدعم للى ال لدان المشيفة في تنفيم االرتماعات  
 في فترة ما بيف الدورات  

استشافة عدد مف االرتماعات غير الرسمية ع ر    
ا نترنت بشأن موا ي  مختلفة، م  رهات مف بينها  

المرضز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بشأن مدونة 
والتنمية في الميدان  نواعد السلوك وم  منفمة التعاون 

 االنتصادي بشأن دعاوى المسامميف 

الفري  العامل المعني بالقانون النمو ري بشأن 
ليصاالت المستودعات الذي عقدك اليونيدروا بالتشاور 

 م  األونسيترال

 2022أيلول/س تم ر  

الفري  العامل المعني بالقانون النمو ري بشأن 
 العوملة الذي عقدك اليونيدروا 

 2022األول/ديسم ر  كانون  

االرتماعان السادس والساب  لفري  الخ راط المتعلقان 
بو   تل دولي رديد بشأن مستندات النقل المتعدد 

 الوسائط القابلة للتداول، ل ا لز  األمر

 2022أيلول/س تم ر  

 

  

 __________ 

و تأريلها رمنا بالتدابير التي ند تواتل الدول واألمم المتحدة اتخا ما  تواريخ الفعاليات وأماكف انعقادما م نتة. وند يتعيف للغاؤما أ (42) 
 . 19-يتعل  بجائحة ضوفيد ويما

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1098
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1099
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1100
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 األنشطة المتكررة أو الجارية  )ب(  

نائمة باألنشـــــــــطة المتكررة أو الجارية، التي ُيشـــــــــطل  بجعشـــــــــها عمال   2يورد الجزط )أل( مف الجدول   -7
ــطل  بها مف أرل دعم الترويج  ــراكات أو مجادرات تعاونية أخرى )لال الل على وتـــف لهذك المجادرات المشـ بشـ

ــتخدامها، انفر المذضرة التي أعدتها األمانة ع ــيترال واعتمادما واســ ــاعدة لنصــــوي األونســ ف التعاون التقني والمســ
 ((.A/CN.9/1099التقنية )

 
   النشاط وصف النشاط مجال

تسوية 
 المنازعات 

 تقييم التطورات في مجال تسوية المنازعات في االنتصاد الرنمي 

 القانوني بشأن تسوية المنازعات ع ر ا نترنتلنشاط المنصة العالمية الشاملة لالبتكار 

 المشارضة في فرنة العمل المعنية بنفم ا عسار وحقوق الدائنيف/المدينيف التابعة لمجموعة ال نل الدولي  نانون ا عسار

 (43)العمل الجاري بشأن المعيار الموحد لإلعسار وحقوق الدائنيف

المعامالت 
 المشمونة

المشارضة في الم تمر الخامس المعني بالتنسي  الدولي  تالحات نانون المعامالت المشمونة والشجكة المشترضة لتنسي  
المعامالت المشمونة وما يتصل بها مف لتالحات )م  مجموعة ال نل الدولي، واليونيدروا، ومنفمة الدول األمريكية،  

 ومرضز ضوزولتشيل للقانون الو ني( 

ائي  ال ي  القش
 للسفف

للسفف )التي سيكون مشروعها الوارد في  القشائي لل ي تنقيي المذضرة التفسيرية لمشرول االتفاقية المتعلقة باآلثار الدولية 
و ا على اللجنة في دورتها الخامسة والخمسيف، حسجما مو مذضور في  معر  A/CN.9/1111و A/CN.9/1110الوثيقتيف 
 أعالك( 1الجدول 

، الذي ُتنانش ويه المشارضة في االرتمال التنسيقي الثالثي لألونسيترال واليونيدروا وم تمر الماي للقانون الدولي الخاي أنشطة عامة 
لثالث، والمجاالت التي تحفى بامتما  مشترك، واألنشطة  بصورة منتفمة األعمال التي تشطل  بها حاليا المنفمات ا

 التي يمكف اال طالل بها على نحو مشترك 

تنسي  األعمال التشريعية الحالية لألونسيترال واألعمال التحشيرية التي تشطل  بها أمانتها م  المشاري   ات الصلة  
 ليا: ا نفا  الفعال والمورودات الرنمية( التابعة لليونيدروا وم تمر الماي للقانون الدولي الخاي )ومي حا

