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الس االقتصادي واالجتماعي اجلمعية العامة 
الدورة املوضوعية لعام ٢٠٠١ الدورة السادسة واخلمسون 

جنيف، ٢-٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠١ البند ١١١ من القائمة األولية* 
البند ١٣ (هـ) من جدول األعمال املؤقت** البيئة والتنمية املستدامة 

املسائل االقتصادية والبيئية: البيئة     
 التعاون الدويل لتخفيف أثر ظاهرة النينيو 

  تقرير األمني العام 
موجز 

ـــــرارات اجلمعيــــة العامــــة ٢٠٠/٥٢، و ١٨٥/٥٣،  يقـــدم هـــذا التقريـــر عمـــال بق
ــــام الســـابقة بشـــأن هـــذا  و٢٢٠/٥٤، و١٩٧/٥٥. ويســتند التقريــر إىل تقــارير األمــني الع
املوضوع (A/53/487، و A/54/135-E/1999/88، و A/55/99-E/2000/86) ويستعرض األنشطة 
ـــو، كمــا يســتعرض التوصيــات األوليــة الــيت  اجلاريـة الـيت تسـتهدف ختفيـف أثـر ظـاهرة النيني
أصدرها الفريق العامل املعين باملناخ والكوارث، الذي أنشـئ بقيـادة املنظمـة العامليـة لألرصـاد 
اجلوية. وتشمل هذه التوصيات ضرورة العمل على تنسيق تدفق املعلومات بصـورة فعالـة بـني 

خمتلف وكاالت منظومة األمم املتحدة بشأن حدوث موجات النينيو يف املستقبل. 
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أوال – معلومات أساسية 
يرتبط مصطلح النينيو، رغم عـدم تعريفـه بدقـة(١)، بـاحترار كبـري للطبقـات السـطحية  - ١
للمناطق الوسطى والشرقية االستوائية من احمليط اهلادئ. وحتـدث ظـاهرة النينيـو عندمـا تتدفـق 
املياه الدافئة شرقا من املياه الدافئة للمنطقة االستوائية الغربية من احمليط اهلادئ وينخفض تدفـق 
املياه الباردة يف املنطقة االستوائية الشرقية من احمليط اهلادئ وعلـى طـول شـاطئ احمليـط اهلـادئ 
لألمريكتني. وعندما تبدأ موجة النينيـو، عـادة خـالل أواخـر الربيـع وأوائـل الصيـف يف نصـف 
الكرة الشمايل، فإا تستمر عادة حنو سنة، وذلك رغم أن الظروف املناخيـة الشـاذة املصاحبـة 
هلـا قـد تـدوم فـترة أطـول يف بعـض أجـزاء الكـرة األرضيـة. ومـن بـني مجيـع الظواهـر الطقســية 
واملناخية الشاذة، رمبا تكون النينيو هي الظاهرة اليت من األرجح أن تــــؤدي إىل خماطر طبيعيـة 
واسعة النطاق مع احتمال أن تؤثـر تأثـــــــريا خطـريا علـى اجلنـس البشــــــري. وممـا يدعـم هـذا 
اجلزم أن موجة النينيو اليت حدثت يف الفترة ١٩٩٨/١٩٩٧، تعـد اآلن بصفـة عامـة مـن أكـثر 
املوجات شدة وتدمريا يف التــــــاريخ املسـجل. ومـع ذلـك، فـإن آثــــــارها يف عـدد مـن املواقـع 
الـيت تتـأثر عـادة مبوجـات النينيــــــو، وال ســــــيما يف اجلنـوب األفريقـــي واســـــــتراليا، مل تكــن 
بشدة موجة النينيو السابقة للفترة ١٩٨٣/١٩٨٢. وتدل هذه االختالفات علـى تعقـد النظـام 
املنـاخي الطبيعـي، الـذي ميكـن أن حيـدث فيـه ختفيـف آلثـار ظاهــــــرة النينيـو بدرحـة ملموســة 

نتيجة الختالف منط عمليات طبيعية أخرى متباينة ترتبط بالتقلبات اجلنوبية للنينيو. 
وقد أسفر تغري أمنـاط الطقـس املومسيـة الـيت أحدثتـها النينيـو يف الفـترة ١٩٩٨/١٩٩٧  - ٢
تقلبـات مناخيـة متطرفـة فـوق بقـاع عديـدة مـــن الكــرة األرضيــة، ترتبــت عليــها غالبــا آثــار 
اجتماعية واقتصادية كبرية. وأودت العواصـف الشـديدة الـيت حدثـت خـالل تلـك الفـترة، مبـا 
أحدثته من رياح عاتية وفيضانات وأمواج عالية، حبياة أكثر من ٠٠٠ ٢٤ شـخص. وإمجـاال، 
يقـدر أن ١١٠ ماليـني شـخص قـد تـأثروا ، شـرد منـهم أكـثر مـن ٦ ماليـني شـخص بســـبب 
الدمـار الـذي أحدثتـه العواصـف بالبنيـة التحتيـة اتمعيـة، مبـا يف ذلـك املسـاكن وخمـازن املــواد 
الغذائية ومرافق النقل واالتصاالت. وجتاوزت القيمـة املباشـرة للخسـائر ٣٤ بليـون دوالر مـن 
دوالرات الواليـات املتحـدة. وبينمـا أدى تشـبع احلقـول بامليـاه إىل تـــدين االنتــاج الزراعــي يف 
أجزاء عديدة من العامل، فإن عدم هبوب العواصف املومسية املعتـادة وعـدم هطـول األمطـار يف 
ـــترات طويلــة مــن اجلفــاف، وفقــدان احملــاصيل، واخنفــاض  منـاطق أخـرى أديـا إىل حـدوث ف
إمدادات املياه. وباإلضافة إىل ذلك، ازداد تفشي األمراض بسبب اخللل الذي طرأ علـى أمنـاط 
الطقس واألمطار لفترة طويلة مما أسفر عن تلوث إمدادات املياه ويئة بيئـة مواتيـة للحشـرات 

الناقلة لألمراض. 
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ـــو الشــديدة يف الفــترة ١٩٩٨/١٩٩٧ ظــروف  وسـرعان مـا حـل مكـان موجـة النيني - ٣
النينيـا الـــيت بــدأت خــالل النصــف الثــاين مــن عــام ١٩٩٨، وســادت طــوال عــام ١٩٩٩، 
واستمرت حىت عام ٢٠٠١. ويبدو أن مرحلة النينيا هذه جلبت معها جمموعة مـن الكـوارث 
اخلاصة ا يف مناطق عديدة من العامل. بيد أنه مل جير حتليـل شـامل كـالذي أجـري علـى طـور 
النينيا السابق. ويف نيسـان/ابريـل ٢٠٠١، بـدأت تظـهر شـواهد تـدل علـى حـدوث حتـول يف 
إشارات التقلبات اجلنوبية للنينيو يف املنطقة االستوائية مـن احمليـط اهلـادئ بسـبب مـا تبقـى مـن 
ظروف النينيا الضعيفة (الباردة) اليت سادت خالل األشـهر القليلـة املاضيـة حنـو مرحلـة النينيـو 
(الدافئة). وقد جاء توقيت الدورة السنوية مواتيا هلذا التحول. كما مـرت أربـع سـنوات علـى 
حدوث املوجة السابقة، وعادت موجـات النينيـو الـيت حدثـت خـالل الــ ٣٠ سـنة املاضيـة اىل 

الظهور مرة أخرى بدرجات متباينة من الشدة كل حنو أربع إىل ست سنوات. 
 

