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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/65/465( على تقرير اللجنة السادسةبناء[
 

تقرير جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عن أعمـال دورـا - ٦٥/٢١
 واألربعني الثالثة

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــشري  ــسمرب/ كــانون األول١٧املــؤرخ)٢١ - د (٢٢٠٥إىل قرارهــاإذ ت  ١٩٦٦دي
ذي أنشأت مبوجبه جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل وأسندت إليها مهمة تشجيعال

ومراعاة مصاحل مجيع الـشعوب، يف هـذا التنسيق والتوحيد التدرجييني للقانون التجاري الدويل
 الصدد، وخباصة شعوب البلدان النامية، يف تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،

بأن التحديث والتنسيق التدرجييني للقانون التجاري الـدويليد اعتقادهاوإذ تعيد تأك 
يـؤثر منـها يف  مـابتقليل أو إزالة العوائق القانونية اليت تعرقل تدفق التجارة الدولية، وبـاألخص

البلدان النامية، سيسامهان مسامهة كبرية يف التعاون االقتصادي العـاملي فيمـا بـني مجيـع الـدول
ملساواة واإلنصاف واملصلحة املـشتركة واحتـرام سـيادة القـانون ويف إزالـة التمييـزعلى أساس ا

 فيه خري مجيع الشعوب، يف التجارة الدولية، وبالتايل يف حتقيق السالم واالستقرار وما
 ،)١(يف تقرير اللجنة عن أعمال دورا الثالثة واألربعنيوقد نظرت 
نـشطة الـيت تـضطلع ـا هيئـات أخـرى يف مـن أن األوإذ تكرر اإلعـراب عـن قلقهـا 

ميـدان القـانون التجـاري الـدويل دون تنـسيق كـاف مـع اللجنـة قـد تفـضي إىل ازدواجيـة غــري
مرغوب فيها يف اجلهود املبذولة ولن تتفق وهدف تعزيز الكفاءة واالتساق والترابط يف عمليـة

 توحيد القانون التجاري الدويل وتنسيقه،

_______________

 ).A/65/17 (١٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم )١(
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ــد تأكيــد  ــمأن الوإذ تعي ــة األم ــة األساســية يف منظوم ــة القانوني ــا اهليئ ــة، باعتباره لجن
املتحدة يف ميدان القانون التجاري الـدويل، منـوط ـا التنـسيق بـني األنـشطة القانونيـة يف هـذا

يف ذلـك بـني املنظمـات الـيت تـضع امليدان، وخباصة تفادي االزدواجية يف اجلهـود املبذولـة، مبـا
عزيز الكفاءة واالتساق والترابط يف عملية حتديث القـانون التجـاريقواعد التجارة الدولية، وت

الــدويل وتنــسيقه، واالســتمرار، مـــن خــالل أمانتــها، يف احملافظــة علـــى التعــاون الوثيــق مـــع
فيهـا املنظمـات اإلقليميـة، العاملـة يف ميـدان القـانون واملنظمات الدولية األخـرى، مبـا األجهزة

 التجاري الدويل،
 بتقريـر جلنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويللما مع التقديرحتيط ع - ١ 

 ؛)١(عن أعمال دورا الثالثة واألربعني
على اللجنة لقيامها بإمتام واعتماد ثالثة معـايري جديـدة يف جمـال القـانونتثين - ٢ 

؛)٢(٢٠١٠ونــسيترال للتحكــيم بــصيغتها املنقحــة يف عــامقواعــد األ:التجــاري الــدويل، وهــي
امللحق اخلـاص بـاحلقوق الـضمانية يف:ودليل األونسيترال التشريعي بشأن املعامالت املضمونة

؛ واجلزء الثالث من دليل األونسيترال التشريعي لقانون اإلعسار املتعلـق)٣(جمال امللكية الفكرية
 ؛)٤(ق اإلعسارمبعاملة جمموعات الشركات يف سيا

 اللجنة على إمتـام عملـها بـشأن تنقـيح قـانون األونـسيترال النمـوذجيتشجع - ٣ 
 ؛٢٠١١ يف دورا الرابعة واألربعني يف عام)٥(لشراء السلع واإلنشاءات واخلدمات

 بقرار اللجنة أن تتناول مواضيع جديدة يف جمـاالت تـسوية املنازعـاتترحب - ٤ 
نية وقـانون اإلعــسار، وأن تـضطلع بأعمـال يف جمــال حـل املنازعــاتالتجاريـة واملـصاحل الــضما

