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طلبت اللجنة ،في دورتها السـ ـ ــادرـ ـ ــة واألر عي  ،في عام  ،2013إلى الفريق العامل الخامس أن يجري

د اررـ ــة أولية للمسـ ــائل المتعلقة بإعسـ ــار المنشـ ــىت الصـ ـ رى والصـ ـ يرة والمتورـ ــطة.

()1

وكلفت اللجنة ،في دورتها

الســابعة واألر عي  ،في عام  ،2014الفريق العامل الخامس باالضــط ع بعمل بشــأن إعســار المنشــىت الص ـ رى
والص ـ يرة والمتورــطة باعتبارو األولوية التالية له بعد أن يســتلمل عمله بشــأن تيســير إاراءات إعســار مجموعات

المنشـىت المتعددة الجنسـيات عبر الحدود واالعتراب باألحمام القئـائية المتعلقة بااعسـار وإنفاذها.

()2

وأوضحت

اللجنة ،في دورتها التارـعة واألر عي  ،في عام  ،2016والية الفريق العامل الخامس فيما يخص إعسـار المنشـىت

الص رى والص يرة والمتورطة على النحو التالي" :وضع آليات وحلول مناربة ،تركز على األشخاص الطبيعيي

واالعتباريي المنخرطي في النش ــال التجاري ،لمعالجة المس ــائل المتعلقة بإعس ــار المنش ــىت الصـ ـ رى والصـ ـ يرة

والمتورـطة .و الرمم م أن مباد ااعسـار األرـارـية واارشـادات الواردة في دليل األونسـيترال التشـريعي لقانون

ااعس ـ ـ ـ ـ ــار ينب ي أن تلون منطلق المنايش ـ ـ ـ ـ ــات ،فإنه ينب ي للفريق العامل أن يهدب إلى تليي

ا ليات الواردة

أص ـ في الدليل التش ـريعي بحيا تنارــش المنشــىت الص ـ رى والص ـ يرة والمتورــطة تحديدا ،وأن يســتحد

آليات

اديدة ومبسـ ــطة عند االيتئـ ــاء ،مع مراعاة أن تلون تل ا ليات عادلة ور ـ ـريعة ومرنة ونااعة التللفة .كما أن

الشمل الذي يد يتخذو العمل ينب ي أن يحدد في ويت الحق بناء على طبيعة مختلف الحلول الجاري وضعها".
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()3

وأارى الفريق العامل منايشـة أولية لهذا الموضـوع في دوراته الخامسـة واألر عي (نيسـان/أبريل )2014

( ،)A/CN.9/803والتارـ ـ ـ ـ ـ ــعة واألر عي (أيار/مايو  ،)A/CN.9/870( )2016والحادية والخمسـ ـ ـ ـ ـ ــي (أيار/مايو

 .)A/CN.9/903( )2017وعرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت على الفريق العامل ،في دورته الثالثة والخمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي (أيار/مايو ،)2018
الوثيق ــة  ،A/CN.9/WG.V/WP.159وي ـدمـ ت م حظ ــات مختلف ــة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأنه ــا (الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

م الوثيق ــة

 .)A/CN.9/937وارـ ــتنادا إلى تل الورية وإلى تل الم حظات ،يدم مشـ ــروع نص ع نظام مبسـ ـط بشـ ــأن ااعسـ ــار
(الوثيقـة  )A/CN.9/WG.V/WP.163إلى الفريق العـامـل للي ينظر فيـه في دورتـه الرابعـة والخمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ( ـانون
األول/ديس ـ ـ ـ ــمبر  .)2018وخ ل تل الدورة ،ايترح الفريق العامل تنقيحات لذل النص (الفص ـ ـ ـ ــل الس ـ ـ ـ ــاد

م

الوثيقة  .)A/CN.9/966وواص ـ ــل الفريق العامل مداوالته بش ـ ــأن هذا الموض ـ ــوع في دورتيه الخامس ـ ــة والخمس ـ ــي

(أيار/مايو  )2019والسـ ـ ــادرـ ـ ــة والخمسـ ـ ــي ( انون األول/ديسـ ـ ــمبر  )2019على أرـ ـ ــا

المشـ ـ ــروعي المنقحي

(الوثيقتــان  A/CN.9/WG.V/WP.166و ،A/CN.9/WG.V/WP.168على التوالي) والتنقيحــات المقترحــة لتلـ
النصوص (الفصل الخامس م الوثيقة  ،A/CN.9/972والوثيقة .)A/CN.9/1006
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وطلش الفريق العامل في دورته السـ ـ ــادرـ ـ ــة والخمسـ ـ ــي إلى األمانة أن تعد نصـ ـ ــا منقحا للي ينظر فيه

الفريق العامل في دورته السـابعة والخمسـي (الفقرة  11م الوثيقة  .)A/CN.9/1006وكان م المتويع أن ينظر
الفريق العامل في دورته السـ ـ ـ ــابعة والخمسـ ـ ـ ــي  ،التي كان م المقرر عقدها في الفترة م  11إلى  15أيار/مايو

 2020وللنهـا أالـت نتيجـة مـا اتخـذتـه الـدول واألمم المتحـدة م تـدابير الحتواء انتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اـائحـة مر

فيرو

ورونا ( وفيد ،)19-في الورية المنقحة  ،A/CN.9/WG.V/WP.170التي تئـ ـ ـ ـ ـ ــمنت ما ارى م مداوالت في

دورة الفريق العامل السـادرـة والخمسـي ونتائل المشـاورات مير الررـمية المعقودة في  16و 23و 30و 31كانون

الثاني/يناير وفي  6شـبال/فبراير  2020في إطار التحئـيرات لدورة أيار/مايو  .2020وتسـتند الورية التي ارى
الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـ ــدورة ( ) A/CN.9/WG.V/WP.170/Rev.1إل ـ ــى الـ ـ ـن ـ ــص الـ ـ ـوارد ف ـ ــي ال ـ ــوثـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ـ ــة

 ،A/CN.9/WG.V/WP.170وتجســد أيئــا نتائل المشــاورات مير الررــمية التي عقدها الفريق العامل بشــأن ذل
( )1الوثائق الررمية للجمعية العامة ،الدورة الثامنة والستون ،الملحق ريم  17والتصويش ( A/68/17و ،)Corr.1الفقرة .326
( )2المراع نفسه ،الدورة التارعة والستون ،الملحق ريم  ،)A/69/17( 17الفقرة .156
( )3المراع نفسه ،الدورة الحادية والسبعون ،الملحق ريم  ،)A/71/17( 17الفقرة .246
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النص في الفترة م  11إلى  15أيار/مايو  2020ويومي  3و 4أيلول/ر ــبتمبر  ،2020وكذل الرر ــائل الخطية
الواردة م الدول والمنظمات بشأن ذل النص الحقا لتل المشاورات.

ثانيا -تنظيم الدورة
-4

عقد الفريق العامل الخامس ،المؤلف م اميع الدول األعئ ــاء في اللجنة ،دورته الس ــابعة والخمس ــي

في فيينا م  7إلى  10كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2020وفقا لمقرر الدول األعئ ـ ـ ـ ـ ــاء في األونس ـ ـ ـ ـ ــيترال المؤر

 19آب/أمسـ ــطس  2020والمتعلق بشـ ــمل دورات األفرية العاملة التابعة ل ونسـ ــيترال وأعئـ ــاء مماتبها وأرـ ــاليش
عملها خ ل اائحة مر

فيرو

كورونا ( وفيد( )19-انظر المرفق األول بالوثيقة  .)A/CN.9/1038واتخذت

الترتيبات ال زمة لتممي الوفود م المشاركة في الدورة شخصيا وع بعد.
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وحئ ـ ـ ــر الدورة ممثلون ع الدول التالية األعئ ـ ـ ــاء في الفريق العامل :االتحاد الرور ـ ـ ــي ،األرانتي ،

إرــبانيا ،إر ـرائيل ،ألمانيا ،إندونيســيا ،أوكرانيا ،إيران (امهورية-اار ـ مية) ،إيطاليا ،با ســتان ،الب ارزيل ،بلجيما،

بولنـدا ،بيرو ،بي رو  ،تـايلنـد ،تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيميـا ،الجزائر ،الجمهوريـة الـدومينيميـة ،امهوريـة كوريـا ،رومـانيـا ،زمبـابوي،

رري النلا ،رن افورة ،رويسرا ،شيلي ،الصي  ،فرنسا ،الفلبي  ،فنزوي (امهورية-البوليفارية) ،فنلندا ،فييت نام،
رواتيــا ،كنــدا ،كولومبيــا ،كينيــا ،لبنــان ،ليبيــا ،مــاليزيــا ،الممسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ  ،الممللــة المتحــدة لبريطــانيــا العظمى وأيرلنــدا

الشمالية ،النمسا ،الهند ،هندو ار  ،هن اريا ،الواليات المتحدة األمريمية ،اليابان.
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وحئـ ـ ـ ــر الدورة مرايبون ع الدول التالية :أف انسـ ـ ـ ــتان ،أن وال ،البرت ال ،بروني دار السـ ـ ـ ـ م ،بل اريا،

بوركينا فار ــو ،امهورية الو الديمقراطية الش ــعبية ،الدانمرا ،الس ــلفادور ،ر ــلوفا يا ،ر ــلوفينيا ،الس ــودان ،مابون،
اللويت ،التفيا ،ليتوانيا ،مالطة ،مصر ،الم رب ،موزامبيق ،نيماراموا ،هولندا ،اليونان.

-7

وحئر الدورة أيئا مرايبون ع االتحاد األورو ي واللرري الررولي.
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وحئر الدورة كذل مرايبون ع المنظمات الدولية التالية:
(أ)

مؤرسات منظومة األمم المتحدة :صندوق النقد الدولي ومجموعة البن الدولي؛

(ب)

المنظمـات الحموميـة الـدوليـة المـدعوة :اللجنـة االيتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة للمنطقـة األورو يـة ا رـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيويـة،

المصــرب األورو ي لإلنشــاء والتعمير ،مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص ،مصــرب التنمية للبلدان األمريمية،
الرابطة الدولية لهيئات تنظيم ااعسار؛
(ج)

المنظمــات الــدوليــة مير الحموميــة المــدعوة :معهــد  ،Allerhandaرابطــة المحـ امي األمريميــة،

المركز األورو ي للسـ ـ م والتنمية ،مؤرـ ـسـ ــة القانون القاري ،الفريق المعني بتدار ااعسـ ــار ومنعه ،االتحاد األورو ي

ألخصـ ــائيي ااعسـ ــار ،االتحاد الدولي ألخصـ ــائيي ااعسـ ــار ،الرابطة الدولية للعلوم القانونية ،رابطة المحامي الدولية،

معهد ااعســار الدولي ،الرابطة الدولية لصــموا المقايئــة والصــموا االشــتقاحية ،االتحاد الدولي لعمال النقل ،االتحاد
النس ــائي الدولي لإلعس ــار وإعادة الهيملة ،مركز كوزولتش ــي للقانون الوطني ،الرابطة القانونية ر ــيا والمحيط الهاد ،
رابطة خريجي مسابقة التمري على التحميم الدولي ،االتحاد الدولي للموظفي القئائيي .
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ووفقا لما يررته الدول األعئاء في اللجنة في  19آب/أمسطس ( 2020انظر الفقرة  4أع و) ،ارتمر

العئوان التاليان في ش ل منصبيهما:

الرئيس :السيد شيان يونغ هارولد فو (رن افورة)
المقررة :السيدة اارنيما ماراتشي ( رواتيا)
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(أ)

ادول األعمال المؤيت المشروح ()A/CN.9/WG.V/WP.169/Rev.1؛

(ب)

م ـ ـ ــذك ـ ـ ـرة م ـ ـ ـ األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة :مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع نـ ـ ــص بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ن ـ ـ ـظ ـ ـ ــام مـ ـ ــبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط لـ ـ ــإلعس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

(.)A/CN.9/WG.V/WP.170/Rev.1
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واعتمد الفريق العامل ادول األعمال التالي:
-1

افتتاح الدورة.