السياق املؤسسي  ثانيا -
بعـد اختـــاذ قــرار اجلمعيــة العامــة ٢٠٠/٥٢ يف ١٨ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٧،  - ٤
أنشئت فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت واملعنيـة بـالنينيو يف إطـار العقـد الـدويل للحـد مـن 
الكـوارث الطبيعيـة. ووفـرت فرقـة العمـل منـربا لتوحيـد اجلـهود مـن أجـل حتسـني فـهم ظـاهرة 
النينيو، ونشر اإلنذارات املبكرة قبل حدوثها، وتقدمي مسـاعدات فنيـة ومـوارد لبنـاء القـدرات 

إىل الدول األعضاء املهددة أو املتأثرة بالكوارث املتصلة بالنينيو/النينيا.  
ويف الدورة اخلامسة واخلمسني للجمعيـة العامـة، قـدم األمـني العـام تقريـرا عـن طريـق  - ٥
الـس االقتصـادي واالجتمـاعي بشـأن التقـدم احملـرز يف التعـاون الـدويل لتخفيـف أثـر ظـــاهرة 
النينيو (A/55/99–E/2000/86)، وذلك عمال بالطلب الوارد يف قرار اجلمعية ٢٢٠/٥٤ املؤرخ 
٢٢ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩. ورحبـت اجلمعيـة بإنشـــاء الفريــق العــامل املعــين باملنــاخ 
والكوارث، الذي أنشأته فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بـاحلد مـن الكـوارث، 
برئاسـة املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة (الـذي كـان يسـمى يف السـابق الفريـق العـــامل املعــين 
بظاهرة النينيو/النينيا)، بوصف ذلك وسيلة لكفالة مواصلة التعـاون الـدويل للتخفيـف مـن أثـر 
ظاهرة النينيو. كما أن الوالية األمشل للفريق العـامل مـن شـأا أن متكنـه مـن دراسـة اجلوانـب 
املناخيـة األخـرى للكـوارث يف إطـار فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بـاحلد مــن 

الكوارث.  
وهناك ثالثة أفرقة عاملة مواضيعية أخرى، تعـاجل القضايـا االسـتراتيجية املتعلقـة بـاحلد  - ٦
من الكوارث، وتكمل عمل الفريق العـامل املعـين باملنـاخ والكـوارث: اإلنـذار املبكـر؛ وقيـاس 

املخاطر والتعرض؛ وحرائق األراضي الربية. 
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كما أحاطت اجلمعية العامة علما مـع التقديـر باجلـهود املبذولـة مـن أجـل ختفيـف أثـر  - ٧
الكوارث الطبيعية املتصلة بظـاهرة النينيـو عـن طريـق حتسـني الفـهم العلمـي، والرصـد الدقيـق، 
ونشر التنبؤات يف حينها على اتمعات احمللية املعرضة للمخاطر، وال سيما جبـهود الوكـاالت 

اليت تؤيد ”برنامج املناخ“(٢). 
ـــة ملنظومــة األمــم املتحــدة وإىل  وطلبـت اجلمعيـة العامـة إىل املنظمـات واهليئـات التابع - ٨
املنظمات احلكومية الدولية األخرى، وخباصة اللجنـة االوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة التابعـة 
ملنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو)، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، 
ومنظمـة الصحـة العامليـة، ومنظمـة األمـم  املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة 
للبيئـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، فضـال عـن الـس الـــدويل للعلــوم، واملعــهد الــدويل 
لبحوث التنبؤ باملناخ، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، واالحتـاد الـدويل جلمعيـات الصليـب 
واهلالل األمحر، أن تعتمد، ضمن إطار االستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث، جـا شـامال 
لدراسة ظاهرة النينيو والظواهر ذات الصلة، وأن تكثـف تعاوـا مـع املنـاطق املتـأثرة بالظـاهرة 

مع التركيز بصفة خاصة على الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان غري الساحلية. 
كمـا دعـت اجلمعيـة العامـــة الــدول واملنظمــات األخــرى املشــاركة يف االســتراتيجية  - ٩
الدولية للحد مـن الكـوارث إىل تقـدمي مسـاعدات تقنيـة وماليـة، مبـا يف ذلـك مسـاعدات لبنـاء 
القـدرات الوطنيـة، إىل البلـدان الناميـة لدعـم نظـم الرصـد والبحـــوث علــى الصعيديــن العــاملي 
واإلقليمي، مبا يف ذلك نشر البيانات ظاهرة عن النينيو والظواهر ذات الصلة، بغية اتقاء ما هلـا 

من آثار سلبية والتخفيف منها ومعاجلتها. 
 

الفريق العامل املعين باملناخ والكوارث   ثالثا -
اهليكل  ألف -

أنشئ الفريق العامل املعين باملناخ والكوارث على أساس أن العامل الرئيسـي املسـؤول  - ١٠
عن زيادة اآلثار االجتماعية واالقتصادية للكوارث الطبيعيـة هـو تزايـد مسـتوى تعـرض الكثـري 
من اتمعات احمللية لتلك الكوارث. ويتوقف مدى إسهام تغري املناخ وتقلبه يف ذلك التعـرض 
أو زيادته على عوامل كثرية. ويسعى الفريق العامل املعين باملناخ والكوارث إىل كفالـة إدمـاج 
عوامـل املقيـاس الزمـين املنـاخي بصـورة مالئمـة يف العمـل املضطلـع بـــه يف إطــار االســتراتيجية 

