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معالجة األخطاء المحتملة في تقارير التقييم الخاصة  لالحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بروتوكول الھيئة 3المرفق 

   بالھيئة، والتقارير التجميعية، والتقارير الخاصة، وتقارير المنھجية
 
  مقدمة .1

 
 اإلجراءات   IPCC  لمبادئ التي تحكم عمل الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يتضمن ھذا التذييل المنقح ل

، والمواد األخرى المتصلة بالمنھجيات، واستعراضھا وقبولھا وإقرارھا،  IPCC  المتعلقة بإعداد تقارير الھيئة 
وقبول، وإقرار، واعتماد، ونشر  واعتمدت ھذه اإلجراءات المتعلقة بإعداد، واستعراض، .واعتمادھا، ونشرھا

   15-18  سان خوسيه،  (IPCCتقارير الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الدورة الخامسة عشر للھيئة 
ين  ، والدورة الحادية والعشر)2003فبراير / شباط21-19باريس، (وعدلت في الدورة العشرين ) 1999  أبريل / نيسان

/  أيلول  4   -أغسطس/  آب  31  جنيف، (، والدورة التاسعة والعشرين )  2003  نوفمبر /  تشرين الثاني  7  -  6   و  3  فيينا، (
كمباال، (، والدورة الرابعة والثالثين )2011مايو /أيار 13-10أبو ظبي، (، والدورة الثالثة والثالثين )  2008  سبتمبر 

  .)2012يونيو /  حزيران6-9جنيف، (ورة الخامسة والثالثين والد، )2011نوفمبر / تشرين الثاني18-19
 
  التعاريف  .2
 

   :ترد أدناه تعاريف المصطلحات المستخدمة في ھذه الوثيقة
 
ً في أي جلسة لفريق أو أفرقة عمل يعني أن المادة لم تخضع للمناقشة سطرا بسطر أو   IPCC  تقارير الھيئة   "قبول"

 . رؤية شاملة وموضوعية ومتوازنة للموضوعالتفاق، ولكنھا تقدم مع ذلك
، وتستخدم للتقرير )ًوليس سطرا بسطر(ً ھو عملية للموافقة على التقارير قسما بقسم   IPCC  تقارير الھيئة  "إقرار"

   .، ولفصول العرض العام من تقارير المنھجية 4.4  المطول للتقرير التوليفي، حسبما ھو وارد في القسم 
ً المعدة لمقرري السياسات يعني أن المادة خضعت لمناقشة تفصيلية، سطرا بسطر،   IPCC  صات الھيئة  ملخ"اعتماد" َّ

   .والتفاق تفصيلي
 ھي مواد منشورة مؤلفة من التقييم العلمي والتقييم الفني الكاملين لتغير المناخ، وتقدم عادة في ثالثة "تقارير التقييم"

ًملخصا  )أ: ( ويجوز أن يتألف كل مجلد من قسمين أو أكثر يتضمنان. IPCC  للھيئة مجلدات، مجلد لكل فريق عمل تابع 
ًملخصا فنيا اختياريا، ) ب(لمقرري السياسات،  ً   .فرادى الفصول وملخصاتھا التنفيذية) ج(ً

  .مم المتحدةاألأو / و  (WMO)   ھم البلدان األعضاء في المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  "  IPCC  أعضاء الھيئة "
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ويجوز أن . ھي مواد منشورة تقدم مبادئ توجيھية عملية إلعداد عمليات حصر لغازات الدفيئة" تقارير المنھجيات"
ًفصال للعرض العام، يقدم كامال للمعلومات األساسية، وھيكل ) أ: (تتألف ھذه التقارير من قسمين أو أكثر يشمالن ً

  .مرفقات فنية) ج(فردية، ًوفصوال ) ب(التقرير وسماته الرئيسية، 
تشير إلى ھيئة أو وكالة، وطنية أو دولية، حكومية أو حكومية دولية أو غير حكومية، مؤھلة " منظمة لھا صفة مراقب"

 على منحھا ھذه (IPCC)، ووافقت الھيئة (IPCC)التي تدخل في نطاق عمل الھيئة الحكومية الدولية للعمل في المسائل 
 مراقب في دوراتھا وفي أفرقة  بصفةمنظمات لقبول تمثيل (IPCC) واإلجراءات التي تتبعھا الھيئة ًالصفة طبقا للسياسات

  .1ھاعمل
بما في ذلك تقارير التقييم، والتقارير التجميعية، وتقارير المنھجية  (  IPCC  تشير إلى المواد األساسية للھيئة " التقارير"

  ).ل مقرري السياسات، وفصول العرض العاموالتقارير الخاصة وملخصاتھا التي تعد من أج
 .  IPCC   تشير إلى مجموعة اجتماعات عامة للممثلين الحكوميين في فريق عامل تابع للھيئة "دورة فريق عامل"
ً، والذين قد يصاحب كال منھم  IPCC   تشير إلى مجموعة اجتماعات لألعضاء المنتخبين في مكتب الھيئة "دورة المكتب"

 .تهممثل لحكوم
   .  IPCC   تشير إلى مجموعة اجتماعات عامة للممثلين الحكوميين في الھيئة "دورة فريق خبراء الھيئة"
   . يشير إلى تقييم لمسألة محددة ويكون له عادة نفس الھيكل التنظيمي لمجلد من مجلدات تقارير التقييم"تقرير خاص"
قبيل تقارير التقييم أو التقارير الخاصة أو التقارير  ھو أحد عناصر أي تقرير، من "ملخص لمقرري السياسات"

ًالتجميعية، وھو يعرض ملخصا للسياسة العامة، ولكن محايدا، لذلك التقرير ً.  
وقائع حلقة عمل ومواد مستقاة من اجتماعات الخبراء التي تطلب الھيئة ) 1: ( تتكون من ثالث فئات"المواد الداعمة"
  IPCC   ،برمجيات أو قواعد بيانات لتيسير استخدام تقارير المنھجيات الصادرة عن الھيئة ) 2( عقدھا أو تدعمھا  IPCC ،
لإلرشاد والمساعدة في إعداد تقارير شاملة وسليمة ) المذكرات اإلرشادية والوثائق اإلرشادية(مواد إرشادية عامة ) 3(و

    .  IPCCمن الناحية العلمية والورقات الفنية للھيئة 
 تجمع وتدمج المواد الواردة في تقارير التقييم والتقارير الخاصة، وتحرر بأسلوب غير فني مالئم " التجميعيةالتقارير"

. لمقرري السياسات، وتتناول مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالسياسة العامة، ولكنھا محايدة بالنسبة للسياسات
  .تقرير مطول) ب(ملخص لمقرري السياسات، ) أ: (اليوتتألف التقارير التوليفية من قسمين على النحو الت

 يشير إلى األعضاء المنتخبين في مكتب فرقة العمل المعنية بعمليات الحصر الوطنية لغازات "مكتب فرقة العمل"
   .ويرأسه رئيسان مشاركان يشار إليھما فيما بعد بالرئيسين المشاركين لمكتب فرقة العمل. الدفيئة

 تعد على أساس المواد الموجودة بالفعل في تقارير التقييم والتقارير الخاصة، وتتناول مواضيع يبدو "الورقات الفنية"
 .فني دولي موضوعي/ من الضروري أن يكون لھا منظور علمي

ويرأسه رئيسان مشاركان يشار إليھما .  يشير إلى األعضاء المنتخبين في مكتب الفريق العامل"مكتب الفريق العامل"
  "سين المشاركين لمكتب الفريق العاملالرئي"
 
   IPCC  المواد التي تصدرھا الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ   .3
 

  .   2   تصنف في ثالث فئات، ويرد تعريف لكل منھا في القسم   IPCC  المواد التي تصدرھا الھيئة 
 

لتقارير التجميعية والتقارير الخاصة، وملخصاتھا التي تعد ا التي تشمل تقارير التقييم، (IPCCتقارير الھيئة   . ألف
 ) لمقرري السياسات وتقارير المنھجية

 الورقات الفنية  .باء
  المواد الداعمة   .جيم

 
 ويرد وصف ھذه المستويات .وتخضع الفئات المختلفة للمواد، حسب االقتضاء، لمستويات مختلفة من الموافقة الرسمية

    .  2  قرار واالعتماد على النحو الوارد في القسم من حيث القبول واإل

                                                      
: الموقعانظر ". بصفة مراقبالسياسات واإلجراءات لقبول مشاركة منظمات  "(IPCC)تتبع الھيئة   1

http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles-observer-org.pdf  
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   :   IPCC  وفيما يلي المستويات المختلفة لعملية الموافقة على الفئات المختلفة للمواد التي تصدرھا الھيئة 
 

 ويقبل فريق خبراء الھيئة . IPCC  يقبل الفريق العامل المختص بوجه عام التقارير الصادرة عن الھيئة   .ألف
وتعتمد األفرقة العاملة . لتقارير التي تعدھا فرقة العمل المعنية بعمليات الحصر الوطنية لغازات الدفيئةا

 .) 4.4  القسم (، ثم يقبلھا فريق خبراء الھيئة )  4.2  القسم (المختصة الملخصات التي تعد لمقرري السياسات 
م من تقارير المنھجية، أما في حالة التقارير ًويقر الفريق العامل المختص، قسما بقسم، فصول العرض العا

 التي تعدھا فرقة العمل المعنية بعمليات الحصر الوطنية لغازات الدفيئة، ففريق خبراء الھيئة يقوم بإقرارھا
ًوفي حالة التقرير التجميعي، يقر فريق خبراء الھيئة التقرير الذي استند إليه في اإلعداد، قسما . )  4.4  القسم (

، "اإلقرار"، و"القبول"وسيرد تعريف للمصطلحات . ، وتعتمد الملخص المعد لمقرري السياساتبقسم
   ).  4.6  القسم  (  IPCC  في التقارير التي تصدرھا الھيئة " االعتماد"و

