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

 ااامسارالدو ة 

 2015أغسطس /آب 7-5ن  ي  ك 
 *من جدول األعمال املؤقت 11البةند 

    غراف ار املكان ارقاعدة مرا ف إدا ة املرل ما  اجل
 قاعدة مرا ف إدا ة املرل ما  اجلغراف ار املكان ار  

  
 مذكرة من األمانار الرامار  

 
ه نظـر جلةنـار ااـةاب املرةن ـار اـ دا ة املرل مـا  اجلغراف ـار        تتشرف األمانار الرامار اـن  ت ج ـ   

اعـدة مرـا ف   املكان ار على الصر د الراملي إىل تقريرهـا عـن التطـ  ا  اجلديـدة املدعلـار علـى ق      
م هبا فقـ  علـى امل قـل الشـبكي     متاح االلغار اليت قّد . والتقريرإدا ة املرل ما  اجلغراف ار املكان ار

ة إىل اإلحاطـار  وجلةنـار ااـةاب مـدع ّ   (. http://ggim.un.org/ggim_committee.html)للجةنار ااةاب 
رــا فت اتةنســ   مــن دما اقاعــدة املعلمــا اــالتقرير واإلعــراب عــن آ ا ســا اشــن   ــب  امل ــي ق ــ

 .ااةاب جلةنار
 

 م جز التقرير  

آب/أغســـطس  8إىل  6الفتـــرة مـــن املرقـــ دة يف  للجةنـــار ااـــةابت الراارـــاريف الـــدو ة  
احلالـار  عن  اتقرير األمانار الرامارعلما ف ه  أحاطتالذي  4/108املقر   اختذ  اللجةنارت 2014

 اااصـ ا  ت مبـا يف للـ    ملكان ـار إدا ة املرل مـا  اجلغراف ـار ا   وضـل قاعـدة مرـا ف   على صـر د  
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انمه ـار  جلةنـار ااـةاب   مت و ـل   .ب ااـا  إلكترون ـار  ا ساقترحا   اطلقاعدة املرا ف وم ظ ف ار ال
قاعــدة املرــا ف يف تــ فم مرل مــا  لا  صــلار وأمه ــار االغــارت مبــا يف للــ  د ا ــا  احلــاال    

قاعـدة املرـا ف اـامل اد     وشجرت الدول األع اب على م اصلار املسـامهار يف ؛ اإلفراديار والتقا ير
؛ وحثت الك انا  اإلقل م ار املرةن ار ا دا ة املرل ما  اجلغراف ار املكان ار على اإل ـسام  لا  الصلار

إىل اللجةنـار   م تقريـرا  د قاعدة املرـا ف والةنـس هب هبـا؛ وطلبـت إىل األمانـار الرامـار أ  تقـد        يف ترسُّ
 .ااامساردو هتا  يف

رةناصر واحملت يا  واااص ا  ال ظ ف ـار اجلديـدة امل ـافار    حملار عامار عن ال تقريرال ويقد م 
إىل املــ ا د املتاحــار االفرــ  لقاعــدة املرــا ف. ويتــاح مــن عــملل ا ااــار قاعــدة املرــا ف  تــ     

الـيت   عرسـا مـن فتلـص املصـاد ت مبـا يف للـ  عـدد          املرل ما  اجلغراف ار املكان ـار القاعدة من 
ــ دا ة املرل مــا    مــن الــدول األع ــاب والك انــا  لا  الصــ   ــار ا ــار املرةن  لار مــن املةنتــديا  الرامل 

 اإلجـرابا  الـمل م اختالهـا   عـددا مـن   ن التقرير ا جيـا   ويب  . اجلغراف ار املكان ار واللجا  اإلقل م ار
 وضـما   املست دع اااص ا دا ة املرل مـا  اجلغراف ـار املكان ـار    البحث يف ل ما  ت افر إمكان ار

 .حتديثه اا تمرا 
 


