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تقريـر جلنــة األمــم املتحـدة للقــانون التجــار الـدو عــن أعمــال دورهتــا
التاسعة واألربعني
تقرير اللجنة السادسة
املقرر :السيد إيساياس ميدينا (مجهورية فزنويال البوليفارية)

أوالً  -مقدمة
 - ١بناء على توصية املكتب ،قررت اجلمعيـة العامـة يف جلسـتها العامـة الثانيـة املعقـودة يف
 ١6أيلول/سبتمرب  ،20١6أن تدرج يف جدول أعمال دورهتا احلاديـة والسـبعني البنـد املعنـون
”تقرير جلنة األمم املتحدة للقانون التجـار الـدو عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واألربعـني“،
وأن حتيله إىل اللجنة السادسة.
 - 2ونظرت اللجنة السادسة يف هذا البنـد يف جلسـاهتا  ١١و  ١2و  ١9و  ،24املعقـودة
يف  ١0و  ١١و  20و  27تشـرين األول/أكتـوبر  .20١6وتــرد آراء املمـثلني الـذين تكلمــوا
أثناء نظر اللجنة يف البند يف احملاضر املوجزة ذات الصلة(.)١
 - ٣وكان معروضاً على اللجنة ،من أجل نظرها يف هذا البنـد ،تقريـر جلنـة األمـم املتحـدة
للقانون التجار الدو عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعني (.)A/71/17
__________
( A/C.6/71/SR.11 )١و  A/C.6/71/SR.12و  A/C.6/71/SR.19و .A/C.6/71/SR.24
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 - 4ويف اجللسة احلادية عشرة املعقـودة يف  ١0تشـرين األول/أكتـوبر ،عـر رئـي جلنـة
األمم املتحدة للقانون التجار الدو يف دورهتا التاسـعة واألربعـني تقريـر اللجنـة عـن أعمـال
دورهتا التاسعة واألربعني.

ثانياً  -النظر يف املقترحات

ألف  -مشروع القرار

A/C.6/71/L.10

 - ٥يف اجللســة  ١9املعقــودة يف  20تشــرين األول/أكتــوبر ،عــر ممثــل النمســا مشــروع
قرار معنون ”تقرير جلنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـار الـدو عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة
واألربعني“ ( ،)A/C.6/71/L.10باسـم األرجنـتني وإسـبانيا وأملانيـا وأيسـلندا وإيطاليـا والربتغـال
وبلغاريا وبولندا وتايلند وترينيداد وتوباغو وتشيكيا واجلزائـر والـدارر ورومانيـا والسـلفادور
وســلوفاكيا والســويد وشــيل وصــربيا وفرنســا والفلــبني وفنلنــدا وقــرب وكرواتيــا وكنــدا
ولكســمرب وليختنشــتاين ومدغشــقر واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية
وموريشـــيوس والنمســـا واهلنـــد وهنغاريـــا وهولنـــدا والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة واليابـــان
واليونــان ،وقــد انضــم إليهــا يف وقــ الحــ كــل مــن االحتــاد الروســ وأســتراليا وأيرلنــدا
وسنغافورة وسويسرا ونيوزيلندا.
 - 6ويف اجللسة  24املعقـودة يف  27تشـرين األول/أكتـوبر ،انضـم إسـرائيل وأوكرانيـا
وبلجيكا ومجهورية مولدوفا إىل مقدم مشروع القرار.
 - 7ويف اجللسة نفسها ،اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار  A/C.6/71/L.10بـدون تصـوي
(انظر الفقرة  ،١4مشروع القرار األول).

باء  -مشروع القرار

A/C.6/71/L.11

 - ٨يف اجللســة  ١9املعقــودة يف  20تشــرين األول/أكتــوبر ،عــر ممثــل النمســا ،باســم
املكتـب ،مشـروع قـرار معنــون ”القـانون النمـوذج بشـنن املعــامالت املضـمونة للجنـة األمــم
املتحدة للقانون التجار الدو “ (.)A/C.6/71/L.11
 - 9ويف اجللســة  24املعقــودة يف  27تشــرين األول/أكتــوبر ،اعتمــدت اللجنــة مشــروع
القرار  A/C.6/71/L.11بدون تصوي (انظر الفقرة  ،١4مشروع القرار الثاين).
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جيم  -مشروع القرار

A/C.6/71/L.12

 - ١0يف اجللســة  ١9املعقــودة يف  20تشــرين األول/أكتــوبر ،عــر ممثــل النمســا ،باســم
املكتب ،مشروع قرار معنون ”ملحوظات عن تنظيم إجراءات التحكيم للجنـة األمـم املتحـدة
للقانون التجار الدو لعام .)A/C.6/71/L.12( “20١6
 - ١١ويف اجللســة  24املعقــودة يف  27تشــرين األول/أكتــوبر ،اعتمــدت اللجنــة مشــروع
القرار  A/C.6/71/L.12بدون تصوي (انظر الفقرة  ،١4مشروع القرار الثالث).

دال  -مشروع القرار

A/C.6/71/L.13

 - ١2يف اجللســة  ١9املعقــودة يف  20تشــرين األول/أكتــوبر ،عــر ممثــل النمســا ،باســم
املكتــب ،مشــروع قــرار معنــون ”املالحظــات التقنيــة للجنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــار
الدو بشنن تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر“ (.)A/C.6/71/L.13
 - ١٣ويف اجللســة  24املعقــودة يف  27تشــرين األول/أكتــوبر ،اعتمــدت اللجنــة مشــروع
القرار  A/C.6/71/L.13بدون تصوي (انظر الفقرة  ،١4مشروع القرار الرابع).
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ثالثاً  -توصية اللجنة السادسة
 - ١4توص اللجنةُ السادسة اجلمعيةَ العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:

مشروع القرار األول
تقريــر جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــار الــدو عــن أعمــال دورهتــا
التاسعة واألربعني
إن اجلمعية العامة،
إذ تشييير إىل قرارهـــا ( 220٥د )2١-املـ ـ ر  ١7كـــانون األول/ديســـمرب ١966
الذ أنشنت مبوجبه جلنة األمم املتحدة للقـانون التجـار الـدو وعهـدت إليهـا بـنن تواصـل
التنسي والتوحيد التدرجييني للقانون التجار الدو وأن تراع  ،يف ذلك الصدد ،مصاحل مجيـع
الشعوب ،وخباصة شعوب البلدان النامية ،يف سياق تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،
وإذ تعيد تأكيد اعتقادها بنن التحديث والتنسي التدرجييني للقانون التجار الـدو
بتقليـل أو تــذليل العقبــات القانونيــة الــي تعـوق مســار املبــادالت التجاريــة الدوليــة ،وبــاأل
ما ي ثر منها يف البلدان النامية ،سيسامهان مسامهة كبرية يف التعـاون االقتصـاد علـى الصـعيد
العامل بني مجيع الدول علـى أسـاس املسـاواة واإلنصـا واملصـلحة املشـتركة واحتـرام سـيادة
القــانون ويف القضــاء علــى التمييــز يف التجــارة الدوليــة ،وبالتــا يف إرســاء الســالم واالســتقرار
وحتقي ما فيه ري مجيع الشعوب،
وقد نظرت يف تقرير اللجنة(،)2
وإذ تكييرر اإلعييرا عي قلقهييا مــن أن األنشــطة الــي تضــطلع هبــا هيئــات أ ــر يف
ميـدان القــانون التجــار الــدو دون تنســي كــا مــع اللجنــة قــد تفضـ إىل ازدواجيــة غــري
مرغوب فيها يف اجلهود املبذولة ولن تتف وهد تعزيز الكفاءة واالتساق والتـراب يف عمليـة
توحيد القانون التجار الدو وتنسيقه،
وإذ تعيييد تأكيييد أن اللجنــة ،باعتبارهــا اهليئــة القانونيــة األساســية يف منظومــة األمــم
املتحدة يف ميدان القانون التجار الدو  ،منوط هبا تنسي األنشطة القانونية يف هـذا امليـدان،
مبا يف ذلك أنشطة املنظمات الي تضـع قواعـد التجـارة الدوليـة ،وخباصـة تـاليف االزدواجيـة يف
اجلهود املبذولة ،وتعزيز الكفاءة واالتساق والتراب يف عملية حتديث القانون التجـار الـدو
__________
( )2الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة احلادية والسبعون ،امللحق رقم .)A/71/17( 17
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وتنســيقه واالســتمرار ،مــن ــالل أمانتــها ،يف احملافظــة علــى التعــاون الوثيــ مــع األجهــزة
واملنظمات الدولية األ ر  ،مبا فيهـا املنظمـات اإلقليميـة ،العاملـة يف ميـدان القـانون التجـار
الدو ،
 - ١حتيييي علميييا مي ي التقيييدير بتقريـــر جلنـــة األمـــم املتحـــدة للقـــانون التجـــار
الدو ()١؛
 - 2تثين على اللجنة لوضعها الصيغة النهائية للقانون النموذج بشـنن املعـامالت
املضمونة( )٣واعتمادهـا هـذا القـانون ،ولوضـعها الصـيغة النهائيـة مللحوظـات عـام  20١6عـن
تنظـــيم إجـــراءات التحكـــيم( )4واعتمادهـــا هـــذ امللحوظـــات ،ولوضـــعها الصـــيغة النهائيـــة
للمالحظــات التقنيــة بشــنن تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســويب املباشــر( )٥واعتمادهــا هــذ
املالحظات التقنية؛
 - ٣تالحظ م االرتياح أن اللجنة قد أصدرت تعليماهتا إىل أمانتها لكـ تشـرع
يف األعمــال التحضــريية لعقــد مـ ر لالحتفــال بالــذكر الســنوية اخلمســني إلنشــاء اللجنــة يف
أثناء دورهتا اخلمسني ،تكون أهدافه ه مناقشـة املسـائل التقنيـة والتوعيـة باللجنـة ومبـا ميكنـها
أن تقدمه من دعم للتجارة عرب احلدود()6؛
 - 4تالحيظ أيضيا مي االرتيياح املسـامهات املقدمـة مـن صـندوق التنميـة الدوليـة
التــابع ملنظمــة البلــدان املصــدرة للــنف (أوبــك) ،ومــن االحتــاد األورويب ،الــي تســم بتشــغيل
مسـتودع املعلومــات املنشــورة يف إطـار القواعــد املتعلقــة بالشـفافية يف التحكــيم التعاهــد بــني
املســتثمرين والــدول( )7حــى هنايــة عــام  20١6ومــا بعــدها ،كمــا تالح ـ بارتيــا أن اللجنــة
كررت تنكيد رأيها القو احلاصل على اإلمجاع بنن أمانة اللجنة ينبغ هلا أن تواصل تشـغيل
مستودع الشـفافية ،الـذ يشـكل مسـة رئيسـية مـن مسـات القواعـد املتعلقـة بالشـفافية واتفاقيـة
األمـــــم املتحـــــدة بشـــــنن الشـــــفافية يف التحكـــــيم التعاهـــــد بـــــني املســـــتثمرين والـــــدول
(اتفاقية موريشيوس بشنن الشفافية)()٨؛
__________
( )٣املرجع نفسه ،الفصل الثالث ،الفرع ألف.

