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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة اخلمسون

 ٢٠١١أبريل / نيسان٨ - س مار/ آذار٢٨فيينا، 
  ∗∗تقّ من جدول األعمال املؤ١٢البند 

  اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  ر فيهاظلكي تن األغراض السلمية بشأن بنود جديدةيف 

      يف دورهتا احلادية واخلمسني اللجنة الفرعية القانونية
 جلنة استخدام النصوص احلرفية لوقائع اجتماعاتاستعراض استخدام     

      الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية القانونية
    ورقة عمل مقدَّمة من األمانة  

النــصوص اســتخدام  األغــراض الــسلمية يفبــدأت جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف     -١
رة عوضاً عن احملاضـر احلرفيـة يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني،              وقائع االجتماعات غري احملرّ   احلرفية ل 
، وبدأت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة اسـتخدامها يف دورهتـا الـسادسة والـثالثني، يف                  ١٩٩٦يف عام   

 )١(.١٩٩٧عام 

───────────────── 
  .أعيد إصدارها ألسباب فنية  ∗  
  ∗∗  A/AC.105/C.2/L.280.  
 باء، ٤٨/٢٢٢وقرارات اجلمعية العامة ) A/AC.105/L.207(انظر تقرير األمانة العامة عن حماضر اللجنة  )1(  

 باء، دعا ٥١/٢١١العامة وعمالً بقرار اجلمعية . ٥١/١٢٣ باء، و٥٠/٢٠٦، و٥٠/٢٧ باء، و٤٩/٢٢١و
، مجيع اهليئات احلكومية الدولية اليت حيق هلا ١٩٩٧أبريل / نيسان١رئيس جلنة املؤمترات، يف رسالته املؤرخة 
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هتا دَّ، استناداً إىل ورقة اجتمـاع أعـ       ١٩٩٧ربعني يف عام    واتفقت اللجنة، يف دورهتا األ      -٢
، علــى أن "رةوقــائع االجتماعــات غــري احملــّرل االســتفادة مــن النــصوص احلرفيــة"األمانــة بعنــوان 

بدال عن احملاضر احلرفيـة وأن تواصـل اسـتعراض احتياجاهتـا              النصوص تستمر يف استخدام تلك   
ومنـذ   ).١٧٠-١٦٧، الفقـرات    A/52/20 (١٩٩٨ عـام    ان دورهتا احلادية واألربعني يف     إبّ هامن

 .ام تعديل على ممارساهتل اللجنة أو اللجنة الفرعية القانونية أيَّدِخذلك احلني، مل ُت

، إىل األمانــة أن ٢٠١٠وطلبــت اللجنــة، يف دورهتــا الثالثــة واخلمــسني املعقــودة يف عــام    -٣
مسني واللجنة يف دورهتا الرابعة واخلمسني اقتراحاً م إىل اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا اخل    تقّد
 فيه؛ وأشـارت اللجنـة إىل       ارة، لكي تنظر   غري احملرّ  النصوص احلرفية الً بشأن وقف استخدام     مفّص

وينبغـي النظـر يف      ).٣٢٠، الفقـرة    A/65/20(ضرورة إجراء تقييم الستخدام التسجيالت الرقمية       
ا الفرعيتني احلايل يف املـسائل التنظيميـة وطرائـق العمـل،     هذا الطلب يف سياق نظر اللجنة وهيئتيه    

 .مبا يف ذلك سبل ووسائل ترشيد استخدام الوثائق وحتقيق الفائدة املثلى منها

رة النــصوص احلرفيــة غــري احملــرّ ر األمانــة حاليــاً للجنــة وجلنتــها الفرعيــة القانونيــة  وتــوفّ  -٤
وتـصدر تلـك احملاضـر علـى أسـاس       . الـست  بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة        لوقائع االجتماعات 

 دوالر ٨٠ ٠٠٠ ايلدفع للمتعاقــدين لقــاء جتهيــز النــصوص حــو  ويبلــغ إمجــايل مــا يـُـ  .تعاقــدي
زت دائـرة إدارة املـؤمترات، الـيت تتـوىل مـسؤولية          هّـ ، ج ٢٠١٠ويف عـام     .سنوياً لدوريت اهليئتني  

ت دائـرة   علـى ذلـك، تولّـ   وعـالوة  .ا فاتورة وعقداً بشأهن١٩٠، أكثر من النصوص  هذهجتهيز
اهــا وبتعــبري آخــر، تــضاف املبــالغ الــيت يتلقّ  .إدارة املــوارد املاليــة جتهيــز هــذه الفــواتري والعقــود  

