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جل ةنــــار ااــــةاب املرةن ــــار اــ ـ دا ة املرل مــــا
اجلغراف ار املكان ار على الصر د الراملي

الدو ة الراارار
ن ي ك  8-6آب/أغسطس 4102
البةند  00من جدول األعمال املؤقت*
قاعدة مرا ف إدا ة املرل ما اجلغراف ار املكان ار

قاعدة مرا ف إدا ة املرل ما

اجلغراف ار املكان ار

مذكرة من األمانار الرامار
تتشرف األمانار الرامار اـن ت جـن ن ـر جلةنـار ااـةاب املرةن ـار اـ دا ة املرل مـا اجلغراف ـار
املكان ار على الصر د الراملي إىل تقريرهـا عـن التطـ ا اجلديـدة املدعلـار علـى قاعـدة مرـا ف
إدا ة املرل ما اجلغراف ـار املكان ـارو وهـ متـا ح االلغـار الـق قـدا فـا فقـ علـى امل قـي الشـبكي
للجةنار ااةاب ( .)http://ggim.un.org/ggim_committee.htmlوجلةنـار ااـةاب مـدع ة إىل اطةا ـار
علمــا اــالتقرير واطعــراب عــن آ ا ســا اشــن اــبا امل ــي قــدما اقاعــدة املرــا فو اتةنسـ مــن
جلةنار ااةاب.
م جز التقرير
يف الدو ة الثالثار للجةنار ااةابو املرق دة يف مت ز/ي ل ن 4102و أةا ـت اللجةنـار علمـاو
مب جب املقر  004/2و اتقريـر األمانـار الرامـار عـن املبـاد ة الرام ـار إىل تصـم م وتطـ ير قاعـدة
مرا ف للمرل ما اجلغراف ار املكان ارو ونشرها من عالل ا ااار على شـبكار اطنترنـت .ودعـت
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اللجةنار الدول األع اب إىل إاداب آ ا سـا إىل األمانـار الرامـار اشـن ه كـا الةنمـ ويل األوا لب ااـار
قاعدة املرا فو و لبت إىل األمانـار الرامـار أ تقـ ا اتشـغ ا نسـ ار ”ا تـا“ مـن الب ااـار عقـب
دو هتا الثالثار.
ويصــت تقريــر األمانــار الرامــار اي كــا اجلديــد لقاعــدة املرــا ف و ت اه ـا مــن ة ـ
م اضــ ي املرل مـــا اجلغراف ـــار املكان ـــار املقدمـــار ةســـب املســـت اجلغـــرايف (عامل ـــا وإقل م ـــا
وو ةن ــا)و اا ـتةنادا إىل الترل قــا ال ـ ا دة مــن الــدول األع ــاب .واــتتاح املرل مــا و الــق يــتم
مجرســا مــن أف ــا املما اــا و ود ااــا االــاال اطفراديــارو وأ اــي د ااــا قا مــار علــى
مس ةا مجرتسا البلدا و من عالل قاعدة املرا ف .ويـب التقريـر ا زـاز اطجـرابا الـالزا
اختاوها طجنـاز مسـت د مرل مـا ميكـن البحـ ف ـن وزـري هديثـن اااـتمرا و ااالاـتةناد إىل
امل ا د املتاةار على امل قي الشبكي للجةنار ااةاب املرةن ار ا دا ة املرل ما اجلغراف ـار املكان ـار علـى
الصر د الراملي.
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