-2

إيرار ادول األعمال.

-3

النظر في المسائل المتعلقة بإعسار المنشىت الص رى والص يرة.

-4

مسائل أخرى.

ثالثا -المداولت
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نايش الفريق العامل مشروع مسرد المصطلحات ومشاريع التوصيات م  1إلى  64الواردة في مشروع

النص المتعلق بالنظام المبسـ ـ ــط لإلعسـ ـ ــار ( )A/CN.9/WG.V/WP.170/Rev.1وايترح تنقيحات لها (انظر

الفصــل الرابع) .وأراأ النظر في مشــاريع التوصــيات  88-65إلى دورته التالية (انظر الفقرة  .)127ونظر الفريق

العامل أيئـ ـ ــا في ايتراح يتعلق بالتوصـ ـ ــيات التي تتئـ ـ ــم إشـ ـ ــارات إلى الموظفي (انظر الفقرات .)131-128

وطلش الفريق العامل إلى األمانة أن تعد نصا منقحا للي ينظر فيه أثناء دورته الثامنة والخمسي .

رابعا -النظر في مشروع نص بشأن نظام مبسط لإلعسار
()A/CN.9/WG.V/WP.170/Rev.1
ألف -تعليقات على مشروع مسرد المصطلحات
"(أ)

السلطة المختصة"
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وافق الفريق العامل على شـ ـ ـ ــرح المصـ ـ ـ ــطلو ،دون الجملة الواردة بي معقوفتي  .وطلش إلى األمانة أن

"(ب)

المهني المستقل"

-14

وافق الفريق العامل على شـ ـ ـ ــرح المصـ ـ ـ ــطلو دون ت يير .ولم يح بتأييد ايتراح بنقل الجملة الثانية إلى

"(ج)

المنش ـ ـ ــىت الص ـ ـ ـ رى والص ـ ـ ـ يرة" ،و"(ج)  ‘1منظمو المش ـ ـ ــاريع الفرديون" ،و"(ج)  ‘2المنش ـ ـ ــىت

-15

وافق الفريق العامل على شـرح المصـطلو على النحو الوارد في الخيار  ،2وأراأ النظر في ااشـارة إلى

تجد موضعا مناربا لهذو الجملة في القسم ايم (ااطار المؤرسي).

القسم ايم (ااطار المؤرسي).

الص رى والص يرة مير المحدودة المسؤولية" ،و"(ج)  ‘3المنشىت الص رى والص يرة المحدودة المسؤولية"
المنشىت الص رى والص يرة المحدودة المسؤولية ومير المحدودة المسؤولية إلى مرحلة الحقة.
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"المنشأة الص رى أو الص يرة المدينة"
-16

وافق الفريق العامل على شـ ـ ـ ــرح المصـ ـ ـ ــطلو دون ت يير ،مع ااحاطة علما بااليتراح الداعي إلى إيجاد

بديل أفئل لترامة كلمة " "initiatedفي صي ة النص الرورية.

"إاراءات ااعسار المبسطة"
-17

وافق الفريق العامل على شرح المصطلو دون ت يير.

باء -تعليقات على مشاريع التوصيات
مشروع التوصية 1
-18

بااش ـ ــارة إلى الحاش ـ ــية  159م الورية ،أعرب ع آراء مختلفة بش ـ ــأن ايتراح إض ـ ــافة ابارة "ومعالجة

مسـ ـ ـ ـ ـ ــألة مشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة الموظفي في إاراءات ااعسـ ـ ـ ـ ـ ــار المبسـ ـ ـ ـ ـ ــطة ،رهنا بقواني العمل الوطنية" في نهاية الفقرة

الفراية (ه) .وتأييدا لهذو ااضــافة ،أوضـو أن حقوق العمال تطرح مســائل تختلف ع تل التي تطرحها حقوق
الدائني ا خري  ،وينب ي أن تخئع لنظام حماية منفصل.

-19

ومع التسـليم بأهمية حماية حقوق العمال في إاراءات ااعسـار المبسـطة ،أشـارت بعو الوفود إلى أن

حقوق العمال تتمتع بالحماية في إاراءات ااعســار بشــمل تلقائي ،وأن حمايتهم في إطار نظام مبســط لإلعســار

ل تثير مســائل منفصــلة .ورأت بعو الوفود األخرى أن الفقرة الفراية (د) التي تشــير إلى حماية األطراب ذات
المص ــلحة تعالل حماية حقوق العمال معالجة كافية .ورئي أنه إذا كان م الئ ــروري إدراج حمم إض ــافي بش ــأن
هذا الموض ــوع ،فإنه يمم أن يس ــتند إلى الفقرة األخيرة م ديبااة يانون األونس ــيترال النموذاي بش ــأن ااعس ــار

عبر الحدود التي تش ــير إلى الحفال على العمالة .وذهش رأي آخر إلى إممانية معالجة هذا الموض ــوع على نحو

منارش في موضع آخر م النص.
-20

والح الفريق العامل أن ا راء بش ـ ـ ــأن التعدي ت المقترحة على مش ـ ـ ــروع التوص ـ ـ ــية ( 1ه) منقس ـ ـ ــمة،

وأحال علما بأنه رــتقترح أحمام إضــافية بشــأن حقوق العمال ادرااها في اميع أازاء النص ،واتفق م ثم على
النظر فيها اميعا ،إذا رمو الويت بذل  ،بحلول نهاية الدورة (ل ط ع على منايشة الحقة بشأن هذا الموضوع،

انظر الفقرات  131-128أدناو).
مشروع التوصية 2
-21

أير الفريق العامل مشروع التوصية بصي ته الواردة في الخيار .2

مشروع التوصية 3
-22

لم يح بتأييد ايتراح باالرـ ـ ــتعاضـ ـ ــة ع ابارة "لنظم إعسـ ـ ــار أخرى" بعبارة "لمعاملة خاصـ ـ ــة مختلفة".

وأير الفريق العامل مشروع التوصية دون ت يير.
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مشروع التوصية 5
-23

أ ير الفريق العامل مشـ ــروع التوصـ ــية مع اابقاء على العبارة الواردة بي معقوفتي  .ولئـ ــمان االتسـ ــاق

مع الفقرة الفرايـة (ب) المعـدلـة ،طلـش الفريق العـامـل إلى األمـانـة أن تـدرج في الفقرة الفرايـة (ج) إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلى

مرااعة ي اررات المهني المستقل.
مشروع التوصية  5مكررا
-24

ردا على ايتراح بنقل األمثلة م مش ــروع التوص ــية  5ممر ار إلى مش ــروع الش ــرح ،كان الرأي الس ــائد هو

أنه رـ ــيمون م المفيد تقديم يائمة إرشـ ــادية بوظائف السـ ــلطة المختصـ ــة في مشـ ــروع التوصـ ــية .ويدم ايتراح آخر
بحذب ابارة "على ربيل المثال" في الجملة االفتتاحية.

-25

وأثيرت تس ــا الت بش ــأن مئ ــمون الفقرة الفراية (ب) ،و خاص ــة ما إذا كانت الس ــلطة المختص ــة في وضـ ــع

يسـ ـ ـ ـ ـ ــمو لها بالتحقق م دية المعلومات المقدمة م المدي أو األطراب األخرى ،وما إذا كان ينب ي للفقرة الفراية أن

تشير بدال م ذل إلى وظيفة السلطة المختصة المتعلقة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمواودات المدي ومطالباته.
-26

وفيما يتعلق باالختيار ما بي مص ـ ـ ــطلحي "تقرير التص ـ ـ ــفية" و"ادول التص ـ ـ ــفية" ،أوض ـ ـ ــو أنه ر ـ ـ ــيمون م

المنارــش ارــتخدام أي م المصــطلحي تبعا للســياق :ففي حالة ااشــارة إلى وثيقة تبي الخطوات التي يتعي إنجازها،

ما هو الحال في الفقرة الفراية (ح) ،ينب ي ار ـ ـ ــتخدام مص ـ ـ ــطلو "ادول التص ـ ـ ــفية"؛ وفي حالة ااش ـ ـ ــارة إلى ملخص

الخطوات التي أنجزت بالفعل في إطار إاراءات التصفية المبسطة ،ينب ي ارتخدام ابارة "تقرير التصفية".
-27

واتفق الفريق العـامـل على اابقـاء على مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة دون ت يير ،وإراـاء النظر فيمـا إذا كـان ينب ي

ار ــتخدام مص ــطلو "ادول التص ــفية" أو "تقرير التص ــفية" أو كليهما في ر ــياق إاراءات التص ــفية المبس ــطة إلى مرحلة

الحقة (ل ط ع على منايشـة الحقة بشـأن هذو النقطة ،انظر الفقرات  80-76أع و) .وأحيط الفريق العامل علما بأن

االيتراح المتعلق بحقوق العمال (انظر الفقرة  20أع و) روب يؤثر أيئا على مشروع التوصية  5ممررا.
مشروع التوصية  5مكررا ثانيا
-28

في ضــوء ااشــارة إلى المهني المســتقل في اميع أازاء النص ،رئي أنه م الئــروري توفير إرشــادات

أرـ ــارـ ــية بشـ ــأن مهام المهني المسـ ــتقل .ورئي م ثم أن م المهم اابقاء على مشـ ــروع التوصـ ــية  5ممر ار ثانيا.

وأشير إلى األحمام المفصلة بشأن دور ممثل ااعسار ومهامه في الدليل التشريعي ب ر
-29

المقارنة.

والح الفريق العامل أن مشــروع التوصــية يد يت ير في ضــوء الطلش الذي رــبق للفريق العامل تقديمه

إلى األمانة (انظر الفقرة  13أع و).
مشروع التوصية 10

-30

أعرب ع آراء مختلفة بشـأن العبارة الواردة بي معقوفتي في العنوان وفي مشـروع التوصـية .ففي حي

أيدت بعو الوفود اابقاء على هذو العبارة ،تسـاءلت وفود أخرى عما إذا كانت فعالية التللفة رـتتحقق بالئـرورة

دائما م خ ل الحد م الش ـ ــمليات .وتثير ابارة "ويئ ـ ــم فعالية التللفة" ش ـ ـوامل إض ـ ــافية ،إذ يمم أن يس ـ ــاء
تأويلها عرضا باعتبارها تلفل فعالية التللفة.

-31

وحظي بتأييد ايتراح بحذب العبارة الواردة بي معقوفتي وإض ــافة العبارة التالية في البداية" :تماش ــيا مع

الهدب المتمثل في إنشاء نظام إعسار مبسط فعال م حيا التللفة ."...
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-32

وذهش ايتراح آخر إلى معالجة مسألة فعالية التللفة في توصية منفصلة.