الدولية للحد من الكوارث. 
وينبين هيكل الفريق العامل على أساس وجود حاجـة إىل إقامـة حـوار وتعـاون فعـالني  - ١١
بشــأن املعلومــات املناخيــة فيمــا بــني اــاالت العلميــة والتقنيــة يف منظومــة األمــم املتحــــدة 
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ومسـؤولياا التنفيذيـة يف ميـادين إدارة الكـوارث، واملسـاعدة اإلنســـانية، والتنميــة املســتدامة، 
والتعاون التقين، وبناء القدرات، مبا يف ذلك نظم مجع البيانـات والرصـد واإلنـذار املبكـر علـى 
مجيــع املســــتويات. وتتمثـــل أهـــداف هـــذا التعـــاون يف كفالـــة التطبيـــق الفعلـــي للمعـــارف 
والتكنولوجيـا يف بنـاء القـدرات علـى التصـدي، وتنشـــيط التنميــة االقتصاديــة، وبنــاء هيــاكل 
ـــع  أساسـية وشـبكات مأمونـة، وتشـجيع اتبـاع نـهج مسـتدامة جتـاه القضايـا البيئيـة. واتسـاقا م
الدور الرائد الذي تضطلع به املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة يف جمـال العلـم والتكنولوجيـا يف 
فرقـة العمـل املشـــتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة بــالنينيو، عينــت فرقــة العمــل املشــتركة بــني 
الوكاالت واملعنية باحلد من الكـوارث تلـك املنظمـة بوصفـها رئيسـة الفريـق العـامل. ويتـألف 
أعضـاء الفريـق العـامل مــن الربنــامج اإلمنــائي، واليونســكو، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، 
وجامعة األمم املتحدة، ومنظمة األغذية والزراعة، وجلنة جنـوب احمليـط اهلـادئ لعلـوم األرض 
التطبيقية، ومنظمة الدول األمريكيـة، وجلنـة البلـدان األمريكيـة للحـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، 
واملركز اآلسيوي للتأهب للكوارث، واملعهد الدويل لبحوث التنبؤ باملنـاخ، واجلماعـة اإلمنائيـة 
للجنوب األفريقـي/اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، ومراكـز مراقبـة اجلفـاف، ومنظمـة 

ميونخ إلعادة التأمني. 
 

األولويات  باء -
حدد الفريق العامل املعين باملنـاخ والكـوارث، الـذي اجتمـع يف جنيـف يف ١٠ و ١١  - ١٢
ـــن جمــاالت التركــيز ذات األولويــة. ويتمثــل ناجتــه األويل يف  نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، جمـالني م
استعراض الرصد القطاعي ونظم اإلنذار، داخــل منظومـة األمـم املتحـدة وخارجـها. فـالظواهر 
املتصلـة بالتقلبـات اجلنوبيـة للنينيـو وغريهـا مـن النظـم املناخيـة الواســـعة النطــاق، مثــل الريــاح 
ــق  املومسيـة، تؤثـر تأثـريا سـلبيا علـى خمتلـف قطاعـات اتمـع، وذلـك بالدرجـة األوىل عـن طري
األحداث املتطرفة املرتبطـة ـا يف نطـاق مـن املقـاييس الزمنيـة. وقـد أخـذت التنبـؤات املناخيـة 
علـى املديـني املتوسـط والطويـل، املرتبطـة بالتقييمـات املنهجيـة جلوانـب التعـرض ذات الصلـــة، 
تتسم بأمهية متزايدة بالنسبة لنجاح أنشطة تقليل املخاطر يف مجيع اـاالت. وميكـن لقطاعـات 
مثل الصحة العامة، واألمن الزراعي والغذائـي، وإدارة املـوارد الطبيعيـة، والسـياحة، واملشـاريع 
اخلاصة أن تزيد من قدرا على التكيف لألحداث املتطرفة عن طريـق زيـاد إمكانيـة اسـتفادا 
مـن التنبـؤات املناخيـة املتوسـطة املـدى والطويلـة املـدى(٣) ، وحتسـني فهمـــها هلــا واســتخدامها 
استخداما حكيما. كما ميكن هلذه التنبؤات املناخية، إذا استخدمت على النحـو الصحيـح، أن 

توفر معلومات متقدمة أساسية للحد من الكوارث دعما التقائها والتأهب هلا. 
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وتتمثل أهداف االستعراض فيما يلي:  - ١٣
ـــى املديــني املتوســط والطويــل علــى  حتديـد القـدرات علـى التنبـؤ املنـاخي عل (أ)
ـــة الرئيســية وأصحــاب املصلحــة الرئيســيني يف  الصعيـد اإلقليمـي، مبـا يف ذلـك العنـاصر الفاعل

عمليات الرصد القطاعي؛ 
تقييم الكيفية اليت تقـوم عـن طريقـها خدمـات األرصـاد اجلويـة الوطنيـة بنقـل  (ب)

التنبؤات املناخية اإلقليمية على املديني املتوسط والطويل إىل املستعملني؛ 
تقييم الكيفية اليت جيري ا، على الصعيـد الوطـين، الـرتول بـالتنبؤات املناخيـة  (ج)
املتوسـطة املـدى والطويلـة املـدى إىل املسـتوى احمللـي، مبـا يف ذلـك حتديـد جوانـــب النقــص يف 

عملية نقل املعلومات وما يلزم تقدميه من دعم إىل بلدان معينة. 
كمـا سـيحدد االسـتعراض القـدرات املوجـودة علـى الصعيـد الوطـين لتفسـري وتطبيـق التنبــؤات 
املناخية املتوسطة إىل الطويلة املدى بالنسبة لقطاعـات خمتلفـة ولتطويـر االسـتجابات القطاعيـة، 
مبا يف ذلك القدرات الشاملة لعدة قطاعات خمتلفة على ختفيـض جوانـب الضعـف ذات الصلـة 

فضال عن أوجه القصور يف تغطية الرصد املناخي (قطاعيا وجغرافيا).  
ـــة  وتتعلـق األولويـة الثانيـة بتواصـل واليـة فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت واملعني - ١٤
ـــاهرة النينيــو، وعلــى وجــه  بـالنينيو، املتمثلـة يف دعـم التعـاون الـدويل مـن أجـل ختفيـف أثـر ظ
اخلصـوص التـأهب ملوجـة النينيـو التاليـة. وقبـل إنشـاء فرقـــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت 
واملعنية بالنينيو، مل تكن منظومة األمم املتحدة يف موقف يتيح هلا إمكانية تقـدمي الدعـم األمثـل 
لنشر اإلنذارات املبكــرة ولتوجيـه مـوارد املسـاعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات إىل الـدول األعضـاء 
املهددة بالكوارث املتصلة بظاهرة النينيو/النينيا. لذلك فإن الفريق العامل سيقوم، على أسـاس 
متواصل، بدعم اإلطار العريض ملنظومة األمم  املتحدة لكي تعمل بصـورة أكـثر فعاليـة عندمـا 

يكون هناك احتمال قوي حبدوث إحدى موجات النينيو. 
 

