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الدورة التاسعة والستون
البند  9من جدول األعمال
تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي
إثيوبيــا ،األرجنــتن ،إســباايا ،أســتراليا ،إســتوايا ،أملاايــا ،أيرلنــدا ،بــابوا غينيــا اجلديــدة،
الربازيل ،الربتغال ،بلجيكـا ،بلغاريـا ،بولنـدا ،توفـالو ،تـواس ،جامايكـا ،جـرر سـليمان،
اجلمهورية التشـيكية ،مجهوريـة كوريـا ،جورجيـا ،الـدارر  ،سـاموا ،سـلوفينيا ،السـويد،
الصــن ،فــااواتو ،فراســا ،الفلــبن ،فنلنــدا ،فيجــي ،قــرب  ،كرواتيــا ،كنــدا ،ليتواايــا،
املكســي  ،اململكــة املتحــدة لربيطاايــا العظمـ وأيرلنــدا الشــمالية ،النــروي  ،ايوزيلنــدا،
هنغاريا ،هولندا ،ال واليات املتحدة األمريكية ،اليابان ،اليواان :مشروع قرار

إطار مرجعي جيوديسي عاملي خلدمة التنمية املستدامة
إن اجلمعية العامة،
إذ تعيد تأكيد مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ تعيد أيضا تأكيد قرارها  68/54املؤرخ  6كااون األول/ديسـمرب  1999الـيي
أيّد القرار املعنون ” األلفيـة الفاـائية :إعـفن فيينـا بشـفن الفاـان والتنميـة البشـرية“( )1والـيي
أشار يف مجلة أمور إىل إجرانات رئيسية ينبغي اختاذهـا لتحسـن جوااـل الفعاليـة والسـفمة يف
أاشطة النقل والبحث واإلاقاذ ،واألاشطة اجليوديسية وغريها من األاشطة ،عن طريـ سسـن
الوصــول العــاملي إىل الشــبكات الفاــائية للمف ــة وسديــد املواقـ وسســن التواف ـ بــن تلـ
الشبكات ،مبا فيها املنظومات الساتلية للمف ة العاملية،
_________________

( )1اعتمده مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـس باستكشـاض الفاـان اخلـارجي واسـتادامه يف األغـرال السـلمية،
املعقود يف فيينا من  9إىل  30متوز/يوليه ( 1999ااظر  ،A/CONF.184/6الفصل األول ،القرار .)1
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وإذ تعيددددددد كدددد د ل تأكيددددددد قرارهــــــا  253/57املــــــؤرخ  20كــــــااون األول/
ديسمرب  ،2002اليي أقرت فيه خطة التنفيي ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة( )2ووسـائل
تنفيــيها الــض تتاــمن يف مجلــة أمــور تعريــر التعــاون والتنســي فيمــا بــن اظــم املراقبــة يف العــا
وبرام البحث للمراقبة العاملية املتكاملة ،م مراعاة احلاجة إىل بنان القدرات وتبـادل البيااـات
املستالصــة مــن عمليــات الرقابــة األرتــية واالستشــعار عــن بعــد بواســطة الســواتل واملصــادر
األخرى بن مجي البلدان،
وإذ تعيد تأكيد قرارها  288/66املؤرخ  27متوز/يوليه  2012اليي أقـرت مبوجبـه
الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة املعنواـة ”املسـتقبل الـيي اصـبو إليـه“،
والــض أقــر فيهــا رلســان الــدول واحلكومــات بف يــة البيااــات القائمــة عل ـ تكنولوجيــا الفاــان
والرصد يف املوقـ واملعلومـات اجلغرافيـة املكاايـة املوثـوق لـا بالنسـبة لرسـم السياسـات العامـة
ووت الربام وعمليات املشاري يف جمال التنمية املستدامة،
وإذ ت شددددددر إىل قــــــرار اجمللــــــس االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي  24/2011املــــــؤرخ
 27متوز/يوليه  2011اليي أاشف اجمللس مبوجبه جلنة اخلربان املعنية بإدارة املعلومـات اجلغرافيـة
املكاايــة علـ الصــعيد العــاملي ،وشــج الــدول األعاــان علـ إجــران مناقشــات منتظمــة رفيعــة
املستوى بشـفن املعلومـات اجلغرافيـة املكاايـة علـ الصـعيد العـاملي تشـار فيهـا جهـات معنيـة
متعــددة ،بســبل منــها عقــد منتــديات عامليــة ،تشــجيعا إلقامــة ــوار شــامل مـ مجيـ اجلهــات
الفاعلة واهليئات املعنية ،وشدد عل أ ية تعرير اجلهود املبيولة عل الصعد الـوطس واإلقليمـي
والعــاملي للنــهول بتبــادل املعــارض واخلــربات ملســاعدة البلــدان الناميــة يف بنــان قــدرا ا الوطنيــة
وتعريرها يف هيا اجملال،
وإذ ت شر أيضا إىل القـرار رقـم  1الـيي اختـيه مـؤمتر األمـم املتحـدة اإلقليمـي التاسـ
عشـــر لرســـم اخلـــرائحمل طســـيا وا ـــيحمل اهلـــاد ( )3املعقـــود يف بـــااكو يف  1تشـــرين الثـــا /
اوفمرب  ،2012واليي أعرب فيه املؤمتر عن إدراكه لارورة سسن اسـتدامة وقـدرات النظـا
العاملي للمراقبة اجليوديسية واحلاجة إىل تشجي ودعم اعتماد اإلطار املرجعـي األرتـي الـدو
بوصفه اإلطار املرجعي األساسي ،و ث جلنة اخلربان املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكاايـة
عل الصعيد العاملي عل التشاور م الدول األعاان بشـفن اعتمـاد ومسـاادة اإلطـار املرجعـي
_________________