-33

وأشار الفريق العامل إلى أن فعالية التللفة مبدأ وهدب شامل في النظام المبسط لإلعسار ،وأير م ثم

مشـروع التوصـية مع العبارة االفتتاحية المقترحة (انظر الفقرة  31أع و) ،وحذب العبارة الواردة بي معقوفتي في

العنوان وفي مشروع التوصية.

مشاريع التوصيات  11و 11مكررا و 11مكررا ثانيا
-34

ان الرأي الس ـ ـ ـ ـ ــائد هو اابقاء على الخيار  2الذي يتألف م مش ـ ـ ـ ـ ــاريع التوص ـ ـ ـ ـ ــيات  11و 11ممر ار

و 11ممر ار ثانيا .وتأييدا لإلبقاء على الخيار  ،1أوضـ ـ ـ ــو أن هذا الخيار أيل تشـ ـ ـ ــددا ويبدد القلق بشـ ـ ـ ــأن المدي

المتمل في إطار التصــفية .وردا على ذل  ،أشــارت الوفود المؤيدة للخيار  2إلى أن مشــروع التوصــية  11ممر ار
ل يسمو بمشاركة المدي في التصفية المبسطة إال في حاالت ارتثنائية ،وأنه في ضوء الصلة التجارية للمدي ،

يد تلون هذو المشاركة مفيدة بالفعل في بعو الحاالت.
-35

و عد المنايشـة ،أير الفريق العامل مشـاريع التوصـيات  11و 11ممر ار و 11ممر ار ثانيا بصـي ها الواردة

في الخيار .2

مشروع التوصية 12
-36

رأت بعو الوفود أنه يواد عدم اتسـاق بي مشـروع التوصـية والدليل التشـريعي فيما يتعلق بىلية موافقة

الدا ئني على المسـ ـ ـ ـ ـ ــائل التي تتطلش موافقتهم (التصـ ـ ـ ـ ـ ــويت مقابل افت ار
افت ار

الموافقة) .ورئي أن يقترح النص آلية

الموافقــة كبــديـل للتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـت وكخيــار يمم للــدول أن تنظر فيــه ،على نحو مـا ارى في الفقرة  58م

مشروع الشرح .وتحقيقا لذل  ،ايترح أن تبدأ الجملة الثانية م األحمام االفتتاحية بعبارة "وكبديل ع ذل ".
-37

وكان الرأي السـائد هو أنه ال يواد عدم اتسـاق .وأشـير في هذا السـياق إلى واود ضـمانات مدراة في

-38

وفيما يتعلق بالفقرة الفراية (أ) ،ذكر أنه يد يشــق على الســلطة المختصــة إشــعار كافة الدائني المعنيي  .ولم

-39

و عد المنايشــة ،اتفق الفريق العامل على اابقاء على مشــروع التوصــية دون ت يير ،وأشــار إلى الحااة

النص المعني بحماية حقوق الدائني في شمل إشعارات.

يح بتأييد ايتراح باالرتعاضة ع ذل االشترال بىخر أخف (مثل إشعار الدائني ع طريق ممثل للدائني ).

إلى ضـمان االتسـاق في النص كله فيما يتعلق بافت ار

الشرح (انظر الفقرات  120-117أدناو).

الموافقة ،بما في ذل في مشـروع التوصـية  57ومشـروع

مشروع التوصية 14
-40

تأييدا لإلبقاء على الخيار  3بالنسـ ــبة للفقرة الفراية (ب) ،ييل إن السـ ــلطة المختصـ ــة يد ال تلون دائما

في وض ــع يس ــمو لها بتقديم المس ــاعدة إلى المدي في امع المعلومات ذات الص ــلة؛ ويد تلون لمس ــاهمة هيئات

أخرى أهمية في هذا الس ــياق .ولوح إض ــافة إلى ذل أنه ،في إطار الخياري  1و ،2يمم للمدي أن يتخذ م

عدم واود مس ــاعدة كافية م الس ــلطة المختص ــة أو م المهني المس ــتقل أو كليهما ذريعة لعدم االمتثال ل لتزام

بجمع المعلومات ع شؤون أعماله ووضعه المالي.
-41

وكان الرأي الس ـ ـ ـ ـ ــائد هو اابقاء على الخيار  2للفقرة الفراية (ب) .وأ د على أهمية تقديم المس ـ ـ ـ ـ ــاعدة

للمـدي في امع المعلومـات المطلو ـة ،وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى واود يـدر كبير م التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـه بي الخيـاري  1و 2في هـذا

الصدد ،وإن ارى تفئيل الخيار  2باعتبارو أ ثر مرونة.
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-42

أير الفريق العامل الفقرات الفراية (أ) و(ج) و(د) و(ه) دون ت يير.

مشروع التوصية 21
-43

ايترح أن يوض ـ ــو الش ـ ــرح النتائل المترتبة على رفو الطلش .وذهش رأي آخر إلى أن تعالل التوص ـ ــية

-44

ورأى الفريق العامل أنه يمم رفو الطلش ألرـ ــباب مختلفة وأن النتائل المترتبة على الرفو رـ ــتلون

نفسها هذو المسألة.

أيئ ـ ـ ــا مختلفة ،ومنها البدء في إاراء إعس ـ ـ ــار عادي في الحاالت المش ـ ـ ــار إليها في الحاش ـ ـ ــية  144م الورية.

و ما أن هذا البدء ل يمون تلقائيا وإنما رـ ـ ـ ــيتطلش ي ار ار م السـ ـ ـ ــلطة المختصـ ـ ـ ــة أو م اهاز آخر مختص م

أاهزة الدولة ،أبدي بعو التأييد لمعالجة هذو المس ـ ــألة في مش ـ ــروع توص ـ ــية على النحو التالي" :ينب ي أن يحدد

القانون النتائل المترتبة على رفو الطلش حسش نوع اااراءات".
-45

وطلش الفريق العامل إلى األمانة أن تش ـ ـ ــير في مش ـ ـ ــروع التوص ـ ـ ــية إلى النتائل المحتملة المترتبة على

رفو الطلش ،وأن تئـي

أيئـا إلى مشـروع التوصـية شـرحا على مرار الحاشـية  144م الورية .وأراأ الفريق

العامل النظر في ت ييرات مماثلة في مشروع التوصية  24إلى مرحلة الحقة (انظر الفقرة  60أدناو).
مشروع التوصية  21مكررا
-46

أبدي تأييد عام للموضع الحالي لمشروع التوصية والنص الحالي للفقرة الفراية (أ).

-47

وفيما يتعلق بالفقرة الفراية (ب) ،أبديت آراء متباينة بشـ ـ ــأن اشـ ـ ــترال ااشـ ـ ــعار الفردي .وارتأت بعو الوفود

حذب هذا الشــرل على أرــا

و التالي فإنه يتعار

أنه رــيمون مرهقا بالنســبة للســلطة المختصــة ورــيتطلش منها تللفة باهظة وويتا طوي ،

مع هدب تبس ــيط اااراء .و دال م ذل  ،رئي أنه ينب ي أن تترا الفقرة الفراية (ب) أمر البت

في ش ــمل ااش ــعار للس ــلطة المختص ــة .وأعرت بعو الوفود األخرى ع ش ـوامل بش ــأن حذب هذا الش ــرل ،و خاص ــة
فيما يتعلق بالمدي والدائني  ،مشددة على أهمية ااشعار الفردي في رياق افت ار

-48

الموافقة.

وتـأييـدا لإلبقـاء على النص الحـالي للفقرة الفرايـة (ب) ،رأت عـدة وفود أنـه يحقق توازنـا منـارـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـا بي

التللفة والويت واالش ـ ــترال المتعلق بااش ـ ــعارات الفردية المواهة إلى المدي واميع الدائني المعروفي واألطراب

األخرى المعروفة ذات المص ـ ــلحة .وأش ـ ــير إلى أن النص الحالي يتيو توايه ااش ـ ــعار الفردي إللترونيا ،وم ثم

فإنه ل يمون مملفا .وشـدد أيئـا على أن الجزء الثاني م الفقرة الفراية (ب) يمنو السـلطة المختصـة يد ار كافيا
م المرونة .كما ييل إنه رـ ــيلزم توايه عدد يليل م ااشـ ــعارات فقط في رـ ــياق المنشـ ــىت الصـ ـ رى والصـ ـ يرة،

وأن توايهها ال يئع على عاتق السلطة المختصة التزاما مرهقا.
-49

وأيدت وفود أخرى اابقاء على ش ـ ـ ــرل ااش ـ ـ ــعار الفردي دون ااش ـ ـ ــارة إلى "األطراب األخرى المعروفة ذات

المصــلحة" بما أنه يعتبر تعبي ار فئــفاضــا لل اية .و ما أن الدليل التشـريعي ال يشــترل توايه إشــعار فردي إلى األطراب

األخرى المعروفة ذات المصـلحة في رـياق إاراءات ااعسـار العادية ،حذرت عدة وفود م ارـتحدا هذا الشـرل فيما

يتعلق بإاراءات ااعس ـ ــار المبس ـ ــطة .ودعا ايتراح آخر إلى ااش ـ ــارة إلى ور ـ ــائل االتص ـ ــال المس ـ ــتخدمة تلقائيا لتوايه

ااشعار الفردي (مثل البريد التقليدي أو ررائل البريد االلتروني) حيا ريزيد ذل م اليقي القانوني.
-50

وفيما يتعلق بمصـطلو "بم في ذل الموظفون" الوارد بي معقوفتي  ،أبدي بعو التأييد لإلبقاء عليه،

وإن كانت بعو الوفود رأت أن ااش ــارة إلى الموظفي ليس ــت ض ــرورية بما أنهم مش ــمولون بالفعل في مص ــطلو
"الدائني " .وأعرب ع القلق م أن إش ـ ـ ـ ــعار اميع الموظفي بص ـ ـ ـ ــورة فردية يد يمون مرهقا ،وأنه م األفئـ ـ ـ ــل

إشعار نقابة العمال أو ممثلي الموظفي فقط.
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ودعا ايتراح آخر إلى حذب الفقرة الفراية (ب) وتعديل الفقرة الفراية (أ) للي تئـم وصـول ااشـعار

إلى اميع األطراب ذات المص ـ ـ ـ ــلحة .وتأييدا لذل االيتراح ،أوض ـ ـ ـ ــو أن الفقرة الفراية (ب) تس ـ ـ ـ ــمو بتفس ـ ـ ـ ــيرات
مختلفة ،وال ر ـ ــيما بالنس ـ ــبة لمص ـ ــطلحات مثل اميع األطراب المعروفة ذات المص ـ ــلحة والموظفي (على ر ـ ــبيل

المثال ،الموظفون الحاليون أو السابقون أيئا).
-52

وأير الفريق العامل التوص ـ ـ ــية مع حذب ابارة "األطراب األخرى المعروفة ذات المص ـ ـ ــلحة" الواردة في

الفقرة الفراية (ب) ،وطلش إلى األمانة أن تبي في الشـ ـ ـ ــرح كيفية توايه ااشـ ـ ـ ــعار الفردي .وأراأ الفريق العامل

النظر في ااشارة إلى الموظفي إلى مرحلة الحقة (انظر الفقرات  131-128أدناو).
مشروع التوصية 23
-53

انقســمت ا راء بشــأن ارــتص ـواب اابقاء على مشــروع التوصــية ،وفي حال اابقاء عليها ،بشــأن الللمة

-54

وأثار معارضـ ــو اابقاء على مشـ ــروع التوصـ ــية عدة ش ـ ـوامل ،هي( :أ) أنه لم ترد توصـ ــيات مماثلة في

التي يتعي ارتخدامها ("ينب ي" أو "يمم " الواردتي بي معقوفتي ).