األنشطة ذات الصلة  رابعا -
عمال بقرار اجلمعية العامة ٢٠٠/٥٢، اضطُلع بعدد من األنشطة علـى الصعـد العـاملي  - ١٥
واإلقليمي والوطين ـدف ختفيـف أثـر ظـاهرة النينيـو والتغـريات املناخيـة املماثلـة يف املسـتقبل. 
وتتصل هذه اجلهود بتأمل الدروس املستفادة من موجة النينيو للفـترة ٩٨/١٩٩٧ مـن منظـور 
علمي وفين معا، وبتطبيق التنبؤات املومسية إىل السنوية واجلهود اتمعية ذات الصلة مـن أجـل 

تقليل التعرض. 
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وبـالدعم السـخي املقـدم مـن حكومـة أكـوادور، عقـدت فرقـة العمـــل املشــتركة بــني  - ١٦
الوكاالت واملعنية بالنينيو، واللجنــة الدائمـة جلنـوب احمليـط اهلـادئ، أول اجتمـاع عـاملي لتقيـم 
موجـة النينيـو للفـترة ٩٨/١٩٩٧، يف غوايـاكيل، اكــوادور يف الفــترة مــن ٩ إىل ١٣ تشــرين 
ـــني األوســاط  الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٨. ووفـرت االجتماعـات فرصـة إلجـراء حـوار موضوعـي ب
العلميــة والتكنولوجيــة وشــركائها التنفيذيــني يف جمــــال اتقـــاء الكـــوارث، وإدارة الكـــوارث 
اإلنسانية، والتنمية التشغيلية، كما وفرت فرصة لفرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت إلصـدار 
تكليـف بـإجراء حتليـل علمـي وتقـين ملوجـة النينيـو للفـترة ٩٨/١٩٩٧. وقـــامت بــإعداد هــذا 
التحليل املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة بدعـم مـايل وتقـين مـن برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، 
واللجنـة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة التابعـة لليونسـكو، والـس الـدويل للعلـوم. ونشـــر 

التقرير قبيل انعقاد الدورة الرابعة واخلمسني للجمعية العامة. 
كما حفز اجتماع غواياكيل علــى وضـع مشـروع لتقييـم أثـر موجـة النينيـو علـى ١٦  - ١٧
بلدا يف أحناء العامل، اضطلع به برنامج األمم املتحدة للبيئـة، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، 
واملركـز الوطـــين ألحبــاث الغــالف اجلــوي، وجامعــة األمــم املتحــدة، وأمانــة األمــم املتحــدة 
لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. والبلدان الــ ١٦ هـي إثيوبيـا وإكـوادور وإندونيسـيا 
وبابوا غينيا اجلديدة وباراغواي وبنغالديش وبنما وبريو والصني والفلبـني وفيجـي وفييـت نـام 
وكوبـا وكوسـتاريكا وكينيـا وموزامبيـق. ويشـكل املشـــروع، املعنــون ”التخفيــف مــن آثــار 
ـــة عــن طريــق اإلنــذار املبكــر والتــأهب: حالــة موجــة النينيــو للفــترة  حـاالت الطـوارئ البيئي
٩٨/١٩٩٧“، اسـتعراضا للتنبـؤات مبوجـــة النينيــو للفــترة ٩٨/١٩٩٧ وآثارهــا، فضــال عــن 
اإلنـذار املبكـر والتـأهب للكـوارث الطبيعيـة فيمـا يتصـل باملنـاخ، لتحسـني آليـات التصــدي يف 

هذه البلدان للتقلبات اجلنوبية للنينيو وغريها من الظواهر املتصلة باملناخ. 
وكان الغرض األمسى من هذا املشروع هــو حتديـد العوامـل الفعالـة وغـري الفعالـة فيمـا  - ١٨
يتعلق باالستجابات اتمعية للتنبؤات مبوجة النينيو للفترة ٩٨/١٩٩٧ وآثارها. وركـز النـهج 
املتبع على تقييم ما كان ميكن عمله خالفا ملا عمـل بـالفعل لـو كـان هنـاك تنبـؤ صحيـح متامـا 
قبل بدء حدوث موجة النينيو يف آذار/مـارس ١٩٩٧ بعـدة أشـهر. واسـتنادا إىل هـذا التقييـم، 
اسـتفيد بعـدد مـن الـدروس يف كـل بلـد وثبـت أن الكثـــري مــن هــذه الــدروس ممكنــة التطبيــق 
ــــذا املشـــروع بدعـــم مـــن صنـــدوق األمـــم املتحـــدة  علــى بلــدان أخــرى. وقــد بــدئ يف ه
للشراكات الدولية. وعرض تقرير عن املشروع يف الدورة اخلامسة واخلمسني للجمعيـة العامـة 

 .(A/55/99-E/2000/86)
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ووفقـا للـدور الريـادي الـذي تقـوم بـه املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة يف جمـال العلــم  - ١٩
والتكنولوجيا يف فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت واملعنيــة بـالنينيو، اضطلعـت تلـك املنظمـة 
بدراسـة جـدوى حلسـاب مركـز دويل للبحـوث املتعلقـة بظـاهرة النينيـو سينشـأ يف غوايــاكيل، 
حسبما جاء يف إعالن غواياكيل. واستفادت الدراسة من املناقشـات الـيت جـرت خـالل البعثـة 
الــيت قــامت ــا املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة إىل إكــوادور يف الفــترة مــــن ٢٧ كـــانون 
ـــالدعم الكــامل حلكومــة إكــوادور  الثـاين/ينـاير إىل ٧ شـباط/فـرباير ١٩٩٩. وحيظـى املركـز ب
واملؤسسات الوطنية واإلقليمية اليت سيتعاون معها. كما يتوقع حصوله على دعم ملمـوس مـن 
األوسـاط الدوليـة األوسـع نطاقـا املعنيـة بعلـم املنـاخ. وســـتكون للمركــز مــهمتان أساســيتان: 
تشجيع وإجراء البحوث املتعلقة بظاهرة التقلبات اجلنوبيـة للنينيـو ووضـع منـاذج رياضيـة تتيـح 
إمكانية ”الرتول“ بالتنبؤات املناخية العاملية إىل املستويني اإلقليمي والوطـين؛ وتقـدمي خدمـات 