 باالتصال احلاسويب املباشر؛
 بقـرار اللجنـة عقـد نـدوات دوليـة لتيـسري رسـم خريطـة طريـقترحـب أيـضا - ٥ 

سـتقوم بـه اللجنـة مـن أعمـال يف املـستقبل يف جمـال التجـارة اإللكترونيـة، ولبحـث املــسائل ملـا
 املتعلقة بالتمويل البالغ الصغر اليت تدخل يف نطاق والية اللجنة؛القانونية والتنظيمية

بالتقدم احملرز يف مـشروع اللجنـة اجلـاري بـشأن رصـد تنفيـذترحب كذلك - ٦ 
يونيه/حزيران ١٠اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها، املربمة يف نيويورك يف

_______________

 .املرجع نفسه، الفصل الثالث واملرفق األول )٢(
 .املرجع نفسه، الفصل الرابع )٣(
 .املرجع نفسه، الفصل اخلامس )٤(
 .األول ، املرفق)Corr.1  و(A/49/17والتصويب ١٧بعون، امللحق رقمالدورة التاسعة واألراملرجع نفسه، )٥(
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ــة العامــة أ،)٦(١٩٥٨ ــل وتطلــب إىل األمان ن تواصــل جهودهــا مــن أجــل إعــداد مــشروع دلي
 إرشادي لسن االتفاقية تشجيعا على تفسري االتفاقية وتطبيقها على حنو موحد؛

ــةتؤيــد - ٧  ــة القانوني ــة، باعتبارهــا اهليئ ــا اللجن  ــوم ــيت تق ــادرات ال  اجلهــود واملب
ادة تنـسيق األنـشطةاألساسية يف منظومة األمم املتحدة يف ميدان القانون التجاري الدويل، لزيـ

القانونية اليت تضطلع ا املنظمات الدولية واإلقليمية العاملة يف ميدان القانون التجاري الـدويل
ــدان، والتعــاون بــشأا، ولتعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل يف هــذا املي

نسق أنشطتها القانونيـة مـعوتناشد، يف هذا الصدد، املنظمات الدولية واإلقليمية املختصة أن ت
أنشطة اللجنة تالفيا الزدواجية اجلهود وتعزيزا للكفـاءة واالتـساق والتـرابط يف عمليـة حتـديث

 القانون التجاري الدويل وتنسيقه؛
ــد تأكيــد - ٨  ــاونتعي ــق بالتع ــا يتعل ــة فيم ــا اللجن  ــضطلع ــيت ت  أمهيــة األعمــال ال

 التجـاري الـدويل وتطـويره، وخباصـة بالنـسبة إىلواملساعدة التقنيني يف ميدان إصـالح القـانون
 :البلدان النامية، ويف هذا الصدد

ترحـب باملبــادرات الـيت تتخــذها اللجنــة للقيـام، عــن طريـق أمانتــها، بتوســيع )أ( 
برناجمها للتعاون واملساعدة التقنيني، وتشجع األمني العام، يف هذا الصدد، على السعي إلقامـة

ل واجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول لزيــادة التوعيــة بعمــل اللجنــةعالقــات شــراكة مــع الــدو
 وتسهيل التطبيق الفعال للمعايري القانونية الناجتة عن عملها؛

التعـاون واملـساعدة التقنـيني،تعرب عن تقديرها للجنـة الضـطالعها بأنـشطة )ب( 
ها املـساعدة يفذلك على كل من الـصعيد القطـري ودون اإلقليمـي واإلقليمـي، ولتقـدمييف مبا

وتوجـه انتبـاه األمـني العـام إىل حمدوديـة،الصياغة القانونية يف ميدان القـانون التجـاري الـدويل
 املوارد املتاحة يف هذا امليدان؛

تعـرب عــن تقــديرها للحكومــات الــيت مكنــت مــسامهاا مــن القيــام بأنــشطة )ج( 
ظومــة األمـم املتحـدة واملنظمــاتالتعـاون واملـساعدة التقنـيني، وتناشــد احلكومـات وهيئـات من

ــة ا ــصندوق جلن ــيني تقــدمي تربعــات ل ــة واألفــراد املعن ــانون املتحــدةألمــمواملؤســسات املعني  للق
ــدويل ــر، التجــاري ال ــضي األم ــا يقت ــشاريع اخلاصــة، حيثم ــل امل ــدوات، ولتموي االســتئماين للن

 التقنـيني، وخباصـة يفومساعدة أمانة اللجنة بوسائل أخرى يف تنفيذ أنشطة التعاون واملساعدة
 البلدان النامية؛