 
توضع وإنما  الورقات الفنية التي ال تقبلھا وال تعتمدھا وال تقرھا األفرقة العاملة أو فريق خبراء الھيئة،   .باء

  ).  5  القسم  ( الذي يقوم بدور ھيئة تحريريةصيغتھا النھائية بالتشاور مع المكتب
 

  .)  6  القسم (المواد الداعمة ال تقبل وال تعتمد وال تقر   . جيم
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    والتقارير التجميعية، والتقارير الخاصة، وتقارير المنھجية،تقارير التقييم  .4
 

  ير تفصيليعقد اجتماع تمھيدي إلعداد تقر 4.1
 

، من تقارير التقييم، والتقارير الخاصة، وتقارير المنھجية والتقارير التجميعية، كما ھي IPCCكل تقرير تصدره للھيئة 
، يجب أن يسبقه اجتماع تمھيدي لوضع IPCCللمبادئ التي تنظم عمل الھيئة   من التذييل ألف 2معرفة في القسم 

والمرشحون للمشاركة سيطلبون من المنسقين ). ية، حسب االقتضاءوالمالحظات التوضيح(مشروعه التخطيطي 
ويجب اختيار المشاركين من مكاتب األفرقة . ، وأعضاء المكتبالتي لھا وضع مراقبالتابعين للحكومات، والمنظمات 

عاملة في حالة ، بالتشاور مع الرئيسين المشاركين لألفرقة الIPCCفرق العمل المعنية، وعن طريق رئيس الھيئة /العاملة
الخبرات العلمية، : وعند اختيار المشاركين في االجتماع التمھيدي، ينبغي مراعاة المعايير التالية. التقرير التجميعي

ًاالقتصادية، بما في ذلك طائفة اآلراء؛ والتمثيل الجغرافي؛ وتشكيال من الخبراء، سواء ممن  - والفنية، واالجتماعية
 أو ممن ليس لديھم تلك الخبرة؛ والتوازن الجنساني؛ وخبراء لديھم خلفية من أصحاب IPCCيئة لديھم خبرة سابقة في الھ

فرقة العمل /وسيقدم مكتب الفريق العامل. المصلحة ذوي الصلة ومجموعات المستخدمين، بما في ذلك الحكومات
ملية االختيار، بما في ذلك وصف ًورئيس الھيئة، في حالة التقرير التجميعي، تقريرا إلى فريق خبراء الھيئة عن ع

ختيار ويتضمن قائمة للكيفية التي تم بھا تطبيق معايير االختيار لغرض المشاركة وأية اعتبارات أخرى روعيت في اال
  .بالمشاركين

 
م ًبناء على تقرير االجتماع التمھيدي سيقرر فريق الخبراء ما إذا كان سيعد تقريرا واالتفاق على نطاقه، ومخططه العا

  .   وخطة العمل بما في ذلك البرنامج والميزانية
 

  اإلجراءات الرئيسية إلعداد تقارير الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 4.2
 

ًفي تقارير التقييم، والتقارير التجميعية، والتقارير الخاصة، يكون مطلوبا من المؤلفين الرئيسيين المنسقين، والمؤلفين 
ومحرري االستعراضات ألفرقة الفصول النظر في نطاق اآلراء العلمية والفنية، التي يعرب عنھا في الرئيسيين، 

وينبغي للمؤلفين استخدام لغة معايرة لعدم التيقن تعبر عن تنوع األدلة العلمية والفنية الصحيحة، . التقييمات المتوازنة
. االجتماعية السابقة-  األعمال العلمية والفنية واالقتصاديةباالعتماد بصفة أساسية على قوة األدلة ومستوى االتفاق في

IPCC.  2 المتعلقة بمعالجة أوجه عدم التيقن متاحة على موقع الھيئة IPCCومذكرات الھيئة 

 
، واستعراض  IPCC  استعراض الخبراء لتقارير الھيئة : وتجرى عملية االستعراض بوجه عام على ثالثة مراحل

أو فصول /، واستعراض الحكومات للملخصات التي تعد لمقرري السياسات و IPCC  تقارير الھيئة الخبراء ل/ الحكومات
فرقة العمل على تجنب /  ويتعين على الرؤساء المشاركين لمكاتب أفرقة العمل.أو التقارير التجميعية/العرض العام و

   IPCC  راض الحكومات للتقارير المختلفة للھيئة من التداخل بين فترات استع) أو على األقل التقليل إلى أدنى حد ممكن(
       . ودورات مؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وھيئاتھا الفرعية

 
وينبغي أن تكون مدة استعراض الخبراء في العادة ثمانية أسابيع، وأال تقل عن ستة أسابيع، إال بالقدر الذي يقرره فريق 

الخبراء عن ثمانية أسابيع إال بالقدر الذي / وينبغي أال يقل استعراض الحكومات واستعراض الحكومات. اء الھيئةخبر
  .يقرره فريق خبراء الھيئة

 
  .وتتاح للمستعرضين كافة تعليقات الخبراء والحكومات المكتوبة، بناء على الطلب خالل عملية االستعراض

  
أو الحكومات، /قات الفنية للھيئة التي قدمت لالستعراض الرسمي بواسطة الخبراء ووسوف تتاح مشاريع التقارير والور

 على IPCCوالتعليقات على استعراضات الخبراء والحكومات وردود المؤلفين على تلك التعليقات على موقع الھيئة 
.  أو الورقة الفنيةية على التقريرالشبكة العالمية بأسرع ما يمكن بعد قبول فريق خبراء الھيئة لھا ووضع اللمسات النھائ

 في مشاريع التقارير الخاصة بھا، قبل قبولھا، باعتبارھا سابقة على اتخاذ القرارات، وتقدم في IPCCوتنظر الھيئة 
  .سرية إلى المستعرضين وال تتاح للتوزيع على الجمھور أو لالقتباس منھا أو استخدامھا كمرجع

                                                      
http://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/uncertainty-guidance-note.pdf  2  انظر 
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   للتقاريرعمل المعنية باألرصدة الوطنية لغازات الدفيئةإعداد أفرقة العمل وفرقة ال 4.3
 

من الضروري أن تتيح برامج عمل الفريق العامل وفرقة العمل المعنية باألرصدة الوطنية لغازات الدفيئة الوقت الكافي، 
ون لمكتب  ويضطلع الرؤساء المشارك.ًوفقا لإلجراءات، لقيام الخبراء والحكومات باستعراض كامل للتقرير وقبوله

فرقة العمل بالمسؤولية عن تنفيذ برنامج العمل وكفالة انجاز االستعراض المناسب للمادة في الوقت / األفرقة العاملة
   .المناسب

 
    :ولضمان إعداد التقرير واستعراضه على النحو الالئق، ينبغي اتباع الخطوات التالية

 
مؤلفين الرئيسيين، والمؤلفين المساھمين، ومحرري االستعراضات تجميع قوائم المؤلفين الرئيسيين المنسقين، وال  .1

  . والمنسقين التابعين للحكومات
  .اختيار المؤلفين الرئيسيين المنسقين، والمؤلفين الرئيسيين، ومحرري االستعراضات .2
 .إعداد مشروع التقرير .3
  .االستعراض .4

   .)يقوم به خبراء(االستعراض األول . ألف
  ).تقوم به الحكومات(ستعراض الثاني اال  . باء

   .إعداد المشروع النھائي للتقرير .5
 . الھيئة، على التواليءأو فريق خبرا) األفرقة العاملة(قبول التقرير في دورة من دورات الفريق العامل  .6
 

عراضات تجميع قوائم مؤلفين رئيسيين منسقين، مؤلفين رئيسيين، مؤلفين مساھمين، ومحرري االست 4.3.1
 والمنسقين التابعين للحكومات

 
فرقة العمل / فرقة العمل، من خالل مكتب الفريق العامل/ بناء على طلب الرؤساء المشاركين لمكاتب األفرقة العاملة

/  ومكاتب األفرقة العاملةالتي لھا وضع مراقب، ينبغي للحكومات والمنظمات  IPCC  التابع لھم، وعلى طلب أمانة الھيئة 
ة العمل أن تحدد لكل مجال من مجاالت التقرير الخبراء المناسبين الذين يمكن أن يعملوا كمؤلفين رئيسيين منسقين، فرق

ً وتيسيرا لتحديد الخبراء ثم عمليات االستعراض .أو مؤلفين رئيسيين، أو مؤلفين مساھمين، أو محرري االستعراضات
وينبغي أن يساھم أعضاء مكتب الھيئة . ن تعين المنسقين التابعين لھاًالتي تقوم بھا الحكومات، ينبغي للحكومات أيضا أ

  IPCC   ،وأعضاء مكتب فرقة العمل، عند االقتضاء، في تحديد المؤلفين الرئيسيين المنسقين، والمؤلفين الرئيسيين 
مات، في إطار والمؤلفين المساھمين، ومحرري االستعراضات المالئمين، بالتعاون مع المنسقين التابعين للحكو

ًمناطقھم، لكفالة تمثيل الخبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالية تمثيال مالئما ً.   
  