( )4املرجع نفسه ،الفصل الرابع ،الفرع ألف.
( )٥املرجع نفسه ،الفصل اخلام واملرف األول.
( )6املرجع نفسه ،الفقرات  ٣6٨إىل .٣70
( )7املرجع نفسه ،الدورة الثامنة والستون ،امللحق رقم  17والتصويب ( A/68/17و  ،)Corr.1املرف األول.
( )٨القرار  ،١١6/69املرف .
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 - ٥تطلب إىل األمني العام أن يواصل ،عن طري أمانة اللجنـة ،تشـغيل مسـتودع
املعلومـات املنشــورة وفقـا للمــادة  ٨مــن القواعـد املتعلقــة بالشــفافية ،علـى أن يكــون مشــروعا
جتريبيا حى هناية عام  20١7ميول بالكامل بواسطة التربعات ،وأن يبقـ اجلمعيـة العامـة علـى
علم بالتطورات املتعلقة بتمويل مستودع الشفافية وحالة ميزانيته استنادا إىل تشغيله التجرييب؛
 - 6حتييي علمييا م ي االهتمييا بــالقرارات الــي اختــذهتا اللجنــة بشــنن عملــها يف
املستقبل والتقدم الذ أحرزته اللجنة يف عملها املتعل مبجاالت تسوية املنازعـات( )9والتجـارة
اإللكترونية وقانون اإلعسار واملصاحل الضـمانية( )١0وعملـها املتعلـ بالقـانون التجـار الـدو
الــذ يرم ـ إىل تقليــل العقبــات القانونيــة الــي تواجههــا امل سســات البالغــة الصــغر والصــغرية
واملتوسطة احلجم طوال دورة حياهتا ،وتشـجع اللجنـة علـى مواصـلة املضـ قـدما بكفـاءة مـن
أجل حتقي نتائج ملموسة يف عملها؛
 - 7تؤيييد اجلهــود واملبــادرات الــي تقــوم هبــا اللجنــة ،باعتبارهــا اهليئــة القانونيــة
األساسية يف منظومة األمم املتحدة يف ميدان القانون التجار الدو  ،مـن أجـل زيـادة تنسـي
األنشــطة القانونيــة الــي تضــطلع هبــا املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة العاملــة يف ميــدان القــانون
التجار الدو والتعاون بشنهنا وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والـدو يف هـذا
امليــدان ،وتناشــد ،يف هــذا الصــدد ،املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة أن تنس ـ أنشــطتها
القانونية مع أنشطة اللجنة ،تالفيا الزدواجيـة اجلهـود وتعزيـزا للكفـاءة واالتسـاق والتـراب يف
عملية حتديث القانون التجار الدو وتنسيقه؛
 - ٨تعيييد تأكيييد أمهيــة األعمــال الــي تضــطلع هبــا اللجنــة فيمــا يتعل ـ بالتعــاون
واملساعدة التقنيني يف ميدان إصـال القـانون التجـار الـدو وتطـوير  ،وخباصـة بالنسـبة إىل
البلدان النامية ،ويف هذا الصدد:
(أ) ترحب باملبادرات الي تضطلع هبا اللجنة للقيـام ،عـن طريـ أمانتـها ،بتوسـيع
برناجمها للتعاون واملساعدة التقنـيني ،وتشـجع األمـني العـام ،يف هـذا الصـدد ،علـى السـع إىل
إقامة عالقات شراكة مع الدول واجلهـات الفاعلـة التابعـة للـدول ولغـري الـدول لزيـادة التوعيـة
بعمل اللجنة وتسهيل التطبي الفعال للمعايري القانونية الناجتة عن عملها؛
__________
( )9انظــر :الوثييائق الرمسييية للجمعييية العاميية ،الييدورة احلادييية والسييبعون ،امللحييق رقييم  ،)A/71/17( 17الفصــالن
الرابع واخلام .

( )١0املرجع نفسه ،الفصل الثالث.
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(ب) تعـرب عـن تقــديرها للجنـة الضـطالعها بننشــطة التعـاون واملسـاعدة التقنــيني
ولتقــدميها املســاعدة يف الصــياغة القانونيــة يف ميــدان القــانون التجــار الــدو  ،وتوجــه انتبــا
األمني العام إىل حمدودية املوارد املتاحة يف هذا امليدان؛
(ج) تعــرب عــن تقــديرها للحكومــات الــي مكن ـ مســامهاهتا مــن القيــام بننشــطة
التعــاون واملســاعدة التقنــيني ،وتناشــد احلكومــات وهيئــات منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات
وامل سســات املعنيــة واألفــراد املعنــيني تقــدم تربعــات للصــندوق االســتئماين لنــدوات جلنــة األمــم
املتحدة للقانون التجار الدو ولتمويل املشاريع اخلاصة ،حيثما يقتض األمر ،ومساعدة أمانة
اللجنة بوسائل أ ر يف تنفيذ أنشطة التعاون واملساعدة التقنيني ،وخباصة يف البلدان النامية؛
(د) تكرر مناشدهتا برنامج األمم املتحدة اإلرائ واهليئات األ ر املسـ ولة عـن
املســاعدة اإلرائيــة ،مثــل البنــك الــدو ومصــار التنميــة اإلقليميــة ،واحلكومــات أن تــدعم،
يف براجمها اخلاصة باملعونة الثنائية ،برنامج اللجنـة للتعـاون واملسـاعدة التقنـيني وأن تتعـاون مـع
اللجنة وتنس أنشطتها مع أنشـطة اللجنـة ،بـالنظر إىل وجاهـة وأمهيـة أعمـال اللجنـة وبراجمهـا
فيما يتصـل بالنـهو بسـيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطين والـدو وبتنفيـذ طـة التنميـة
الدولية ،مبا يف ذلك تنفيذ طة التنمية املستدامة لعام )١١(20٣0؛
(هـ) تشــري إىل قراراهتــا الــي تشــدد علــى ضــرورة تعزيــز الــدعم املقــدم إىل الــدول
األعضــاء ،بنــاء علــى طلبــها ،يف تنفيــذ االلتزامــات الدوليــة لكــل منــها علــى الصــعيد احمللـ مــن
الل تعزيز املساعدة التقنية وبنـاء القـدرات ،وترحـب بـاجلهود الـي يبـذهلا األمـني العـام كـ
يكفـــل تعزيـــز التنســـي واالتســـاق فيمـــا بـــني كيانـــات األمـــم املتحـــدة ومـــع اجلهـــات املاحنـــة
واملستفيدين ،وتشري إىل إقرار اللجنة املـذكررة التوجيهيـة بشـنن تعزيـز الـدعم املقـدمم مـن األمـم
املتحدة إىل الدول ،بناءً على طلبها ،من أجل تنفيـذ إصـالحات سـليمة للقـانون التجـار (،)١2
وتطلب إىل األمني العام أن يعمم املذكرة التوجيهية على مسـتخدميها املسـتهدفني علـى أوسـع
نطاق ممكن؛
 - 9تشر إىل أمهية االلتـزام بالنظـام الـدا ل للجنـة وطرائـ عملـها ،مبـا يف ذلـك
إجراء مداوالت تتسـم بالشـفافية وتشـمل اجلميـع ،مـع مراعـاة مـوجز االسـتنتاجات الـوارد يف
املرف الثالث لتقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثالثة واألربعـني( ،)١٣وتطلـب إىل األمانـة العامـة

