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لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

الدورة الثالثة والخمسون المستأنفة

فيينا (عبر اإلنترنت) 18-14 ،أيلول/سبتمبر 2020

مقر ارن اعتمدتهما الدول األعضاء في األونسيترال في آب/أغسطس  2020وفقا
إلجراء اتخاذ الق اررات في األونسيترال خالل جائحة مرض فيروس كورونا 2019
(كوفيد)19-
مذكرة من األمانة
في مرفق هذه المذكرة ،تحيل األمانة إلى اللجنة مقررين اعتمدتهما دولها األعضـ ـ ــا في آب/أغسـ ـ ـ

 ،2020م بقة ،مع مراعاة ما يقتضـه اختالف الحال ،إج ار اتخاذ الق اررات في األونسـيترال خالل جاححة مر

فيروس كورونا ( 2019كوفيد ،)19-الذي وافقت عله الدول األعض ـ ـ ـ ـ ــا في األونس ـ ـ ـ ـ ــيترال في  8حزيران/يونه

 .2020ولعل اللجنة تود أن تأخذ علما بهذين المقررين في جلسـ ــتها العامة األولى التي سـ ــتعقد في إهار دورتها
الثالثة والخمسين المستأنفة.
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المرفق
أو ال -مقرر بشأأأأأن دأأ أ ا فورات األفرلة العاملة التابعة للونسأأأأيترال وأعضأأأأاء م ات ها
وأسأأأأأأاليا عملها خالل جائحة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد ،)19-اعتمد
في  19آب/أغسطس 2020
لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (األونس ـ ـ ــيترال) في دورتها الثالثة والخمس ـ ـ ــين،

بنا على اقتراح رحه

وبعد التشـاور مع جمهع الدول األعضـا في األونسـيترال ،اعتمدت الدول األعضـا في األونسـيترال المقرر التالي
:2020

في  19آب/أغس

"إن الدول األعضا في األونسيترال،
،2020

إذ تشـ ـ ــير إلى مقرر اللجنة بشـ ـ ــأن مواعيد دورات أفرقتها العاملة في الناـ ـ ــع الثاني من عا
)( 1

وإذ تالحظ تأثير القيود الس ـ ـ ـ ـ ــاحدة المفرور ـ ـ ـ ـ ــة على الس ـ ـ ـ ـ ــفر بس ـ ـ ـ ـ ــب

كورونا ( 2019كوفيد )19-على مشاركة الوفود في دورات األفرقة العاملة،
وإذ تضـ ــع في اعتبارها أهمهة النهو

جاححة مر

فيروس

بعمل جمهع األفرقة العاملة إلى أقاـ ــى حد ممين في

رو وجاهة وأهمهة ذلك العمل في مجاالت منها التادي لجاححة كوفيد 19-والتعافي منها،
وإذ تش ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليـ

عمــل اللجنــة وأفرقتهــا العــاملــة على النحو المبين بـ يجــا في المرفق

الثالث من تقرير الدورة الثالثة واألربعين لألونس ـ ـ ـ ــيترال

إلى ،32

()3

()2

وفي الوثهقة  ،A/CN.9/638ال س ـ ـ ـ ــهما الفقرات 27

وإذ تش ـ ـ ــدد على ر ـ ـ ــرورة الحفاظ على الش ـ ـ ــفاشهة والش ـ ـ ــمول والمرونة والفعالهة والمس ـ ـ ــاواة في

االر الع بعمل األفرقة العاملة.

تقرر:
أن تُتخذ الترتيبات الال مة لتميين الوفود من المشاركة في الدورات شخاها أو عن
-1
بعد .وفي ر ــو القيود المفرور ــة على الس ــفر ،ف ن المش ــاركة عن بعد يمين أن تض ــمن المس ــاواة في

المشاركة لجمهع المندوبين من مختلع المناهق الجغراشهة.
-2

أن تتاح للوفود إميانهة تقديم مذكرات خ هة لتهس ـ ـ ـ ـ ــير المداوالت أثنا الدورة .ول ي

تعمم المذكرات الخ هة بلغات األمم المتحدة الرس ـ ـ ــمهة الس ـ ـ ــت ،ينبغي للوفود أن تقدمها قبل أس ـ ـ ــبوعين
َّ