وترد في .   IPCC  ، وتستوفيھا أمانة الھيئة  IPCC  وينبغي إدراج ھؤالء األشخاص في قوائم تتاح لجميع أعضاء الھيئة 
سؤوليات المؤلفين الرئيسيين المنسقين، والمؤلفين الرئيسيين، والمؤلفين المساھمين، ومحرري  مھام وم  1  المرفق 

   .االستعراضات والمنسقين التابعين للحكومات
 

   اختيار المؤلفين الرئيسيين المنسقين، والمؤلفين الرئيسيين، ومحرري االستعراضات  4.3.2
 

لة المؤلفين الرئيسيين المنسقين، والمؤلفين الرئيسيين، ومحرري فرقة العمل ذو الص/ يختار مكتب الفريق العامل
أما في حالة التقارير . االستعراضات، في إطار التوجيھات العامة وعمليات االستعراض التي تقدمھا دورة الفريق العامل

من الخبراء المدرجين في التي تعدھا فرقة العمل المعنية باألرصدة الوطنية لغازات الدفيئة، فإن فريق الخبراء المؤلف 
، ومن خبراء آخرين عند االقتضاء، يكون لھم شھرتھم التي لھا وضع مراقبالقوائم التي تقدمھا الحكومات والمنظمات 

ويعكس تشكيل فريق المؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين . من خالل مطبوعاتھم وأعمالھم، ھم الذين يقومون بذلك
  : ما يليفي فصل، التقرير أو ملخصهالرئيسيين الذين يعملون 

 االقتصادية؛ -  مجموعة من اآلراء والخبرات العلمية، والفنية، واالجتماعية 
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  ًبما يكفل تمثيال مالئما للخبراء من البلدان النامية والبلدان المتقدمة والبلدان التي تمر (التمثيل الجغرافي ً

ناك خبير واحد على األقل، وعادة خبيران أو أكثر من البلدان ؛ وينبغي أن يكون ھ)اقتصاداتھا بمرحلة انتقالية
 النامية؛

  خليط من الخبراء سواء ممن لديھم خبرة سابقة أو من ليس لديھم خبرة في العمل في الھيئة الحكومية الدولية 
 المعنية بتغير المناخ؛

 التوازن الجنساني  . 
فريق الخبراء المعني بعملية االختيار والمدى الذي تم بلوغه في ًفرقة العمل تقريرا إلى /ويقدم مكتب الفريق العامل

 بذل كل جھد ممكن إلشراك خبراء من اإلقليم في أفرقة المؤلفين للفصول التي IPCCوينبغي للھيئة . تحقيق األھداف
ًتتناول إقليما محددا، غير أنه ينبغي لھا أيضا إشراك خبراء من بلدان خارج اإلقليم عندما يكون  ً بوسعھم تقديم إسھام ً

  .  ضروري للتقييم
 

فرقة العمل، / ويجوز أن يضم المؤلفون الرئيسيون المنسقون والمؤلفون الرئيسيون الذين يختارھم مكتب الفريق العامل
   .خبراء آخرين مثل المؤلفين المساھمين، لمساعدتھم في العمل

 
كافة بالمؤلفين التي لھا وضع مراقب ن الحكومات والمنظمات  أن تبلغ في أبكر وقت ممك  IPCC  وينبغي ألمانة الھيئة 

الرئيسيين المنسقين، والمؤلفين الرئيسيين ومحرري االستعراضات المعنيين بالفصول المختلفة، وأن تشير إلى مجال 
    .المضمون العام الذي سيسھم فيه الشخص في الفصل

 
  إعداد مشروع التقرير 4.3.3

 
وينبغي للخبراء الراغبين . ون المنسقون والمؤلفون الرئيسيون بإعداد المشروع األول للتقريريضطلع المؤلفون الرئيسي

وينبغي أن تكون . في اإلسھام بمواد للنظر فيھا في المشروع األول أن يقدموا ھذه المواد إلى المؤلفين الرئيسيين مباشرة
ًي خضعت الستعراض نظراء والمتوافرة دوليا، مع المساھمات مدعومة قدر اإلمكان بمراجع من األعمال السابقة الت

وينبغي أن تتضمن المساھمات إشارات واضحة لكيفية الوصول إلى . تقديم نسخ من أي مادة غير منشورة مشار إليھا
ى وبالنسبة للمواد المتوافرة بأشكال إلكترونية فقط، ينبغي االحتفاظ بنسخة ورقية واإلشارة إل. ھذه المواد غير المنشورة

     .المصدر الذي يمكن الحصول منه على ھذه المواد
 

وسيعمل المؤلفون الرئيسيون على أساس ھذه المساھمات، وعلى أساس األعمال السابقة التي خضعت الستعراض 
 ، وأعمال سابقة مختارة IPCC  ًالنظراء والمتوافرة دوليا، بما في ذلك المخطوطات التي يمكن أن توفر الستعراض الھيئة 

 ويمكن إدراج مواد غير ) 6  انظر القسم  (  IPCC   وللمواد الداعمة للھيئة   2  ًلم تخضع الستعراض النظراء، وفقا للمرفق 
ًمنشورة ولكنھا متاحة للخبراء والمستعرضين، شريطة أن يكون إدراجھا مسوغا تماما في سياق عملية تقييم الھيئة  ً ّ

  IPCC  )  2  انظر المرفق  .(   
 
عند إعداد المشروع األول، وفي المراحل الالحقة للمراجعة واالستعراض، ينبغي للمؤلفين الرئيسيين أن يحددوا و

وستعد الملخصات . بوضوح اآلراء المتباينة المدعومة بوثائق علمية أو فنية ھامة، وأن يشفعوھا بالحجج ذات الصلة
    .ة العملفرق/ الفنية المقدمة تحت قيادة مكاتب األفرقة العاملة

 
  االستعراض 4.3.4

 
المبدأ األول، ھو ضرورة أن تشمل العملية أفضل مشورة علمية . ينبغي االنتباه لثالثة مبادئ تنظم عملية االستعراض

االقتصادية، وأن تكون  -   آخر االستنتاجات العلمية والفنية واالجتماعية  IPCC  وفنية ممكنة حتى تمثل تقارير الھيئة 
أي الخبراء الذين (ً ثانيا، عملية توزيع الوثائق على نطاق واسع، مع كفالة تمثيل الخبراء المستقلين  .اإلمكانشاملة قدر 

، من البلدان النامية والبلدان المتقدمة والبلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة )لم يشاركوا في إعداد ذلك الفصل بعينه
ً ثالثا، ينبغي أن تكون عملية االستعراض .  IPCC  براء في عملية الھيئة انتقالية، بھدف إشراك أكبر عدد ممكن من الخ

   .موضوعية وعلنية وشفافة
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فرقة العمل الترتيب إلجراء استعراض شامل للتقارير في كل مرحلة من /وينبغي للرئيسين المشاركين للفريق العامل
وينبغي مضاھاة تلك األجزاء من تقرير أي فريق . ًسعيا لضمان توفير تغطية كاملة لكل المضمونمراحل االستعراض، 

المشاركين للفريق العامل عامل تكون مماثلة لتقارير أفرقة عمل أخرى من خالل المؤلفين ذوي الصلة والرئيسين 
  .اآلخر

 
ًوللمساعدة على كفالة أن تقدم التقارير تقييما متوازنا وكامال للمعلومات الراھنة، يختار كل مكتب للفريق ال ً فرقة / عاملً

ولكل ملخص ) بما في ذلك الملخصات التنفيذية(العمل عادة من اثنين إلى أربعة من محرري االستعراضات لكل فصل 
    .فني من كل تقرير

 
ُفرقة العمل، وخبير مستقل يختار من القوائم / ويتألف محررو االستعراضات عادة من عضو من مكتب الفريق العامل

بصفة محررين أو وينبغي أال يشارك محرري االستعراضات . التي لھا وضع مراقبالمنظمات التي تقدمھا الحكومات و
وينبغي للمكاتب، عند اختيار محرري االستعراضات، أن . يعملون كمحررين مستعرضين لھالمواد التي مستعرضين ل

 انتقالية، وأن تستھدف تحقيق تمثيل تختار من البلدان المتقدمة والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة
   .االقتصادية - متوازن لآلراء العلمية والفنية واالجتماعية

  
  )من جانب الخبراء(المراجعة األولى   4.3.4.1

 
. فرقة العمل مشاريع التقارير من الرتبة األولى الستعراضھا/وينبغي أن يعمم الرئيسان المشاركان لمكتب الفريق العامل

فرقة العمل أن يسعى إلشراك مستعرضين يغطون نطاق اآلراء العلمية والفنية /مكتب الفريق العاملويجب على 
االقتصادية، والخبرات، والتمثيل الجغرافي وأن يعمل بصورة نشطة على تعزيز ودعوة أوسع مجموعة  - واالجتماعية

مؤلفين رئيسيين، ومحرري ويشمل ذلك خبراء يرشحون كمؤلفين رئيسيين منسقين، و. ممكنة من الخبراء
وينبغي إبالغ . IPCCاالستعراضات، أو مؤلفين مساھمين مماثلين لنظرائھم المدرجين في القوائم التي تحتفظ بھا الھيئة 

  . المنسقين التابعين للحكومات ببدء ھذه العملية
 

ًفوعا بقائمة بأسماء األفراد الذين وينبغي إرسال المشروع األول للتقارير إلى المنسقين التابعين للحكومات، للعلم، مش
   .أرسل إليھم التقرير لالستعراض في ذلك البلد

 
فرقة العمل للمستعرضين، بناء على الطلب خالل عملية / وينبغي أن يوفر الرؤساء المشاركون لمكاتب األفرقة العاملة

 المتوافرة في األعمال السابقة المنشورةاالستعراض، المواد المحددة المشار إليھا في الوثيقة قيد االستعراض، وغير 
  .على الصعيد الدولي

 
وينبغي أن يقدم الخبراء المستعرضون تعليقاتھم إلى المؤلفين الرئيسيين المختصين من خالل الرؤساء المشاركين 

   .اتھمفرقة العمل المعنية، مع إرسال نسخة، عند االقتضاء، إلى المنسق التابع لحكوم/ لمكاتب األفرقة العاملة
 

ُويشجع المؤلفون الرئيسيون المنسقون على القيام، بالتشاور مع محرري االستعراضات، وبالتنسيق مع الرؤساء 
، على استكمال عملية مراجعة المشروع بتنظيم  IPCC  فرقة العمل وأمانة الھيئة / المشاركين لمكاتب األفرقة العاملة

