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  ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])Add.1  و A/69/L.53(اإلحالة إىل جلنة رئيسية  دون[

  

  إطار مرجعي جيوديسي عاملي خلدمة التنمية املستدامة  - ٦٩/٢٦٦
  

  ،اجلمعية العامة إن  

  مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، عيد تأكيدتإذ   

الـذي   ١٩٩٩كانون األول/ديسـمرب   ٦املؤرخ  ٥٤/٦٨ هارارق عيد أيضا تأكيدتوإذ   
“األلفيـة الفضـائية: إعـالن فيينـا بشـأن الفضـاء والتنميـة البشـرية        ”القـرار املعنـون   ت فيه أيد

)١( 
ــذي  يف مجلــة أمــور إجــراءات رئيســية ينبغــي اختاذهــا لتحســني جوانــب الفعاليــة         تضــمنوال

ألنشـطة اجليوديسـية وغريهـا مـن األنشـطة، عـن       والسالمة يف أنشطة النقل والبحث واإلنقاذ وا
طريق حتسني الوصول العاملي إىل الشبكات الفضائية للمالحة وحتديـد املواقـع وحتسـني التوافـق     

  ،بواسطة السواتلللمالحة  النظم العامليةبني تلك الشبكات، مبا فيها 

ــد  توإذ    ــذلك تأكيـ ــد كـ ــاقرار عيـ ــؤرخ  ٥٧/٢٥٣ هـ ــانون ٢٠املـ ــمرب/األول كـ  ديسـ

(خطـة جوهانسـربغ    ، الذي أقرت فيه خطة التنفيذ ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة٢٠٠٢
تنفيذ اليت تتضمن يف مجلـة أمـور تعزيـز التعـاون والتنسـيق فيمـا بـني نظـم         الووسائل  )٢(للتنفيذ)

ء القـدرات  املراقبة يف العامل وبرامج البحث للمراقبة العاملية املتكاملة، مع مراعاة احلاجـة إىل بنـا  
ــات     ــن عملي ــات املستخلصــة م ــادل البيان ــةوتب ــاألرضــية واالستشــعار   املراقب ــد بواســطة  م ن بع
  السواتل واملصادر األخرى بني مجيع البلدان،

_______________ 

 باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية       اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين )١(

(UNISPACE III)  ــا ــود يف فيين ــرة ، املعق ــه  ٣٠إىل  ١٩مــن يف الفت ، الفصــل A/CONF.184/6( ١٩٩٩متوز/يولي
 ).١األول، القرار 

 أيلـول/  ٤ -آب/أغسطس  ٢٦املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، تقرير مؤمتر القمـة العاملي للتنـمية  )٢(

 ، املرفق.٢ والتصويب)، الفصل األول، القرار A.03.II.A.1(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ٢٠٠٢سبتمرب
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الذي أقـرت مبوجبـه    ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٧املؤرخ  ٦٦/٢٨٨ هاقرار عيد تأكيدت وإذ  
، “املسـتقبل الـذي نصـبو إليـه    ”مة املعنونـة  الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدا     

والــيت أقــر فيهــا رؤســاء الــدول واحلكومــات بأمهيــة البيانــات القائمــة علــى تكنولوجيــا الفضــاء   
والرصد يف املوقـع واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة املوثـوق ـا بالنسـبة لرسـم السياسـات العامـة           

  ملستدامة،ووضع الربامج وعمليات املشاريع يف جمال التنمية ا

املــــــؤرخ  ٢٠١١/٢٤إىل قــــــرار الــــــس االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي  شــــــريتوإذ   
الذي أنشأ الس مبوجبه جلنة اخلرباء املعنية بإدارة املعلومـات اجلغرافيـة    ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٧

املكانيــة علــى الصــعيد العــاملي، وشــجع الــدول األعضــاء علــى إجــراء مناقشــات منتظمــة رفيعــة  
 تعـددة امل األطـراف ملعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي تشارك فيها املستوى بشأن ا
إقامـة حـوار شـامل مـع مجيـع      علـى  ، بسبل منها عقد منتديات عاملية، تشجيعا صاحبة املصلحة

كـل مـن   ، وشدد علـى أمهيـة تعزيـز اجلهـود املبذولـة علـى       ذات الصلةاجلهات الفاعلة واهليئات 
ليمي والعاملي للنهوض بتبادل املعـارف واخلـربات ملسـاعدة البلـدان الناميـة      د الوطين واإلقيالصع
  اال، ذلكبناء قدراا الوطنية وتعزيزها يف  على