  القـائمني عليهـا   إىل تكـاليف املـوظفني  هـذه النـصوص  املتعاقـدون بـصورة مباشـرة لقـاء إصـدار      
ملؤمترات ودائـرة إدارة املـوارد       باإلجراءات اإلدارية الالزمة اليت تتخذها دائرة إدارة ا        فيما يتصل 

 . العامةاملالية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة

تـوفري تـسجيالت رقميـة جبميـع لغـات      يف  الوقائع نصوصل البديل عن استخدام  ثَّويتم  -٥
 أفضل حل هو إنشاء موقـع       وترى دائرة تكنولوجيا املعلومات أنَّ     .األمم املتحدة الرمسية الست   

وجيـب   .تلقائيـاً التسجيالت  ل  ُيحمِّ نظامص حصرياً لتلك التسجيالت وُيطبَّق فيه       خصَّشبكي يُ 
 e-Meets مـع نظـام التـسجيل الرقمـي املعمـول بـه حاليـاً ومـع تطبيقـة                    ه التطبيقـة  هـذ  تفاعلتأن  

مـة  ب جتهيز هذه التطبيقـة املتقدّ     وسيتطلّ .وهي األداة اليت تستعملها األمانة إلدارة االجتماعات      
 .ر خبمسة أشهرقدَّ ملدة ُتتطوير التطبيقات احلاسوبيةستعانة خبدمات تعاقدية خلبري اال

───────────────── 
جتماع واحد ا  نصوص حرفية لوقائعاحلصول على حماضر كتابية إىل النظر يف إمكانية الطلب إىل األمانة إصدار

  .رةغري احملّر  النصوص االستعاضة يف املستقبل عن حماضرها االعتيادية هبذهبغرض املقارنة وإمكانيةدون حترير 
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ت األمانة، بعد إجـراء مـشاورات مـع دائـرة إدارة املـؤمترات، االقتـراح التـايل                  دَّوقد أع   -٦
 :لتنظر فيه اللجنة وجلنتها الفرعية القانونية

ة باستخدام النـصوص احلرفيـة غـري        اخلاص مؤقتاً باملمارسة احلالية      العملُ ُفُيوقَ )أ( 
ــ ،٢٠١٥-٢٠١٢لفتــرة رة لوقــائع االجتماعــات يف ااحملــّر  اللجنــةُ  املــسألةَ هــذهستعرضحــىت َت

ــة   ــة القانوني ــةُالفرعي ــضاء اخلــارجي يف   وجلن ــتخدام الف ــسلمي اس ــراض ال ــوايل يف  ة األغ ــى الت  عل
 ؛٢٠١٥ عام الثامنة واخلمسني اللتني سوف تعقدان يفوالرابعة واخلمسني دورتيهما 

ــدورتني     )ب(  ــدءاً مــن ال ــة، وب ــرة التجريبي ــتني ســُتعقدان خــالل هــذه الفت  يف عــام  الل
ل التسجيالت بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة الـست علـى املوقـع الـشبكي ملكتـب                    ، ُتحمَّ ٢٠١٢

وخـالل هـذه الفتـرة،     . املستخدمة حالياً  MP3 بالصيغةيف صورة ملفات    شؤون الفضاء اخلارجي    
  لذلك، حسب االقتضاء؛ةس مكرَّةم متقدِّةرقميتطبيقة س األمانة خيارات استحداث تدرسوف 

ــافةً )ج(  ــة،  وإضـ ــسجيالت الرقميـ ــ إىل التـ ــةٌدُُّتَعـ ــة    مدونـ ــة اإلنكليزيـ ــائع باللغـ لوقـ
ــة    االســتخدامهاالجتماعــات  ــراض حبثي ــدورات وألغ ــدمي اخلــدمات إىل ال ــساعدة يف تق  . يف امل
  حبثية للتسجيالت الرقمية؛ أيضاً كأداةهاوميكن استخدام

واللجنـة يف دورهتـا     الرابعـة واخلمـسني     تقوم اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا        )د( 
ا املـضي   ران إمّـ  ، بتقيـيم اسـتخدام التـسجيالت الرقميـة وتقـرّ          ٢٠١٥يف عام    ،الثامنة واخلمسني 

رة لوقــائع غــري احملــّر النــصوص احلرفيــة أو العــودة إىل اســتخدامتطــوير هــذه التطبيقــة  دماً يف قُــ
  .االجتماعات

 