يين، والخبراء المستعرضين، إذا ما توافر الوقت والتمويل، من أجل إيالء اجتماع موسع مع المؤلفين المساھمين الرئيس
   .اھتمام خاص لنقاط معينة في التقييم أو لمجاالت تثير اختالفات كبيرة في الرأي

 
    )تقوم به الحكومات(االستعراض الثاني   4.3.4.2

 
ًتصة مشروعا منقحا، أو يوزع المشروع المنقح من فرقة العمل المخ/ يوزع الرؤساء المشاركون لمكاتب األفرقة العاملة ً

 على الحكومات من خالل المنسقين التابعين للحكومات المعينين، وعلى جميع المؤلفين   IPCC  خالل أمانة الھيئة 
/ ملةتسعى مكاتب األفرقة العا. الرئيسيين المنسقين، والمؤلفين الرئيسيين، والمؤلفين المساھمين، والخبراء المستعرضين

االقتصادية، والخبرات، والتمثيل  - فرقة العمل إلى مشاركة المستعرضين وأن يشمل مجموعة اآلراء الفنية واالجتماعية
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ويشمل ھذا الخبراء المرشحين كمؤلفين . من الخبراء الجغرافي وتتعھد بالترويج والدعوة بنشاط بين أوسع نطاق ممكن
ين، ومحرري االستعراضات أو مؤلفين مشاركين من المدرجين في القوائم رئيسيين معنيين بالتنسيق، ومؤلفين رئيسي

  .    وينبغي إبالغ المنسقين التابعين للحكومات قبيل بدء ھذه العملية.  IPCC  التي تحتفظ بھا الھيئة 
 

/ قة العاملةوينبغي أن ترسل الحكومات مجموعة متكاملة من التعليقات عن كل تقرير للرؤساء المشاركين لمكاتب األفر
   .الفرقة العاملة المختصة من خالل المنسقين التابعين لتلك الحكومات

 
/ وينبغي للمستعرضين غير الحكوميين أن يرسلوا تعليقاتھم األخرى إلى الرؤساء المشاركين لمكاتب األفرقة العاملة

   .فرقة العمل المختصة، مع إرسال نسخة إلى المنسق المعني التابع لحكوماتھم
 

  إعداد المشروع النھائي للتقرير   4.3.5
 

ينبغي للمؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين، بالتشاور مع محرري االستعراضات، أن يضطلعوا بإعداد 
مشروع نھائي للتقرير يأخذ بعين االعتبار تعليقات الحكومات والخبراء لعرضه على دورة الفريق العامل، أو لعرضه 

وإذا . براء الھيئة في حالة التقارير التي تعدھا فرقة العمل المعنية باألرصدة الوطنية لغازات الدفيئة، لقبولهعلى فريق خ
ُاقتضت الضرورة وسمح والوقت والتمويل يشجع على عقد اجتماع موسع مع المؤلفين الرئيسيين المساھمين 

 لنقاط تقييم بعينھا أو مجاالت تثير اختالفات ومن أجل إيالء اھتمام خاص. والمستعرضين من الخبراء والحكومات
بشأن موضوع من ) وربما جدلية(اقتصادية متباينة  - ومن المھم أن يعرض التقرير آراء علمية وفنية واجتماعية. ھامة

فين وينبغي أن يشير المشروع النھائي إلى جميع المؤل. المواضيع، السيما إذا كان ھذا التقرير يتعلق بمناقشة السياسات
الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين والمؤلفين المساھمين والمستعرضين ومحرري االستعراضات، بذكر أسمائھم 

   ).في نھاية التقرير(والجھة التي ينتمون إليھا 
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إعداد، واعتماد، وقبول الملخصات المعدة لمقرري السياسات وإقرار فصول العرض العام الواردة في تقارير  4.4
   لمنھجيات المتعلقة باألرصدة الوطنية لغازات الدفيئةا

 
ًأقسام الملخصات الواردة في التقارير التي تعتمدھا األفرقة العاملة ويقبلھا فريق خبراء الھيئة تمثل أساسا الملخصات 

االقتصادية الكاملة،  –لمقرري السياسات، التي تعدھا األفرقة العاملة المعنية للتقييمات العلمية والفنية واالجتماعية 
وينبغي أن تخضع الملخصات . وتمثل كذلك ملخصات لمقرري السياسات في التقارير الخاصة التي تعدھا األفرقة العاملة

لمقرري السياسات لمراجعة متزامنة من جانب كل من الخبراء والحكومات، ثم يعتمدھا الفريق العامل بصورة نھائية، 
  .ًسطرا بسطر، خالل دورته

  
تولى الرئيسان المشاركان للفريق العامل المعني مسؤولية إعداد المشاريع األولى والمشاريع المنقحة للملخصات وي

وينبغي أن يتزامن إعداد الملخصات لمقرري السياسات مع . المعدة لمقرري السياسات والمشاريع التي تمت المراجعة
    . إعداد التقارير الرئيسية

 
للملخصات التي يتم إعدادھا لصانعي السياسات خالل نفس الفترة التي يجرى خاللھا ويجرى االستعراض األول 

وسيجرى تعميم المشاريع النھائية للملخصات . استعراض الخبراء الحكوميين للمشاريع من الرتبة الثانية للتقارير الكاملة
ام لتقارير المنھجية المتعلقة باألرصدة التي تعدھا لصانعي السياسات األفرقة العاملة المعنية وفصول االستعراض الع

التي ) األفرقة العاملة(ًالوطنية لغازات الدفيئة لجولة حكومية أخيرة من التعليقات المكتوبة استعدادا لدورة الفريق العامل 
 . ستعتمدھا أو لدورة فريق خبراء الھيئة الذي يقرھا

 
امل، يعني أن ھذا الملخص يتسق مع المواد الوقائعية التي واعتماد الملخص لمقرري السياسات خالل دورة الفريق الع

ويجب . االقتصادي الكامل، أو التقرير الخاص الذي قبله الفريق العامل-يتضمنھا التقييم العلمي والفني واالجتماعي
ات التقرير استشارة المؤلفين الرئيسيين المنسقين للتأكيد على االتساق الكامل لملخصات مقرري السياسات مع استنتاج

    : وينبغي وصف الملخصات لمقرري السياسات بشكل رسمي وصريح باعتبارھا . الرئيسي
 

 ."التابع للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ)  x الفريق العامل (تقرير "
 

، يجب قبوله خالل  IPCC  وللتصديق على أي ملخص لمقرري السياسات اعتمده فريق عامل للموافقة عليه كتقرير للھيئة 
ولما كانت عملية اعتماد الفريق العامل للملخص المعد لمقرري السياسات عملية مفتوحة . دورة لفريق خبراء الھيئة

. لجميع الحكومات، فإن اعتماد الفريق العامل لملخص لصانعي السياسات يعني أنه ال يمكن لفريق خبراء الھيئة تغييره
ًوفقا (ًث فريق خبراء الھيئة التقرير في دورة لھا وأن تحيط علما بأي اختالفات جوھرية إال أنه من الضروري أن يبح

   ً. وأن توافق عليه رسميا  IPCC)   من المبادئ التي تحكم عمل الھيئة   10  للمبدأ 
 

صدة الوطنية لغازات ً، قسما بقسم، فصول العرض العام الواردة في تقارير المنھجية المتعلقة باألر  IPCC  وتقر الھيئة 
ويتولى . وينبغي أن تخضع فصول العرض العام لمراجعة متزامنة من جانب كل من الخبراء والحكومات. الدفيئة

وينبغي أن . الرئيسان المشاركان لمكتب فرقة العمل المعنية مسؤولية إعداد المشاريع األولى والمشاريع المراجعة
   . اد التقارير الرئيسيةيتزامن إعداد فصول العرض العام مع إعد

 
  قبول التقارير  4.5
 

التقارير المقدمة للقبول في دورات أفرقة العمل، أو في حالة التقارير التي تعدھا فرقة العمل المعنية باألرصدة الوطنية 
 - لفنية واالجتماعيةلغازات الدفيئة، أو التقارير التي تقدم إلى فريق خبراء الھيئة للقبول، تمثل تقارير التقييم العلمية وا

 لألرصدة    والتقارير الخاصة، وتقارير المنھجية، أو المبادئ التوجيھية. االقتصادية الكاملة الصادرة عن الفريق العامل
، أو المبادئ التوجيھية الفنية الخاصة بتقييم آثار تغير المناخ  IPCC  الوطنية لغازات الدفيئة والتي تصدرھا الھيئة 

   .  IPCC  والتي تصدرھا الھيئة والتكيف معه 
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ًويتعين أن يكون موضوع ھذه التقارير متفقا مع اختصاصات األفرقة العاملة ذات الصلة أو فرقة العمل المعنية 
    .  باألرصدة الوطنية لغازات الدفيئة، ومع خطة العمل المعتمدة من فريق خبراء الھيئة

 
ملة، والتقارير التي تعدھا فرقة العمل المعنية باألرصدة الوطنية لغازات وستخضع التقارير التي تقبلھا األفرقة العا

 والغرض من ھذه االستعراضات ھو .الخبراء/ الدفيئة لعمليات استعراض من جانب الخبراء ومن جانب الحكومات
بير لھذه المواد وفي حين الحجم الك. ضمان أن تقدم التقارير رؤية شاملة وموضوعية ومتوازنة للمجاالت التي تغطيھا

ًوالتفاصيل الفنية التي تتضمنھا تفرض قيودا عملية على حجم التغييرات التي يتم إدخالھا عادة على ھذه التقارير في 
يعني رأي الفريق العامل أو فريق خبراء الھيئة بأن ھذا " القبول"دورات األفرقة العاملة أو أفرقة خبراء الھيئة، فإن 

ًمسؤولية عن مضمون الفصول المقدمة من المؤلفين على عاتق المؤلفين الرئيسيين، رھنا وتقع ال. الغرض قد تحقق
التي ) غير التغييرات النحوية أو التحريرية البسيطة(وستقتصر التغييرات . بقبول الفريق العامل أو فريق خبراء الھيئة