ــم   شــري أيضــا توإذ    ــرار رق ــذي اختــذه   ١إىل الق ــاين/نوفمرب   ١يف ال  ٢٠١٢تشــرين الث

ط اهلــادئ املعقــود يف عشــر لرســم اخلــرائط آلســيا واحملــي التاســع مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي
ــوبر إىل  ٢٩يف الفتـــرة مـــن  بـــانكوك ــاين/نوفمرب  ١تشـــرين األول/أكتـ ٢٠١٢تشـــرين الثـ

)٣(، 
لضرورة حتسـني اسـتدامة النظـام العـاملي للمراقبـة اجليوديسـية        ا منهإدراكقام فيه املؤمتر، والذي 

صـفه اإلطـار   واحلاجـة إىل تشـجيع ودعـم اعتمـاد اإلطـار املرجعـي األرضـي الـدويل بو        وقدراته 
جلنة اخلرباء على التشاور مع الدول األعضاء بشـأن اعتمـاد ومسـاندة    ث حباملرجعي األساسي، 

املشـاركة يف النظـام   علـى  اإلطار املرجعي اجليوديسي العـاملي ووضـع خريطـة طريـق لتنفيـذه، و     
  العاملي للمراقبة اجليوديسية والتعهد بالعمل على استدامته يف األجل الطويل،

ــة اخلــرباء يف    ٣/١٠٢إىل املقــرر  ري كــذلكشــتوإذ    ــه جلن ــذي اختذت ــه  ٢٦ال متوز/يولي
٢٠١٣
نظر فيـه خـالل   بضرورة اختاذ إجراءات لتيسري تقدمي قرار ياللجنة فيه أقرت الذي و، )٤(

ــى        ــى أعل ــزام عل ــدعم وااللت ــى ال ــة العامــة ســعياً للحصــول عل ــة والســتني للجمعي ــدورة الثامن ال
العامـة إنشـاء فريـق عامـل، يراعـى فيـه التمثيـل اإلقليمـي العـادل،           مستوى، وطلبت إىل األمانـة 

  وشاملة،  لوضع املذكرة املفاهيمية ومشروع نص القرار من خالل عملية مفتوحة

_______________ 

  .باء ، الفرع، الفصل الرابعE/CONF.102/8انظر   )٣(

، الفصـل  (E/2013/46) ٢٦، امللحـق رقـم   ٢٠١٣الوثائق الرمسية للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي،    انظر  )٤(
 األول، الفرع باء.



A/RES/69/266 مةإطار مرجعي جيوديسي عاملي خلدمة التنمية املستدا  
 

3/4 

ــدويل    ســلّمتوإذ    ــاون ال ــة التع ــىبأمهي ــي اجليود   عل ــار املرجع ــاز اإلط ــاملي  يإجن ســي الع
وتـوفري إطـار    بواسـطة السـواتل  للمالحـة   العامليةواخلدمات اليت ستقوم عليها تكنولوجيا النظم 

بوصــفه عــامال رئيســيا يتــيح التوافــق بــني البيانــات املكانيــة  ،جلميــع األنشــطة اجلغرافيــة املكانيــة
القيــام يوجــد بلـد قــادر علــى   ال إذ، املســتدامة التنميــةوالتخفيـف مــن حــدة الكــوارث وحتقيـق   

  مبفرده، بذلك

علميـة لوجـود إطـار مرجعـي جيوديسـي عـاملي       باألمهية االقتصادية وال سلم أيضاتوإذ   
يتسم بالدقة واالستقرار ويسمح بأخذ القياسات بعالقات متبادلة مـن أي مكـان علـى    لألرض 

وبني مراقبة حقـل اجلاذبيـة،   للمواقع تحديد اهلندسي السطح األرض أو يف الفضاء، وجيمع بني 
رتفاعـات املسـتخدمة يف العديـد    عـن املواقـع واال  املكانية كأساس ومرجع للمعلومات اجلغرافية 

من تطبيقات علوم األرض والتطبيقات االجتماعية، مبـا يف ذلـك مراقبـة مسـتوى سـطح البحـر       
ــات        ــن التطبيق ــة م ــة وإدارة الكــوارث، وجمموعــة كامل ــاخ، واملخــاطر الطبيعي ــري املن ورصــد تغ

، والتشـييد) الـيت يسـهم حتديـد املواقـع      الصناعية (مبا فيها التعدين، والزراعـة، والنقـل، واملالحـة   
  سلّم بتزايد الطلب على ذلك اإلطار،تبدقة يف فعاليتها، وإذ 