تكرر مناشدا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واهليئات األخرى املـسؤولة عـن )د( 
املساعدة اإلمنائية مثل البنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية وكذلك احلكومات أن تـدعم،

_______________

 .٤٧٣٩، الرقم٣٣٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٦(
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ــة للتعــا ــامج اللجن ــة، برن ــة الثنائي ــيني وأن تتعــاونيف براجمهــا اخلاصــة باملعون ون واملــساعدة التقن
ألعمـال اللجنـة وبراجمهـا مـن ارتبـاط بتعزيـز  مـاوتنسق أنشطتها مع أنـشطة اللجنـة، يف ضـوء

يف ذلـك سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل وبتنفيذ خطة األمم املتحدة للتنمية، مبا
 ذا الصدد؛هلا من أمهية يف ه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وما

ترحب بطلب اللجنة أن تنظـر األمانـة العامـة يف سـبل حتـسني إدمـاج أنـشطة )هـ( 
التعاون واملساعدة التقنيني اليت تضطلع ا يف األنشطة اليت تقوم ـا األمـم املتحـدة يف امليـدان،
وخباصــة مــن خــالل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أو املكاتــب القطريــة األخــرى التابعــة

 املتحدة؛ ممألل
 احلكومــات وهيئــات منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات واملؤســساتتناشــد - ٩ 

ذات الصلة واألفراد املعنيني التربع للصندوق االستئماين املنشأ لتقدمي املساعدة املتعلقة بالـسفر
ي يتـسىنإىل البلدان النامية األعضاء يف اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع األمني العام، لك

متثيل اخلرباء مـن البلـدان الناميـة يف دورات اللجنـة وأفرقتـهازيادةإعادة تقدمي تلك املساعدة و
العاملة، وهو أمر ضروري لبناء اخلربات والقدرات احملليـة يف ميـدان القـانون التجـاري الـدويل

 يف تلك البلدان تيسريا لتنمية التجارة الدولية وتعزيز االستثمار األجنيب؛
، ضمانا ملشاركة مجيع الدول األعضاء بصورة كاملة يف دورات اللجنـةتقرر - ١٠ 

اخلامــسةيف اللجنــة الرئيــسية املختــصة خــالل الــدورةأن تواصــل النظــر،،وأفرقتــها العاملــة
، مساعدات تتعلق بالسفرللجمعية العامة، يف منح أقل البلدان منوا األعضاء يف اللجنةوالستني

 وبالتشاور مع األمني العام؛بناء على طلبها
 باعتماد اللجنة موجزا لالسـتنتاجات املتعلقـة مبوضـوع قواعـد اللجنـةترحب - ١١ 

، عقــب اســتعراض اللجنــة الــشامل لطرائــق عملــها يف دوراــا)٧(اإلجرائيــة وطرائــق عملــها
 أعـضاء اللجنـةاألربعني إىل الثانية واألربعني، يف ضـوء الزيـادة الـيت طـرأت مـؤخرا علـى عـدد

وعــدد املواضــيع الــيت تنظــر فيهــا اللجنــة، ويــب بالــدول األعــضاء والــدول غــري األعــضاء
واملنظمات املراقبة واألمانـة العامـة أن تطبـق القواعـد اإلجرائيـة وطرائـق العمـل، ـدف كفالـة

دد،اجلودة العالية لعمل اللجنة ومقبولية صكوكها على الـصعيد الـدويل، وتـشري، يف هـذا الـص
 إىل قراراا السابقة بشأن هذه املسألة؛

ــد - ١٢  ــأن تنفيــذ املعــايري احلديثــة للقــانون اخلــاص واســتعماهلاتؤي اقتنــاع اللجنــة ب
بصورة فعالة فيما يتعلق بالتجارة الدولية أمـران أساسـيان للنـهوض بـاحلكم الرشـيد واسـتدامة

_______________

، الفقــرة)A/65/17 (١٧الوثــائق الرمسيــة للجمعيـــة العامــة، الــدورة اخلامــسة والــستون، امللحــق رقــم:انظـر )٧(
 . واملرفق الثالث٣٠٥
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 أن يكـون تعزيـز سـيادة القـانون يفالتنمية االقتصادية والقضاء على الفقر واجلـوع، وبـضرورة
يتجزأ من جدول أعمال األمم املتحدة األعم املتعلـق بتعزيـز سـيادة  الالعالقات التجارية جزءا

املعـين بالتنـسيق واملـوارد يف جمـالالفريقالقانون على الصعيدين الوطين والدويل، بوسائل منها
 ملكتب التنفيذي لألمني العام؛ الذي تدعمه وحدة سيادة القانون يف ا القانونسيادة