ات الضرورية لكفالة االتساق مع الملخص المعد يتم إدخالھا بعد قبول الفريق العامل أو فريق خبراء الھيئة على التغيير
وسيحدد المؤلفون الرئيسيون ھذه التغييرات كتابة ويقدمونھا إلى فريق خبراء الھيئة . لمقرري السياسات أو العرض العام

رصدة في الوقت المحدد لقبول الملخص المعد لمقرري السياسات، بالنسبة للتقارير التي تعدھا فرقة العمل المعنية باأل
   .يقبل فيھا التقرير/ الوطنية لغازات الدفيئة، في نھاية دورة فريق خبراء الھيئة التي يقر

 
وينبغي اإلشارة إلى التقارير التي تقبلھا األفرقة العاملة، أو التي تعدھا فرقة العمل المعنية باألرصدة الوطنية لغازات 

  :لفة االستھاللية األخرى على النحو التاليالدفيئة، بشكل رسمي وبارز على الغالف الخارجي واألغ
 

أو تقرير أعدته فرقة العمل المعنية باألرصدة الوطنية  (  IPCC  التابع للھيئة  xقبل ھذا التقرير الفريق العامل " 
    ."ُ، ولكن لم يقر بالتفصيل)  وقبله فريق خبراء الھيئة  IPCC  لغازات الدفيئة، والتابعة للھيئة 

 
  رير التي يعتمدھا ويقرھا فريق خبراء الھيئة التقا 4.6
 

التقارير التي يعتمدھا ويقرھا فريق خبراء الھيئة تمثل التقرير التجميعي المكون من تقارير التقييم والتقارير األخرى 
    .  مع إجراء التعديالت الالزمة  4.4  التي يقررھا فريق خبراء الھيئة التي ينطبق عليھا القسم 

 
  تقرير التجميعيال 4.6.1

 
ُالتقرير التجميعي يجمع ويدمج المواد الواردة في تقارير التقييم والتقارير الخاصة، ويحرر بأسلوب غير فني مالئم 
لمقرري السياسات، ويتناول طائفة واسعة من المسائل المتعلقة بالسياسة العامة ولكنھا محايدة للسياسة العامة التي 

تقرير ) ب(ملخص لمقرري السياسات ) أ: ( ويتألف التقرير التجميعي من القسمين التاليين.يعتمدھا فريق خبراء الھيئة
 بعد التعيينات التي يجريھا رئيس َ رئاسة فريق التحرير الذي يقبل المكتب تشكيله،  IPCC   ويتولى رئيس الھيئة .مطول
غي عند اختيار فرقة صياغة التقرير التجميعي وينب.  بالتشاور مع الرؤساء المشاركين لألفرقة العاملة(IPCC)الھيئة 

 بما في ذلك نطاق اآلراء، والتمثيل االقتصادية، -  العلمية والفنية واالجتماعيةالخبرات: إيالء األولوية للمعايير التالية
س الھيئة ويقدم رئي. ؛ والتوازن بين الجنسين(IPCC) ذوي الخبرة في الھيئة  والخبراءالجغرافي؛ ومزج الخبراء الجدد

(IPCC)تقريرا للھيئة عن عملية االختيار يتضمن عرضا وصفيا للشكل الذي طبق ً ً  به معايير االختيار الخاصة تً
ًوإجراءات اإلقرار واالعتماد تتيح اعتماد الملخص لمقرري السياسات، سطرا بسطر، . بالمشاركة وبأي اعتبارات أخرى
ملخص لمقرري السياسات مع التقرير المطول اللذين يكونان التقرير وتكفل اتساق ال في دورات فريق خبراء الھيئة

التجميعي، وكذلك اتساق التقرير التجميعي مع تقارير التقييم األساسية والتقارير الخاصة التي تتضمن المعلومات 
 . فريق خبراء الھيئةعمل من دورة أيام   7   إلى   5   ويستغرق ھذا النھج من .المجمعة والمدمجة في التقرير التجميعي

 
 صفحة والملخص   50   إلى   30  فريق التحرير ھو الذي يقوم بإعداد كل من التقرير المطول المكون من       :  1  الخطوة 

    .  صفحات  10   إلى   5  لمقرري السياسات المكون من 
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مكونين للتقرير التجميعي لمراجعة متزامنة يخضع كل من التقرير المطول والملخص لمقرري السياسات ال      :  2  الخطوة 
    . الحكومة/ من جانب الخبراء

 
يتولى المؤلفون الرئيسيون بمساعدة محرري االستعراضات مراجعة التقرير المطول والملخص لمقرري       :  3  الخطوة 

  . السياسات
 

السياسات المكونين للتقرير التجميعي إلى تقدم المشاريع المنقحة التقرير المطول والملخص لمقرري    :  4  الخطوة 
   .  قبل انعقاد دورة فريق خبراء الھيئة بثمانية أسابيعالتي لھا وضع مراقبالحكومات والمنظمات 

 
ُيدرج كل من التقرير المطول والملخص المعد لمقرري السياسات المكونين للتقرير التجميعي للمناقشة في    :  5  الخطوة 

  :  ة فريق خبراء الھيئةجدول أعمال دور
 
 الملخص لمقرري السياسات سطرا بسطر تعتمد دورة فريق خبراء الھيئة بشكل مؤقت في أول األمر ً. 
 
  ًيتم استعراض التقرير المطول الوارد في التقرير التجميعي وإقراره قسما بقسم خالل دورة فريق خبراء الھيئة، أي

 :وتجري عملية االستعراض واإلقرار بالطريقة التالية. مرةًبمعدل صفحة واحدة تقريبا أو أقل في ال
 

   عندما يلزم إجراء تغييرات في التقرير المطول الوارد في التقرير التجميعي، سواء لمطابقته مع الملخص  -
المعد لمقرري السياسات أو لتأكيد االتساق مع تقارير التقييم األساسية، يحدد كل من فريق خبراء الھيئة 

ًفين األماكن التي يلزم إجراء تغييرات فيھا من التقرير المطول لضمان االتساق صيغة ومضموناوالمؤل ثم . ً
أما أعضاء المكتب من غير المؤلفين فيقومون . يجري المؤلفون بعد ذلك التغييرات في التقرير المطول

 .  فريق خبراء الھيئةبدور محرري االستعراضات لضمان االتساق بين ھذه الوثائق واتباع توجيھات دورة
 

ً   ثم يعاد بعد ذلك التقرير المطول إلى دورة فريق خبراء الھيئة الستعراض وإقرار األقسام المراجعة قسما  - ُ ُ
وإذا أدرك فريق خبراء الھيئة بقاء أي شكل من أشكال عدم االتساق، يجري المؤلفون بمساعدة . بقسم

ًر المطول تمھيدا الستعراضه وإقراره من جانب فريق محرري المراجعة المزيد من التنقيح في التقري
ًوتتم ھذه العملية قسما بقسم وليس سطرا بسطر. خبراء الھيئة ً. 

 
  يتم اعتماد النص النھائي للتقرير المطول الوارد في التقرير التجميعي وكذلك إقرار الملخص لمقرري السياسات

 .خالل دورة فريق خبراء الھيئة
 

ًن التقرير المطول والملخص لمقرري السياسات الوارد في التقرير التجميعي يعتبر تقريرا للھيئة والتقرير المكون م ُ
  IPCC  ويكتب عليه بشكل رسمي وواضح  :    

 
  ."  IPCC  تقرير للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "

 
  ميعية، والتقارير الخاصة وتقارير المنھجيةمعالجة األخطاء المحتملة في تقارير التقييم، والتقارير التج 4.7
 

واإلجراءات التي تتبع للتحقيق في األخطاء المحتملة في تقرير للتقييم أو تقرير تجميعي، أو تقرير خاص، أو تقرير 
للمنھجية، ولتنفيذ ما يتم إدخاله عليه من تصويبات، عند االقتضاء، معرفة في بروتوكول الھيئة لمعالجة األخطاء 

أنظر ( المتعلقة بالتقييم والتقارير التجميعية، والتقارير الخاصة، وتقارير المنھجية IPCCتملة في تقارير الھيئة المح
  ). 3المرفق 

 
 الورقات الفنية  .5
 

  :وھي. فني أساسي/ ، ودولي وعلمي بشأن المواضيع التي يبدو أنھا ذات منظور موضوعي  IPCC  تعد الورقات الفنية للھيئة 
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  ؛ IPCC  تند إلى مواد موجودة بالفعل في تقارير التقييم أو التقارير الخاصة أو تقارير المنھجية الخاصة بالھيئة تس -أ
  
ً استجابة لطلب رسمي مقدم من مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ أو ‘1’ :ُتعد  -ب

  ؛ ً طبقا لما يقرره فريق خبراء الھيئة‘2’؛ أو  IPCC  لھيئة من ھيئاتھا التأسيسية ويوافق عليه مكتب ا
 
ًيعدھا فريق من المؤلفين الرئيسيين يضم مؤلفا رئيسيا منسقا، يختارھم مكتب الفريق العامل  -ج ً ً ًفرقة العمل وفقا / ُ

    المنسقين؛  الخاصة باختيار المؤلفين الرئيسيين والمؤلفين الرئيسيين  4.3.2 و 4.3.1  ألحكام القسمين 
 
ُتقدم قبل الموعد المحدد لتقديم التعليقات بأربعة أسابيع في شكل مشروع للمراجعة المتزامنة من جانب الحكومة  -د

  ؛ 4.3.4.1  ًوالخبراء، مع توزيعھا على الخبراء المراجعين والمنسقين التابعين للحكومات طبقا للقسم 
 
 السابقة، ويساعد الفقرةاس إلى التعليقات الواردة على النحو المشار إليه في يراجعھا المؤلفون الرئيسيون على أس - ھـ