 المساممة في طراكة المنفمات الدولية مف أرل و   نواعد دولية فعالة، بقيادة منفمة التعاون والتنمية في الميدان االنتصادي 

 (  44) مف نواعد الشفاوية 8تشغيل سجل الشفاوية، ومو مستودل للمعلومات المنشورة وفقا للمادة  

 ( 45) المساممة في الدوريات والتقارير والكتابات األخرى المتعلقة بعمل األونسيترال
  

 __________ 

التشريعي لقانون ا عسار ومجادئ ال نل الدولي بشأن النفم الفعالة بشأن ا عسار وحقوق الدائنيف/المدينيف،  يتألف مف دليل األونسيترال (43) 
 التي اعترض بها مجلس تحقي  االستقرار المالي بوتفها أحد المعايير الرئيسية للنفم المالية السليمة، وتمثل تواف  اآلراط الدولي بشأن 

 (. fsb.orgمجلس تحقي  االستقرار المالي )  –نفم ا عسار. انفر معيار ا عسار وحقوق الدائنيف  أفشل الممارسات لتقييم وتعزيز
. بت رعات مف االتحاد األورودي وتندوق منفمة ال لدان المصدرة للنفط )أودل( والوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االنتصادي والتنمية (44) 

 .16، الفقرة A/CN.9/1060المقدمة مف األمانة لال الل على التفاتيل، انفر المذضرة 
لال الل على تفاتيل مذك األنشطة وغيرما مف األنشطة الداعمة العامة، انفر التقارير  ات الصلة التي ندمتها األمانة للى اللجنة   (45) 

(A/CN.9/1096 وA/CN.9/1097 وA/CN.9/1098 وA/CN.9/1099 وA/CN.9/1100 وA/CN.9/1104 وA/CN.9/1105 
 (. A/CN.9/1107و A/CN.9/1106و

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1099
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1110
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1111
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1060
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1096
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1097
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1098
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1099
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1100
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1104
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1105
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1106
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1107
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 التعديالت الممكنة في أساليب عمل األونسيترال  - رابعا  
 في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي  النظر في دور األونسيترال -ألف 

في تعزيز سـيادة القانون على الصـعيديف الو ني  ما برحت اللجنة تنفر في مو ـول "دور األونسـيترال -8
،  2018. واســــــــــتعر ــــــــــت اللجنة، خالل دورتها الحادية والخمســــــــــيف، المعقودة في عا   2008والدولي" منذ عا   

الطريقة التي ُيتناَول بها مذا المو ــول داخل اللجنة، ونررت توســي  نطاق المنانشــة بشــأن مذا المو ــول لتصــجي 
وأمداض التنمية المســــــتدامة    2030ف عمل األونســــــيترال وخطة التنمية المســــــتدامة لعا   منانشــــــة لوره الصــــــلة بي 

  . بيد أن اللجنة لم تنانش في تلل الدورة مدى اســـــتصـــــواأل أن تواتـــــل األمانة تنفيم لحا ات( 46) الســـــجعة عشـــــر
 لعالمية تقدمها وحدة سيادة القانون مرتيف في السنة أثناط دورات اللجنة.

وتو ــــــــيحا للمعلومات األســــــــاســــــــية المتعلقة بالمو ــــــــول، ضانت اللجنة، خالل دورتها الثالثة واألردعيف   -9
وحدة    ، ند ارتأت  ـرورة أن تتحاور بانتفا  م  الفري  المعني بسـيادة القانون مف خالل2010المعقودة في عا  

ســيادة القانون، وأن تواكب التقد  المحرز في لدماا أعمال األونســيترال في األنشــطة المشــترضة التي تشــطل  بها 
ــات لحا ة تقدمها   ــيادة القانون. وتحقيقا لهذك الغاية،  ل ت للى األمانة تنفيم رلســــــــ األمم المتحدة في مجال ســــــــ