الدليل التش ـريعي؛ و(ب) أن مش ــروع التوص ــية ال يطرح مس ــائل تنفرد بها إاراءات ااعس ــار المبس ــطة؛ و(ج) أن

م شـ ــأن اشـ ــترال توايه ااشـ ــعار إلى العموم الوارد في مشـ ــروع التوصـ ــية  21ممر ار (أ) أن يجعل مشـ ــروع هذو
التوصـ ــية زائدا ع الحااة بما أن اميع الدائني رـ ــوب يشـ ــعرون باااراء بطريقة أو بأخرى؛ و(د) أن مشـ ــروع

التوص ـ ــية يقو

ش ـ ــمولية إاراءات ااعس ـ ــار المبس ـ ــطة وفعاليتها وأهدافها األخرى .وعلى واه الخص ـ ــوص ،فإن

السـماح بواود ث رات في النظام يمم إرـاءة ارـتخدامها م اانش الدائني الذي يد يقررون عدم االنئـمام إلى

اااراءات مفئ ــلي إاراءات اانفاذ الفردية ال يحفز الدائني على االنئ ــمام إلى إاراءات ااعس ــار المبس ــطة؛

ونتيجة لذل  ،فإنه ال ييس ـ ـ ـ ـ ــر إبراء الذمة اللامل م الديون .وش ـ ـ ـ ـ ـدد على األهمية العملية لذل اابراء م أال

تحقيق االنتشـار الوارـع الرـتخدام إاراءات ااعسـار المبسـطة؛ و(ه) أن ابارة "ال تتأثر بإاراء مبسـط لإلعسـار"

فئـ ـ ـ فاض ـ ــة لل اية وتس ـ ــمو بتفس ـ ــيرات مختلفة وتؤدي إلى نتائل مختلفة فيما يتعلق باااراءات القانونية الواابة.
وإد ار ا ألهمية المسائل التي يثيرها مشروع التوصية ،تفئل تل الوفود تفسيرها في الشرح.

-55

وأبرز عدة مؤيدي لإلبقاء على مشـروع التوصـية أهمية الحمم باعتبارو يتئـم ضـمانة أرـارـية لتفادي

السـ ــلوا االحتيالي المحتمل للمدي  .ولهذا السـ ــبش ،فإنهم يفئـ ــلون كلمة "ينب ي" على كلمة "يمم " .وأعر وا ع

تحفظاتهم بشـ ـ ــأن ايتراح حذب ابارة "ولم يشـ ـ ــتركوا في اااراء" ،وم ثم ،اتفقوا على أن تعاد صـ ـ ــيامة مشـ ـ ــروع

التوص ــية على النحو التالي" :ينب ي أن يبي يانون ااعس ــار الذي ينص على نظام مبس ــط لإلعس ــار ،على واه
التحديد ،أن مطالبات الدائني الذي لم يش ــعروا ببدء إاراء مبس ــط لإلعس ــار ال تتأثر باااراء ما لم ينئ ــم هؤالء

الدائنون إلى اااراء الحقا" .وكان ذل على أرـا

أن مشـروع التوصـية رـيمون مصـحو ا بشـرح ينايش ما يلي:

(أ) المخاطر التي تترتش على إرـاءة ارـتخدام ذل الحمم م اانش كل م المدي والدائني ؛ و(ب) تدابير الحد
م تل المخاطر؛ و(ج) القيود المفروضـ ــة على تطبيق مشـ ــروع التوصـ ــية (على رـ ــبيل المثال في الحاالت التي

يمون المدي فيها يد نس ـ ـ ـ ـ ـ ــي إدراج بعو المطالبات والدائني ويام الحقا بتص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيو هذا اامفال مما أدى إلى

إشعار الدائني الذي كانوا يد أمفلوا باااراء وانئمامهم إلى الدعوى في مرحلة الحقة).

بعو الوفود على اابقاء على مش ـ ــروع التوص ـ ــية ،فإنها فئ ـ ــلت أن يمون خيا ار

-56

وفي حي لم تعتر

-57

وايترحت بعو الوفود التي أيدت حذب مش ــروع التوص ــية أن يقتص ــر نطاق انطبايها ،إذا تقرر اابقاء

يوفر للدول ،واختارت بالتالي كلمة "يمم ".

عليهــا ،على الــدائني المعروفي للمــدي  .وأعرب ع رأي آخر مفــادو أنــه ليس م المعقول عــدم إدراج الــدائني

الـذي علموا بـاااراء ،وأنـه ينب ي أن تلون التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة بـالتـالي يـابلـة للتطبيق فقط على الـدائني الـذي لم يعلموا
V.20-07656

9/20

A/CN.9/1046

باااراء .وذهش رأي آخر إلى أن تطبيق التوصـ ـ ــية ينب ي أن يمون مشـ ـ ــروطا بتنفيذ السـ ـ ــلطة المختصـ ـ ــة لجميع

الخطوات ال زمة اشعار الدائني بمواش القانون المحلي ،بصرب النظر ع نجاح عملية ااشعار.
-58

وأعرب ع رأي آخر مفادو أن المســائل التي يثيرها مشــروع التوصــية تعالل على نحو كاب في القواعد

القائمة ،منها (أ) القواعد المتعلقة بعوايش عدم ااشـ ـ ــعار بخطة إعادة التنظيم ،و(ب) القواعد التي تسـ ـ ــتبعد بعو

الديون م إبراء الذمة ،مثل تل التي يخفيها المدي  ،و(ج) القواعد التي تعايش المدي على االحتيال.
-59

وفي ضوء هذو ا راء المتباينة ،لم يتمم الفريق العامل م التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع التوصية.

ولوح أنه نظ ار إلى أن النص اديد وال تواد توصـ ـ ــية مماثلة في الدليل التشـ ـ ـريعي ،ف بد م واود تأييد كاب

لإلبقاء عليه في النص .وشجعت الوفود المهتمة على التشاور ب ر

التوصل إلى حل توفيقي.

مشروع التوصية 24
-60

أشــار الفريق العامل إلى ضــرورة تعديل مشــروع التوصــية في ضــوء التعدي ت التي اتفق على إدخالها

في مشروع التوصية ( 21انظر الفقرة  45أع و).
مشروع التوصية 25

-61

أير الفريق العامل مشروع التوصية مع اابقاء على العبارة الواردة بي معقوفتي .

مشروع التوصية 26
-62

اتفق الفريق العامل على حذب ابارة "وأي طرب ذي مص ـ ـ ــلحة آخر معروب" لئ ـ ـ ــمان االتس ـ ـ ــاق مع

التعدي ت المتفق على إدخالها في مشروع التوصية  21ممر ار (ب) (انظر الفقرة  52أع و).
مشروع التوصية 31

-63

رئي أن معنى م ش ـ ـ ــروع التوص ـ ـ ــية مير واض ـ ـ ــو .وارتئي أن م المفيد إدراج ش ـ ـ ــرح يتناول كيفية عمل

إاراءات اابطال في إطار النظام المبس ـ ــط لإلعس ـ ــار ،و خاص ـ ــة في ر ـ ــياق المدي المتمل وفي ض ـ ــوء يص ـ ــر

الفترات الزمنية المتاحة لجميع الخطوات ااارائية.
-64

وطلش الفريق العامل إلى األمانة أن تدرج ش ـ ـ ـ ـ ــرحا لمش ـ ـ ـ ـ ــروع التوص ـ ـ ـ ـ ــية يتناول ،في املة أمور ،تل

المسائل ،للي ينظر فيها الفريق العامل في دورته المقبلة.
مشروع التوصية 32

-65

في ض ـ ـ ــوء االيتراح الص ـ ـ ــيامي المتعلق بعبارة "بناء على طلش أي طرب ذي مص ـ ـ ــلحة" ،طلش الفريق

العامل إلى األمانة تحسي صيامة النص.
مشروع التوصية 33

-66

أثير تسـ ـ ــا ل بشـ ـ ــأن الحااة إلى الفقرة الفراية (أ) .وأشـ ـ ــار الفريق العامل إلى أن مئـ ـ ــمون هذو الفقرة

الفراية مأخوذ م الجملة الثانية م التوصـ ـ ــية  47م الدليل التش ـ ـ ـريعي ،وهي مصـ ـ ــحو ة بحاشـ ـ ــية تشـ ـ ــير إلى
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الفقرة  3م المادة  20م يانون األونس ــيترال النموذاي بش ــأن ااعس ــار عبر الحدود ،وأن الفقرتي  186و187
م دليل اشتراع وتفسير ذل القانون النموذاي توضحان مئمون ذل الحمم.

-67

وأير الفريق العامل مشروع التوصية دون ت يير.

مشروع التوصية 35
-68

أير الفريق العامل مشــروع التوصــية على النحو الوارد في الخيار  ،3مع ااحاطة علما با راء المعرب

عنها بأن ذل الخيار يوفر القدر األ بر م المرونة ويقر على نحو منارـ ـ ــش بدور كل م السـ ـ ــلطة المختصـ ـ ــة

والمهني المستقل.

مشروع التوصية 36
-69

فيمـا يتعلق بـالفـاتحـة ،أعرـت عـدة وفود ع تـأييـدهـا لإلبقـاء على العبـارة الواردة بي معقوفتي  ،حيـا إن

الدا ئني المئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــموني مير ملزمي في بعو النظم القانونية بتقديم مطالبات .وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير مع ذل إلى أن العبارة
الواردة بي معقوفتي يد تثير لبسـ ــا وتفهم على أنها تنطبق على اميع الدائني  ،وليس على الدائني المئـ ــموني

وحـدهم .ونظ ار إلى أن النص ال يحـدد النتـائل المترتبـة على عـدم ت ـق ديم الـدائني المئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــموني لمطـالبـاتهم ،ايترح

حـذب ابـارة "بم فيهم الـدائنون المئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمونون" والعبـارة الواردة بي معقوفتي  .وأبـدي تـأييـد عـام لـذلـ االيتراح،
شريطة أن ينايش الشرح المصاحش المسائل المتعلقة بتقديم الدائني المئموني لمطالبات.

-70

وفيما يتعلق بالفقرة الفراية (ب) ،كان هناا تأييد عام لإلبقاء على كلمة "معقوال" وإضـ ـ ــافة ابارة "على

واه السـ ـ ـ ـ ــرعة" في نهاية تل الفقرة الفراية ،بما يشـ ـ ـ ـ ــير إلى منو الدائني ويتا معقوال مع تشـ ـ ـ ـ ــجيعهم على تقديم

مطالباتهم في مئ ـ ـ ـ ــون فترة زمنية يص ـ ـ ـ ــيرة .ولم تح بتأييد االيتراحات الدااية إلى إعطاء الدائني ويتا " افيا"،

أو إلزام الدائني بتقديم مطالباتهم "في أيرب ويت معقول" .ولوح أن مشـ ـ ــروعي التوصـ ـ ــيتي  21ممر ار ثانيا (د)
و( 36أ) يتطلبان م السلطة المختصة تحديد المهلة المحددة لتقديم المطالبات.