__________
( )١١القرار .١/70

( )١2الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة احلادية والسبعون ،امللحق رقيم  ،)A/71/17( 17الفقـرة  262واملرفـ
الثاين.
( )١٣املرجع نفسه ،الدورة اخلامسة والستون ،امللحق رقم .)A/65/17( 17
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أن تصدر ،قبل بدء اجتماعات اللجنـة واجتماعـات أفرقتـها العاملـة ،تـذكريا بالنظـام الـدا ل
للجنة وطرائ عملها لضمان اجلودة العالية ألعمـال اللجنـة والتشـجيع علـى تقيـيم صـكوكها،
وتشري يف هذا الصدد إىل قراراهتا السابقة املتعلقة هبذ املسنلة؛
 - ١0ترحييب مبــا يضــطلع بــه املركــز اإلقليمـ آلســيا واحملــي اهلــاد التــابع للجنــة
األمم املتحدة للقانون التجار الدو  ،يف مجهورية كوريـا ،مـن أنشـطة لتقـدم ـدمات بنـاء
القـــدرات واملســـاعدة التقنيـــة إىل الـــدول يف منطقـــة آســـيا واحملـــي اهلـــاد  ،مبـــا يف ذلـــك إىل
املنظمات الدولية واإلقليمية ،وتعرب عـن تقـديرها جلمهوريـة كوريـا والصـني ،اللـتني أتاحـ
مسـامهاهتما مواصــلة تشــغيل املركــز اإلقليمـ  ،وتالحـ أن اســتمرار الوجــود اإلقليمـ يعتمــد
كليــا علــى املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة ،مبــا يف ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر التربعــات
املقدمــة مــن الــدول ،وترحــب ب ـالعرو املقدمــة مــن دول أ ــر الستضــافة مراكــز إقليميــة
للجنة ،وتطلب إىل األمني العام أن يبق اجلمعيـة العامـة علـى علـم بـالتطورات املتعلقـة بإنشـاء
تلك املراكز اإلقليميــة ،و صوصا فيما يتعل حبالة ويلها وميزانياهتا؛
 - ١١تناشييد احلكومــات وهيئــات منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات وامل سســات
املعنية واألفراد املعنيني التربع للصندوق االستئماين املنشـن لتقـدم املسـاعدة املتعلقـة بالسـفر إىل
البلدان النامية األعضاء يف اللجنـة ،بنـاء علـى طلبـها وبالتشـاور مـع األمـني العـام ،لكـ يتسـ
إعادة تقدم تلك املساعدة وزيادة ثيل اخلـرباء مـن البلـدان الناميـة يف دورات اللجنـة وأفرقتـها
العاملة ،وهو أمر ضرور لبناء اخلربات والقدرات احمللية يف تلـك البلـدان لتهيئـة بيئـة تنظيميـة
م اتية لألعمال والتجارة واالستثمار؛
 - ١2تقرر ،ضمانا ملشاركة مجيع الدول األعضاء بصورة كاملـة يف دورات اللجنـة
وأفرقتها العاملة ،أن تواصـل النظـر ،يف اللجنـة الرئيسـية املختصـة يف الـدورة احلاديـة والسـبعني
للجمعية العامة ،يف من أقل البلدان روا األعضاء يف اللجنة مساعدة تتعلـ بالسـفر ،بنـاء علـى
طلبها وبالتشاور مع األمني العام؛
 - ١٣تؤيد اللجنة يف اقتناعها بنن تنفيذ املعايري احلديثـة للقـانون اخلـا واسـتعماهلا
بصـــورة فعالـــة يف التجـــارة الدوليـــة أمـــران أساســـيان للنـــهو باحلوكمـــة الرشـــيدة والتنميـــة
االقتصادية املطردة والقضاء على الفقر واجلوع ،وبضرورة أن يكون السـع إىل ضـمان سـيادة
القانون يف العالقـات التجاريـة جـزءا ال يتجـزأ مـن طـة األمـم املتحـدة األعـم املتعلقـة بتعزيـز
سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدو  ،باالستعانة جبهات منـها الفريـ املعـين بالتنسـي
واملشــورة يف جمــال ســيادة القــانون الــذ تدعمــه وحــدة ســيادة القــانون يف املكتــب التنفيــذ
لألمني العام؛
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 - ١4تالحيييظ عقـــد حلقـــة النقـــا املتعلقـــة بســـيادة القـــانون يف الـــدورة التاســـعة
واألربعني للجنـة والتعليقـات الـي أحالتـها اللجنـة عمـال بـالفقرة  20مـن قـرار اجلمعيـة العامـة
 ١١٨/70امل ـ ر  ١4كــانون األول/ديســمرب  ،20١٥والــي تســل الضــوء علــى دورهــا يف
تعزيز سيادة القانون ،وال سيما دور عمليات اللجنة املتعلقـة باملعاهـدات املتعـددة األطـرا يف
تعزيز سيادة القانون يف ميدان القانون التجـار الـدو ودور اللجنـة يف تعزيـز سـيادة القـانون
عن طري تيسري الوصول إىل العدالة()١4؛
 - ١٥تالحييظ مي االرتييياح أن الــدول األعضــاء ســلم  ،يف الفقــرة  ٨مــن إعــالن
االجتمــاع الرفيــع املســتو للجمعيــة العامــة املعــين بســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين
والدو الذ اعتمـد بتوافـ اآلراء بوصـفه القـرار  ١/67املـ ر  24أيلول/سـبتمرب ،20١2
بنمهية وضع أطر قانونية عادلة مستقرة ميكن التنب هبا من أجل حتقي التنمية املستدامة املنصـفة
الشــاملة للجميــع والنمــو االقتصــاد وتــوفري العمالــة وإجيــاد االســتثمارات وتيســري مباشــرة
األعمــال احلــرة ،وأشــادت يف هــذا الصــدد مبــا قامـ بــه اللجنــة مــن أعمــال يف ســبيل حتــديث
القانون التجار الدو وتنسيقه ،وأن الدول األعضاء أعرب عـن اقتناعهـا ،يف الفقـرة  7مـن
اإلعالن ،بنن سيادة القانون والتنمية أمران مترابطان بشكل وثي يعزز كل منهما اآل ر؛
 - ١6تالحظ أيضا مي االرتيياح أن الـدول قـد أعربـ  ،يف الفقـرة  ٨9مـن طـة
عمــل أديـ أبابــا الصــادرة عــن املـ ر الــدو الثالــث لتمويــل التنميــة ،الــي اعتمــدهتا اجلمعيــة
العامــة بتواف ـ اآلراء بوصــفها القــرار  ٣١٣/69امل ـ ر  27وز/يوليــه  ،20١٥عــن تنييــدها
للجهود واملبادرات الي تقوم هبا اللجنة ،باعتبارها اهليئـة القانونيـة األساسـية يف منظومـة األمـم
املتحـدة يف ميــدان القـانون التجــار الــدو  ،والـي هتــد إىل زيــادة التنسـي والتعــاون بشــنن
األنشـطة القانونيـة للمنظمـات الدوليـة واإلقليميـة العاملـة يف ميـدان القـانون التجـار الــدو ،
وإىل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدو يف هذا امليدان؛
 - ١7تكرر طلبها إىل األمني العام أن يراع  ،وفقا لقرارات اجلمعية العامـة املتعلقـة
باملسائل املتصلة بالوثائ ( )١٥الي تشدد فيها بصفة اصـة علـى أال تـ ثر أ دعـوة إىل تقلـي
حجــم الوثــائ  ،حيثمــا اقتضــى األمــر ،تــنثريا ســلبيا يف جــودة عــر الوثــائ أو مضــموهنا،