. وأطـــــــارت اللجنة، في دورتها  ( 47) رات اللجنة في نيويوركوحدة ســـــــيادة القانون مرتيف في الســـــــنة، عندما ُتعقد دو 
، للى أن رلســــــــــــــات ا حـا ـة ُعقـدت الحقـا في ل ـار دورات اللجـنة  2020الـثالـثة والخمســــــــــــــيف المعقودة في عـا   

  2014و  2012الخامســـــــة واألردعيف والســـــــابعة واألردعيف والتاســـــــعة واألردعيف والحادية والخمســـــــيف، في األعوا   
ــيف ( 48) 2018و  2016و ــة لحا ة في دورتها الثالثة والخمســــ ــارت اللجنة للى تعذر عقد رلســــ ، على التوالي. وأطــــ

ــتجابة لجائحة ضوفيد ــ ب التغييرات التي ُأدخلت على ردول األعمال اســـ ــتكون الدورة ( 49) 19-بســـ . وتجعا لذلل، ســـ
 يويورك.التي تعقد فيها دورة اللجنة في ن  2018الخامسة والخمسون مي المرة األولى منذ عا  

ولعل اللجنة تود أن تســتذضر أن مذضرات األمانة بشــأن "دور األونســيترال في تعزيز ســيادة القانون على  -10
، تنانش بالفعل أممية النصـــــــوي  2019الصـــــــعيديف الو ني والدولي"، المقدمة للى اللجنة في ضل دورة منذ عا   

انون وتنفيـذ أمـداض التنميـة المســــــــــــــتـدامـة، وضـذلـل المتون  أن تنفر فيهـا اللجنـة في ضـل دورة لتعزيز ســــــــــــــيـادة القـ 
المســـاممة المتونعة ل رنامج األونســـيترال في تعزيز ســـيادة القانون وتحقي  أمداض التنمية المســـتدامة )انفر، على 

نة أيشــــــــــــا مدخالت ضل عا  للى وحدة  (. وعالوة على  لل، تقد  األماA/CN.9/1105ســــــــــــ يل المثال، الوثيقة  
ــيادة القانون   ــطة األمم المتحدة في مجال سـ ــنوية لألميف العا  عف "تعزيز أنشـ ــيادة القانون مف أرل التقارير السـ سـ

ــ يل المثال،   ــيقها" )انفر، على ســ طة وفعالية، لعل اللجنة  (. ودغية رعل دورات اللجنة أكثر ضفاA/76/235وتنســ
ــيادة القانون مرتيف في   تود أن تنفر ويما ل ا ضان ينجغي ونف ممارســــــــة تنفيم لحا ات لعالمية تقدمها وحدة ســــــ

 السنة أثناط دورات اللجنة.
  

 __________ 

 .267-260(، الفقرات A/73/17) 17الوثائ  الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسجعون، الملح  رنم  (46) 
 .335(، الفقرة A/65/17) 17الوثائ  الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملح  رنم  (47) 
الدورة التاسعة والستون، ؛ المرر  نفسه،  210-199ت (، الفقراA/67/17) 17الدورة السابعة والستون، الملح  رنم المرر  نفسه،   (48) 

(، الفقرات  A/71/17) 17الدورة الحادية والسجعون، الملح  رنم ؛ المرر  نفسه، 233-229(، الفقرات A/69/17) 17الملح  رنم 
 . 231و 230(، الفقرتان A/73/17) 17الدورة الثالثة والسجعون، الملح  رنم ؛ المرر  نفسه، 313-317

 .101(، الجزط األول، الفقرة A/75/17) 17الوثائ  الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والسجعون، الملح  رنم  (49) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1105
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http://undocs.org/ar/A/65/17
http://undocs.org/ar/A/67/17
http://undocs.org/ar/A/69/17
http://undocs.org/ar/A/71/17
http://undocs.org/ar/A/73/17
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 أساليب عمل األونسيترال -باء 
خدمة االرتماعات في تعطيل طــديد لقدرة األمانة العامة لألمم المتحدة على  19-تســ  ت رائحة ضوفيد -11

الحكومية الدولية، ولكنها حدت أيشـا مف ندرة المندوديف والخ راط على حشـور االرتماعات التي تعقد بالحشـور  
الشـــخصـــي. وضانت لحدى التجعات المجاطـــرة مي انخفاض الونت المتا  لالرتماعات الحكومية الدولية المدعومة 