-71

وأير الفريق العامل مشـ ـ ـ ـ ـ ــروع التوصـ ـ ـ ـ ـ ــية مع التعدي ت التالية( :أ) حذب العبارة الواردة بي معقوفتي

وابارة "بم فيهم الدائنون المئـ ـ ــمونون" الواردة في الفاتحة؛ و(ب) االحتفال بملمة "معقوال" دون أيوا

وحذب البديلي الواردي بي معقوفتي  ،وإدراج ابارة "على واه السرعة" في نهاية الفقرة الفراية (ب).

معقوفة،

مشروع التوصية 37
-72

أير الفريق العامل مش ـ ـ ـ ــروع التوص ـ ـ ـ ــية دون ت يير .وفي ر ـ ـ ـ ــياق منايش ـ ـ ـ ــة مش ـ ـ ـ ــروع التوص ـ ـ ـ ــية ( 38انظر

الفقرات  75-73أدنـاو) ،طرح تس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل عمـا إذا كـان ينب ي للس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـة المختص ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن تؤدي المهـام المتوخـاة في البنـد

الفرعي (أ) .وأش ــير إلى أن تل المهام ينب ي أن يؤديها بدال م ذل المهني المس ــتقل أو المدي المتمل  .وذهش الرأي
المقابل إلى أنه ال ينب ي السـ ـ ـ ــماح للمدي المتمل بأن يقوم بتل المهام ،وأنه ينب ي تركها للسـ ـ ـ ــلطة المختصـ ـ ـ ــة .و عد

منايش ـ ــة مش ـ ــروع التوص ـ ــية  ،38لوح أن التعدي ت المتفق على إدرااها في مش ـ ــروع تل التوص ـ ــية (انظر الفقرة 75

أدناو) تعالل الش ـوامل المتعلقة باحتمال نش ــوء تئ ــارب في المص ــالو إذا كانت نفس الس ــلطة المختص ــة ر ــتؤدي المهام
المتوخاة في البند الفرعي (أ) م مشروع التوصية  37وفي مشروع التوصية .38
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مشروع التوصية 38
-73

أبدي تأييد ل ر ـ ــتعاض ـ ــة ع كلمة "ينب ي" بملمة "يمم " في الجملة الثانية على أر ـ ــا

أنه في بعو

الواليات القئـ ــائية ال تلون السـ ــلطة المختصـ ــة هي الجهة التي يؤذن لها بإعادة النظر في المطالبات المعتر

عليها واتخاذ يرار بشـ ــأن معاملتها .وفئـ ــلت بعو الوفود اابقاء على كلمة "ينب ي" معر ة ع القلق إزاء ما يد

تثيرو كلمة "يمم " م ممو
-74

 .ورأت وفود أخرى أن الللمتي مقبولتان.

وفي المنايشــة التي تلت ذل  ،اتفق الفريق العامل على تورــيع نطاق ااشــارة إلى الســلطة المختصــة في هذو

الجملة بااش ــارة إلى الس ــلطات الحمومية المختص ــة ،و خاص ــة الهيئات القئ ــائية ،التي يد ال تلون بالئ ــرورة الس ــلطة

المختصـة بالمعنى المقدم لهذا المصـطلو في مشـروع مسـرد المصـطلحات .وفي ضـوء هذا الت يير ،اتفق الفريق العامل
على اابقاء على كلمة "ينب ي" في تل الجملة .وفي هذا الس ـ ـ ـ ــياق ،أش ـ ـ ـ ــير أيئ ـ ـ ـ ــا إلى أهمية األحمام المتعلقة بإعادة

النظر في ي اررات السلطة المختصة والطع فيها في مشروع التوصية ( 5ج) والشرح المصاحش لها.
-75

وفيمـا يتعلق بـالعبـارة الواردة بي معقوفتي  ،فئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـت بعو الوفود حـذفهـا ،في حي أيـدت وفود أخرى

اابقاء عليها مع حذب ابارة "أمر األطراب المتنازعة ذات المص ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة بممارر ـ ـ ـ ـ ـ ــة حقويها بمواش القانون و".

و عد المنايشة ،أخذ الفريق العامل بااليتراح األخير.
مشروع التوصية 40
-76

أعر ت عدة وفود ع تأييدها ل يتراح الداعي إلى أن يلزم مشـروع التوصـية السـلطة المختصـة أو طرفا

آخر معنيا بإصـ ــدار وثيقة تتئـ ــم يائمة بالخطوات التي يتويع اتخاذها في إطار إاراءات التصـ ــفية المبسـ ــطة.

وش ـ ـ ـ ـدد على أهمية مثل هذو الوثيقة فيما يتعلق بالشـ ـ ـ ـ فافية والمسـ ـ ـ ــاءلة وحماية اميع األطراب ذات المصـ ـ ـ ــلحة.
وفئل ارتخدام مصطلو "ادول التصفية" في هذا السياق ل رباب المشروحة في الفقرة  26أع و.

-77

وذهش رأي آخر إلى أن اشترال إصدار مثل هذو الوثيقة في اميع الحاالت يعقد إاراءات التصفية المبسطة

دون داع ،و خاص ـ ــة في الحاالت التي ال يمون فيها لدى المنش ـ ــأة الصـ ـ ـ رى أو الصـ ـ ـ يرة المدينة ر ـ ــوى عدد يليل م

المواودات .ورئي أن مشــروع التوصــية ينب ي أن يوصــي بدال م ذل بأن يتئــم يانون ااعســار الذي ينص على

نظام مبسـط لإلعسـار أحماما تلميلية بشـأن الخطوات الرئيسـية التي تنطوي عليها إاراءات التصـفية المبسـطة ،بما في
ذل الطريقة المسـ ـ ــتخدمة لبيع المواودات ،مما يزيل الحااة إلى إصـ ـ ــدار تل الوثيقة .وردا على ذل  ،أشـ ـ ــير إلى أنه

حتى في الحاالت التي يتعلق األمر فيها بواحد م المواودات أو عدد يليل ادا م المواودات ،ينب ي ضـمان اليقي

والشفافية والمساءلة فيما يتعلق بمواودات حوزة ااعسار وتسييلها لئمان منع االحتيال وتحقيق المنفعة الذاتية.
-78

وكان الرأي الس ـ ـ ــائد هو اابقاء على ابارتي "أن يش ـ ـ ــترل" و"ادول التص ـ ـ ــفية" بي معقوفتي في الفقرة

-79

أن

الفراية (أ).

وفيما يتعلق بالفقرة الفراية (ب) ،حظي بتأييد وارـع حذب العبارة الواردة بي معقوفتي على أرـا

إيفال اااراءات وإبراء الذمة ل يتما بالئ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة في آن واحد .ولم يأخذ الفريق العامل بااليتراحات الدااية إلى

إضافة ابارة "تتخذ على واه السرعة ي ار ار بأن" يبل كلمة "تقفل" ،وإضافة املة تشير إلى يرار السلطة المختصة

بشـ ـ ــأن إبراء الذمة .واعتبر أن مشـ ـ ــروع التوصـ ـ ــية  69الذي يتناول إبراء ذمة األشـ ـ ــخاص الطبيعيي في إاراءات

التصفية المبسطة ذو صلة في هذا الصدد.
-80

وأير الفريق العامل مشــروع التوصــية مع اابقاء على ابارتي "أن يشــترل" و"ادول التصــفية" في الفقرة

الفرايـة (أ) ،وحـذب العبـارة الواردة بي معقوفتي في الفقرة الفرايـة (ب) .وطلـش الفريق العـامـل إلى األمـانـة أن
تدخل ما يترتش على ذل م ت ييرات فيما يتعلق بارــتخدام ابارة "ادول التصــفية" في اميع أازاء النص ،وأن
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تنظر في إدراج تفسـ ـ ــير لذل المصـ ـ ــطلو في الشـ ـ ــرح .وأشـ ـ ــار أيئـ ـ ــا إلى أنه يد يلزم إدخال ت ييرات تابعة على

مش ـ ــاريع التوص ـ ــيات م  48إلى  50فيما يتعلق بحذب ااش ـ ــارة إلى إبراء الذمة (انظر الفقرات  98-96أدناو).
وردا على الشـ ـوامل التي أبديت بأن نص مشـ ــروع التوصـ ــية يد يوحي بإعطاء السـ ــلطة المختصـ ــة رـ ــلطة تقديرية

لتقرر ما إذا كان ينب ي بيع المواودات التي يمم التصـ ـ ــرب فيها ،طلش الفريق العامل إلى األمانة أن توضـ ـ ــو

في الشــرح أنه ال يقصــد منو تل الســلطة التقديرية :أي أن بيع المواودات التي يمم التصــرب فيها رــيتم ،فيما

عدا في الحاالت المشار إليها في مشروع التوصية .48
مشروع التوصية 41
-81

في حي أبدي بعو التأييد للخيار  ،1فإن مالبية الوفود فئلت اابقاء على الخيار  2أو الخيار .3

-82

واعتبر مؤيدو الخيار  2أنه األنس ـ ـ ـ ـ ــش في ر ـ ـ ـ ـ ــياق التص ـ ـ ـ ـ ــفية ألنه ال يتوخى مش ـ ـ ـ ـ ــاركة األطراب ذات

المص ـ ــلحة ،وم ثم يقلل م مخاطر إر ـ ــاءة االر ـ ــتخدام .ورئي أيئ ـ ــا أنه األ ثر كفاءة بما أنه يمم م تفادي

التأخير في اااراءات إذا يامت السـلطة المختصـة أو المهني المسـتقل بإعداد ادول التصـفية ،وهما على معرفة
افية بالورائل الم ئمة لبيع المواودات.

-83

واعتبر مؤيدو الخيار  3أنه أ ثر مرونة بما أنه يس ـ ـ ـ ـ ــمو ألش ـ ـ ـ ـ ــخاص آخري  ،بم فيهم المدي أو أحد

الدائني  ،بإعداد ادول التص ـ ـ ــفية في الظروب المنار ـ ـ ــبة .وكان الرأي الس ـ ـ ــائد لدى تل الوفود أنه ينب ي اابقاء

على كلمة "يجوز" ال كلمة "ينب ي" في ذل الخيار .ولم يح بتأييد ايتراح بحذب ابارة "أو لشخص آخر".
-84

واتفق الفريق العامل على حذب الخيار  ،1واابقاء على الخياري  2و 3لمنايشـتهما في دورته المقبلة،

مع اابقاء على كلمة "يجوز" في الخيار .3
مشروع التوصية 42
-85

أبدي تأييـد عام ل يتراح الداعي إلى أن يوض ـ ـ ـ ـ ـ ــو الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح عوايش عدم إعداد ادول التص ـ ـ ـ ـ ـ ــفيـة في الويت

المنار ـ ــش .ولوح أنه يد يتويع أن تتولى الس ـ ــلطة المختص ـ ــة مهمة إعداد ادول التص ـ ــفية في هذو الحالة؛ ويد تنطبق

أيئـ ــا األحمام التلميلية في يانون ااعسـ ــار المتعلقة بتسـ ــييل المواودات .وشـ ـدد على أهمية أن يشـ ــير الشـ ــرح إلى أن
تسييل المواودات ينب ي أن يتم على أررع نحو .وطلش الفريق العامل إلى األمانة أن تعد شرحا مصاحبا تبعا لذل .