__________
( )١4املرجع نفسه ،الدورة احلادية والسبعون ،امللحق رقم  ،)A/71/17( 17الفقرات  ٣٣9إىل .٣42

( )١٥القرارات  ،2١4/٥2اجلزء باء ،و  2٨٣/٥7باء ،اجلزء الثالث ،و  ،2٥0/٥٨اجلزء الثالث.
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اخلصائ املميزة لوالية اللجنة ومهامهـا يف جمـال التطـوير التـدرجي للقـانون التجـار الـدو
وتدوينه عند فر حدود قصو لعدد الصفحات فيما يتعل بوثائ اللجنة()١6؛
 - ١٨تطلب إىل األمـني العـام مواصـلة نشـر معـايري اللجنـة وتـوفري احملاضـر املـوجزة
جللسات اللجنة ،مبا يف ذلك جلسات اللجان اجلامعة الي تنشئها اللجنة ملـدة دورهتـا السـنوية،
واملتصـــلة بصـــياغة النصـــو الشـــارعة ،وحتـــي علمـــا بقـــرار اللجنـــة أن تواصـــل اســـتخدام
التسجيالت الرقمية على سبيل التجربة ،بالتواز مع احملاضـر املـوجزة حسـب االقتضـاء ،بغيـة
إجراء تقييم لتجربة استخدام التسجيالت الرقميـة وأن تبـ يف دورة مقبلـة ،اسـتنادا إىل ذلـك
التقييم ،يف إمكانية االستعاضة عن احملاضر املوجزة بالتسجيالت الرقمية()١7؛
 - ١9تشيييييير إىل الفقــــــرة  4٨مــــــن قرارهــــــا  246/66املـــــ ر  24كــــــانون
األول/ديسمرب  20١١املتعلقة خبطة تناوب عقد االجتماعات بني فيينا ونيويور ؛
 - 20تؤكييد أمهيــة تعزيــز اســتخدام النصــو املنبثقــة مــن أعمــال اللجنــة مــن أجــل
توحيــد القــانون التجــار الــدو وتنســيقه علــى الصــعيد العــامل  ،وحتقيقــا هلــذ الغايــة ،حتــث
الدول الي مل توقّع بعد االتفاقيات أو تصدّق عليها أو تنضـم إليهـا ومل تسـن قـوانني روذجيـة،
ومل تشجع بعد على استخدام نصو أ ر ذات صلة ،على أن تنظر يف القيام بذلك؛
 - 2١تالحييظ مي التقييدير عمــل األمانــة العامــة بشــنن وضــع نظــام جلمــع الســواب
القضـــائية املســـتندة إىل نصـــو اللجنـــة ونشـــرها باللغـــات الرمسيـــة السـ ـ لألمـــم املتحـــدة
(نظام كالوت) ،وتالح طابع النظـام القـائم علـى كثافـة اسـتخدام املـوارد ،وتسـلّم باحلاجـة
إىل املزيد من املوارد ملواصلة العمل بالنظـام وتوسـيع نطاقـه ،وترحـب يف هـذا الصـدد بـاجلهود
الي تبذهلا األمانة العامة من أجـل بنـاء شـراكات مـع امل سسـات املهتمـة ،وتناشـد احلكومـات
وهيئات منظومة األمم املتحدة واملنظمات وامل سسات املعنيـة واألفـراد املعنـيني مسـاعدة أمانـة
اللجنة يف التوعية بتـوافر نظـام كـالوت وجـدوا يف الـدوائر املهنيـة واألكادمييـة والقانونيـة ويف
إجياد التمويل الالزم لتنسـي النظـام وتوسـيع نطاقـه وتشـكيل جمموعـة متخصصـة دا ـل أمانـة
اللجنة تركز على النهو بسبل ووسائل تفسري نصو اللجنة بشكل موحد؛
 - 22ترحب بعمـل األمانـة العامـة املسـتمر يف إعـداد الصـات للسـواب القضـائية
املتصلة بنصو اللجنة ،مبا يشمل نشرها على نطـاق واسـع ،واسـتمرار الزيـادة يف عـدد النبـذ
__________
( )١6القراران  ،٣9/٥9الفقرة  ،9و  ،2١/6٥الفقرة ١٨؛ وانظر أيضا :الوثيائق الرمسيية للجمعيية العامية ،اليدورة
التاسعة واخلمسون ،امللحق رقم  ،)A/59/17( 17الفقرات  ١24إىل .١2٨

( )١7الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،امللحق رقم  ،)A/69/17( 17الفقرة .276
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املتاحة من الل نظـام كـالوت ،بـالنظر إىل دور اخلالصـات ونظـام كـالوت كـندوات هامـة
مــن أجــل تعزيــز تفســري القــانون التجــار الــدو بشــكل موحــد ،وخباصــة عــن طري ـ بنــاء
القدرات احمللية للقضاة واحملكمني وغريهـم مـن املمارسـني القـانونيني فيمـا يتعلـ بتفسـري تلـك
املعايري بالنظر إىل طابعها الدو وضرورة تعزيز تطبيقها بشكل موحد ومراعاة حسـن النيـة يف
التجارة الدولية؛
 - 2٣تشر إىل قراراهتـا الـي ت كـد أمهيـة وجـود مواقـع لألمـم املتحـدة علـى شـبكة
اإلنترنــ تتميـــز بـــاجلودة العاليـــة وســـهولة االســـتعمال وفعاليـــة التكلفـــة وضـــرورة تطويرهـــا
وصــيانتها وإثرائهــا بلغــات متعــددة( ،)١٨وتــثين علــى نشــر موقــع اللجنــة علــى شــبكة اإلنترنـ
باللغات الرمسية السـ لألمـم املتحـدة ،وترحـب بـاجلهود املسـتمرة الـي تبـذهلا اللجنـة لصـيانة
وحتسني موقعهـا علـى شـبكة اإلنترنـ  ،بطـرق منـها إجيـاد أشـكال جديـدة لوسـائ التواصـل
االجتماع  ،وفقا للمباد التوجيهية املنطبقة(.)١9