 حبلقــة النقــاش املتعلقــة بــسيادة القــانون يف جمــال التجــارة والتبــادلترحــب - ١٣ 
التجــاري الــيت عقــدت خــالل الــدورة الثالثــة واألربعــني للجنــة، وحتــيط علمــا مــع التقــدير

ممثلــو الــدولباملالحظــات االفتتاحيــة الــيت أدلــت ــا نائبــة األمــني العــام والبيانــات الــيت ألقاهــا
تكـرروواملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف ومدير وحدة سيادة القانون التابعة لألمم املتحدة

ختلفـه  ما دور اللجنة يف تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل وعلىتأكيدفيها
قيـق األهـداف اإلمنائيـةأعمال اللجنة من أثر يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك حت

 تعزيز تنسيق واتساق املساعدة التقنية وبناء القدرات يف ميـدان القـانون التجـاريويفلأللفية،
 ؛)٨(الدويل ويف سياق التعمري بعد انتهاء الرتاع

 بالقرارات اليت اختـذا اللجنـة يف اختتـام حلقـة النقـاش، وترحـبحتيط علما - ١٤ 
دمج أعمــال اللجنــة يف بــرامج األمــم املتحــدة املــشتركة املعنيــةبوجــه خــاص بــالقرارات الــيت تــ

 عن طريق التوعية بأعمال اللجنة علـى نطـاق األمـمسيما البسيادة القانون على حنو أفضل، و
ــة و ــني اللجنـ ــتظم بـ ــوار املنـ ــز احلـ ــدة وبتعزيـ ــقاملتحـ ــالالفريـ ــوارد يف جمـ ــسيق واملـ ــين بالتنـ املعـ

 ؛)٩(القانون سيادة
عراض اللجنــــة اخلطـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني املتعلقــةباسـتترحـب - ١٥ 
 ٦والربنـامج)تنسيق القانون التجاري الدويل وحتديثـه وتوحيـده تـدرجييا( ٥الربنامج الفرعيب
ــرة)الــــــشؤون القانونيــــــة( ــتراتيجي املقتــــــرح للفتــــ ــياق نظرهــــــا يف اإلطــــــار االســــ  يف ســــ

أعربت أيضا عن القلـق إزاء عـدم كفايـة املـوارد، وحتيط علما بأن اللجنة)١٠(٢٠١٣-٢٠١٢
 لكـي تلــيب الطلــب املتزايـد مــن جانــب٥املخصـصة لألمانــة العامــة يف إطـار الربنــامج الفرعــي

البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتـصاداا مبرحلـة انتقاليـة علـى تـوفري املـساعدة التقنيـة إلجـراء
اري، وحتـيط علمـا أيـضا بـأن اللجنـة حثـت األمـنيإصالحات قانونية يف ميـدان القـانون التجـ

العـام علــى اختــاذ خطــوات تكفـل علــى وجــه الــسرعة إتاحــة القـدر الــصغري نــسبيا مــن املــوارد
 ؛)١١(غىن عنه لتحقيق التنمية  الاإلضافية الالزمة لتلبية هذا الطلب الذي

_______________

 .سه، الفصل السابع عشراملرجع نف )٨(
 .٣٣٦ إىل٣٣٤املرجع نفسه، الفقرات )٩(
)١٠( A/65/6 (Prog. 6). 
ـــة العامـــة، الـــدورة اخلامـــسة والـــستون، امللحـــق رقـــم:انظـــر )١١( ،)A/65/17 (١٧الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـ

 .٣٤٦ الفقرة
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د لـدى بـالقلق الـذي أعربـت عنـه اللجنـة إزاء عـدم كفايـة املـوارحتيط علمـا - ١٦ 
غـىن عنـه  الأمانتها لتلبية احلاجة املتزايدة إىل تفسري نصوص اللجنـة بـشكل موحـد، وهـو أمـر

لتنفيذها على حنو فعال، وبأن اللجنة شجعت األمانـة العامـة علـى حبـث شـىت الوسـائل لتبديـد
هـذا القلـق ومنـها إقامـة شـراكات مـع املؤسـسات املهتمـة وإرسـاء قـسم أساسـي داخـل أمانـة

يركز على تعزيـز الـسبل والوسـائل الـيت تكفـل تفـسري نـصوص اللجنـة بـشكل موحـد،اللجنة
 من خالل مواصلة نظام مجـع ونـشر الـسوابق القـضائية املـستندة إىل نـصوص اللجنـةسيما الو

