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لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
الدورة الرابعة والخمسون

فيينا 28 ،حزيران/يونيه  16 -تموز/يوليه 2021

مقرر اعتمدته الدول األعضاء في األونسيترال في كانون األول/ديسمبر 2020
بشأن دورات األفرقة العاملة وفقا إلجراء اتخاذ الق اررات في األونسيترال
خالل جائحة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد)19-
مذكرة من األمانة
في مرفق لهذه المذكرة ،تحيل األمانة إلى اللجنة المقرر الذي اعتمدته الدول األعضــاف في األونتــيترال

في  9كانون األول/ديتـ ــم ر  2020بشـ ــون مواعيد دوراف األفرلة الةاملة التابةة ليونتـ ــيترال في الن ـ ـ

من عـا  2021ومكـان عقـد ـا وترتيهـاتهـا ائل ـاضحـة مر

فيروا كورونـا ( 2019كوفيـد .)19-ولةـل اللجنـة

تود أن تحيط علما بهذا المقرر في لتتها الةامة األولى التي ستةقد ائل دورتها الرابةة والخمتين.
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المرفق
مقرر بشأن مواعيد دورات األفرقة العاملة التابعة لألونسيترال في النصف
األول من عام  2021ومكان عقدها وترتيباتها خالل جائحة مرض فيروس
كورونا ( 2019كوفيد)19-
بناف على التراح رضيس لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (األونت ـ ـ ــيترال) في دورتها ال ال ة والخمت ـ ـ ــين،
وبةد التشـ ـ ــاور م

مي الدول األعضـ ـ ــاف في األونتـ ـ ــيترال في  1كانون األول/ديتـ ـ ــم ر  ،2020اعتمدف الدول

األعضاف في األونتيترال المقرر التالي في  9كانون األول/ديتم ر :2020

"إن الدول األعضاف في األونتيترال،
"إذ تشير إلى مقرر اللجنة بشون شكل دوراف األفرلة الةاملة التابةة ليونتيترال وأعضاف مكات ها وأساليب

عملها ائل اضحة مر

فيروا كورونا ( 2019كوفيد ،)19-الذي اعتمد في  19آب/أغتطس ،2020

()1

"وإذ تش ـ ــير أيض ـ ــا إلى مقرر اللجنة بش ـ ــون مواعيد ومكان عقد دوراف األفرلة الةاملة المقرر عقد ا في

نيويورك في الن

األول من عا ،2021

()2

"وإذ تئحظ توثير القيود التــاضدة المورو ــة على التــور بت ـ ب اضحة كوفيد 19-على مشــاركة الوفود

في دوراف األفرلة الةاملة،

"وإذ تضـ ـ ـ ـ في اعتهار ا أ مية النهو

بةمل مي األفرلة الةاملة إلى أل ـ ـ ــى حد ممكن في

و ا ة وأ مية ذلك الةمل في مجاالف منها الت دي لجاضحة كوفيد 19-والتةافي منها،

ـ ـ ــوف

"وإذ تةرب عن ارتي ــاحه ــا عموم ــا للترتيه ــاف التي اتخ ــذته ــا األم ــان ــة ،و ي ترتيه ــاف ذاف ــاب م ل ـ

واسـ ــت ناضي ،للتـ ــماح للوفود بالمشـ ــاركة حضـ ــوريا أو عن بةد في دوراف األفرلة الةاملة التي عقدف في الن ـ ـ

ال ــاني من عــا  ، 2020بمــا في ذلــك ااتيــار مواعيــد الجلت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف بحيــم تراعي مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة الوفود من منــا ق
تولي

مختلوة،

"وإذ تش ـ ـ ــير إلى أس ـ ـ ــاليب عمل اللجنة وأفرلتها الةاملة على النحو الم ين بييجاز في المرفق ال الم من

تقرير الدورة ال ال ة واألربةين ليونتيترال
"وإذ تشـ ــدد على

بةمل األفرلة الةاملة.

()3

وفي الوثيقة  ،A/CN.9/638ال سيما الوقراف  27إلى ،32

()4

ـ ــرورة الحواى على الشـ ــوامية والشـ ــمول والمرونة والوةالية والمتـ ــاواة في اال ـ ــطئ

__________
( ،A/CN.9/1038 )1المرفق األول.
( )2الوثاضق الرسمية للجمعية الةامة ،الدورة الخامتة والتهةون ،الملحق رلم  ،)A/75/17( 17الجزف ال اني ،الوقرة .101
( )3المر

نوته ،الدورة الخامتة والتتون ،الملحق رلم .)A/65/17( 17

( )4متاحة على المول الشهكي .https://uncitral.un.org/ar/about/methods/officialdocs
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تقرر:
"-1

أن تمدد تنويذ المقرر بش ـ ـ ــون ش ـ ـ ــكل دوراف األفرلة الةاملة التابةة ليونت ـ ـ ــيترال وأعض ـ ـ ــاف مكات ها

وأسـ ــاليب عملها ائل اضحة مر

فيروا كورونا ( 2019كوفيد ،)19-الذي اعتمد في  19آب/أغتـ ــطس ،2020

ليشمل مي دوراف األفرلة الةاملة في الن
في الن

"-2

األول من عا .2021

()5

أن تكون المواعي ــد واألم ــاكن الج ــدي ــدة لةق ــد دوراف األفرل ــة الة ــامل ــة األول وال ــاني وال ــال ــم

األول من عا  2021على النحو التالي:

الوريق الةامل األول

 29-25كانون ال اني/يناير 2021

(المةني بالمنشآف ال غرى وال غيرة والمتوسطة)

(فيينا ،حضوريا وع ر اإلنترن )

الوريق الةامل ال اني

 26-22آذار/مارا 2021

الدورة الخامتة وال ئثون

(المةني بتتوية المنازعاف)

(نيويورك ،حضوريا وع ر اإلنترن )

الوريق الةامل ال الم

 12-8شهاط/ف راير *2021

الدورة ال ال ة والتهةون

(المةني بيصئح نظا تتوية المنازعاف بين المتت مرين والدول)

الدورة األربةون

(فيينا ،حضوريا وع ر اإلنترن )

* ربما م يو أو اثنين إ افيين في فيينا في أيار/مايو  2021للنظر في اطة الةمل واطة توفير الموارد  -على أن تقو األمانة
بالترتيهاف على أساا "ما و متاح" لداضرة إدارة الم تمراف في مكتب األمم المتحدة في فيينا وفي حدود الموارد المتاحة.

في الن

"-3

أن تظل مواعيد وأماكن عقد دوراف األفرلة الةاملة الراب والخامس والتـ ـ ـ ـ ــادا المقرر عقد ا

األول من عا  2021دون تغيير".

__________
( ،A/CN.9/1038 )5المرفق األول.
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