مشروع التوصية 43
-86

لم يؤخذ بااليتراحات الدااية إلى إدراج ابارة "حســش االيتئــاء" في نهاية األحمام االفتتاحية ،وتورــيع

-87

وفئـ ـ ـ ــلت عدة وفود حذب الفقرة الفراية (ج) ،مؤكدة ضـ ـ ـ ــرورة التمييز بي عمليتي منفصـ ـ ـ ــلتي  ،هما

نطاق الفقرة الفراية (ج) بااشارة إلى االمتيازات وميرها م الئمانات المرتبطة بالمواودات.

تسييل المواودات وتوزيع العائدات .ورأت أن الخلط بي العمليتي يد يؤخر تسييل المواودات.

-88

وكان الرأي السـائد هو اابقاء على الفقرة الفراية (ج) ب ر

الشـفافية .واعتبر أن إدراج معلومات ع

مبالغ المطالبات المقبولة وأولوياتها في ادول التصـ ـ ـ ــفية مفيد للدائني  ،فيما يتعلق مث بالتويعات المتعلقة بتلقي

عائدات م تس ــييل المواودات .وفي المنايش ــة التي تلت ذل  ،أوض ــو أنه في ر ــياق مش ــروعي التوص ــيتي 45

و( 46انظر الفقرات  94-92أدناو) ،رـ ــوب تقدم هذو المعلومات فقط ب ر

االط ع عليها؛ ورـ ــيجري التعامل

مع يبول المطالبات وتســوية المنازعات المتعلقة بالمطالبات م خ ل عمليتي مختلفتي  .وأحيل في هذا الصــدد

إلى ااشارة الواردة في القسم طاء ومشروع التوصية ( 5ج).
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-89

وأبدي تأييد وارـ ـ ــع لحذب الفقرة الفراية (ه) ألن مئـ ـ ــمونها يعتبر مير ذي صـ ـ ــلة بجدول التصـ ـ ــفية،

الذي توض ـ ـ ـ ــو الحاش ـ ـ ـ ــية  66م الورية أنه ال ينب ي أن يتعدى كونه برنامجا لتس ـ ـ ـ ــييل المواودات .وأعرب ع

ش ــامل مثارو أن اعل خطط ر ــداد الديون ض ــم نطاق اداول التص ــفية ر ــوب يعقد عملية تس ــييل المواودات.
و ااضـ ــافة إلى ذل  ،أشـ ــير إلى أن مئـ ــمون أي خطة لسـ ــداد الديون يد يتويف على نتيجة تسـ ــييل المواودات.

ور ــلم بأنه رمم أهمية اافص ــاح ع خطط ر ــداد الديون ،إال أنه ينب ي معالجتها في موض ــع آخر ،مع م حظة
أنها ال تنطبق إال في ر ــياق منظمي المش ــاريع الفرديي  .وذهش الرأي البديل إلى أنه ،في ر ــبيل ار ــتلمال النص

والعتبارات عملية ،ينب ي أن يتئم ادول التصفية اميع المعلومات ذات الصلة بإاراءات التصفية.
-90

وأير الفريق العامل مشروع التوصية مع اابقاء على الفقرة الفراية (ج) وحذب الفقرة الفراية (ه).

مشروع التوصية 44
-91

يدمت االيتراحات الص ــيا ية التالية فيما يتعلق بمش ــروع التوص ــية( :أ) مواءمة عنوانها مع مئ ــمونها،

بما في ذل ما يتعلق بااشـ ــارة إلى اميع األطراب المعروفة ذات المصـ ــلحة؛ و(ب) توضـ ــيو أن بعو األحمام
ال تنطبق إال عندما يقوم ش ــخص آخر ،وليس الس ــلطة المختص ــة ،بإعداد ادول التص ــفية .وطلش الفريق العامل

إلى األمانة أن تنقو مشـ ــروع التوصـ ــية تبعا لذل  .و عد منايشـ ــة مشـ ــروعي التوصـ ــيتي  45و( 46انظر الفقرات

 94-92أدناو) ،اتفق الفريق العامل على حذب ابارة "أو معارضة".
مشروعا التوصيتين  45و46
-92

أبدي تأييد عام للخيار  2نظ ار إلى أنه يوفر مزيدا م الوضـ ـ ــوح والبسـ ـ ــاطة .ولوح أن ادول التصـ ـ ــفية ل

يحتاج إلى موافقة الدائني  ،وم ثم اتفق على تجنش ار ـ ـ ــتخدام ابارة "يعتبر موافقا عليه" في مش ـ ـ ــروع التوص ـ ـ ــية .45
و خ ب ذل  ،لوح أنه ر ــينش ــأ لبس مع "الموافقة المفترض ــة" م اانش الدائني المتوخاة في مش ــروع التوص ــية ،12

والتي ال يقصـ ـ ــد منها أن تنطبق في رـ ـ ــياق التوصـ ـ ــية  .45وردا على ايتراح بأن يعالل النص أثر الموافقة على ادول
التصفية ،أشير إلى أن تفسير مصطلو "ادول التصفية" في الشرح (انظر الفقرة  80أع و) يد يعالل هذو النقطة.

-93

ولم يؤخـذ بـااليت ارحـات التـاليـة( :أ) اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترال موافقـة الـدائني المئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــموني على اـدول التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفيـة؛

و(ب) إدراج إممانية تعديل ادول التص ـ ــفية المقدم أصـ ـ ـ م يبل الش ـ ــخص الذي أعدو؛ و(ج) اش ـ ــترال إش ـ ــعار

اميع األطراب المعروفة ذات المص ـ ــلحة بالجدول المعدل؛ و(د) توخي مش ـ ــاركة ور ـ ــيط أو طرب ثالا آخر إذا
نشأت منازعات بشأن ادول التصفية.

-94

وأير الفريق العامل مش ـ ـ ـ ــروعي التوص ـ ـ ـ ــيتي بص ـ ـ ـ ــي تهما الواردة في الخيار  2مع إدخال ت ييرات على

ابارة "يعتبر موافقا عليه" في مشروع التوصية .45

مشروع التوصية 47
-95

أير الفريق العامل مشـ ــروع التوصـ ــية بصـ ــي ته الواردة في الخيار  2ل رـ ــباب المبينة في الحاش ــية

 68م الورية.

مشاريع التوصيات 50 - 48
-96

أبدي بعو التأييد لإلبقاء على ااشـ ــارة إلى كل م إبراء الذمة وإيفال اااراءات ب ر

توضـ ــيو أثر

إيفال اااراءات ،مير أن الرأي السـ ـ ــائد كان حذب ااشـ ـ ــارات إلى إبراء الذمة .وأشـ ـ ــير إلى أرـ ـ ــباب هذا الحذب

الواردة في رياق حذب إشارات مماثلة في الفقرة الفراية (ب) م مشروع التوصية ( 40انظر الفقرة  80أع و).
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-97

واتفق الفريق العامل على حذب ااش ـ ـ ـ ـ ــارات إلى إبراء الذمة في مش ـ ـ ـ ـ ــاريع التوص ـ ـ ـ ـ ــيات  ،50 - 48وابارة

"أو دخل لسـداد الديون" في عنوان القسـم الفرعي .وطلش إلى األمانة أن تنظر في إدراج حواف في مشـاريع التوصـيات
تتئم إحاالت مراعية إلى القسم الم ،وأن تئي

-98

مثل هذو ااشارات المراعية أيئا في شرح مشاريع التوصيات.

وايترح أن يوض ــو الش ــرح أنه على الرمم م أن إبراء الذمة مص ــمم في المقام األول ل ش ــخاص الطبيعيي ،

فإن بعو القواني الداخلية توفرو أيئـ ــا للليانات المحدودة المسـ ــؤولية ومير المحدودة المسـ ــؤولية .وأراأ الفريق العامل

منايشة هذا االيتراح إلى مرحلة الحقة مع م حظة أنه يتعلق بالقسم الم الذي يتناول إبراء الذمة.
مشروع التوصية 51
-99

أعرب ع القلق إزاء الخياري على أر ــا

أنهما يحيدان ع أفئ ــل الممارر ــات الدولية .ولوح على

واه الخصـ ــوص أن الخيار  1يتوخى أن تبت السـ ــلطة المختصـ ــة ،وليس الدائنون ،في يابلية ارـ ــتمرار المنشـ ــأة،

وأن تفعل ذل يبل النظر في خطة إعادة التنظيم .ولوح أن الخيار  2يتيو أيئـ ــا للسـ ــلطة المختصـ ــة البت في

التحويل يبل تقديم خطة إعادة التنظيم ودون ارتشارة الدائني والمدي .
-100

وأشـ ـ ـ ــير إلى األرـ ـ ـ ــا

المنطقي ادراج مشـ ـ ـ ــروع التوصـ ـ ـ ــية  ،51وهو :تجنش الحااة إلى اتباع اميع

الخطوات ومراعاة المواعيد النهائية اعداد خطط إعادة التنظيم وتقديمها عندما يتئــو منذ البداية أن اهود إعادة

التنظيم ل تلون مجدية .وأوض ـ ـ ـ ـ ــو أن مخاطر إر ـ ـ ـ ـ ــاءة ار ـ ـ ـ ـ ــتخدام عملية تقديم طلبات إعادة التنظيم م اانش
الليانات التجارية مير القابلة ل رتمرار هي مخاطر حقيقية في إطار إاراءات ااعسار المبسطة بسبش بساطة

إاراءات البدء .وفي الويت نفسـه ،أير بالحااة إلى توفير بعو الئـمانات ضـد التحويل مير المبرر ااراءات

إعادة التنظيم المبسطة إلى تصفية.

 -101وفئـ ــلت بعو الوفود الخيار  1باعتبارو األنسـ ــش بالنسـ ــبة ااراءات ااعسـ ــار المبسـ ــطة ،حيا ينص
على آليات أبسط للتحويل العاال إلى التصفية بالنسبة للحاالت التي ال أمل فيها .وكان الرأي السائد هو اابقاء

على الخيار .2

) أو ابارة "لدى النظر في هذا

-102

وايترحت الوفود التي فئلت الخيار  2حذب الجملة األخيرة م الفقرة (

-103

وأعرت الوفود التي فئ ــلت الخيار  2ع آراء مختلفة بش ــأن ما إذا كان ينب ي اابقاء على النص األول أم

التحويل" في تل الجملة .كما ايترحت تحسي الصيامة ،و خاصة بتوضيو ابارة "أن تئع في اعتبارها الويت".

الثـاني الواردي بي معقوفتي في الفقرة (صص) .وحظي بتـأييـد أ بر النص الثـاني الوارد بي معقوفتي  .وفئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـت
بعو الوفود ذل النص ،مع إدخال تعدي ت تجعل التما

السـ ــلطة المختصـ ــة راء المهني المسـ ــتقل بشـ ــأن التحويل

اختياريا .ورئي أن هذو الخطوة ل تلون ض ـ ــرورية في بعو الحاالت ،بل ويد تؤدي إلى نتائل عمس ـ ــية .ورأت بعو
الوفود األخرى التي فئ ــلت ذل النص أنه ينب ي اش ــترال ار ــتش ــارة المهني المس ــتقل بش ــأن التحويل إذا كان يد عي .
ولجعـل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة أوثق بـالفقرة (

) ،ايترح إدراج ابـارة "لـدى النظر في هـذا التحويـل" في بـدايـة الخيـاري  ،أو دمل

الفقرتي  .وذهش رأي آخر إلى أنه يمم حذب الفقرة (صص) برمتها ألنها تنص على أمر بديهي.