على األقل من انعقاد الدورة.
العاملة

()4

أن يبقى أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ميـاتـ

األفرقـة العـاملـة المنتخبون في الـدورات األخيرة لألفرقـة

-3
يش ــغلون منام ــبهم ،إذا أبدوا اس ــتعدادهم لذلك ،في الدورة (الدورات) ،وبين الدورات ،وإلى أن

__________

) (1الوثاحق الرسمهة للجمعهة العامة ،الدورة الخامسة والسبعون ،الملحق رقم  ،)A/75/17( 17الجز األول ،الفقرة .28
( )2المرجع نفس  ،الدورة الخامسة والستون ،الملحق رقم .)A/65/17( 17
( )3متاحة على الموقع الشبيي .https://uncitral.un.org/ar/about/methods/officialdocs
( )4الدورة الثالثة والثالثون للفريق العامل األول؛ والدورة الحادية والسبعون للفريق العامل الثاني؛ والدورة الثامنة والثالثون للفريق العامل

الثالث؛ والدورة التاسعة والخمسون للفريق العامل الرابع؛ والدورة السادسة والخمسون للفريق العامل الخام ؛ والدورة السادسة والثالثون
للفريق العامل السادس.
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يحل محلهم أعض ــا منتخبون حديثا في أول دورة تُعقد وفقا لإلج ار ات العادية ،وذلك لموام ــلة تهس ــير
التقد في العمل.
-4

كل فريق عامل خ وات لض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان اتباع نه ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل للجمهع

أن يتخذ رحه

وشـ ـ ــفاف ،بسـ ـ ــبل منها تعديل وتيرة وتنلهم الدورات للت ه

مع المشـ ـ ــاركة عن بعد ،ال سـ ـ ــهما وأن

الوفود قد تواج مــعوبات ت نولوجهة .وعلى راســا األفرقة العاملة أن يضــمنوا بالقدر الممين أن

ت ون الوفود المش ــاركة عن بعد على قد المس ــاواة مع الوفود المش ــاركة ش ــخا ــها ،وأن ينلروا في
جملة أمور منها ،عند االقتض ــا  ،تأجيل تس ــوية المس ــاحل إلى الدورة التالهة أو التوم ــل إلى توافق

في اآلرا من خالل عملهة خ هة.
-5

الدورة على نحو أفضــل مع اللروف الســاحدة ،أن يضــع رحه

من أجل ت يه

كل

فريق عامل جدول أعمال مؤقتا ل ل دورة بالتشـ ـ ــاور مع الدول األعضـ ـ ــا في األونسـ ـ ــيترال ويعمم قبل

وسهعر
الدورة للتعليق عله ُ .

أن يعد رحه

-6

جدول األعمال على الفريق العامل في بداية الدورة إلق ارره.

ومقرر كل فريق عامل موج از يتض ـ ـ ـ ـ ــمن المداوالت وأي اس ـ ـ ـ ـ ــتنتاجات يتم

التومـل إليها خالل الدورة .وبعد انتها الدورة ،يعمم الرحه

والمقرر موجزهما على الوفود المشـاركة في دورة

الفريق العامل للتعليق عله  .واس ـ ــتنادا إلى التعلهقات الواردة ،ينقئ الرحه

والمقرر الموجز ويقدمان على ذلك

النحو إلى الدورة الرابعة والخمسين للجنة ،ما لم يعتمده الفريق العامل بومف تقريره.

أن اإلج ار ات المبينـة في هـذا القرار ذات هـابع اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنـاحي ومؤقـت وال تن بق إال

-7

على دورات األفرقة العاملة في الناع الثاني من عا 2020

()1

وأال تشيل سابقة".

ثانيا -مقرر بشأن تنظيم الدورة الثالثة والخمسين المستأنفة للونسيترال
وجدول أعمالها ( 18-14أيلول/س تم ر )2020
بنا على اقتراح رحه

األونس ـ ــيترال في دورتها الثالثة والخمس ـ ــين ،وبعد التش ـ ــاور مع جمهع الدول األعض ـ ــا في

األونسيترال ،اعتمدت الدول األعضا في األونسيترال المقرر التالي في  28آب/أغس

:2020

"إن الدول األعضا في األونسيترال،
إذ تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى مقررهـ ــا المؤر  23حزيران/يونه ـ ـ  2020بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن موعـ ــد دورة األونسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيترال

الثــالثــة والخمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين وميــان انعقــادهــا وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلهــا وتنلهمهــا ،الــذي اتفقــت بموجب ـ على أن تنعقــد الــدورة