ًفي ھذه المراجعة اثنان من محرري االستعراضات على األقل لكل ورقة فنية كاملة ويتم اختيارھما وفقا إلجراءات 

اصة وتقارير المنھجيات اختيار محرري االستعراضات لكل من تقارير التقييم والتقارير التجميعية والتقارير الخ
   ؛ 1  ُ من المرفق   5   من ھذا التذييل، ويؤدون األدوار المدرجة في القسم   4.3.2  الواردة في القسم 

 
  ُتقدم للمراجعة النھائية من جانب الحكومة قبل صدور التعليقات بأربعة أسابيع على األقل؛   - و
 
 النھائي، بناء على التعليقات الواردة، بالتشاور مع مكتب الھيئة الذي يقوم المؤلفون الرئيسيون بوضعھا في الشكل  - ز

   يؤدي دور ھيئة التحرير؛ 
 
يمكن أن تتضمن ھذه الورقات، عند االقتضاء، وحسبما يحدد مكتب الھيئة، حاشية تحتوي آراء متباينة مبنية على  - ح

  . واضحة بالقدر الكافي في الورقاتالتعليقات الناجمة عن االستعراض الحكومي النھائي، إذا لم تكن
 

ذكور أعاله) أ(ينبغي إتباع المبادئ التوجيھية التالية في تفسير المطلب  ة : الم ة والفني تقاء المعلومات العلمي ضرورة اس
 :االقتصادية الواردة في الورقات الفنية مما يلي - واالجتماعية

 
 وأجزاء من المواد الواردة في الدراسات   IPCC  رھا الھيئة  تقارير التقييم والتقارير الخاصة التي تصدنصوص  )أ

َالمستشھد بھا والمعتمد عليھا في ھذه التقارير ُ .   
)

 
 ذات الصلة من النصوص مع افتراضاتھا، والسيناريوھات المبنية على افتراضات اجتماعية واقتصادية النماذج  )ب(

ً بالمعلومات، فضال عن اللمحات عن االنبعاثات لدراسات   IPCC  ًنظرا إلى استخدامھا لتزويد تقارير الھيئة 

  الحساسية، إذا كانت الورقة الفنية تشرح بالكامل أساس إعدادھا واستخدامھا
 

أو تشرح االستنتاجات الواردة في /ويجب أن تعكس ھذه الورقات التوازن بين التقارير وموضوعيتھا وأن تؤيد و
   .التقارير

 
علومات الواردة في الورقات الفنية، قدر المستطاع، على محتوى األقسام الفرعية لتقارير ُوينبغي أن تبنى الم

   . الھيئة ذات الصلة وعلى المواد المرتبطة بھا
 

ق . وتتاح بعد ذلك ھذه الورقات الفنية لمؤتمر األطراف أو ھيئاته الفرعية بناء على طلبه ثم تتاح للجمھور ان فري وإذا ك
ة . الذي قدم ھذه الورقات فإنھا تتاح للجمھورخبراء الھيئة ھو  ة للھيئ ات الفني وفي كال الحالتين، ينبغي أن تتضمن الورق

  IPCC  بوضوح في بدايتھا العبارة التالية :   
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)/ مؤتمر األطراف(ً أعدت استجابة لطلب من   IPCC  ھذه ورقة فنية للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "
وقد خضعت ) قرار فريق خبراء الھيئة/ (رعية تابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخھيئة ف

المادة الواردة في ھذا النص إلى استعراض من جانب الخبراء والحكومات إال أن فريق خبراء الھيئة لم ينظر فيھا 
    ."ًمن أجل قبولھا أو اعتمادھا رسميا

 
   IPCC  ھيئة المواد الداعمة لل .6
 

 : تتكون المواد الداعمة من ثالث فئات
 

التقارير ومحاضر الجلسات لحلقات العمل واجتماعات الخبراء في إطار برنامج العمل الذي أقرته الھيئة   ‘1’
  IPCC ، 

صدة ينبغي أن توزع على نطاق واسع المواد التي كلفت األفرقة العاملة أو مكتب فرقة العمل المعنية باألر  ‘2’
الوطنية لغازات الدفيئة بإعدادھا، ومنھا قواعد البيانات والبرمجيات، لدعم عملية وضع المنھجيات أو التقييم 

 ، IPCC  التي تقررھا الھيئة 
التي ترشد وتساعد في إعداد التقارير واألوراق ) المذكرات اإلرشادية والوثائق اإلرشادية (مواد إرشادية  ‘3’

 . شاملة وسليمة من الناحية العلميةورة  بصIPCCالفنية للھيئة 
 

سمين  راء في الق ات .  7.2   و   7.1  وسترد إجراءات االعتراف بحلقات العمل واجتماعات الخب ى ترتيب ة عل  وينبغي الموافق
ة ة العامل رار مكاتب األفرق ى ق اء عل ة أو بن راف الھيئ ة اعت ة ال/ ًنشر المواد الداعمة باعتبارھا جزءا من عملي عمل فرق

ة ة معين ين . بإعداد مواد داعم ة من الفئت واد الداعم ع الم ى جمي ى ) 2(و) 1(وينبغي اإلشارة إل ارز عل شكل رسمي وب ب
    :الغالف الخارجي واألغلفة االستھاللية األخرى على النحو التالي

 
 ھذه المواد الداعمة  لم تخضع.مواد داعمة معدة لكي تنظر فيھا الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ"

  ".  IPCC  لعمليات استعراض رسمية من الھيئة 
 

 المواد اإلرشادية
 

ھي مواد لتوجيه ومساعدة المؤلفين في إعداد التقارير والورقات الفنية ) مذكرات التوجيه ووثائق التوجيه(مواد التوجيه 
عداد مذكرات ووثائق التوجيه عادة على مكتب وتقع مسؤولية إ.  بصورة تتسم بالشمول والسالمة العلميةIPCCللھيئة 

ً، حسبما يكون مالئما، غير أنه يمكن أيضا لفريق الخبراء أو IPCCالفريق العامل، أو مكتب فرقة العمل أو رئيس الھيئة  ً
مال ما ويتم إعداد مذكرات ووثائق التوجيه واستك.  أن يطلب إعدادھاIPCC أو مكتب الھيئة IPCCاللجنة التنفيذية للھيئة 

. IPCCيلزم إلنجازھا من جانب مكتب الفريق العامل ذي الصلة أو مكتب فرقة العمل ذات الصلة أو رئيس الھيئة 
وينبغي إتاحة مذكرات ووثائق التوجيه مع المبادئ واإلجراءات . وسوف تشرف اللجنة التنفيذية على اتساق ھذه المواد

  .ونشرھا
 
 حلقات العمل واجتماعات الخبراء  7
 

 (IPCC)حلقات العمل واجتماعات الخبراء التابعة للھيئة   7.1
 

 أو   IPCC  ً ھي االجتماعات التي يوافق سلفا فريق عامل تابع للھيئة   IPCC  حلقات العمل واجتماعات الخبراء التابعة للھيئة 
ة ًفريق خبراء الھيئة نفسھا نظرا على أنھا مفيدة وعلى ضرورة انعقادھا إلنجاز خطة عمل  ة أو فرق ة العامل أحد األفرق

وھذه األنشطة ھي فقط التي .   IPCC  العمل المعنية باألرصدة الوطنية لغازات الدفيئة أو خطة عمل لمھمة من مھام الھيئة 
ة  ادا .   IPCC  يمكن اعتبارھا حلقات عمل أو اجتماعات خبراء تابعة للھيئ ذه االجتماعات اعتم ل ھ شمل تموي ًوينبغي أن ي

   .  لتغطية مشاركة الخبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقاليةًكامال
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ويقوم مكتب .  على موضوع محدد بالجمع بين عدد محدود من الخبراء ذوي الصلةIPCCاجتماع خبراء الھيئة يركز 
  .     حديد واختيار المشتركين في اجتماع الخبراء، بتIPCCمكتب فرقة العمل ذات الصلة، أو رئيس الھيئة /الفريق العامل

 
. تنظر حلقة عمل تابعة للھيئة في المواضيع المشتركة أو المعقدة التي تستلزم مدخالت من مجتمع عريض من الخبراء

، حسب االقتضاء، التي لھا وضع مراقبوھي تستلزم ترشيحات من المنسقين التابعين للحكومات، ومن المنظمات 
أن يرشح خبراء ويختار المشاركين  IPCCفرقة العمل ذات الصلة، أو لرئيس الھيئة /ًيضا لمكتب الفريق العاملويمكن أ

 .في حلقة العمل
 

راره من  اذ ق ة التخ راء الھيئ ق خب وتقدم االقتراحات المتعلقة بحلقات العمل واجتماعات الخبراء الخاصة بالھيئة إلى فري
وتتضمن االقتراحات أوصاف الموضوع أو . IPCCفرقة العمل، أو رئيس الھيئة /ةخالل مكتب الفريق العامل ذي الصل

  ٍ.المواضيع، وتوضح ما إذا كان االختيار قد وقع على اجتماع خبراء أو حلقة عمل
  

  : ويھدف تشكيل المشاركين في اجتماعات الخبراء وحلقات العمل إلى أن يعكس
  االقتصادية،  - والفنية واالجتماعيةالنطاق ذا الصلة لآلراء والخبرات العلمية   -
 ًالتمثيل الجغرافي حسبما يكون مالئما،   -
 ، IPCCتوليفه من الخبراء الذين لديھم خبرة والذين ليس لديھم خبرة في العمل مع الھيئة   -
ًتوازنا جنسانيا  - ً. 
 

