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  عملالعلى خطة  توافقالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

 المتعلقة بالتقارير الخاصة وتقرير التقييم السادس

                             قرارا  بشأن إستراتيجية وجدول  (IPCC)اتخذت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  –نيسان/ أبريل  14نيروبي، 

                                                                                                                 زمني للمجموعة المقبلة من التقارير وتقرير التقييم السادس والتقارير الخاصة التي ست عد خالل السنوات القليلة المقبلة.

إلى تقديم تقرير خاص  (UNFCCC)األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  لدعوة اتفاقية (IPCC)وقد استجابت الهيئة 

درجة سلسيوس فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي،  1.5عن آثار زيادة االحترار العالمي بمقدار  2018في عام 

 والمسارات العالمية ذات الصلة لغازات االحتباس الحراري.

عداد تقريرين خاصين آخرين عن تغير المناخ والمحيطات والغالف الحيوي؛ وتغير            أيضا  على إ (IPCC)ووافقت الهيئة 

المناخ والتصحر وتدهور األراضي واإلدارة المستدامة لألراضي واألمن الغذائي وتدفقات غازات االحتباس الحراري في 

 رير التقييم السادس.النظم اإليكولوجية األرضية. وسيصدر هذان التقريران في أقرب وقت ممكن خالل دورة تق

، السيد هوسنج لي في أعقاب الدورة الثالثة واألربعين للهيئة في نيروبي، كينيا، "إن هذه (IPCC)وقال رئيس الهيئة 

القضايا تهم بدرجة كبيرة مقرري السياسات والجمهور بشكل عام، بل إنها تمثل مجاالت يمكن أن تلقي فيها الهيئة 

(IPCC) ."الضوء من خالل تقييماتها على الكم المتزايد من األبحاث العلمية 

                                                                                      وأضاف قائال  "لقد أصبح لدينا اآلن خريطة طريق واضحة إلعداد تقرير التقييم السادس وتقديمه."

ناخ                                                                                 أيضا  إيالء اهتمام خاص، بعد وضع المخطط األولي لتقرير التقييم السادس، آلثار تغير الم (IPCC)وقررت الهيئة 

 على المدن، وللتحديات والفرص الفريدة التي تواجه المدن فيما يتعلق بالتكييف مع هذه اآلثار والتحفيف من حدتها.

وستبدأ في فترة الحقة من هذا العام األعمال التحضيرية لتقرير التقييم السادس الرئيسي، الذي يتوقع أن يصدر من خالل 

 .2022، ولتقرير تجميعي سيصدر في عام 2021/2020إسهامات ثالثة أفرقة عاملة في عامي 

درجة  1.5وسيبدأ اآلن العمل على وضع الخطوط العريضة للتقرير الخاص على أساس زيادة في درجات الحرارة قدرها 

 سلسيوس، بتوجيه نداء للخبراء لتحديد نطاق التقرير.

. ويشغل السيد مقسط (IPCC)                            ق دم له ليصبح أمينا  للهيئة هللا مقسط على عرض بموافقة السيد عبد (IPCC)                  وقد أ بلغت الهيئة 

. وقد (WMO)                                                                                              حاليا  منصب مدير المرفق الوطني لألرصاد الجوية بالمغرب، فضال  عن أنه النائب الثالث لرئيس المنظمة 

اول األساس ، والذي يتن(IPCC)                                                                              شغل السيد مقسط أيضا  فيما سبق منصب نائب رئيس الفريق العامل األول التابع للهيئة 

 العلمي الفيزيائي لتغير المناخ.
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 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالجهة التالية:

 ipcc-media@wmo.int                                                                               المكتب الصحفي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي ر المناخ، البريد اإللكتروني: 

Werani Zabula :+41 79 704 2459 

 .لينكدين  و  تويتر       و                                                                         تابعوا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي ر المناخ على       الفيسبوك، 

 مالحظات للمحررين

 ما هي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ؟

                                                                     هي الهيئة العالمية المعنية بتقييم العلوم المتعلقة بتغي ر المناخ. وقد  (IPCC)                                              الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي ر المناخ 

، وأقرتها الجمعية 1988في عام  (UNEP)وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  (WMO)أنشأتها المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

د صانعي السياسات بتقييمات منتظمة لألساس العلمي                                   لتغي ر المناخ، وآثاره، ومخاطره في                                                                           العامة لألمم المتحدة، كي تزو 

 المستقبل، وخيارات التكيف معه والتخفيف منه.

والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ال تجري البحوث أو القياسات المناخية أو النماذج المناخية التي تستند إليها؛ 

                                                   تحيط صانعي السياسات علما  بما نعرفه وما ال نعرفه عن                                                         وإنما هي تقي م آالف األبحاث العلمية التي ت نشر كل سنة، كي

                                                                                                                   المخاطر المتعلقة بتغي ر المناخ. وتحدد الهيئة ما تتفق عليه األوساط العلمية، وما تختلف آراؤها فيه، والمجاالت التي يلزم 

 إجراء مزيد من البحوث فيها.

لصانعي السياسات صورة لحظية عما تفهمه األوساط دم تقومن ثم، فإن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

                                                                                                             العلمية عن تغي ر المناخ، لكنها ال تروج لرأي معي ن. وتقارير الهيئة ذات صلة بالسياسات دون أن توجه باتباع سياسات 

تحقيق األهداف                                                                                                   بعينها. وقد تبي ن الهيئة الخيارات المتاحة لصانعي السياسات التي يمكن أن يختاروا من بينها سعيا  إلى

 التي يضعونها، ولكنها ال تملي على الحكومات ما يجب عليها أن تفعله.

، لكي تعد تقاريرها، مئات من العلميين الذين يعملون كمتطوعين، شأنهم شأن رئيس الهيئة (IPCC)وتحشد الهيئة 

                                 تنوعة، وال يتقاضون أجرا  عن عملهم والمسؤولين اآلخرين المنتخبين. وهؤالء العلميون والمسؤولون لهم خلفيات علمية م

                                                               في الهيئة. وال يعمل في أمانة الهيئة سوى اثني عشر موظفا  دائما .

، الذين تتألف منهم الهيئة، هم الحكومات األعضاء البالغ (IPCC)وأعضاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

أجل الموافقة على تقارير الهيئة، ويحددون إجراءاتها وميزانيتها  . وهم يعملون على أساس توافق اآلراء من195عددها 

وكالة تابعة  (IPCC)الواردة في اسم الهيئة تعكس ذلك. والهيئة  "الحكومية الدولية"في جلسات عامة للهيئة. ولعل عبارة 

 (WMO)لألمم المتحدة، لكنها مشمولة برعاية منظمتين من منظمات األمم المتحدة هما المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

 .(UNEP)وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

اط العلمية في وتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تطلبها حكومات األعضاء ويعدها مؤلفون من األوس

عملية مستفيضة تتخللها عمليات صياغة واستعراض متكررة. ويشارك علميون وخبراء آخرون في عمليات االستعراض 

المذكورة من خالل إعالن ذاتي للخبرة. وتوافق الهيئة على هذه التقارير في عملية حوار بين الحكومات التي تطلب 

                                                                         يعد ون التقارير. وفي تلك المناقشة تكون للعلميين الكلمة األخيرة بشأن إدخال التقارير وتعمل معها ومع العلميين الذين 

 بتوافق اآلراء على حذف شيء ما. توافقإضافات أو تغييرات، وإن كانت الهيئة يمكن أن 

 اللجنة التنفيذية

في الوقت المحدد وبفعالية، وتوثيق  (IPCC)الغرض من وجود اللجنة التنفيذية هو تعزيز وتيسير تنفيذ برنامج عمل الهيئة 

 (IPCC)والتصدي للمسائل التي تتطلب من الهيئة  (IPCC)عرى التعاون بين األفرقة العاملة وفرقة العمل التابعة للهيئة 

إيالء اهتمام عاجل فيما بين الدورات. وأعضاء اللجنة التنفيذية هم رئيس الهيئة ونواب الرئيس والرؤساء المشاركون 
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 (IPCC)قة العاملة والرئيسان المشاركان لفرقة العمل المعنية بحصر غازات االحتباس الحراري. أما أمين الهيئة لألفر

 ورؤساء وحدات الدعم الفني فهم أعضاء استشاريون في اللجنة التنفيذية.

 .http://ipcc.ch/pdf/tor/TOR_ExComm.pdfللحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الصفحة: 

 تقرير التقييم السادس

إعداد تقرير التقييم السادس. وانتخبت الهيئة في  2015خالل اجتماعها في نيروبي في شباط/ فبراير  (IPCC)قررت الهيئة 

                                                                              هيئة مكتب جديدة ستشرف على أعمال إعداد التقرير والتقارير الخاصة التي ست عد خالل  2015تشرين األول/ أكتوبر 

 دورة التقييم السادس. ، برنامج عمل2016نيسان/ أبريل  11-13                                                        دورة التقييم. وت عد الهيئة خالل دورتها الثالثة واألربعين، 

لى تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير وللحصول على مزيد من المعلومات، بما في ذلك الروابط التي تحيل إ

 .www.ipcc.chالمناخ، يرجى الذهاب إلى الموقع 
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