 -104وفيما يتعلق بالفقرة (عع) ،أعرب ع بعو التفئـ ــيل لإلبقاء على العبارة الواردة بي معقوفتي  .ودعا
ايتراح آخر إلى حذب الجزء األخير م الجملة األولى م تل الفقرة ،بدءا م ابارة "أو شخص آخر".

 -105وطلش الفريق العامل إلى األمانة أن تنقو األحمام الواردة في الفقرات م (

) إلى (عع) بما يجسد

المداوالت التي ارت في الدورة الحالية ،وأن تقترح الموض ــع الجديد لها في القس ــم كاب .واتفق على اابقاء على
الجملــة األخيرة في الفقرة (

V.20-07656

) والجزء المقترح حــذفــه في الفقرة (عع) بي معقوفتي للي ينظر فيهمــا الفريق
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العامل في دورته المقبلة .واتفق أيئـا على أن ينظر الفريق العامل في دورته التالية فيما إذا كان ينب ي ل حمام

أن تشترل على السلطة المختصة التما

رأي المهني المستقل بشأن التحويل ،أو تجيز لها ذل .

مشروع التوصية 52
-106

أبـدي تـأييـد اليتراح بـاالرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع الجملـة األخيرة بمـا يلي" :إذا لم تقـدم خطـة إعـادة التنظيم في

مئ ـ ــون المهلة المحددة ،يعتبر المدي المعس ـ ــر يد دخل مرحلة التص ـ ــفية .وينتهي إاراء إعادة التنظيم بالنس ـ ــبة
للمدي المورر ".واتفق الفريق العامل على تعديل مشروع التوصية وفقا لذل .

 -107ولم يؤخذ بااليتراحات التالية( :أ) الســماح للســلطة المختصــة بتمديد المدة القصــوى إذا رأت أن التأخير

ال يعزى إلى خطأ المدي ؛ و(ب) إدراج تقييد في الجملة األخيرة يئـ ـ ـ ــم أال يعاني المدي م العوايش المتوخاة

في هذو الجملة إذا كان التأخير في تقديم الخطة يراع إلى أطراب أخرى مس ـ ــؤولة ع إعداد خطة إعادة التنظيم
(مثل المهني المستقل أو الدائني ).
مشروع التوصية 55
 -108لم يح الخيار  1بتأييد .وأبدي بعو التأييد للخيار  2نظ ار لبساطته وإشارته إلى المهني المستقل.
 -109ولم تح

بت ـ ــأيي ـ ــد اال يت ارح ـ ــات الت ـ ــالي ـ ــة المتعلق ـ ــة ب ـ ــالخي ـ ــار ( : 2أ) االرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتع ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع اب ـ ــارة

"اميع األطراب المعروفة ذات المصـ ـ ـ ـ ــلحة" بعبارة "اميع الدائني المعروفي "؛ و(ب) االرـ ـ ـ ـ ــتعاضـ ـ ـ ـ ــة ع ابارة

" "send notificationبملمة " " notifyفي الص ـ ـ ـ ـ ــي ة اانلليزية وهو تعديل ال ينطبق على الص ـ ـ ـ ـ ــي ة العر ية؛

و(ج) إدراج ابارة "في مئون فترة زمنية يصيرة".
-110

ويــدم ايتراح يــدعو إلى دمل العنــاص ـ ـ ـ ـ ـ ــر التــاليــة م الخيــاري ( :أ) االر ـ ـ ـ ـ ـ ــتع ار

و(ب) إممانية حيام المهني المس ــتقل بار ــتع ار

الخطة؛ و(ج) ايتص ــار نطاق االر ــتع ار

مير االزامي للخطــة؛

على المتطلبات ااارائية؛

و(د) توضـ ـ ـ ــيو عوايش االمتناع .ويمون النص المقترح عوضـ ـ ـ ــا ع الخياري على النحو التالي" :يمم أن يلزم يانون

ااعسـار الذي ينص على نظام مبسـط لإلعسـار السـلطة المختصـة أو المهني المسـتقل بالتحقق م امتثال خطة إعادة
التنظيم للمتطلبات ااارائية المنصــوص عليها في القانون ،وعند إاراء أي تعدي ت الزمة لئــمان امتثالها للمتطلبات

ااارائية ،إشـ ـ ــعار اميع األطراب المعروفة ذات المصـ ـ ــلحة بالخطة م أال تممينها م ااعراب ع اعت ارضـ ـ ــها أو
معارض ـ ـ ــتها بش ـ ـ ــأن الخطة المقترحة .وينب ي أن يحدد ااش ـ ـ ــعار مهلة بيص ـ ـ ــيرةض ب افيةض لإلعراب ع أي اعت ار

معارضة بشأن الخطة وأن يوضو عوايش أي امتناع ع ذل ".
-111

وأبدي تأييد لهذا االيتراح .وشـدد على أهمية الســماح للســلطة المختصــة بارــتع ار

أو

الخطة والتحقق م

إدراج الحد األدنى المطلوب م المحتويات .ورئي أن ااشـارة إلى المهلة في مشـروع التوصـية مير ضـروري في
ضوء مشروع التوصية .9

-112

واتفق الفريق العامل على حذب الخيار  1واابقاء على الخيار  2والص ــي ة المقترحة مؤخ ار للي ينظر

فيهما في دورته المقبلة.
مشروع التوصية 56

-113

تباينت ا راء بش ـ ـ ـ ـ ــأن ما إذا كان ينب ي اابقاء على النص الوارد بي معقوفتي في ض ـ ـ ـ ـ ــوء مش ـ ـ ـ ـ ــاريع

التوصــيات  12و 26و .55وردا على نقطة مفادها أن الدليل التش ـريعي ال يتوخى إشــعار فرادى الدائني بالخطة
على حدة ،أشــارت الوفود التي تفئــل اابقاء على ذل النص إلى أن الدليل التش ـريعي ال يتوخى أيئــا افت ار
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الموافقة؛ واعتبر اابقاء على ذل النص ضـ ــروريا لحماية الدائني  .وذهش الرأي البديل إلى إممانية حذب النص

الوارد بي معقوفتي مع إدراج إشــارة مراعية في الشــرح إلى مشــاريع التوصــيات التي تشــترل إشــعار الدائني كل

على حدة بشأن المسائل التي تتطلش موافقتهم.
-114

ورأت عدة وفود أن ارــتخدام مصــطلحي "اعت ار

" و"معارضــة" في مشــروع التوصــية يثير اللبس ورما يمون

زائدا ع الحااة .وأش ـ ـ ــير إلى تفس ـ ـ ــير المص ـ ـ ــطلحي في الفقرة  61م الش ـ ـ ــرح .مير أنه أعرب مجددا ع القلق إزاء
المصــطلحي  .فقد رأت بعو الوفود ،على واه الخصــوص ،أن مصــطلو "معارضــة" ال يحمل أي معنى يانوني دييق
ويتطلش مزيدا م التوضيو في النص .وأثيرت نفس النقطة في رياق مشروعي التوصيتي  57و.58

-115

وفي حي أبدي بعو التأييد لحذب كلمة "اعت ار

" في مش ـ ـ ـ ـ ــروع التوص ـ ـ ـ ـ ــية ،فئ ـ ـ ـ ـ ــلت بعو الوفود

األخرى اابقاء عليها .وحظي بتأييد ايتراح باالرـ ــتعاضـ ــة ع ابارة "اعت ار

أو معارضـ ــة" بعبارة "ااعراب ع

المعارض ــة بش ــأن الموافقة على الخطة" ،إذ تقص ــر نطاق المعارض ــة على الموافقة على الخطة ،بما يمفل م ثم

للدائني نفس مس ـ ــتوى الحماية المنص ـ ــوص عليه في التوص ـ ــية  146م الدليل التشـ ـ ـريعي (على ر ـ ــبيل المثال،
فرصة التصويت بشأن الموافقة على الخطة).

-116

وأير الفريق العامل مشـ ـ ـ ـ ــروع التوصـ ـ ـ ـ ــية مع التعدي ت التالية( :أ) حذب العبارة الواردة بي معقوفتي ؛

و(ب) االرتعاضة ع ابارة "اعت ار

أو معارضة" بعبارة "ااعراب ع المعارضة بشأن الموافقة على الخطة".

وطلش الفريق العامل إلى األمانة تعديل عنوان التوصـ ـ ــية في ضـ ـ ــوء هذو التعدي ت ،وتعديل الشـ ـ ــرح على النحو

المقترح في الفقرة  113أع و.
مشروع التوصية 57
-117

أعرب مجددا ع القلق إزاء كون النص مامئ ــا ومير متس ــق فيما يتعلق بإممانية حيام الدائني بالتص ــويت.

واعتبر أن م المهم اابقاء على هذو ااممانية ،بما في ذل لمراعاة اااراءات القانونية الواابة .ورئي أيئا أن إاراء

التصـويت المبسـط ،مع تعديل يواعد النصـاب القانوني وعد األصـوات ،رـيمون أيسـر تنفيذا ويمم أن يحقق نفس نتيجة
افت ار

الموافقة .وأشير إلى أن افت ار

الموافقة مير معروب في العديد م الواليات القئائية ،وينطوي على افت ار

مسـ ـ ـ ـ ــبق بواود يدرة مؤر ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــية يوية ،األمر الذي يد ال يتوافر في كثير م البلدان .وإذا أبقي على افت ار

باعتبارو النهل الموصى به ،ينب ي أن يوضو النص مزاياو وأن يمون متسقا بشأن هذو النقطة.
-118

الموافقة

وردا على هذا ،أشـ ــارت عدة وفود إلى المنايشـ ــة المسـ ــتفيئـ ــة بشـ ــأن نفس المسـ ــائل في دورات رـ ــابقة

للفريق العامل .وأشـ ــير بصـ ــفة خاصـ ــة إلى أن الدليل التش ـ ـريعي معد أرـ ــارـ ــا للمنشـ ــىت األ بر حجما التي توااه

مسـ ـ ـ ــائل معقدة في مجال ااعسـ ـ ـ ــار ،يتويع أن تحل بمشـ ـ ـ ــاركة الدائني المهتمي  ،وهي عوامل مير مواودة في
رـ ــياق إعسـ ــار المنشـ ــىت الص ـ ـ رى والص ـ ـ يرة .وم ثم ،فإن هناا ما يبرر الحيد ع الدليل م أال ارـ ــتيعاب

رـ ــمات إعسـ ــار المنشـ ــىت الصـ ـ رى والصـ ـ يرة .وأشـ ــير كذل إلى أنه ،في ضـ ــوء االنتشـ ــار الوارـ ــع للدائني مير
المهتمي في رـياق إعسـار المنشـىت الصـ رى والصـ يرة ،فإن القصـد م افت ار

الموافقة هو الت لش على ما يد

يتسـبش فيه عدم مشـاركة الدائني م عقبات أمام تنفيذ إاراءات ااعسـار المبسـطة على واه السـرعة .وشـدد في

هذا السياق على أن عتبات الموافقة واشتراطاتها في إطار يانون ااعسار المحلي العام تظل يائمة ،وأن افت ار

الموافقة ور ــيلة مختلفة لتنفيذ تل العتبات واالش ــتراطات .ومع مراعاة الدافع اللبير لتوفير عملية مبس ــطة وفعالة،
وفي الويت نفس ـ ـ ـ ـ ـ ــه ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان حماية اميع األطراب ذات المص ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة ،رأت تل الوفود أن النص يحقق التوازن

الصـ ــحيو بي تل األهداب المتنافسـ ــة م خ ل( :أ) افت ار

الموافقة ،الذي يهدب إلى معالجة مسـ ــألة الدائني

مير المهتمي  ،و(ب) ااشعار الفردي وميرو م الئمانات للدائني .
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وفيما يتعلق بخياري مش ــروع التوص ــية ،كان الرأي الس ــائد هو اابقاء على الخيار  .1وأبدت بعو الوفود

مرونة ،مشـ ــيرة إلى عدم واود فرق كبير بينهما .وايترحت الوفود التي تفئـ ــل الخيار  2تعدي ت ،منها حذب كلمة
" ،"otherwiseوهو تعــديــل ال ينطبق على الترامــة العر يــة ،وحــذب كلمــة "تعتبر" بحيــا يمون النص كــالتــالي:

بأن الخطة موافق عليهاض .وتباينت ا راء فيما بي تل الوفود بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن اابقاء على النص األول أو الثاني الواردي
بي معقوفتي في ذل الخيار.