شئ ل/ويمكن للفريق العامل ذي الصلة ساعدتھم في فرقة العمل ذات الصلة أو لرئيس الھيئة أن ين ه العلمي لم ة للتوجي جن
  .تنظيم ھذه االجتماعات، مع مراعاة المعايير المذكورة أعاله

 
وينبغي إبالغ المنسقين التابعين للحكومات بقائمة المشاركين المدعوين ألي اجتماع خبراء أو حلقة عمل في أبكر فرصة 

 .بعد إتمام االختيار
 

اجتماع خبراء أو حلقة عمل ويقدم  IPCCة العمل ذات الصلة أو رئيس الھيئة فرق/ويعقد مكتب الفريق العامل ذو الصلة
 وفريق خبرائھا عن عملية االختيار، بما في ذلك وصف لكيفية تطبيق معايير االختيار IPCCًتقريرا إلى مكتب الھيئة 

 .وأي اعتبارات أخرى تتعلق بالمشاركة
 

ة اآلراء المعرب   IPCC  ة للھيئة ًويدرج عادة في محاضر جلسات حلقات العمل التابع راء ملخص لطائف  واجتماعات الخب
 :وينبغي لھذه المحاضر أن .عنھا أثناء االجتماع

 
 تتضمن قائمة شاملة بأسماء المشاركين؛  -
 تبين متى أعدت ھذه المحاضر ومن أعدھا؛  -
 ه المراجعة؛توضح ما إذا كانت ھذه المحاضر قد خضعت لمراجعة قبل نشرھا ومن أجرى ھذ  -
 تذكر مصادر التمويل وأي شكل آخر من أشكال الدعم؛  -
ًتشير بوضوح في بداية الوثيقة إلى أنه اضطلع بھذا النشاط عمال بقرار من الفريق العامل ذي الصلة أو من فريق   -

ع الجلسات أو خبراء الھيئة، ولكن ھذا القرار ال يتضمن تصديق الفريق العامل أو فريق خبراء الھيئة على وقائ
   . اعتمادھا أو أي توصيات أو استنتاجات واردة فيھا

 
  حلقات العمل واجتماعات الخبراء المشمولة برعاية مشتركة 7.2
 

رر   IPCC  يمكن توسيع نطاق الرعاية المشتركة التي توفرھا الھيئة  راء أخرى إذا ق  لتشمل حلقات عمل أو اجتماعات خب
ق العامل  IPCC  ًمقدما كل من رئيس الھيئة  شاط /  والرئيسين المشاركين لمكتب الفري ذا الن صلة أن ھ ة العمل ذات ال فرق

ة .   IPCC  سيفيد عمل الھيئة  ا الھيئ ي توفرھ شتركة الت ة الم ستتبع أي   IPCC  والرعاي ل ال ت ذا القبي شطة من ھ يما األن ، الس
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ة  ن جانب الھيئ زام م ك  IPCC  الت الي أو أي ش م م وفير دع دعم بت كال ال ي . ل آخر من أش ة ف ل التالي ذ العوام وينبغي أخ
 : IPCC  االعتبار عند النظر في إمكانية تقديم الرعاية المشتركة للھيئة 

 
 ؛ IPCC  ما إن كان يوجد تمويل كلي للنشاط من مصادر أخرى غير الھيئة   -
ن والخبراء التابعين لمنظمات غير حكومية إمكانية فتح باب المشاركة في ھذا النشاط لكل من الخبراء الحكوميي  -

  ؛ IPCC  مشاركة في عمل الھيئة 
 ما إن كان سيرصد اعتماد لتمويل مشاركة خبراء من البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادھا بمرحلة انتقالية؛  -
  ا؛ وفق إطار زمني يالئم عملھ  IPCC  إمكانية نشر محاضر الجلسات وإتاحتھا للھيئة   -
 :ما إن كانت محاضر الجلسات  -

 ستتضمن قائمة شاملة بأسماء المشاركين؛  -
 ستبين متى أعدت ومن أعدھا؛  -
 ستوضح ما إذا كانت ھذه المحاضر قد تمت مراجعتھا قبل نشرھا ومن أجرى ھذه المراجعة؛  -
 ستحدد جميع مصادر التمويل وأي مصادر أخرى للدعم؛  -
  : مسؤولية التالي في بداية الوثيقةستعرض بوضوح إخالء ال  -

 
 موافقة الھيئة أو اعتمادھا لھذه المحاضر أو أية   IPCC  ال تتضمن الرعاية المشتركة التي تقدمھا الھيئة "

ً استعراضا لورقات العمل المقدمة أثناء حلقة   IPCC  ُولم تجر الھيئة . توصيات أو استنتاجات واردة فيھا
 " ء وال للتقرير المتعلق بوقائع جلساتھااجتماع الخبرا/ العمل
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  1المرفق 
 

مھام ومسؤوليات كل من المؤلفين الرئيسيين والمؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين المشاركين والخبراء 
    والمنسقين التابعين للحكومات   IPCC  المستعرضين ومحرري االستعراضات لتقارير الھيئة 

 
  المؤلفون الرئيسيون. 1
 

  : الوظيفة
ًيتولى المسؤولون الرئيسيون مسؤولية إنجاز األقسام المحددة لمعالجة بنود برنامج العمل بناء على أفضل 

   .  االقتصادية المتاحة–المعلومات العلمية والفنية واالجتماعية 
 

 : تعليق
ت المتنوعة التي يعمل المؤلفون الرئيسيون عادة في مجموعات صغيرة تتولى المسؤولية عن جمع المكونا

ًتتألف منھا األقسام التي يضطلعون بإنجازھا في الوقت المحدد وعلى أن تكون ھذه المكونات دائما عالية 
   . الجودة ومطابقة لجميع المعايير الشاملة لطريقة إعداد للوثائق ككل

 
ومن . لتقرير النھائيًوتقديرا لذلك تظھر أسماؤھم واضحة في ا. ومھمة المؤلفين الرئيسيين ھي مھمة شاقة

الضروري إيالء أولوية عليا للعمل إلنجاز ھذه المھمة والسيما خالل المراحل النھائية من إعداد التقرير حيث 
ًيزداد عبء العمل ثقال ويزداد ارتباط عمل المؤلفين الرئيسيين بعضھم ببعض من قراءة وتحرير المواد 

   . الضروري إعطاء العمل إلى مستوى من األولويةومن . والموافقة على التغييرات على نحو سريع
 

وجوھر مھمة المؤلفين الرئيسيين ھي توليف المواد المستقاة من األعمال السابقة المتاحة على النحو المبين في 
ويتعين على المؤلفين الرئيسيين باالشتراك مع محرري االستعراضات مراعاة التعليقات التي تسفر  .  4.2  القسم 
وقد ال يتحتم على المؤلفين الرئيسيين . عن المراجعة التي يجريھا الخبراء والحكومات عند مراجعة النصعنھا

ًكتابة النص األصلي بأنفسھم، إال أنه من الضروري أن تكون لديھم قدرة مؤكدة على كتابة نص دقيق علميا 
ًوفنيا واجتماعيا  . ھمات التي قدمتھا طائفة كبيرة من الخبراءًاقتصاديا وأن يمثل بأمانة، قدر المستطاع، المسا–ً

كما يتعين المؤلفين . ًوالقدرة على العمل في إطار المدة المحددة إلنجازه ھي أيضا مطلب عملي ضروري
ًالرئيسيين تضمين التقرير اآلراء التي تخالف اإلجماع ولكنھا مع ذلك صحيحة علميا وفنيا ً .    

 
عقد اجتماعات مع المؤلفين المساھمين، عند االقتضاء، في مراحل إعداد ويمكن للمؤلفين الرئيسيين الدعوة ل

األقسام المنوطة بھم أو لمناقشة التعليقات التي تسفر عنھا المراجعة التي يجريھا الخبراء والحكومات، وأن 
خبراء فرقة العمل تنظيم حلقات عمل أو اجتماعات / يقترحوا على الرئيسين المشاركين لمكتب الفريق العامل

    . ويشار في التقارير إلى أسماء المؤلفين الرئيسيين. في مجاالت عملھم
 
   المؤلفون الرئيسيون المنسقون . 2
 

  :الوظيفة
   . تولي المسؤولية الشاملة عن تنسيق األقسام الرئيسية في التقرير

 
  :تعليق

ضافية لكفالة إنجاز األقسام الرئيسية المؤلفون الرئيسيون المنسقون ھم مؤلفون رئيسيون يتولون المسؤولية اإل
في التقرير على نحو عالي الجودة، وتجميع ھذه األقسام وتسليمھا إلى الرئيسين المشاركين لمكتب الفريق 

   . فرقة العمل بسرعة بما يتماشى مع المعايير الشاملة لطريقة إعداد الوثيقة/ العامل
  

ًويؤدي المؤلفون المنسقون دورا رائدا في ضم ان معالجة المسائل العلمية والفنية المشتركة بين القطاعات، ً
   . والتي يمكن أن تتضمن عدة أقسام من التقرير، معالجة كاملة ومنسقة وضمان تمثيلھا ألحدث المعلومات المتاحة
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لفين والمھارات والوسائل المطلوب توافرھا للمؤلفين الرئيسيين المنسقين ھي نفسھا المطلوب توافرھا في المؤ
وتذكر إلى أسماء جميع . الرئيسيين مع ضرورة توافر مھارات تنظيمية إضافية لتنسيق أي قسم في التقرير

    .المؤلفين الرئيسيين المنسقين في التقارير
  

. 3  المؤلفون المساھمون
 

  : الوظيفة
الرئيسيون في مشروع إعداد المعلومات الفنية في صورة نص أو رسوم بيانية أو بيانات لكي يدرجھا المؤلفون 

    .القسم
 

  :تعليق
ًالمدخالت التي تقدمھا طائفة كبيرة من المساھمين تمثل عنصرا أساسيا في نجاح تقييمات الھيئة  ً  IPCC  وتذكر ،

ًويحتاج المؤلفون الرئيسيون أحيانا إلى االستعانة بھذه المساھمات إال أن . أسماء جميع المساھمين في التقارير
   . ير المدروسة ليست محبذةالمساھمات غ