ارة للى مراعاة فروق التونيت الك يرة بالنســـــجة للمندوديف  بخدمات تررمة طـــــفوية انخفا ـــــا ض يرا، فشـــــال عف الح
المشــــــــــــــارضيف عف بعـد. ومف النـاحيـة العمليـة، فعلى الرغم مف أن أفرنـة األونســــــــــــــيترال العـاملـة لهـا ح  في عقـد  
ارتماعيف في اليو  مدة ضل منهما ثالث سـاعات مف ارتماعات الحشـور الشـخصـي، فإن مذا االسـتحقاق اختزل 

ع ر ا نترنت مدتها أرد  ســـــاعات ضحد أنصـــــى أو حتى ســـــاعتيف فقط في اليو ، أحيانا بحســـــب  للى ارتماعات 
 منطقة التونيت التي ُتدَعم منها االرتماعات )أي تونيت طرق الواليات المتحدة أو تونيت وسط أورودا(.

تعديالت وند تجاودت الدول األعشـــــــــاط في األونســـــــــيترال م  القيود التي ســـــــــ  تها الجائحة باعتماد   - 12
،  A/76/17؛  131- 126و  12و  11، الجزط الثـاني، الفقرات A/75/17مختلفـة في أســـــــــــــــاليـب عملهـا )انفر  

 (.248و 247ف الفقرتي 

، تدعو األمانة اللجنة  19-وفي  ـــــوط الخ رة المتراكمة مف عقد دورات األونســـــيترال أثناط رائحة ضوفيد -13
 للى النفر في لدخال مزيد مف التعديالت على أساليب عملها، وخصوتا ويما يتعل  بما يلي:

  
 إجراءات اعتماد تقرير الفريق العامل  - 1 

لدخال تغييرات على اعتماد  19-طــــــــمل أحد تعديالت أســــــــاليب عمل األونســــــــيترال أثناط رائحة ضوفيد -14
التقــارير المقــدمــة مف أفرنتهــا العــاملــة، التي ضــانــت تعتمــد بعــد الــدورة وليس أثنــاط الــدورة ضمــا ررت العــادة في  

 أدناك(. 16األونسيترال )على النحو الم يف في الفقرة 

ت األســــــــاســــــــية المتعلقة بالمو ــــــــول، ضانت الممارســــــــة المتجعة في اعتماد التقارير  وتو ــــــــيحا للمعلوما -15
المتعلقـة ـبدورات األفرنـة العـاملـة في األونســــــــــــــيترال ضمـا يلي: مـنذ الـدورة الرابعـة والثالثيف للجـنة المعقودة في عـا  

لجلســــــة العاطــــــرة واألخيرة مف ، ضان التقرير المتعل  بأي دورة معينة مف دورات األفرنة العاملة ُيعتَمد في ا2001
دورة الفري  العامل )بعد ظهر الجمعة(، وضانت االســــــتنتارات الرئيســــــية التي ُيخَل  لليها في الجلســــــة التاســــــعة  
ن في المحـا ــــــــــــــر ثم ـتدرا الحـقا في التقرير   )تـــــــــــــــجا  الجمعـة( ُتقرأ ـبإيجـاز في الجلســــــــــــــة العـاطــــــــــــــرة لكي ـتدو 

(A/CN.9/638  ومف المتون  أن تعاود األفرنة العاملة العمل بهذك الممارســـــــــــة بدطا مف النصــــــــــف  22، الفقرة .)
 .2022الثاني مف عا   

، اتف  على اعتمــاد تقرير دورات األفرنــة العــاملــة على النحو التــالي )انفر 19-وخالل رــائحــة ضوفيــد -16
 (:6، المرف  األول، الفقرة A/CN.9/1038الوثيقة 

"أن يعد رئيس ومقرر ضل فري  عامل ملخصـــــا يتشـــــمف المداوالت وأي اســـــتنتارات يتم التوتـــــل لليها  
خالل الدورة. ودعـد انتهـاط الدورة، يعمم الرئيس والمقرر ملخصــــــــــــــهمـا على الوفود المشــــــــــــــارضة في دورة  

يه. واســــــــــــــتنادا للى التعليقات الواردة، ينقي الرئيس والمقرر الملخ  ويقدمانه  الفري  العامل للتعلي  عل
 على  لل النحو للى الدورة الرابعة والخمسيف للجنة، ما لم يعتمدك الفري  العامل بوتفه تقريرك."