__________
( )١٨القرارات  ،2١4/٥2اجلزء جيم ،الفقرة ٣؛ و  ،222/٥٥اجلزء الثالث ،الفقـرة ١2؛ و  64/٥6بـاء ،اجلـزء
العاشـــر؛ و  ١٣0/٥7بــــاء ،اجلــــزء العاشــــر؛ و  ١0١/٥٨بـــاء ،اجلــــزء اخلــــام  ،الفقــــرات  6١إىل 76؛
و  ١26/٥9بــاء ،اجلــزء اخلــام  ،الفقـــرات  76إىل 9٥؛ و  ١09/60بــاء ،اجلــزء الرابــع ،الفقـــرات 66
إىل ٨0؛ و  ١2١/6١باء ،اجلزء الرابع ،الفقرات  6٥إىل .77

( )١9القرار  ،١20/6٣الفقرة .20
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مشروع القرار الثاين
القانون النموذج بشنن املعـامالت املضـمونة للجنـة األمـم املتحـدة للقـانون
التجار الدو
إن اجلمعية العامة،
إذ تشييير إىل قرارهـــا ( 220٥د )2١-املـ ـ ر  ١7كـــانون األول/ديســـمرب ١966
الذ أنشنت مبوجبه جلنة األمم املتحدة للقانون التجار الدو وكلفتها بنن تشـجع التنسـي
والتوحيــد التــدرجييني للقــانون التجــار الــدو وبــنن تراع ـ يف هــذا الصــدد مصــاحل مجيــع
الشعوب ،و اصة شعوب البلدان النامية ،يف إراء التجارة الدولية إراء كبريا،
وإذ تشييير أيضيييا إىل قراراهتـــا  ٨١/٥6املـ ـ ر  ١2كـــانون األول/ديســـمرب 200١
و  ١2١/6٣املــــ ر  ١١كــــانون األول/ديســــمرب  200٨و  2٣/6٥املــــ ر  6كــــانون
األول/ديســمرب  20١0و  ١0٨/6٨املـ ر  ١6كــانون األول/ديســمرب  20١٣الــي أوصـ
فيها بـنن تنظـر الـدول أو تواصـل النظـر يف أن تصـب أطرافـا يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة إلحالـة
املستحقات يف التجارة الدوليـة( ،)١وبـنن تنظـر بعـني االعتبـار إىل دليي األونسييترا التشيريع
بشأن املعامالت املضمونة ،وامللحق املتعليق بياحلقو الضيمانية يف املمتلكيات الفكريية ،ودليي
األونسيترا املتعلق بإنشاء وتشغي سج للحقو الضمانية ،على التوا ،
وإذ تشر كذلك إىل أن اللجنة كلفـ الفريـ العامـل السـادس (املصـاحل الضـمانية)،
يف دورهتـــا السادســـة واألربعـــني ،املعقـــودة يف عـــام  ،20١٣بإعـــداد قـــانون رـــوذج بشـــنن
املعــامالت املضــمونة باالســتناد إىل توصــيات دلي ي األونسيييترا التشييريع بشييأن املعييامالت
املضمونة وباالتساق مع مجيع النصو الي أعدهتا اللجنة بشنن املعامالت املضمونة(،)2
وإذ تالحظ أن الفريـ العامـل السـادس كـرس سـ دورات( ،)٣مـن عـام  20١٣إىل
عام  ،20١6إلعداد القانون النموذج بشنن املعامالت املضمونة،
وإذ تالحيظ أيضييا أن اللجنــة وافقـ  ،يف دورهتـا الثامنــة واألربعــني ،املعقــودة يف عــام
 ،20١٥على مضمون األحكام املتصلة بالسجل من القانون النموذج (،)4
__________
( )١القرار  ،٨١/٥6املرف .

( )2الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،اليدورة الثامنية والسيتون ،امللحيق رقيم  17والتصـويب ( A/68/17و ،)Corr.1
الفقرتان  ١94و .٣٣2
( )٣انظر  A/CN.9/796و  A/CN.9/802و  A/CN.9/830و  A/CN.9/836و  A/CN.9/865و .A/CN.9/871
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وإذ تالحظ م االرتياح أن القانون النموذج يستند إىل التوصيات الـواردة يف دليي
األونسيترا التشريع بشأن املعامالت املضمونة ويتس مع مجيع النصو الي أعـدهتا اللجنـة
بشنن املعامالت املضمونة ،ويقدم بالتـا إىل جانـب تلـك النصـو إرشـادات شـاملة للـدول
فيمـــا يتعلـ ـ باملســـائل القانونيـــة والعمليـــة الـــي يلـــزم معاجلتـــها عنـــد تنفيـــذ نظـــام عصـــر
للمعامالت املضمونة،
وإذ تقير بــننَّ إنشــاء نظــام للمعــامالت املضـمونة يتمســم بالكفــاءة مــع ســجل للحقــوق
الضمانية يتا للعموم من النوع املنصو عليه يف القـانون النمـوذج سـي د علـى األرجـ
إىل زيــادة ســبل احلصــول علــى ائتمانــات مضــمونة يســرية التكلفــة ممــا يعــزز بالتــا النمــو
االقتصاد  ،والتنميـة املسـتدامة ،وسـيادة القـانون ،ومشـول اخلـدمات املاليـة للجميـع ،ويسـاعد
على مكافحة الفقر،
وإذ تقيير أيضييا بــننَّ املواءمــة بــني األنظمــة والســجالت الوطنيــة للحقــوق الضــمانية
باالستناد إىل القانون النموذج ست د على األرج إىل زيادة توافر االئتمانـات عـرب احلـدود
الوطنية مما ييسر بالتا تنمية التجارة الدولية ،وهذا ما يشكرل عنصراً هاماً يف تعزيـز العالقـات
الودية فيما بني الدول ،إذا ما متَّ على أساس املساواة واملنفعة املتبادلة فيما بني مجيع الدول،
وإذ تقر كذلك بننه ال ميكن إصال قـانون املعـامالت املضـمونة إصـالحا فعـاال دون
إنشــاء ســجل للحقــوق الضــمانية يتســم بالكفــاءة ويتــا للجمهــور وميكــن أن تســجل فيــه
معلومات عما قد يوجـد مـن حقـوق ضـمانية يف املوجـودات املنقولـة ،وبـنن الـدول يف حاجـة
ماسة إىل إرشادات بشنن إنشاء تلك السجالت وتشغيلها،
واقتناعييا منييها بــنن القــانون النمــوذج سيســهم يف زيــادة الــيقني القــانوين يف ممارســة
األنشــطة التجاريــة الدوليــة لصــاحل مجيــع الــدول ،وال ســيما البلــدان الناميــة والــدول الــي ــر
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،
وإذ تالحييظ مي التقييدير أن مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة املهتمــة قــد دعيـ إىل
املشــاركة يف إعــداد مشــروع القــانون النمــوذج يف مجيــع دورات الفريـ العامــل ويف الــدورة
الثامنــة واألربعــني والتاســعة واألربعــني للجنــة ،إمــا بصــفة أعضــاء أو مــراقبني ،وأن التعليقــات
الواردة بعد تعميم ن القانون النموذج على مجيـع احلكومـات قـد عُرضـ علـى اللجنـة يف
دورهتا التاسعة واألربعني(،)٥
__________
( )4الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة السبعون ،امللحق رقم  ،)A/70/17( 17الفقرة .2١4