( )2تقريدر مدر ر القمدددة العداتن لية ددمية ات،ددةدامةرب  ،جاو،دأفرب  ،د أ ريقيددارب  26آ /أغ،دس  4 -أييد /
سبةمأ( 2002منشورات األمم املتحدة ،رقم املبي  A.03.II.A.1والتصويل) ،الفصل األول ،القرار  ،2املرف .
( )3ااظر  ،E/CONF.102/8الفصل الراب  ،بان.
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ا جليوديســي العــاملي ،ووت ـ خريطــة طريــ لتنفيــيه ،واملشــاركة يف النظــا العــاملي للمراقبــة
اجليوديسية والتعهد بالعمل عل استدامته يف األجل الطويل،
وإذ ت شددر كدد ل إىل املقـــرر  )4(102/3الــيي اختيتــه جلنـــة اخلــربان املعنيــة بـــإدارة
املعلومــات اجلغرافيــة املكاايــة علــ الصــعيد العــاملي يف  26متوز/يوليــه  ،2013وأقــرت فيــه
بارورة اختاذ إجرانات لتيسـري تقـدق قـرار ينظـر فيـه خـفل الـدورة الثامنـة والسـتن للجمعيـة
العامة لألمـم املتحـدة سـعيلا للحصـول علـ الـدعم وااللتـرا علـ أعلـ مسـتوى ،وطلبـ إىل
األمااة العامة إاشان فري عامل ،يراع فيه التمثيل اإلقليمي العادل ،لوتـ املـيكرة املفاهيميـة
ومشروع اص القرار من خفل عملية مفتو ة وشاملة،
وإذ ت  ،يّم بف ية التعاون الدو  ،إذ ال يوجد بلد قـادر علـ القيـا بـيل مبفـرده ،يف
إجناز اإلطار املرجعي اجليودسي العاملي واخلدمات الض ستقو عليها تكنولوجيا الـنظم السـاتلية
للمف ة العاملية وتوفري إطار عمل جلمي األاشطة اجلغرافية املكااية بوصفه عامف رئيسـيا يتـي
التواف بن البيااات املكااية ،والتافيف من دة الكوارث ،وسقي التنمية املستدامة،
وإذ ت ،يم أيضا باأل ية االقتصادية والعلميـة لوجـود إطـار مرجعـي جيوديسـي عـاملي
يتسم بالدقة واالستقرار ويسم بفخي القياسات بعفقـات متبادلـة مـن أي مكـان علـ سـط
األرل أو يف الفاان ،ومجم بن سديد املواق اهلندسي وبـن مراقبـة قـل اجلاذبيـة ،كفسـا
ومرجـ للمعلومــات اجلغرافيــة عــن املواقـ واالرتفاعــات املســتادمة يف العديــد مــن تطبيقــات
علو األرل والتطبيقات االجتماعيـة ،مبـا يف ذلـ مراقبـة مسـتوى سـط البحـر ورصـد تغـري
املناخ ،واملااطر الطبيعية ،وإدارة الكوارث ،وجمموعة كاملة من التطبيقات الصناعية (مبـا فيهـا
التعدين ،والرراعة ،والنقـل ،واملف ـة ،والتشـييد) الـض يسـهم سديـد املواقـ بدقـة يف فعاليتـها،
وإذ تسلّم بترايد الطلل عل ذل اإلطار،
وإذ ت ،يم ك ل باإلجنـازات اهلائلـة الـض ققتـها الوكـاالت الوطنيـة املعنيـة بفاشـطة
املس واألاشطة الفاائية ،واللجان اجليوديسية ،ومؤسسات األحباث واجلامعات ،وغريها مـن
املنظمـات الدوليــة مثـل االســاد الــدو للمسّـا ن ،وباســتفاد ا مــن مبـادرات الرابطــة الدوليــة
للجيوديسيا ،الض متثل اجملتم اجليوديسي العـاملي ،يف قيـا ورصـد الـتغريات يف اظـا األرل،
وبــيل أقص ـ اجلهــود يف ذل ـ  ،مبــا يف ذلـ تطــوير اإلطــار املرجعــي األرتــي الــدو  ،الــيي
أصب اطن معتمدا،
_________________