في دورتها األولى، تســري على لرراطات اللجنة القواعد المتصــلة بإرراطات   ووفقا لما نررته األونســيترال -17
رت.  ( 50) 60و 45لجـان الجمعـية العـامـة لألمم المتحـدة، وضـذـلل المـادـتان   اللجـنة ضـذـلل أن تســــــــــــــترطــــــــــــــد، في  ونر 

 __________ 

على أن "يعمل األميف العا  بصفته مذك في ضل ارتماعات الجمعية العامة ولجانها ولجانها الفرعية. وله أن يسمي أحد  45تن  المادة  (50) 
انها الرئيسية ضجلسات على أن "تعقد رلسات الجمعية العامة ولج 60موظفي األمانة ليقو  مقامه في مذك االرتماعات." وتن  المادة 

http://undocs.org/ar/A/75/17
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http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038


A/CN.9/1103 
 

 

V.22-02692 17/19 

 

على اللجنة،  المســـائل غير المشـــمولة بهذك المواد، بالم دأ العا  القا ـــي بســـريان النفا  الداخلي للجمعية العامة  
، المرف   A/65/17م  مراعاة ما يقتشيه اختالض الحال مف تعديل، وحسجما ند يلز  لكي ت دي اللجنة وظائفها )

الـثاـلث(. وـدالنفر للى التوريهـات المحـدودة بشــــــــــــــأن رـدول األعمـال وتنفيم األعمـال في لرراطات لجـان الجمعية  
امة، فإن تـياغة ردول أعمال االرتماعات )بما يشـمل تونيت و ريقة اعتماد تقرير االرتمال( تسـتند للى حد  الع

ك ير للى الممارســـــــــة العملية، وتختلف مذك الممارســـــــــة ويما بيف ميئات األمم المتحدة المختلفة، بما فيها األرهزة  
جنـة لهـا ســــــــــــــلطـة تحـدـيد ضيفيـة اعتمـاد تقـارير فريقهـا  . ووفقـا لـذلـل، مف المفهو  أن الل( 51) الفرعيـة للجمعيـة العـامـة

 العامل.

ونــدمــت انتراحــات بــأن تنفر اللجنــة ويمــا ل ا ضــان مف الممكف ا بقــاط على التغييرات المعتمــدة على  -18
(. وخالل الدورة  249الفقرة    ،A/76/17ضممارســــــــــــة ثابتة ) 19-أســــــــــــاس اســــــــــــتثنائي وم نت أثناط رائحة ضوفيد

األردعيف المســتأنفة، لدى منانشــة خطة العمل المتعلقة بإتــال  نفا  تســوية المنازعات بيف المســتثمريف والدول، 
ــ ول العتماد  ــة المتمثلة في تخصــــــــي  يو  واحد مف ضل دورة مدتها أســــــ نفر الفري  العامل الثالث في الممارســــــ

ــيعية، واعتماد التقرير بعد الدورة  التقرير. وفي تلل الدورة، أبدي تأي  ــتغالل  لل اليو  في المداوالت الموا ـــ يد الســـ
. ورئي أن  لل سـيوفر ونتا ل ـاويا  حراز تقد  19-مف خالل لرراط مماثل لإلرراط المط   خالل رائحة ضوفيد

 (.27، الفقرة A/CN.9/1054في العمل، مما يزيد مف الكفاطة )

ودناط على  لل، لعل اللجنة تود أن تنفر في الســـــما  للفري  العامل الثالث باعتماد تقريرك على النحو  -19
 أعالك. 16التالي، الذي سيكون مماثال تماما لما مو منصوي عليه في الفقرة 

ر الفري  العامل الثالث ملخصـــا يتشـــمف المداوالت وأي اســـ  تنتارات يتم التوتـــل لليها  "يعد رئيس ومقرتا
 خالل الدورة، ويعمم أثناط الدورة أو بعدما لكي تعل  عليه الوفود.