( )٥انظر  A/CN.9/886و

16-18895

A/CN.9/887

و .Add.1

13/19

A/71/507

وإذ تعر ع تقديرها للمنظمات الدولية احلكومية وغري احلكوميـة العاملـة يف جمـال
إصــال قــانون املعــامالت املضــمونة علــى مشــاركتها يف وضــع القــانون النمــوذج وعلــى
ما قدممته من دعم يف هذا الصدد،
 - ١تعر ع تقديرها للجنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـار الـدو إلجنازهـا
واعتمادها القانون النموذج بشنن املعامالت املضمونة()6؛
 - 2تطليييب إىل األمـــني العـــام أن ينشـــر القـــانون النمـــوذج  ،مبـــا يشـــمل نشـــر
بالوسائل اإللكترونية ،باللغـات الرمسيـة السـ لألمـم املتحـدة ،وأن يعمّمـه علـى نطـاق واسـع
على احلكومات وسائر اهليئات املعنيّة؛
 - ٣توصي مجيــع الــدول بــنن تنظــر إجيابيــا يف القــانون النمــوذج عنــد تنقــي أو
اعتمــاد تشــريعات ذات صــلة باملعــامالت املضــمونة ،وتــدعو الــدول الــي اســتخدم القــانون
النموذج إىل أن تبلغ اللجنة بذلك؛
 - 4توصي أيضييا بــنن تواصــل الــدول ،حســب االقتضــاء ،النظــر إجيابيـاً يف دلي ي
األونسيترا بشأن إنشاء وتشغي سج للحقو الضيمانية عنـد تنقـي التشـريعات أو اللـوائ
اإلدارية أو املباد التوجيهيـة ذات الصـلة ،ويف دليي األونسييترا التشيريع بشيأن املعيامالت
املضييمونة وامللحييق املتعلييق بيياحلقو الضييمانية يف املمتلكييات الفكرييية عنــد تنقــي أو اعتمــاد
تشريعات ذات صلة باملعامالت املضمونة ،وتـدعو الـدول الـي اسـتخدم الـدليلني إىل إبـال
اللجنة بذلك؛
 - ٥توص كذلك بنن تواصل مجيعُ الدول النظـر يف أن تصـب أطرافـاً يف اتفاقيـة
األمم املتحدة إلحالة املستحقات يف التجارة الدولية( ،)١الي تتجسمد مبادؤهـا أيضـاً يف القـانون
النموذج  ،والي يشري مرفقها اال تيار إىل تسجيل اإلشعارات املتعلقة باإلحاالت.

__________
( )6انظــر :الوثييائق الرمسييية للجمعييية العاميية ،الييدورة احلادييية والسييبعون ،امللحييق رقييم  ،)A/71/17( 17الفصــل
الثالث ،الفرع ألف.
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مشروع القرار الثالث
ملحوظــات عــن تنظــيم إجــراءات التحكــيم ل لجنــة األمــم املتحــدة للقــانون
التجار الدو لعام 20١6
إن اجلمعية العامة،
إذ ت شيير إىل قرارهــا ( 220٥د ،)2١-امل ـ ر  ١7كــانون األول/ديســمرب ،١966
الذ أنشنت مبوجبه جلنة األمم املتحدة للقـانون التجـار الـدو وعهـدت إليهـا بـنن تواصـل
التنسي والتوحيد التدرجييني للقانون التجار الدو وأن تراع يف هـذا الصـدد مصـاحل مجيـع
الشعوب ،وخباصة شعوب البلدان النامية ،يف سياق تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،
وإذ تشيير أيضييا إىل قرارهــا  ١6١/٥١امل ـ ر  ١6كــانون األول/ديســمرب ،١996
الذ أشادت فيه باللجنة النتهائها من إعداد امللحوظات عن تنظيم إجراءات التحكيم،
وإذ تعيد تأكيد فائدة التحكيم وازدياد استخدامه كوسيلة لتسوية املنازعات،
وإذ تس لّم باحلاجة إىل تنقي امللحوظات جلعلها متوافقة مع ممارسات التحكيم الراهنة،
وإذ تشر إىل أن الغر من امللحوظات هو سرد قائمـة باملسـائل ذات الصـلة بتنظـيم
إجــراءات التحكــيم ووصــف تلــك املســائل بإجيــاز ،وأن املقصــود مــن تلــك امللحوظــات ،الــي
أعدت حبيث تركـز علـى التحكـيم الـدو  ،هـو أن تسـتخدم علـى حنـو عـام وشـامل ،بصـر
النظر عما إذا كان التحكيم يدار من قِبل م سسة حتكيم،
وإذ تشر أيضاً إىل أن امللحوظات ال هتد إىل الترويج أل ممارسـة بصـفتها ممارسـة
فضــلى ،نظــرا لتبــاين األســاليب واملمارســات اإلجرائيــة املتبعــة يف التحكــيم وألن لكــل منــها
مزايا اخلاصة،
وإذ ت س ي لّم ب ـنن تنقــي امللحوظــات قــد ضــع للمــداوالت الواجبــة يف اللجنــة ،مــع
االستفادة كثريا من املشاورات مع احلكومات ومع املنظمات الدولية املهتمـة ،احلكوميـة وغـري
احلكوميـــة ،الناشـــطة يف ميـــدان التحكـــيم ،مبـــا فيهـــا م سســـات التحكـــيم ،وكـــذلك مـــع
رباء منفردين،
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 - ١تعير عي تقيديرها للجنــة األمـم املتحـدة للقــانون التجـار الـدو إلعــداد
امللحوظات عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام  20١6واعتمادها()١؛
 - 2توص باستخدام ملحوظات عام  ،20١6مبا يف ذلـك مـن قبـل األطـرا يف
التحكــيم وهيئــات التحكــيم وم سســات التحكــيم ،وكــذلك لألغــرا األكادمييــة والتدريبيــة
املتعلقة بتسوية املنازعات التجارية الدولية؛
 - ٣تطليييب إىل األمـــني العـــام أن ينشـــر ملحوظـــات عـــام  ،20١6مبـــا يف ذلـــك
إلكترونيــا ،بلغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة الســ  ،وأن يبــذل قصــار جهــد لك ـ تصــب
ًّ
امللحوظات معروفة ومتاحة للجميع.