الثالثة والخمس ــون المس ــتأنفة في فيينا في الفترة من  14إلى  18أيلول/س ــبتمبر  2020بالش ــيل الذي تتفق

عله اللجنة في  14آب/أغس ـ ـ

 2020أو نحو ذلك التاريخ ول ن في موعد أقا ـ ــاه  28آب/أغس ـ ـ

 ،2020وباالس ــترش ــاد بمدخالت األمانة ،ومع مراعاة الشـ ـواغل المتغيرة المتعلقة بالا ــحة العمومهة والقيود
على الس ــفر بس ــب

جاححة مر

فيروس كورونا ( 2019كوفيد ،)19-وعلى أن اللجنة س ــتبت أيض ــا في

شأن إج ار اتخاذ الق اررات خالل ذلك الجز من الدورة،

وإذ تالحظ تأثير القيود الس ـ ــاحدة المفرور ـ ــة على الس ـ ــفر بس ـ ــب

الوفود في الدورة الثالثة والخمسين المستأنفة لألونسيترال،
وإذ تض ــع في اعتبارها أهمهة النهو

جاححة كوفيد 19-على مش ـ ــاركة

بعمل األونس ــيترال إلى أقا ــى حد ممين على ر ــو وجاهة

وأهمهة ذلك العمل في مجاالت منها التادي لجاححة كوفيد 19-والتعافي منها،
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وإذ تشــدد على رــرورة الحفاظ على الشــفاشهة والشــمول والمرونة والفعالهة والمســاواة في االرـ الع

بذلك العمل،

وإذ تالحظ أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن الجمعهـة العـامـة قررت ،بموجـ

مقررهـا  561/74المؤر  21تمو /يولهـ

 ،2020أن مقررهـا  544/74المؤر  27آذار/مـارس  2020والمعنون "إج ار اتخـاذ الق اررات في الجمعهـة
فيروس كورونـا ( 2019كوفيـد ")19-ومقررهـا  555/74المؤر  15أيـار/مـايو

العـامـة خالل جـاححـة مر

 2020الذي مدد ذلك اإلج ار وســمئ للهيتات الفرةهة التابعة للجمعهة العامة باســتخدام  ،يلالن ســاريين

 ،2020وإذ ترى من ثم أن إج ار اتخاذ الق اررات في األونسـ ـ ــيترال خالل جاححة

حتى نهاية آب/أغس ـ ـ ـ

كوفيد 19-الذي اعتمدت الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــا في األونس ـ ـ ـ ـ ـ ــيترال في مقررها المؤر  8حزيران/يونه 2020
سهلل ين بق على اعتماد هذا المقرر ،مع مراعاة ما يقتضه اختالف الحال،

تقرر:
أن تُعقد الدورة الثالثة والخمس ــون المس ــتأنفة على النحو المقرر مع ور ــع الترتيبات
-1
المناســبة التي تســمئ بيل من المشــاركة الشــخاــهة وعن بعد في جلســات تعقد في مواعيد متناوبة ،إما

من الســاعة  9إلى الســاعة  11ومن الســاعة  13إلى الســاعة  15أو من الســاعة  12إلى الســاعة 14
ومن الساعة  16إلى الساعة  18بتوقيت فيينا ،كل يو .
-2

أن يتخذ رحه

الدورة الثالثة والخمس ـ ـ ــين لألونس ـ ـ ــيترال خ وات لض ـ ـ ــمان اتباع نه

شـامل للجمهع وشـفاف ،بسـبل منها تعديل وتيرة الدورة وتنلهمها للت ه

مع المشـاركة عن بعد ،ال سـهما

الدورة الثالثة والخمســين لألونســيترال أن يضــمن

وأن الوفود قد تواج مــعوبات ت نولوجهة .وعلى رحه
بالقدر الممين أن ت ون الوفود المشـاركة عن بعد على قد المسـاواة مع الوفود المشـاركة شـخاـها ،وأن
ينلر في جملة أمور منها ،عند االقتضـ ــا  ،تأجيل تسـ ــوية المسـ ــاحل إلى الدورة التالهة أو التومـ ــل إلى

توافق في اآل ار من خالل عملهة خ هة.
-3

أن ين بق إج ار اتخ ــاذ الق اررات في األونسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيترال خالل ج ــاحح ــة مر

فيروس

كورونـا ( 2019كوفيـد ،)19-الـذي اعتمـدتـ الـدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا في األونسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيترال في  8حزيران/يونهـ

 ،2020على اعتماد المقررات المتعلقة بالدورة الثالثة والخمس ـ ـ ـ ــين المس ـ ـ ـ ــتأنفة ،مع مراعاة ما يقتض ـ ـ ـ ــه
اختالف الحال.
-4

أن تقر جدول أعمال الدورة على النحو الوارد في مرفق هذا المقرر.