واســـــــتنادا للى التعليقات الواردة، ســـــــيعد ملخ  منقي ويعمم لكي يعتمدك الفري  العامل بوتـــــــفه تقريرك  
ــيترال خالل رائحة ضوفيد ــجما مو م ي  19-]وفقا  رراطات اتخا  القرارات في األونســــــ ف في الوثيقة حســــــ

A/CN.9/1013 المرف  األول[. وفي حالة ورود اعترا ــــات، ســــيقد    لل الملخ  المنقي بوتــــفه ،
ــجا.   ــجما تراك مناســــــ ــأنه حســــــ الملخ  الذي يعدك الرئيس والمقرر لكي تنفر ويه اللجنة وتتخذ لرراط بشــــــ

 ن يعتمد الملخ  بوتفه تقريرك في الدورة التالية."ويجوز للفري  العامل أ

ــما  للفري  العامل الثالث باعتماد تقاريرك على النحو المذضور أعالك، فلعلها تود أن   - 20 وإ ا رغ ت اللجنة في السـ
ــافة للى  لل، لعل اللجنة تود أن تنفر في   ــمي لألفرنة العاملة األخرى باعتماد تقاريرما بنفس الطريقة. وإ ــــ تحديد  تســــ

 . ( 52) اللغة )اللغات( التي يمكف أن تعالج بها األمانة التعليقات الواردة مف وفود األفرنة العاملة وتعممها 
  

 __________ 

علنية ما لم تقرر الهيئة ورود ظروض استثنائية تقتشي أن تكون الجلسة سرية. وتعقد أيشا رلسات اللجان واللجان الفرعية األخرى  
 كجلسات علنية ما لم تقرر الهيئة المعنية خالض  لل."

بصفة عامة، تعتمد األرهزة الفرعية التابعة للجمعية العامة لما تقريرا لررائيا يشعه المقرر في تيغته النهائية بمساعدة األمانة، أو   (51) 
تقريرا مو وعيا تعتمدك الهيئة المعنية. وفي بعض الحاالت االستثنائية، ال تعتمد الهيئة المعنية التقارير  ات المشمون المو وعي 

،  A/75/23، الوثيقة 2020ة الخاتة المعنية بحالة تنفيذ لعالن مني االستقالل لل لدان والشعوأل المستعمرة، انفر تقرير عا  )مثل اللجن
ومجلس حقوق ا نسان، انفر على  ؛ 8، الفقرة A/AC.109/2020/L.2، والمذضرة مف الرئيس بشأن تنفيم األعمال، الوثيقة 26الفقرة 

؛ وارتمال الدول األ راض في اتفاقية األمم المتحدة لقانون الجحار )ميئة تابعة لألمم المتحدة 82، الفقرة  A/HRC/45/2س يل المثال الوثيقة  
 مف النفا  الداخلي الرتماعات الدول األ راض(.  26ها ليست رهازا فرعيا تابعا للجمعية العامة(، انفر المادة  ولكن 

 .249(، الفقرة A/76/17) 17الوثائ  الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والسجعون، الملح  رنم  (52) 
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 جتماعات في شكل هجين  ال عقد   - 2 

ــيترال أثناط   -21 في  ـــــــوط التعقيجات ا يجابية الواردة مف عدد مف الوفود بشـــــــأن طـــــــكل ارتماعات األونســـــ
، لعل اللجنة تود أن تنفر في السـما  بعقد ارتماعات مجينة لدورات األفرنة العاملة حتى بعد 19-رائحة ضوفيد

ة مشـارضة وفودما في الدورات والتوسـ  للغاط القيود السـائدة. ولوح  أن مذا الشـكل يكفل للدول والمنفمات المدعو 
في تشــكيل تلل الوفود. وثمة نل  متزايد لزاط األثر الشــديد للجائحة في الميزانية، ومو ما ند ي ثر ســلجا على ندرة  
الدول والمنفمات على تمويل سـفر وفودما للى ارتماعات األونسـيترال في السـنوات المق لة. وتالح  األمانة، في  