__________
( )١انظر :الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة احلادية والسبعون ،امللحق رقيم  ،)A/71/17( 17الفصـل الرابـع،
الفرع ألف.
16/19

16-18895

A/71/507

مشروع القرار الرابع
املالحظــات التقنيــة للجنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــار الــدو بشــنن
تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر
إن اجلمعية العامة،
إذ تشييير إىل قرارهـــا ( 220٥د )2١-املـ ـ ر  ١7كـــانون األول/ديســـمرب ،١966
والذ أنشنت مبوجبه جلنة األمم املتحـدة للقـانون التجـار الـدو وعهـدت إليهـا بـنن تواصـل
التنسي والتوحيد التدرجييني للقانون التجار الدو وأن تراع  ،يف ذلك الصدد ،مصاحل مجيـع
الشعوب ،وخباصة شعوب البلدان النامية ،يف سياق تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،
وإذ تسلم بنن الزيادة احلادة يف املعـامالت التجاريـة عـرب احلـدود باالتصـال احلاسـويب
املباشر قد أدت إىل بروز احلاجة إىل آليات حلل املنازعات الي تنشـن عـن هـذ املعـامالت ،وإذ
تسلم أيضا بنن إحد هذ اآلليات ه تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر،
وإذ تالحيييظ أن تســـوية املنازعـــات باالتصـــال احلاســـويب املباشـــر ميكـــن أن تســـاعد
األطرا يف حل املنازعـات بشـكل بسـي وسـريع ومـرن ومـنمون ،دون احلاجـة إىل احلضـور
الشخص يف اجتماع أو جلسة استماع،
وإذ تالحظ أيضا أن تسوية املنازعات باالتصال احلاسـويب املباشـر تتـي فرصـا كـبرية
للمشترين والبائعني الذين يد لون يف معامالت جتارية عرب احلـدود ،سـواء يف البلـدان املتقدمـة
النمو أو البلدان النامية ،للوصول إىل دمات تسوية املنازعات،
وإذ تشر إىل أن اللجنة اتفق يف دورهتا الثالثة واألربعني ،املعقـودة يف عـام ،20١0
على ضرورة إنشاء فري عامل ليضـطلع بالعمـل الـالزم يف ميـدان تسـوية املنازعـات باالتصـال
احلاسويب املباشر( ،)١وأن اللجنة قررت يف دورهتا الثامنـة واألربعـني ،املعقـودة يف عـام ،20١٥
أن ين ذ هذا العمل شكل وثيقة وصفية غـري ملزِمـة تتضـمن عناصـر عمليـة لتسـوية املنازعـات
باالتصال احلاسويب املباشر(،)2

__________
( )١انظر :الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة اخلامسة والستون ،امللحق رقم  ،)A/65/17( 17الفقرة .2٥7

( )2املرجع نفسه ،الدورة السبعون ،امللحق رقم  ،)A/70/17( 17الفقرة .٣٥2
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وإذ تالحيييظ أن املالحظـــات التقنيـــة بشـــنن تســـوية املنازعـــات باالتصـــال احلاســـويب
املباشر( )٣غري ملزمة ووصفية وجتسـد مبـاد احليـاد واالسـتقاللية والكفـاءة والفعاليـة ومراعـاة
األصول القانونية واإلنصا واملساءلة والشفافية،
وإذ تالحييظ أيضييا أن املالحظــات التقنيــة يُتــو ى منــها أن تكــون إســهاما كــبريا يف
تطــوير الــنظم الالزمــة لتســوية املنازعــات الــي تنشــن مــن العمليــات املنخفضــة القيمــة املتعلقــة
بالبيوع أو عقود اخلدمات عرب احلدود والي تتم باستخدام االتصاالت اإللكترونية،
واقتناعا منها بنن املالحظات التقنية ستسـاعد كـثريا مجيـع الـدول ،وال سـيما البلـدان
النامية والدول الي ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،والقـائمون علـى تسـوية املنازعـات باالتصـال
احلاسويب املباشر ،ومنصات تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشـر ،واألطـرا احملايـدة،
واألطــرا يف إجــراءات تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســويب املباشــر ،يف وضــع واســتخدام
نظم تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشر،
وإذ تالحييظ ميي التقييدير أن مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة املهتمــة قــد دُعيــ
للمشاركة يف إعداد املالحظات التقنية ،إما بصفة أعضاء أو بصفة مراقبني ،من الـدورة الرابعـة
واألربعني للجنة إىل دورهتـا التاسـعة واألربعـني ،مبـا يف ذلـك مـن ـالل تعمـيم نـ مشـروع
املالحظات التقنية على مجيع الـدول إلبـداء التعليقـات عليـه ،وكـذلك علـى املنظمـات الدوليـة
الي دُعي حلضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقبني،
وإذ تالحظ أن إعداد املالحظات التقنية قد ضع للمداوالت الواجبة يف اللجنـة وأن
مشــروع الــن اســتفاد مــن املشــاورات الــي أُجري ـ مــع احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة
الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية املهتمة باألمر،
 - ١تعر عي تقيديرها للجنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـار الـدو لقيامهـا
بإعداد واعتماد املالحظات التقنية بشنن تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املباشـر بالصـيغة
املرفقة بتقرير اللجنة عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعني()4؛
 - 2تطلييب إىل األمــني العــام أن ينشــر ن ـ املالحظــات التقنيــة جبميــع الوســائل
املناسبة ،مبا يف ذلك إلكترونيا ،باللغات الرمسية السـ لألمـم املتحـدة ،وأن ينشـر ذلـك الـن
على نطاق واسع على احلكومات واهليئات املهتمة األ ر ؛
__________
( )٣املرجع نفسه ،الدورة احلادية والسبعون ،امللحق رقم  ،)A/71/17( 17املرف األول.

( )4املرجع نفسه ،الدورة احلادية والسبعون ،امللحق رقم .)A/71/17( 17
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 - ٣توصيي بـــنن تســتخدم مجيـــع الــدول واجلهـــات األ ــر صـــاحبة املصـــلحة
املالحظــات التقنيــة يف تصــميم وتنفيــذ نظــم تســوية املنازعــات باالتصــال احلاســويب املباشــر
للمعامالت التجارية عرب احلدود؛
 - 4تطليييييب إىل مجيـــــع الـــــدول أن تقـــــدم الـــــدعم يف التـــــرويج للمالحظـــــات
التقنية واستخدامها.
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