إعالمية إىل أوساط مستعملي البيانات والتنبؤات املتعلقة بالتقلبات اجلنوبية للنينيو. 
ويعمل املشروع املشـترك بـني برنـامج املنـاخ العـاملي وخدمـات املعلومـات والتنبـؤات  - ٢٠
ـــى أســاس مومســي إىل  املناخيـة علـى وضـع إطـار عـاملي متسـق للتنبـؤ باملنـاخ بصـورة فعالـة عل
ـــؤات لفــائدة اخلدمــات الوطنيــة املعنيــة باألرصــاد اجلويــة واهليدرولوجيــا.  سـنوي ونشـر التنب
ويضطلع هذا املشروع مبشاريع فرعيـة جتريبيـة وينظـم حلقـات تدريبيـة وحلقـات عمـل بشـأن 
اجلوانـب العمليـة للمنـاخ، الـيت تشـمل أنشـطة تدريبيـة علـــى نظــام جتــهيز املعلومــات املناخيــة 
باحلاسوب (كليكوم)/خدمات املعلومات املناخيــة والتنبـؤ باملنـاخ (كليبـس)، مـن أجـل العمـل 
علـى بنـاء القـــدرات اإلقليميــة واإلنــذار املبكــر بــالظواهر املناخيــة املتطرفــة املتصلــة بــالنينيو، 

والكوارث ذات الصلة. 
وقد عقد خالل حدوث ظاهرة النينيو األخـرية وموجـة النينيـا الـيت أعقبتـها عـدد مـن  - ٢١
املنتديات اإلقليمية املعنية بـترقب األحـوال املناخيـة. وتعقـد منتديـات ترقـب األحـوال املناخيـة 
بالنظر إىل مستوى فـهم أسـباب املتغـريات املناخيـة املومسيـة إىل السـنوية، وهـو املسـتوى الـذي 
حتسن كثريا. وباإلضافـة إىل تطـور هـذا الفـهم، حـدث حتسـن يف القـدرة علـى توفـري توقعـات 
احلالة املناخية واجلوية لفصل أو أكثر مقدما، وهو ما يسـهل التخطيـط املسـبق ويسـهم بالتـايل 

يف احلد من الصدمات املناخية. 
ـــاملي للمنتديــات  ويف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، ُأجـري يف بريتوريـا اسـتعراض ع - ٢٢
ـــوم بــه  اإلقليميـة املعنيـة بـترقب األحـوال املناخيـة. واعـترف املشـتركون بـالدور اهلـام الـذي تق
املنتديات اإلقليمية هذه يف بنـاء القـدرات يف أحنـاء كثـرية مـن العـامل، فضـال عـن الروابـط الـيت 
سـاعدت هـذه املنتديـــات علــى إنشــائها بــني خــرباء األرصــاد اجلويــة واملســتعملني النــهائيني 
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للتنبؤات املومسيــة. وقـد عملـت املنتديـات علـى شـحذ االهتمـام بـأثر التبـاين املنـاخي الداخلـي 
وإجيـاد الوعـي بـه، وقدمـت مسـاعدات مـن أجـل تنميــة القــدرات علــى ختفيــف هــذه اآلثــار 
ـــى التكيــف للتباينــات املناخيــة، مثــل النينيــو. وخــرج االســتعراض بعــدد مــن  واملسـاعدة عل
التوصيات من أجل زيادة حتسـني اخلدمـة الـيت توفرهـا منتديـات ترقُـب األحـوال املناخيـة فيمـا 

يتعلق بالقضايا اإلقليمية، وبناء القدرات، وإيصال النواتج، وغريها من املواضيع التقنية. 
وقـد بـدأ املركـز اآلسـيوي للتـأهب للكـوارث، بالتعـاون مـع اإلدارة الوطنيـــة لدراســة  - ٢٣
احمليطات والغالف اجلوي، وبدعم من مكتــب الواليـات املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة األجنبيـة يف 
حاالت الكوارث، يف تنفيذ برنامج األحداث املناخية املتطرفة ، على سـبيل املتابعـة لالجتمـاع 
ـــالنينيو، الــذي عقــد يف شــباط/فــرباير ١٩٩٨.  اإلقليمـي اآلسـيوي املعـين باألزمـات املتصلـة ب
ويستهدف الربنامج حتسني فهم أثر األحوال املناخية املتطرفة، مثل النينيو والنينيا علـى اتمـع 

والبيئة يف بلدان آسيوية خمتارة عن طريق التطبيق الفعال ملعلومات التنبؤ املناخي. 
ويف أيلول/ســبتمرب ١٩٩٩، وقّـع مصـرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة واملنظمـة العامليـة  - ٢٤
لألرصـاد اجلويـة اتفاقـا لالضطـــالع بدراســة بشــأن التنبــؤ باآلثــار االجتماعيــة - االقتصاديــة 
للتقلبات اجلنوبية للنينيـو وختفيـف حدـا يف بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، 
بدئ فيها يف آذار/مارس ٢٠٠٠. وسيضطلع بتلك الدراسة على مدى فـترة ١٨ شـهرا (انظـر 

املرفق). 
وقـد نظمـت جلنـة جنـوب احمليـط اهلـادئ لعلـوم األرض التطبيقيـة حلقـة عمـل إقليميــة  - ٢٥
لتقييم آثار تقلب األحـوال املناخيـة علـى املـوارد املائيـة، عقـدت يف نـادي، فيجـي، يف تشـرين 
األول/أكتوبر ١٩٩٩. وحصلت حلقة العمل على دعم من اللجنـة الربيطانيـة العليـا (فيجـي)، 
وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة، واإلدارة الوطنيـة لدراسـة احمليطـات والغـالف اجلـوي، وبرنـامج 
البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. وحشدت حلقـة العمـل 
علماء املناخ/أخصائيي األرصاد اجلوية، والقائمني على إدارة املـوارد املائيـة، ومديـري حـاالت 
ـــة يف منطقــة احمليــط اهلــادئ. وركــزت  الطـوارئ املتعلقـة بـالكوارث مـن مجيـع البلـدان اجلزري
املناقشــات والتوصيــات علــى حتديــد مســتعملي معلومــات التنبــؤ املنــــاخي والتعـــرف علـــى 
احتياجــام، وحتديــد اســــتراتيجيات التكيـــف والتخفيـــف؛ وتعزيـــز الروابـــط بـــني منتجـــي 
ومسـتعملي املعلومـات املناخيـة. وعمـل العلمـاء مـن مركـز احمليـــط اهلــادئ لتطبيــق املعلومــات 
املتعلقة بالتقلبات اجلنوبية للنينيو (هونولولو)، ومركز التنبـؤ بـاألحوال املناخيـة التابعـة لـإلدارة 
الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي، ومعهد البحـوث الـدويل للتنبـؤ بـاألحوال املناخيـة، 
ــــها  مــع العلمــاء مــن املنطقــة بوصفــهم مستشــارين. وكــانت الورقــات القطريــة الــيت عرضت



1001-37038

A/56/76
E/2001/54

احلكومات الوطنية متثل أول جتميع للمعلومات عن آثار موجة النينيو للفترة ٩٨/١٩٩٧ علـى 
املنطقة بأسرها. 