ا، الرغجة التي أبدتها الوفود المشــارضة في مداوالت الفري  العامل الثالث )المعني بإتــال  نفا  مذا الســياق أيشــ 
تســـــــــوية المنازعات بيف المســـــــــتثمريف والدول( في تمديد ا  ن الممنو  بعقد االرتماعات في طـــــــــكل مجيف بغية 

 الرتماعات. الحفاظ على المستوى العالي مف الحشور والمشارضة الذي يتيحه مذا الشكل مف ا

وفي مذا السياق، لعل اللجنة تود أن تنفر في مدى استصواأل عقد ارتماعات مجينة ومدى المشارضة  -22
عف بعد )مثال، ما ل ا ضان المشـــــــــــارضون عف بعد يمكنهم الوتـــــــــــول للى ال ث المجاطـــــــــــر آنيا و/أو التدخل أثناط  

رتب على ترتيب بث الدورة بثا مجاطــرا آنيا آثارف في  الدورة(. ولعل اللجنة تود أن تالح  أنه في الونت الرامف ســتت 
الميزانية، وأن الســـــما  للمشـــــارضيف عف بعد بالتدخل أثناط الدورة ســـــي دي غالجا للى تقليل ونت االرتماعات )مف 

 ثالث ساعات للى ساعتيف لكل ارتمال(. 
  

 عقد مشاورات غير رسمية  - 3 

ة العاملة على االســــــــــــــتفادة مف مختلف األدوات مف أرل  لعل اللجنة تود أن تنفر في تشــــــــــــــجي  األفرن -23
تعزيز ضفاطة وإنتارية المداوالت داخل األفرنة العاملة، بما في  لل عقد مشــــاورات غير رســــمية في فترات ما بيف 
الـدورات أو بـالتزامف معهـا. ولعـل اللجنـة تود أن تالح  أن األمـانـة نـد تلقـت ت رعـات مف خـارا الميزانيـة لتغطيـة 

يف التررمة الشـفوية بلغتي عمل األمانة )ا نكليزية والفرنسـية(، ولعلها تود أن تناطـد رمي  الدول والمنفمات  تكال
 الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تنفر في تقديم مثل مذك الت رعات.

ســـات  ولعل اللجنة تود أن تالح  أنها ســـ   أن دعت الوفود للى لرراط مشـــاورات غير رســـمية ن ل الجل -24
ــتغالل ونت الم تمرات على النحو األمثل ــا، لدى ( 53) الفعلية، بغية اســـ ــارت اللجنة أيشـــ . وفي اآلونة األخيرة، أطـــ

نفرما في االحتيارات مف الموارد الالزمة لعمل الفري  العامل الثالث )المعني بإتــــال  نفا  تســــوية المنازعات  
رى للنهوض بالعمل، بسـ ل مف بينها عقد ارتماعات غير بيف المسـتثمريف والدول(، للى اسـتخدا  أدوات فعالة أخ
. وفي مناســــــجة أخرى، أعردت اللجنة عف تأييدما لعقد ( 54) رســــــمية عف ُبعد وارتماعات في فترات ما بيف الدورات

مشــــاورات غير رســــمية في فترات ما بيف الدورات، ولكنها طــــددت في الونت نفســــه على  ــــرورة أن تقر األفرنة  
. وخالل الدورة الرابعة والخمســــيف  ( 55) تــــل لليه مف اســــتنتارات في تلل االرتماعات غير الرســــميةالعاملة ما يتو 

 __________ 

، ُ كر أنه "بغية استغالل ونت االرتمال على النحو األمثل، دعت اللجنة 2001دورة الرابعة والثالثيف للجنة، المعقودة في عا  في ال (53) 
الوفود للى ارراط مشاورات غير رسمية ن ل الجلسات الفعلية وإفراد ونت االرتمال، بذلل، للمسائل التي تحتاا للى مداوالت واسعة رسمية 

الوثائ  الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والثالثون، الملح   ارتماعات اللجنة واألفرنة العاملة." انفر   ل ارلل في وغير رسمية، و 
 . 382(، الفقرة A/34/17) 17رنم 

، ُ كر أنه "سيتعيف على الفري  العامل النفر على نحو أطمل في ضيفية 2020في الدورة الثالثة والخمسيف للجنة، المعقودة في عا   (54) 
استغالل الونت المتا  له بكفاطة، وضذلل النفر في خيارات أخرى، مثل  لب االستفادة مف أي ونت متا  للجنة واستخدا  أدوات أخرى  