 ؛)١٢()نظام جمموعة السوابق القضائية املستندة إىل صكوك اللجنة(وتوسيع نطاقه
ــصلة بعتــشري - ١٧  ــني األمــم املتحــدة واجلهــات إىل قراراــا املت ــشراكة ب ــات ال الق

، وإىل قراراـا الـيت شـجعت فيهـا اللجنـة)١٣( القطاع اخلـاصسيما الالفاعلة من غري الدول، و
على مواصلة حبث خمتلف السبل لالستفادة من عالقات الشراكة مع اجلهات الفاعلـة مـن غـري

نية، وفقـا للمبـادئ والقواعـد التوجيهيـةالدول يف تنفيذ واليتها، وخباصة يف جمال املساعدة التق
فيهــا مكتــب املنطبقـة وبالتعــاون والتنـسيق مــع املكاتـب األخــرى املعنيــة يف األمانـة العامــة، مبـا

 ؛)١٤(االتفاق العاملي
 إىل األمني العام أن يقوم، وفقـا لقـرارات اجلمعيـة العامـة املتعلقـةتكرر طلبها - ١٨ 

يـؤثر أي تقلـيص يف حجـم  تشدد فيها بصفة خاصة علـى أال اليت)١٥(باملسائل املتصلة بالوثائق
الوثــائق تــأثريا ســلبيا يف جــودة عــرض الوثــائق أو مــضموا، مبراعــاة اخلــصائص املميــزة لواليــة

 اللجنة وعملها عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة؛
يف ملوجزة جللسات اللجنـة، مبـاإىل األمني العام مواصلة توفري احملاضر اتطلب - ١٩ 

ذلك جلسات اللجان اجلامعـة الـيت تنـشئها اللجنـة ملـدة دورـا الـسنوية، فيمـا يتـصل بـصياغة
 الشارعة؛ النصوص

حوليـة جلنـة األمـم املتحـدة للقـانون إىل قرارها الذي أيـدت فيـه إعـدادتشري - ٢٠ 
، وتعـرب عـن)١٦(االطـالع عليـه، دف زيادة التعريف بعمل اللجنـة وتيـسريالتجاري الدويل

 يفاحلوليـة، وتطلب إىل األمني العام حبث خيارات لتيـسري نـشراحلوليةقلقها إزاء توقيت نشر
 الوقت املناسب؛
_______________

 .٣٤٧املرجع نفسه، الفقرة )١٢(
 .٦٤/٢٢٣  و٦٢/٢١١  و٦٠/٢١٥  و٥٨/١٢٩  و٥٦/٧٦  و٥٥/٢١٥القرارات )١٣(
 .٦١/٣٢  و٦٠/٢٠  و٥٩/٣٩القرارات )١٤(
 .، اجلزء الثالث٥٨/٢٥٠  باء، اجلزء الثالث و٥٧/٢٨٣ ، اجلزء باء و٥٢/٢١٤القرارات )١٥(
 ).٢٤ - د (٢٥٠٢انظر القرار )١٦(
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 أمهيــة تنفيــذ االتفاقيــات املنبثقــة مــن أعمــال اللجنــة مــن أجــل توحيــدتؤكــد - ٢١ 
ا هلـذه الغايـة، حتـث الـدول الـيتالقانون التجاري الدويل وتنسيقه على الصعيد العاملي، وحتقيقـ

 توقع تلك االتفاقيات أو تصدق عليها أو تنضم إليها بعد على النظر يف القيام بذلك؛ مل
مثـلللـسوابق القـضائية املتـصلة بنـصوص اللجنـة،خالصـات  بإعـدادترحـب - ٢٢ 

ــاملتـــصلة بلـــسوابق القـــضائيةخالصـــة ل ــود البيـــع الـ ــة األمـــم املتحـــدة املتعلقـــة بعقـ دويلاتفاقيـ
ــضائع ــضائيةخالصــةو،)١٧(للب ــصلة بللــسوابق الق ــانون النمــوذجي للتحكــيم التجــارياملت الق

، ـدف املـساعدة علـى)١٨(الذي وضعته جلنة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل الدويل
 .موحدبشكل هاوتفسريوتطبيقهاع استعماهلايوتشجتلك النصوصنشر املعلومات عن

 ٥٧اجللسة العامة
 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٦

 

_______________

 .٢٥٥٦٧، الرقم١٤٨٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٧(
، املرفــق األول؛(A/40/17) ١٧رمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة األربعــون، امللحــق رقــمالوثــائق ال:انظــر )١٨(

 .، املرفق األول)A/61/17 (١٧الدورة احلادية والستون، امللحق رقمواملرجع نفسه،