وحدد أخصائيو األرصاد اجلوية ضـرورة تدفـق املعلومـات بصـورة حـرة ودون قيـود،  - ٢٦
وحتسني املهارات يف جمال التنبؤ بالتقلبات اجلنوبية للنينيو. وحث القائمون على إدارة حـاالت 
الكـوارث واملـوارد املائيـة علـى إجـراء حتليـالت أكـثر تفصيـال للنواتـــج اهليدرولوجيــة لبيانــات 
هطول األمطار، وعلى وجه التحديد تطوير القدرات احمللية على توليد تنبـؤات بسـيطة ميسـرة 
يف الوقت املناسب هلطول األمطار وتدفقات ااري شهريا. ويف منطقة احمليط اهلــادئ املتراميـة 
األطـراف، يلـزم أن تتوفـر للـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة إمكانيـة غـري مقيـدة للحصـول علــى 

املعلومات التقنية املتاحة يف البلدان املتقدمة النمو واملؤسسات املهنية. 
وتشـمل األنشـطة األخـرى الـيت تسـتهدف ســـد الفجــوة بــني التنبــؤات واملســتعملني  - ٢٧
النـهائيني برنـامج التنبـؤ بـاألحوال املناخيـة والزراعـة التـابع لنظـام التحليـل والبحـث والتدريــب 
فيما يتعلق بالتغري العاملي التابع للربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط احليوي، الـذي يركِّـز 
على تطبيقات التنبؤات يف جمال الزراعة، مـع االضطـالع مبشـاريع جتريبيـة يف عـدة منـاطق مـن 
P) يوجــد بــه أيضــا عنصــر  ROMISE) “العـامل. وهنـاك مشـروع أورويب يســـمى ”بروميــس
ـــإلدارة الوطنيــة  رئيسـي بشـأن التطبيقـات الزراعيـة. وقـد نظـم مكتـب الـربامج العامليـة التـابع ل
لدراسة احمليطات والغالف اجلوي ومعهد البحوث الدويل لتنبؤات املنـاخ، عـددا مـن املشـاريع 
التجريبيـة يف أحنـاء العـامل. وتشـمل اجلـهات النشـطة الرئيســية األخــرى مركــز احمليــط اهلــادئ 
لتطبيق املعلومات املتعلقـة بالتقلبـات اجلنوبيـة للنينيـو يف هـاواي، ووحـدة حبـوث نظـم اإلنتـاج 
ـــة يف عــدد مــن  الزراعـي يف كويـرتالند، اسـتراليا، فضـال عـن خدمـات األرصـاد اجلويـة الوطني

البلدان. 
 

التوصيات  خامسا -
خـالل موجـة النينيـو للفـترة ٩٨/١٩٩٧، سـاعدت فرقـة العمـل املعنيـة بـــالنينيو علــى  - ٢٨
تنسيق تدفق املعلومات بني خمتلف وكاالت منظومة األمم املتحدة بشأن تطـور احلـدث. كمـا 
ثبت أن املعلومات اليت جمعت يف إطار هذا الترتيب كانت مفيدة لقطاع عريــض مـن الفئـات 
اليت تسعى إىل احلصول على معلومات موثوق ا بشـأن ذلـك احلـدث، مبـا يف ذلـك التنبـؤات 
مبسارها املرجح على مدى الزمن. وينبغي أن يواصل الفريق العامل املعـين باملنـاخ والكـوارث، 
بقيادة املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، مجـع املعلومـات بشـأن كيفيـة توليـد املعلومـات املناخيـة 
وتوزيعها عامليا وإقليميا وحمليا. كما ينبغي للفريق العامل أن يـويل اهتمامـا للكيفيـة الـيت ميكـن 
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ـــاخ، ونقلــها إىل خمتلــف  أن يـؤدي ـا حتسـني توزيـع هـذه املعلومـات، مبـا يف ذلـك التنبـؤ باملن
القطاعات، إىل حتسني فعاليتها يف التأهب للكوارث. 

ـــاخ والكــوارث االضطــالع بأنشــطة يف  وينبغـي أن يواصـل الفريـق العـامل املعـين باملن - ٢٩
جماالت الدعوة والتثقيف. فمـن املـهم مثـال أن تتـاح علـى نطـاق واسـع للحكومـات وصـانعي 
القرارات واتمعات احمللية التوصيـات الـيت انبثقـت عـن الـدروس املسـتفادة مـن موجـة النينيـو 
للفـترة ٩٨/١٩٩٧. كمـا ينبغـي أن توفـر هـذه املبـادئ التوجيهيـة ملؤسســـات منظومــة األمــم 
املتحـدة والوكـاالت املتخصصـة ذات الصلـة، فضـال عـن املنظمـات غـري احلكوميـة النشـــطة يف 
هذا اال. وعلى وجه اخلصوص، ينبغي للفريق العامل املعين باملنـاخ والكـوارث أن يكفـل أن 
تتـاح جلميـع األطـراف املهتمـة بـاألمر اخلـربة املكتسـبة مـن اجتمـاع اخلـرباء احلكومـــي الــدويل 
الذي عقد يف غواياكيل يف تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨، والعرض االستعادي العلمـي والتقـين 
ملوجـة النينيـو للفـترة ٩٨/١٩٩٧، والدراسـة املعنونـة ”ال يلـــدغ املؤمــن مــن جحــر مرتــني“ 
(Once Burned, Twice Shy)، وممارسـات الـدروس ذات الصلـة املسـتفادة مـن آسـيا وأمريكـا 

الالتينية وأفريقيا، واالستعراض الذي أجراه منتدى استشـراف املنـاخ، وغريهـا مـن الدراسـات 
الوثيقة الصلة باملوضوع. 