المرفق
جدول أعمال الدورة الثالثة والخمسين المستأنفة للونسيترال
الثنين 14 ،أيلول/س تم ر 2020
-1

افتتاح الدورة الثالثة والخمسين المستأنفة.

-2

المقررات التي اعتمدتها الدول األعض ـ ــا في األونس ـ ــيترال في آب/أغسـ ـ ـ

الق اررات في األونسـيترال خالل جاححة مر

 2020وفقا إلج ار اتخاذ

فيروس كورونا ( 2019كوفيد ،)19-الذي اعتمدت الدول

األعضا في األونسيترال في  8حزيران/يونه .2020
-3

4/5

التقرير المرحلي لألفرقــة العــاملــة (بمــا في ذلــك مقترح مقــد من بلجهيــا يتعلق بــالفريق العــامــل الثــاني

).)(A/CN.9/1035
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الثالثاء 15 ،أيلول/س تم ر 2020
-4

برنام عمل اللجنة:
(أ)

مذكرة من األمانة عن برنام عمل اللجنة ()A/CN.9/1016؛

(ب)

النلر في التقد المحر في األعمال االسـت شـاشهة التي ارـ لعت بها األمانة بشـأن المسـاحل
القانونهة الناشـ ــتة عن االقتاـ ــاد الرقمي ،بما في ذلك تسـ ــوية المنا عات المتعلقة بالت نولوجها

المتقدمة ( A/CN.9/1012واإلرافات)؛
(ج)

النلر في التقد المحر في األعمال االسـت شـاشهة التي ارـ لعت بها األمانة بشـأن المسـاحل
القانونهة المتعلقة بوثاحق الشحن بالسيك الحديدية (.)A/CN.9/1034

األربعاء 16 ،أيلول/س تم ر 2020
-4

-5

برنام عمل اللجنة (تابع):
(د)

تقرير عن الندوة المعنهة بتتبع الموجودات واستردادها مدنها ()A/CN.9/1008؛

(ﻫ)

تحــديــد موعــد جــديــد في عــا  2020للنــدوة المتعلقــة بــالقــانون الواج ـ

(و)

النلر في التقد المحر في األعمال االسـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــاشهة التي ار ـ ـ ـ ـ ـ لعت بها األمانة بشـ ـ ـ ـ ــأن

( )

النلر في موار ــهع أخرى لألعمال التي يمين لألونس ــيترال االرـ ـ الع بها مس ــتقبال :مقترح

اإلعسار؛

الت بيق في إج ار ات

إيااالت المستودعات ()A/CN.9/1014؛

مقد من الهابان بشأن تقيهم مسألة تسوية المنا عات في السهاق الحديث (.)A/CN.9/1037

مواعيد االجتماعات المقبلة في عا  2021وأماكن انعقادها.

الخميس 17 ،أيلول/س تم ر 2020
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مساحل أخرى:
(أ)

النلر في االحته ـ ـ ــاج ـ ـ ــات من الموارد لتنفي ـ ـ ــذ برن ـ ـ ــام عم ـ ـ ــل اللجن ـ ـ ــة (A/CN.9/1011

و.)A/CN.9/1036

الجمعة 18 ،أيلول/س تم ر 2020
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V.20-04579

مساحل أخرى:
(أ)

النلر في االحته ـ ـ ــاج ـ ـ ــات من الموارد لتنفي ـ ـ ــذ برن ـ ـ ــام عم ـ ـ ــل اللجن ـ ـ ــة (A/CN.9/1011

(ب)

توسهع عضوية األونسيترال؛

(ج)

تقيهم دور أمانة األونسيترال في تهسير عمل اللجنة (للتعمهم والتجمهع عبر اإلنترنت)؛

(د)

مساحل متنوعة؛

و( )A/CN.9/1036تابع)؛

اعتماد التقرير ،بما في ذلك الجز السردي من تقرير الجز األول من الدورة".
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