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 لرسم العاشر اإلقليمي مؤمتر األمم املتحدة
  اخلرائط لألمريكتني

  ٢٠١٣أغسطس / آب٢٣-١٩نيويورك، 
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦البند 

ــاء علــى  : ورقــات املــؤمتر الورقــات املقدمــة بن
دعوة بشأن التطورات األخرية يف جمال إدارة       
املعلومات اجلغرافية املكانية فيما يتعلق مبعاجلة 

        املسائل الوطنية واإلقليمية والعاملية
  معلومات إلدارة املخاطر املترتبة عن تغري املناخ يف املكسيك    

    
  مذكرة من األمانة العامة    

  
ــاه مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي العاشــر لرســم          ــه انتب ــة بتوجي ــة العام تتــشرف األمان

مـات إلدارة املخـاطر املترتبـة عـن تغـري املنـاخ             اخلرائط لألمريكتني إىل التقرير الفين املتعلـق مبعلو       
وميكن االطالع علـى التقريـر الفـين بلغتـه األصـلية فقـط علـى املوقـع الـشبكي                     .)١(يف املكسيك 

واملؤمتر مدعّو ألن حيـيط     ). http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html(للمؤمتر  
   .علما بالتقرير الفين
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  موجز التقرير الفين    
ميثل االهتمـام بأوجـه الـضعف لـدى الـسكان واهلياكـل األساسـية لالتـصاالت والنقـل                     

وقطــاعي االقتــصاد والطاقــة يف البلــد واملخــاطر الــيت تتهــددهم عنــصرا رئيــسيا يف االســتراتيجية  
ولئن كانت املعلومات املتعلقة بإدارة خماطر الكـوارث النامجـة عـن          . الوطنية ملواجهة تغري املناخ   

تغري املناخ والتخفيف من حدهتا ُتدمج، حىت سنوات قليلـة مـضت، مـن خـالل آليـات بـسيطة                    
لتبادل املعلومات، فـإن املتـوخى اليـوم هـو إضـفاء طـابع مؤسـسي جديـد علـى عمليـات إنتـاج                        

  .افية تتسم باألمهية واملالءمة والقابلية للمقارنةوتعميم واستخدام معلومات إحصائية وجغر
وبوجه خاص، أُنشئت يف إطار النظام الوطين للمعلومـات اإلحـصائية واجلغرافيـة جلنـة                 

فنية متخصصة يف املعلومات املتعلقة بتغري املناخ تضم الوكاالت الرئيـسية الـيت تنـتج وتـستخدم       
ر وأوجه الضعف اليت يتعرض هلا السكان واهلياكـل         املعلومات اليت تتيح هلا تقييم وإدارة املخاط      

  .األساسية نتيجة الظواهر الطبيعية
ويعرض التقرير الفين آلية التنسيق املنشأة، وكذا التحـديات الـيت واجهتـها، سـواء مـن                   

وتتـسم اللجنـة الفنيـة بطـابع شـامل لعـدة قطاعـات        . حيث أسسها القانونية أو طرائـق تـشغيلها     
وليـد البيانـات وتنـسيقها بطريقـة شـاملة ضـمن نظـام للمعلومـات املتعلقـة          وتتوخى وضع آلية لت 

  .بتغري املناخ
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