وفيما يتعلق باألنشـطة املتصلـة بقطاعـات معينـة، ينبغـي تشـجيع تنظيـم مناسـبات مـن  - ٣٠
قبيل حلقات العمل اإلقليمية لدراسة آثـار الظواهـر الطقسـية واملناخيـة املتطرفـة علـى األنشـطة 
االجتماعيـة واالقتصاديـة يف ميـادين الزراعـة واملـوارد املائيـــة والصحــة البشــرية، وال ســيما يف 
البلدان النامية. وينبغي أيضا دعـم املنتديـات الـيت ميكـن أن تتفـاعل فيـها األوسـاط العلميـة مـع 
مجاعات املستعملني على أساس مستمر، بتوفري معلومـات عـن األحـوال اجلويـة واملناخيـة بغيـة 
وضع أفضل استراتيجيات ممكنة للتقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثـار السـلبية لألمنـاط املتوقعـة 

للتقلبات والتطرفات املناخية. 
وينبغـي للفريـق العـامل املعـــين باملنــاخ والكــوارث أن يواصــل دعــم الدراســات مثــل  - ٣١
ـــة، املضطلــع ــا داخــل منظومــة األمــم  الدراسـة االسـتعراضية لنظـم الرصـد واإلنـذار القطاعي
املتحدة وخارجها، بغية حتديد جوانب النقـص يف تغطيـة الرصـد املنـاخي (قطاعيـا وجغرافيـا)، 
فضـال عـن اسـتطالع إمكانيـة إجيـاد تطبيقـات أخـــرى للمعلومــات والتنبــؤات املتعلقــة برصــد 

املناخ. 
وينبغي ألمانة االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث أن تقـوم، بدعـم مـن الفريـق  - ٣٢
العامل املعين باملناخ والكوارث التابع لفرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بـاحلد مـن 
الكوارث، بتشجيع االستراتيجيات الرامية إىل احلد من اآلثار السلبية النامجـة عـن االختـالالت 



1201-37038

A/56/76
E/2001/54

املناخيـة، مثـل التقلبـات اجلنوبيـة للنينيـو، يف االسـتعراض العشـري لنتـائج مؤمتـر األمـم املتحــدة 
املعـين بالبيئـة والتنميـة، سـواء علـى الصعيـد العـاملي أو يف األعمـال التحضرييـة اإلقليميـــة، بغيــة 
كفالة إدراج تلك املسألة يف أعمال مؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة املقرر عقـده يف 
جوهانسربغ يف عام ٢٠٠٢. وينبغي ربط هذه األنشطة بالـربامج االسـتراتيجية األخـرى ذات 
الصلة، مثل جدول أعمـال القـرن ٢١، والربنـامج املتعلـق باملنـاخ، واالتفاقيـات املتصلـة بالبيئـة 

اليت انبثقت عن مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية. 
ويؤكد االرتباط الوثيق بني ظـاهرة النينيـو والقضايـا األعـم املتعلقـة بتغـري املنـاخ أمهيـة  - ٣٣
تضافر اجلهود مـن جـانب احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة للمحافظـة علـى نظـام سـليم 
للرصـد، وملواصلـة البحـوث يف جمـال التقلبـات املناخيـة، ولتحســـني مــهارات التنبــؤ، ولوضــع 
سياسات مالئمة للحد من أثر األحوال املناخية املتطرفة. وقــد أظـهرت بوضـوح موجـة النينيـو 

للفترة ٩٨/١٩٩٧ فائدة تطوير القدرات يف جماالت رصد املناخ والتنبؤ به. 
ويف السنوات األخرية، حتسن بدرجة كبرية مستوى الفهم العلمـي ألسـباب التقلبـات  - ٣٤
ـــري إىل التدفــق املســتمر للبيانــات اآلنيــة  املناخيـة املومسيـة والسـنوية، ويرجـع ذلـك إىل حـد كب
املوقعية واملتحصل عليها باالستشعار عن بعد بواسطة السواتل مـن منظومـات رصـد التقلبـات 
ــإن  اجلنوبيـة للنينيـو. وتعـد هـذه البيانـات مهمـة للغايـة ملواصلـة تطويـر النمـاذج. ومـع ذلـك، ف
ــة  مواصلـة إحـراز تقـدم يف سـد الثغـرات القائمـة يف معارفنـا يتوقـف علـى احملافظـة علـى منظوم
رصـد التقلبـات اجلنوبيـة للنينيـو وحتسـينها. وتتـألف املنظومـة حاليـا مـن مزيـج مـن املنظومــات 
الفرعية التشغيلية والنماذج األوليـة، مبـا يف ذلـك العوامـات املنجرفـة، ومراسـي الشـبكة املثلثيـة 
للعوامات عرب احمليطيـة التابعـة ملشـروع الغـالف اجلـوي املـداري للمحيطـات، وخطـوط سـفن 
املراقبـة التابعـة لربنـاجمي سـفن الفرصـة وسـفن املراقبـة الطوعيـة، وأجـــهزة قيــاس املــد وأجــهزة 
القيـاس السـاتلية. وتتعـــرض مكونــات النظــام التشــغيلي بصفــة مســتمرة لضغــوط امليزانيــات 
ـــة األمهيــة للمتابعــة الســاتلية لقيــاس الريــاح  الوطنيـة، ومـن مث فـإن االضطـالع بالبعثـات البالغ
واالرتفاعـات ومـا إىل ذلـك ليـس مؤكـدا يف املسـتقبل. ولـن تتحقـق اإلمكانيـة العاليـة إلجــراء 
حتسينات كبرية يف التنبـؤ باملنـاخ علـى أسـاس مومسـي إىل سـنوي، كمـا هـو ظـاهر مـن تنـامي 
مهارات إنشاء منـاذج حاسـوبية للمنـاخ، رغـم أـا مـا زالـت حمـدودة، إال عـن طريـق مواصلـة 

دعم نظم الرصد وحتسينها. 
وقد أبرزت اخلـربة ضـرورة أن تقـوم خمتلـف األفرقـة العاملـة الـيت أنشـأا فرقـة العمـل  - ٣٥
املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلد من الكوارث بكفالة حتقيق التكامل فيما يتعلـق بنواجتـها 
ــــة، والضعـــف االجتمـــاعي  املتوقعــة. وبــالنظر إىل العالقــات املتشــابكة بــني التقلبــات املناخي
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واالقتصـادي، وفعاليـــة نظــم اإلنــذار املبكــر بــالكوارث الطبيعيــة، يتحتــم علــى فرقــة العمــل 
املشتركة بني الوكاالت وأمانة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث بـاألمم املتحـدة، أن 

تكفال حتقيق تعاضد وظيفي بني خمتلف األفرقة العاملة اليت تتعامل مع هذه املسائل. 
 