ة، مثل أفرنة الصياغة الصغيرة واالرتماعات غير الرسمية عف بعد وا رراطات الخطية واالرتماعات بيف الدورات،  على نحو أكثر فعالي
الوثائ  الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والسجعون، الملح  ن ل أن يطلب زيادة عدد دورات األفرنة العاملة في السنة." انفر 

 . 107(، الجزط الثاني، الفقرة A/75/17) 17 رنم
، ُ كر أنه "على الرغم مما ُأبدي مف تأييد لعقد مشاورات غير رسمية 2019في الدورة الثانية والخمسيف للجنة، المعقودة في عا   (55) 

د على  رورة موافقة ل  وارتماعات أفرنة خ راط في فترة ما بيف الدورات، فقد ُطدتا ]الفري  العامل الخامس[ على االستنتارات التي ُيتوت 
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، فإنه على الرغم مف االعتراض على نطاق واســـ  بفائدة المشـــاورات غير الرســـمية  2021للجنة المعقودة في عا   
لى  ــرورة التمييز بو ــو  كوســيلة لتو ــيي الموانف وطــر  المســائل والجحث في الخيارات، فقد طــددت الوفود ع

ــياق، أعرأل عف  بينها وديف دورات األفرنة العاملة، التي مي المحفل المناســـــــــــــب التخا  القرارات. وفي مذا الســـــــــــ
طـواغل مف أن نواعد تنفيم المشـاورات غير الرسـمية سـتتطلب المزيد مف المنانشـة، بما في  لل تواترما وا طـعار  

. ولعل اللجنة تود أن تطلب للى األمانة أن تيسـر عقد ( 56) سـة الفري  العاملالمسـ   بها وإدارة الجلسـات ودور رئا
 المشاورات غير الرسمية، حسب االنتشاط، م  مراعاة الحارة للى  مان الشفاوية والشمول.

  
 استخدام أدوات لجمع تفاصيل بيانات التصال بالمندوبين والمراقبين  - 4 

لعل اللجنة تود أن تنفر في تعزيز األدوات التي تســــتخدمها أمانة األونســــيترال لجم  بيانات االتصــــال   -25
ــية. وتســــــــــتخد  مكاتب  ــيات حماية ال يانات الشــــــــــخصــــــــ الحالية للمندوديف والمران يف واالحتفاظ بها، رمنا بمقتشــــــــ

تصــــــــــال بالوفود المشــــــــــارضة في دورات  األونســــــــــيترال وأفرنتها العاملة وضذلل أمانة األونســــــــــيترال مذك ال يانات لال
األونسيترال في فترات ما بيف الدورات )ل دط لرراط موافقة تامتة أو تعميم الدعوات للى المشاورات غير الرسمية 
أو الحلقات الدراسـية الشـجكية أو الندوات أو المعلومات عف الفعاليات األخرى التي تنفمها أمانة األونسـيترال، أو 

 ت أخرى(. وينجغي ميزنة الموارد الالزمة لو   مذك األدوات على النحو المناسب.لتل ية احتيارا

، ُأبدي تأيـيد واســــــــــــــ   تاحة بـيانات  2021وخالل الدورة الرابعـة والخمســــــــــــــيف للجـنة، المعقودة في عا   -26
دد  االتصــــال بالمندوديف، م  تفشــــيل ض ير الســــتخدا  نفا  مغل  محمي بكلمة مرور متا  للمندوديف؛ لال أنه طــــُ

 .( 57) على  رورة أن تفل الجعثات الدائمة للدول األعشاط في األمم المتحدة تتلقى رمي  المراسالت  ات الصلة

 

 __________ 

(،  A/74/17) 17الوثائ  الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسجعون، الملح  رنم لليها في تلل االرتماعات غير الرسمية." انفر 
 . 180الفقرة 

 .249(، الفقرة A/76/17) 17للجمعية العامة، الدورة السادسة والسجعون، الملح  رنم  الوثائ  الرسمية (56) 
 المرر  نفسه. (57) 
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