باإلجنـازات اهلائلـة الـيت حققتـها الوكـاالت الوطنيـة املعنيـة بأنشـطة          سلم كذلكتوإذ   
واألنشــطة الفضــائية، واللجــان اجليوديســية، ومؤسســات األحبــاث واجلامعــات،   رســم اخلــرائط

من املنظمات الدولية مثل االحتاد الدويل للمساحني، وباستفادا من مبـادرات الرابطـة   وغريها 
الدولية للجيوديسيا، اليت متثـل اتمـع اجليوديسـي العـاملي، يف قيـاس ورصـد الـتغريات يف نظـام         
األرض، وبذل أقصى اجلهود يف ذلـك، مبـا يف ذلـك تطـوير اإلطـار املرجعـي األرضـي الـدويل،         

  اآلن معتمدا، الذي أصبح

مبــا قدمتــه الــدول األعضــاء مــن اســتثمارات يف تطــوير البعثــات الســاتلية    عتــرفتوإذ   
لتحديد املواقع واستشعار األرض من بعد، ودعم جمموعة من اجلهود العلمية اليت حتسن فهمنـا  

ية الكاملـة  سلّم بأن املنافع اتمعتويسترشد ا يف اختاذ القرارات، وإذ “ املنظومة األرضية” لـ
تتحقــق إال إذا كانــت تســتند إىل إطــار مرجعــي جيوديســي عــاملي     ال مــن هــذه االســتثمارات 

  الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،كل من يستخدم على 

تنفيــذ آليــات يف بــأن بعــض الــدول األعضــاء بــدأت بالفعــل   عتــرف مــع التقــديرتوإذ   
ير اإلطـار املرجعـي اجليوديسـي العـاملي     لتبادل البيانات اجليوديسية بشكل مفتوح وـدف تطـو  

  ،العامليوالصعيد الوطين واإلقليمي  كل من وحتسينه واستخدامه على

بأن اإلطـار املرجعـي اجليوديسـي العـاملي يتوقـف علـى مشـاركة البلـدان يف          سلمتوإذ   
  مجيع أرجاء العامل، وعلى اختاذ إجراءات لتعزيز التعاون الدويل،
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جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـإدارة     مـن جانـب   إنشاء فريـق عامـل   تالحظ مع التقدير   - ١  
جيوديسـية علـى الصـعيد    على الصعيد العاملي لوضع خريطة طريـق   املعلومات اجلغرافية املكانية

  واستدامته؛ عاملياليوديسي اجلرجعي املإلطار ا تتناول العناصر الرئيسية املتعلقة بتطويرالعاملي 

نظمـات الدوليـة ذات الصـلة علـى تعزيـز التعـاون       الـدول األعضـاء وامل   شجعت  - ٢  
مـن أجـل تنميــة قـدرات البلـدان الناميــة يف      ال ســيماالعـاملي يف جمـال تقــدمي املسـاعدة التقنيـة، و    

  عاملي واستدامته وحتسينه؛اليوديسي اجلرجعي املطار اإلجمال اجليوديسيا، دف ضمان تطوير 

ــ  - ٣   بيانـــات اجليوديســـية واملعـــايري الـــدول األعضـــاء علـــى التبـــادل احلـــر لل  ثحتـ
إسهاما يف اإلطار املرجعـي العـاملي، ويف تكثيـف     ، على أساس طوعي،واالستخدامات املوحدة

قليمية، من خالل اآلليات الوطنية ذات الصلة والتعاون احلكـومي الـدويل، وبالتنسـيق    بياناته اإل
  مع الرابطة الدولية للجيوديسيا؛

االلتزام بتحسني وصيانة هياكلها األساسية الوطنيـة  الدول األعضاء إىل  دعوت  - ٤  
  بوصفها وسيلة أساسية لتعزيز اإلطار املرجعي اجليوديسي العاملي؛ املالئمة اجليوديسية

الـدول األعضـاء إىل املشـاركة يف التعـاون املتعـدد األطـراف علـى         أيضا دعوت  - ٥  
وضـع إطـار مرجعـي جيوديسـي      مـن أجـل   معاجلة الثغـرات واالزدواجيـة يف اهلياكـل األساسـية    

  عاملي أكثر استدامة؛

الدول األعضاء إىل وضع بـرامج توعيـة تعـرف اتمـع باإلطـار       كذلك دعوت  - ٦  
  .على حنو أفضل املرجعي اجليوديسي العاملي وتفسر طريقة عمله

  

  ٨٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٦

 