احلواشي 
تعد التغيريات يف أمناط األحوال اجلوية واملناخية عرب احمليط اهلـادئ، املصاحبـة للنينيـو أحـد طـريف مـا يشـار إليـه  (١)
بالتقلبات اجلنوبية ويشار إىل العمليات احمليطية – اجلوية املتقارنة عموما باسم التقلبات اجلنوبية للنينيو. أما احلد 
اآلخر للتقلبات اجلنوبية فهو مصاحب للمياه األكثر برودة عن املعتاد فوق املنطقة االستوائية الشرقية من احمليـط 
اهلادئ وتراكم املياه الدافئة يف الغـرب ويشـار إليـه مبوجـة النينيـا. وكثـريا مـا يشـار إىل هذيـن الطرفـني بـالطور 
الدافئ والطور البارد للتقلبات اجلنوبية للنينيو، على التوايل، ممما يدل على أما يشكالن على مـا يبـدو جزأيـن 

من ظاهرة واحدة. 
الربنامج املتعلق باملناخ هـو اإلطـار التنظيمـي حتـت جـدول أعمـال القـرن ٢١ املتعلـق بتنسـيق األنشـطة الدوليـة  (٢)

املعنية باملناخ ومبواصلة تطوير البنية األساسية اإلقليمية والعاملية لفهم نظام املناخ. 
التنبؤات املناخية على أساس شهري إىل مومسي إىل سنوي يشار إليها أحيانا ببساطة بالتنبؤات (اجلوية) الطويلة  (٣)
املدى. بيد أنه جيب التأكيد على أن التنبؤات على هذا املقياس الزمين ال ميكنها أن تتنبأ حبدوث أو بدء حدوث 
أية ظاهرة جوية معينة. وعادة ما يعبر عن التنبؤات املناخية باالحتماالت بعد الوصول إىل عتبات معينـة، مثـال، 
دون املتوسـط، ومتوسـط، وفـوق املتوسـط. كمـا قـد تتضمـن التنبـؤات بعـض االسـتنتاجات بشـأن احتمـــاالت 

وقوع أحداث متطرفة. 
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املرفق 
ـــؤ باآلثــار االجتماعيــة االقتصاديــة للتقلبــات  دراسـة بشـأن جـدوى التنب
اجلنوبيـة للنينيـو يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب واحلـــد مــن 

 هذه اآلثار 
جيري حاليا االضطالع مبشروع ممــول مـن مصـرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة، بدعـم  - ١
تقين من املنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة، يف بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب. 
وتتـوىل هـذه الدراسـة، الـيت بـدأت يف آذار/مـــارس ٢٠٠٠ ومــن املقــرر أن تنتــهي يف أيلــول/ 
سبتمرب ٢٠٠١، حبث مسألة جـدوى التنبـؤ باآلثـار االجتماعيـة االقتصاديـة للتقلبـات اجلنوبيـة 

للنينيو يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، والتخفيف من هذه اآلثار. 
وستؤدي الدراسة إىل إنشاء نظام إقليمـي لإلنـذار املبكـر بوشـوك حـدوث موجـة مـن  - ٢
ــا  موجـات النينيـو وبالتـايل التخفيـف مـن آثارهـا االجتماعيـة االقتصاديـة. وسـيقوم املشـروع مب

يلي: 
تقييم القدرات املؤسسية والتقنية احلاليـة علـى حتليـل البيانـات وحتديـد حجـم  (أ)

ما يلزم من موارد بشرية وبناء القدرات؛ 
ـــد القطاعــات والفئــات  حتليـل درجـة التعـرض للنينيـو يف بلـدان خمتـارة لتحدي (ب)
السكانية األكثر تعرضا، وإعداد دراسات إفرادية، وتقييـم درجـة تـأهب املؤسسـات للتصـدي 

آلثار النينيو، وإنتاج مناذج للمحاكاة للتنبؤ بآثار موجات النينيو على االقتصاد؛ 
عمل تصميم أويل لنظام لإلنذار املبكر وإجراء دراسة جدوى ملتطلبات ذلـك  (ج)
النظام؛ وسيشمل ذلك العنصر تنظيم دورة تدريبية موجهة حنـو مجاعـات مسـتعملي النظـام يف 

جماالت الزراعة وصيد األمساك والطاقة وإدارة املياه والتأهب للكوارث والصحة؛ 
حتديــد القيمــة االقتصاديــة للمعلومــات اإلضافيــة باســتخدام حتليــل التكلفـــة  (د)

والفائدة؛ 
عقد حلقة عمـل بشـأن السياسـات لـتزويد مقـرري السياسـات واملستشـارين  (هـ)

باملعلومات واحلصول على مدخالت منهم؛ 
وضع خطط تنفيذية ومقترحات مشـاريع بشـأن نظـم اإلنـذار املبكـر للبلـدان  (و)
املهتمة أو جمموعات البلدان املهتمـة، علـى أن يتضمـن ذلـك مقترحـا واحـدا علـى األقـل علـى 

الصعيد دون اإلقليمي ألمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية ومنطقة البحر الكارييب. 
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وتربز النتائج األولية وجود بعض الصعوبات يف تنفيـذ نظـام حمتمـل لإلنـذار املبكـر يف  - ٣
سياق متغري مناخي مثل النينيو. وتشمل هذه الصعوبـات مـا يلـي: (أ) عـدم توفـر قـدرة كافيـة 
علـى إعـداد تقـارير األحـوال اجلويـة؛ (ب) عـدم وجـود اسـتراتيجيات لنشـر املعلومـات الفنيـــة 
على عدد من املستعملني؛ (ج) عدم قدرة املؤسسات على ترمجة املعلومات املتعلقة بـالتنبؤ إىل 

إجراءات وقائية حمددة. 
وتشري بعض التوصيات األوليـة إىل الفـرص املتاحـة حاليـا يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة  - ٤
البحـر الكـارييب لتنفيـذ نظـام اإلنـذار املبكـر بـالنينيو، ودعـم اتقـاء الكـوارث، بسـبب األنشــطة 
اجلارية حاليا يف عدد من البلدان لتحســني املعايـري القانونيـة املتصلـة باتقـاء الكـوارث الطبيعيـة. 
ــــة مبوجـــة النينيـــو للفـــترة  وقــد حدثــت هــذه التغيــريات يف أعقــاب اخلــربات الســلبية املتصل

 .٩٨/١٩٩٧
ـــن البلــدان يف أمريكــا الالتينيــة  ومـن األمـور املشـجعة أنـه ميكـن مالحظـة أن عـددا م - ٥
ومنطقة البحر الكارييب يقـوم حاليـا، انطالقـا مـن الـدروس املسـتفادة مـن موجـة النينيـو للفـترة 
٩٨/١٩٩٧، بتنفيذ مبادرات تسـتهدف احلـد مـن تعرضـها لألحـوال اجلويـة الشـاذة. وقـامت 
ـــاذ إجــراءات اســتباقية للحــد مــن آثــار الظواهــر يف  عـدة بلـدان بتطويـر تشـريعاا ـدف اخت

املستقبل. 
 