 -120وأير الفريق العامل مشـروع التوصـية بصـي ته الواردة في الخيار  ،1وطلش إلى األمانة أن تعدل الشـرح

على مرار الفقرة  118أع و.
مشروع التوصية 58
-121

أير الفريق العامل مشروع التوصية دون النص الوارد بي معقوفتي في الفقرات الفراية (أ) و(د) و(هـ).

-122

وأعرب ع شـ ـوامل م عدم تمم السـ ــلطة المختصـ ــة م تعديل الخطة إذا لم تل معارضـ ــة الدائني

للخطة مصـ ـ ــحو ة بأي تبرير .ورئي أن النص ينب ي أن يتناول مفهوم "المعارضـ ـ ــة" بمزيد م التفصـ ـ ــيل ،بما أن

هذا المفهوم ريمون اديدا بالنسبة للثير م نظم ااعسار.
-123

ولم يح بتأييد كاب ايتراح بإض ــافة توص ــية منفص ــلة بش ــأن الخطط التي تفرض ــها المحممة .ورئي أنه

ل يمون م المرموب فيه أن يتئ ـ ــم النص حلوال تفرض ـ ــها المحممة بما أن ذل يتعار

مع مبدأ ار ـ ــتق لية

الدائني  .وذهش رأي آخر إلى أنه ينب ي للفريق العامل أن ينظر في هذو النقطة في مرحلة الحقة.
مشروع التوصية 59

 -124أير الفريق العامل مشروع التوصية مع حذب العبارة الواردة بي معقوفتي .
مشروع التوصية 63
 -125أبـدي بعو التـأييـد لإلبقـاء على الخيـار ( 1مع اابقـاء على العبـارة الواردة بي معقوفتي ) والخيـار .3
وكان الرأي الس ـ ـ ــائد هو اابقاء على الخيار  2باعتبارو يوفر مزيدا م المرونة والبس ـ ـ ــاطة .وردا على ايتراح بأن

يمون األمر اختيـاريـا في ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء التلـالي

المترتبـة على اعـل ااشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب على تنفيـذ الخطـة إلزاميـا في اميع

الحاالت ،اتفق على ت يير كلمة "ينب ي" في ذل الخيار إلى "يجوز".

 -126وأير الفريق العامل مشروع التوصية بصي ته الواردة في الخيار  2مع ذل التعديل.
مشاريع التوصيات  4و 9-6و 13و 20-15و 21مكررا ثانيا و 22و 27و 29و 30و 34و 39و 53و54
و 62-60و64
 -127وافق الفريق العامل على مشـاريع التوصـيات تل دون ت يير ،والح أن الريم  28مير مسـتخدم ،وأراأ

النظر في مش ـ ـ ـ ــاريع التوص ـ ـ ـ ــيات  88-65إلى دورته التالية .وطلش إلى األمانة أن تلفل االتس ـ ـ ـ ــاق بي األحمام

الواردة في التوصية ( 60د) والشرح.

التوصيات التي تتضمن إشارات إلى الموظفين
 -128عر

18/20

على الفريق العامل االيتراح التالي:

V.20-07656

A/CN.9/1046

"ملحوظة عامة:
ينب ي للشـ ــرح أن يوضـ ــو أن إدراج الموظفي في دائرة األطراب ذات المصـ ــلحة يقصـ ــد منه أن يجسـ ــد

إممانية تأثر الموظفي بما يتجاوز دورهم كدائني (وهو ما توردو التوصـيات التي تتناول حقوق الدائني
ومويفهم) وأنهم يد يستفيدون م تدابير حماية إضافية في القواني الوطنية.

التوصية :1
بالنسـ ــبة للفقرتين الفرعيتين (د) و(ه) ،فإن م شـ ــأن تعري

"األطراب ذات المصـ ــلحة" في األهداب

الرئيس ــية على أنها تش ــمل الموظفي أن يبس ــط الحااة إلى ااش ــارات المتعددة إلى الموظفي في اميع

أازاء النص ،وم ثم يقترح التعديل التالي للنص الحالي:

تعزيز حماية األشـخاص المتأثري بإاراءات ااعسـار المبسـطة ،بم فيهم الدائنون

(د)
والموظفون وأصحاب المصلحة ا خرون (فيما يلي "األطراب ذات المصلحة")؛
(ه)

توفير تدابير فعالة لتيس ـ ــير مش ـ ــاركة الدائني ور ـ ــائر األطراب ذات المص ـ ــلحة في

إاراءات ااعسار المبسطة ومعالجة رلبية الدائني .

و النسـ ــبة للفقرة الفرعية (ز) ،فإن الصـ ــي ة المنقحة أدناو مسـ ــتوحاة م ديبااة يانون األونسـ ــيترال النموذاي
بشأن ااعسار عبر الحدود ،التي تركز على الحفال على العمالة واالرتثمار م أال إعادة التنظيم:

(ز)

حيثما تلون إعادة التنظيم مممنة ،الحفال على العمالة واالرتثمار.

وتؤكد التعدي ت المتبقية على االلتزامات تجاو الموظفي المحددة بمواش القانون المنطبق:
التوصية  5مكر ار
تعدل الفقرة الفرعية (ط) على النحو التالي:

‘1

ااش ـ ـراب على امتثال األطراب اللتزاماتها بمواش نظام مبسـ ــط لإلعسـ ــار ،بما في

ذل أي التزامات تجاو الموظفي محددة بمواش القانون المنطبق.
التوصية (ي) (جديدة إلدراجها بعد التوصية (ط)):
ياء-

الموظفون

ينب ي لقانون ااعسار الذي ينص على نظام مبسط لإلعسار أن ينص على ما يلي:

(أ)

إشـ ـ ـ ــعار الموظفي و/أو ممثليهم في الويت المنارـ ـ ـ ــش بشـ ـ ـ ــأن إاراءات ااعسـ ـ ـ ــار

المبسـ ـ ـ ــطة واميع المعلومات التي يحق لهم الحصـ ـ ـ ــول عليها بمواش يواني أخرى يتعي مراعاتها في

إطار إاراءات ااعسار؛
(ب)

الوفاء بأي التزامات تجاو الموظفي بمواش تل القواني .

إضافة إلى الشرح المتعلق بالتوصية (ي):
ال ينب ي أن تفهم المش ـ ــورة الواردة في الدليل بش ـ ــأن ار ـ ــتحدا

إاراءات مبس ـ ــطة للمنش ـ ــىت الصـ ـ ـ رى

والص ـ يرة على أنها تنصــو بأن يمون ذل على حســاب الحقوق أو الواابات القائمة المتعلقة بالتشــاور

التي تلون للعمــال بمواـش القــانون الوطني ،أو أنهــا تنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الـدول بعــدم توفير مثــل هـذو الترتيبــات.
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ويترا للدول تحديد المســتوى المنارــش م الحماية على الصــعيد الوطني ،مع مراعاة طبيعة اااراءات
المبسطة ويوانينها الوطنية.

التوصية :13
الفاتحة:

ينب ي أن يحدد يانون ااعس ـ ـ ـ ــار الذي ينص على نظام مبس ـ ـ ـ ــط لإلعس ـ ـ ـ ــار حقوق والتزامات المنش ـ ـ ـ ــأة
الصـ ـ رى أو الصـ ـ يرة المدينة والدائني واألطراب األخرى ذات المص ــلحة ،بم فيهم الموظفون حيثما
ينطبق ذلك بموجب القانون الوطني ،بما في ذلك:
التوصية :16

وض ـ ـ ـ ـ ــع ض ـ ـ ـ ـ ــمانات لحماية المديني والدائني واألطراف األخرى ذات المصللللللللحة،
(ج)
بمن فيهم الموظفون ،من إساءة استعمال إاراء تقديم الطلش".
-129

وحظي هذا االيتراح بالتقدير والتأييد ،حيا اعتبر أنه يواه ررالة هامة ومناربة م حيا التوييت إلى

الدول بشأن ضرورة حماية حقوق الموظفي في رياق إاراءات ااعسار .وأشير إلى أن األحمام المقترحة تحاف

على المرونة ال زمة للدول بشأن تل المسائل ويمم ارتيعابها في النص الحالي.

 -130وأثير تسـ ـ ـ ـ ــا ل بشـ ـ ـ ـ ــأن الحااة إلى إدراج بعو األحمام المقترحة في يانون ااعسـ ـ ـ ـ ــار بدال م يانون

العمل .وارـتفسـر أيئـا عما إذا كان توييت االيتراح تفسـرو أي ت ييرات بشـأن المنشـىت الصـ رى والصـ يرة أدخلت

مؤخ ار على يانون العمل في منط قة معينة .وفيما يتعلق بالتوصـ ــية (ي) ،أثير تسـ ــا ل بشـ ــأن رـ ــبش عدم ااشـ ــارة
إلى نقابات العمال في الفقرة الفراية (أ) .واعتبر أن نطاق الحمم الوارد في الفقرة الفراية (ب) م تل التوص ــية
وارع ادا ،وطلش إلى األمانة تئييق نطاق الحمم مع مراعاة الشرح المقترح للتوصية (ي).
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وطلــش الفريق العــامــل إلى األمــانــة أن تــدرج االيتراح مع التعــدي ت ال زمــة في النص للي ينظر فيــه

الفريق العامل في دورته التالية.

خامسا -مسائل أخرى
-132

أبلغ الفريق العامل بما أحرزته األمانة م تقدم في األعمال التحئـ ـ ـ ــيرية بشـ ـ ـ ــأن موضـ ـ ـ ــوع تتبع المواودات

وارـ ــتردادها مدنيا ومير ذل م المشـ ــاريع في مجال يانون ااعسـ ــار .وأحال علما بأن الندوة المتعلقة بالقانون الوااش

التطبيق في إاراءات ااعسار روب تعقد بعد الدورة ،يوم  11كانون األول/ديسمبر  .2020وأبلغ الفريق العامل أيئا
بترتيبات دورة الفريق العامل الثامنة والخمسي المقرر عقدها في نيويورا في الفترة م  3إلى  7أيار/مايو .2021
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