( )4ااظر  ،E/2013/46-E/C.20/2013/17الفصل األول ،بان.
15-02265

3/4

A/69/L.53

وإذ تعةددر مبــا قدمتــه الــدول األعاــان مــن اســتثمارات يف تطــوير البعثــات الســاتلية
لتحديد املواق واستشعار األرل من بعد ،ودعم جمموعة من اجلهود العلمية الض سسّـن فهمنـا
لـ ”املنظومة األرتية“ ويسترشد لا يف اختاذ القرارات ،وإذ تسلّم بفن املناف اجملتمعيـة الكاملـة
مــن هــيه االســتثمارات ال تتحق ـ إال إذا كاا ـ تســتند إىل إطــار مرجعــي جيوديســي عــاملي
يستاد عل الصعيد الوطس واإلقليمي والدو ،
وإذ تعةددر مددت الةقدددير بــفن بعـ الــدول األعاــان بــدأت بالفعــل يف تنفيــي يليــات
لتبادل البيااات اجليوديسية بشكل مفتوح ولـدض تطـوير اإلطـار املرجعـي اجليوديسـي العـاملي
وسسينه واستادامه عل الصعيد الوطس واإلقليمي والدو ،
وإذ ت ،يم بفن اإلطـار املرجعـي اجليوديسـي العـاملي يتوقـف علـ مشـاركة البلـدان يف
مجي أرجان العا  ،وعل اختاذ إجرانات لتعرير التعاون الدو ،
 - 1تالحظ مت الةقدير إاشان فريـ عامـل مـن جااـل جلنـة اخلـربان املعنيـة بـإدارة
املعلومـــات اجلغرافيـــة املكاايـــة علــ الصـــعيد العـــاملي لوتــ خريطـــة طريــ إلطـــار مرجعـــي
جيوديسي عاملي تتناول العناصر الرئيسية املتعلقة بتطويره واستدامته؛
 - 2ت شجت الـدول األعاـان واملنظمـات الدوليـة ذات الصـلة علـ تعريـر التعـاون
العاملي يف جمال تقدق املساعدة التقنية ،وال سيما من أجل تنمية قدرات البلدان النامية يف جمـال
اجليوديسيا ،لدض تمان تطوير إطار مرجعي جيوديسي عاملي واستدامته وسسينه؛
 - 3تد دث الـــدول األعاـــان علـ ـ التبـــادل احلـــر للبيااـــات اجليوديســـية واملعـــايري
واالستادامات املو دة ،عل أسا طوعي ،إسهاما يف اإلطار املرجعـي العـاملي ،ويف تكثيـف
بياااته اإل قليميـة ،وذلـ مـن خـفل اطليـات الوطنيـة ذات الصـلة والتعـاون احلكـومي الـدو ،
وبالتنسي م الرابطة الدولية للجيوديسيا؛
 - 4تدع أيضا الدول األعاـان إىل االلتـرا بتحسـن وصـيااة هياكلـها األساسـية
الوطنية اجليوديسية بوصفها وسيلة أساسية لتعرير اإلطار املرجعي اجليوديسي العاملي؛
 - 5تدع ك ل الدول األعاان إىل املشاركة يف التعاون املتعـدد األطـراض علـ
معاجلـة الثغــرات واالزدواجيــة يف اهلياكـل األساســية ســعيا إىل وتـ إطــار مرجعــي جيوديســي
عاملي أكثر استدامة؛
 - 6تدع الدول األعاان إىل وت برام توعية تعرّض اجملتمـ باإلطـار املرجعـي
اجليوديسي العاملي وتفسّر طريقة عمله.
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