 
ّوينبغي دعم ھذه المساھمات، قدر اإلمكان، بمراجع من األعمال السابقة المحكمة والمتاحة على الصعيد 

ٌأما بالنسبة . الدولي، وبنسخ من أي مواد مستشھد بھا غير منشورة؛ مع توضيح كيفية الوصول إلى ھذه المواد
   . للمواد المتاحة في صورة إلكترونية فقط، فينبغي ذكر أماكن وجود ھذه المواد

 
ويمكن تحرير مواد ھذه المساھمات ودمجھا، وتعديلھا عند االقتضاء، في أثناء عملية وضع النص اإلجمالي 

   . للمشروع
 
    الخبراء المستعرضون . 4
 

 :الوظيفة
 االقتصادي لمشاريع النصوص وعلى توازنھا –االجتماعي / الفني/ المحتوى العلميالتعليق على دقة واكتمال 

   .  االقتصادي اإلجمالي–االجتماعي / الفني/ العلمي
 

 :تعليق
 .ًيضع الخبراء المستعرضون تعليقات على النص وفقا لمعرفتھم وخبرتھم

 
    محررو االستعراضات . 5
 

  : الوظيفة
مكتب فرقة العمل في اختيار المستعرضين / مساعدة إلى مكتب الفريق العامليقدم محررو االستعراضات ال

لعملية مراجعة الخبراء، ويكفلون إيالء االعتبار الالزم للتعليقات التي تسفر عنھا مراجعة كل من الخبراء 
لية ويكفلون الجد/ والحكومة، ويسدون نصائح للمؤلفين الرئيسيين فيما يتعلق بطريقة معالجة المسائل الخالفية

   . إدراج اآلراء المخالفة الصائبة بشكل مالئم في نص التقرير
 

 :تعليق
  

ولكل ) بما في ذلك ملخصه التنفيذي(يخصص ما بين اثنين وأربعة من محرري االستعراضات لكل فصل 
 ويلزم أن يتمتع محررو االستعراضات بفھم واسع للمسائل.  من أجل االضطالع بھذه المھام.ملخص فني

ً ويزداد عبء العمل ثقال أثناء المراحل النھائية من إعداد التقرير، بما .العلمية والفنية العامة التي يعالجھا النص

 وال يشارك محررو .في ذلك حضور االجتماعات التي تنظر خاللھا فرق التحرير في نتائج جولتي االستعراض
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مكنھم العمل بصفة مستعرضين للفصول التي االستعراضات مشاركة نشطة في عمل مشاريع التقرير وال ي
فرقة العمل أو /  ويمكن أن يكون محررو االستعراضات أعضاء في مكتب الفريق العامل.اشتركوا في تأليفھا

 .فرقة العمل/ أن يكونوا خبراء خارجيين يوافق عليھم مكتب الفريق العامل
  

مسؤولية عن النص النھائي، فإنه يتعين على على الرغم من أن المؤلفين الرئيسيين ھم الذين يتحملون ال
 كما يتعين .محرري االستعراضات عرض الخالفات الھامة في اآلراء بشأن المسائل العلمية في مرفق بالنص

عليھم تقديم تقرير مكتوب إلى دورات األفرقة العاملة أو إلى فريق خبراء الھيئة، ويطلب منھم، عند االقتضاء، 
 لإلبالغ عما توصلوا إليه من استنتاجات من عملية   IPCC  ريق العامل والھيئة حضور دورات كل من الف

االستعراض وللمساعدة في وضع الشكل النھائي لكل من الملخص لمقرري السياسات وفصول العرض العام 
    . ر وتذكر أسماء جميع محرري االستعراضات في التقاري.الواردة في تقارير المنھجية والتقارير التجميعية

  

    المنسقون التابعة للحكومات6.
  

  :الوظيفة
  

 وترتيب عملية تقديم IPCCإعداد قائمة الخبراء الوطنيين وتحديثھا حسب االقتضاء للمساعدة في تنفيذ برنامج عمل الھيئة 
  وبشأن التوازن العلمي أو الفني واكتماله/ تعليقات متكاملة بشأن دقة المحتوى العلمي و

  

 :تعليق
ومن أجل تيسير المھمة على . ملية المراجعة الحكومية عادة من خالل عدد من اإلدارات والوزاراتتجري ع

ًمنسقا واحدا لكافة أنشطة الھيئة  لھا وضع مراقبالمستوى اإلداري، تعين كل حكومة ومنظمة  ً  IPCC   وتزود 
ينبغي أن  و.تغيير في ھذه المعلومات بالمعلومات الكاملة عن ھذا المنسق، وتخطرھا بأي   IPCC  أمانة الھيئة 

ومن األھمية . االستعراض) عمليات( فيما يتعلق بلوجستيات عملية   IPCC  أمانة الھيئة يقيم المنسق اتصاالت مع 
  .بمكان تبادل المعلومات بشكل كامل

 

  

.أو الفني اإلجمالي للمشاريع/ و  
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   2 المرفق
 

  IPCCإجراءات استخدام األعمال السابقة في تقارير الھيئة 
 

ففي .  بشأن استخدام األعمال السابقة باالنفتاح والشفافيةIPCCمن أجل كفالة أن تتسم عمليات الھيئة ھذا المرفق مقدم 
وينبغي إعطاء األولوية لألعمال السابقة العلمية . عملية التقييم، يتم التأكيد على ضمان جودة األعمال السابقة المشار إليھا

  . تعراض األقران، في حال توفرھااالقتصادية التي خضعت الس -عية والفنية االجتما
 

وقد تشمل ھذه المصادر تقارير . IPCCوثمة اعتراف بأن المصادر األخرى توفر معلومات بالغة األھمية لتقارير الھيئة 
. من الحكومات، والصناعة، والمؤسسات البحثية، والمنظمات الدولية، والمنظمات األخرى، أو وقائع المؤتمرات

ال السابقة يجلب معه مسؤولية إضافية لفرق المؤلفين للتأكد من نوعية وسالمة المصادر واستخدام ھذه األعم
كما أن المدونات، . ًوعموما، فإن الصحف والمجالت ليست مصادر سليمة للمعلومات العلمية3. والمعلومات المقتبسة 

والنتائج . IPCC المتعلقة بتقارير الھيئة ومواقع الشبكات االجتماعية، والوسائط اإلذاعية ليست مصادر مقبولة للمعلومات
  . ًالعلمية التي يتم الحصول عليھا باالتصاالت الشخصية أيضا ليست مصادر مقبولة

 
 : ًوينبغي أيضا مراعاة اإلجراءات اإلضافية المحددة فيما يلي

 
  مسؤوليات المؤلفين المنسقين، والمؤلفين الرئيسيين، والمؤلفين المساھمين. 1

 .  ً المؤلفين الرئيسيين المنسقين كفالة أن يتم اختيار واستخدام جميع المصادر وفقا لإلجراءات الواردة في ھذا المرفقيتعين على
 

وينبغي للفريق . ويتعين على فريق المؤلفين إجراء تقييم دقيق للمعلومات التي يرغب في إدراجھا من أي مصدر
. IPCCقبل إدراج المعلومات في أي تقرير من تقارير الھيئة المختص بكل فصل استعراض نوعية وسالمة كل مصدر 

وعلى المؤلفين الذين يرغبون في إدراج معلومات غير متاحة بصورة علنية أو تجارية إرسال المرجع الكامل، ويفضل 
 مصدر ويلزم تقديم ملخص تنفيذي أو خالصة باإلنكليزية ألي. ًأن يكون الكترونيا، إلى وحدة الدعم الفني المعنية

  . مكتوب بلغة غير اللغة اإلنكليزية
 

َّوتنطبق ھذه اإلجراءات أيضا على الورقات البحثية التي ال تزال قيد النشر في مجالت علمية محكمة في وقت  ً
 . استعراضھا من قبل الحكومات أو الخبراء

 
  . IPCCوتدرج جميع المصادر في القسم الخاص بالمراجع في تقرير الھيئة 

 
  يات محررو االستعراضاتمسؤول. 2

ًة في ھذا المرفق تطبيقا متسقايقدم محررو االستعراضات الدعم والتوجيه لفريق المؤلفين في كفالة تطبيق اإلجراءات الوارد ً. 
 

. 3  فرقة العمل/مسؤوليات الرئيسين المشاركين لمكتب الفريق العامل
فرقة العمل / الرئيسان المشاركان لمكتب الفريق العاملبالنسبة للمصادر غير المتاحة بصورة علنية أو تجارية، يوفر

 .  اللذان يضطلعان بتنسيق التقرير ھذه المصادر لمن يطلبھا من المستعرضين أثناء عملية االستعراض
 
   IPCCمسؤوليات أمانة الھيئة . 4

ن ھذه المصادر بعد نشر أي  بتخزيIPCCتقوم أمانة الھيئة . بالنسبة للمصادر غير المتاحة للجمھور أو بصورة تجارية
 لمعالجة األخطاء المحتملة في تقارير التقييم، IPCCبروتوكول الھيئة "، من أجل دعم IPCCتقرير من تقارير الھيئة 

 ".IPCCوالتقارير التجميعية، والتقارير الخاصة التي تصدرھا الھيئة 

                                                      
، مالحظات على فرقة العمل غير الرسمية المعنية باإلجراءات، وھي تتضمن إرشادات عامة عن IPCC-XXXII/INF.4 انظر 3

  .IPCC, page 7, section 2استخدام األعمال السابقة في 
http://www.ipcc.ch/meetings/session32/inf04_p32_review_ipcc_proc_proced_notes_informal_task_group.pdf  
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  3 المرفق
 

تقارير التقييم، والتقارير التجميعية، والتقارير الخاصة،  لمعالجة األخطاء المحتملة في IPCCبروتوكول الھيئة 
  وتقارير المنھجيات

 
ّثم عدله في دورته السابعة ) 2011مايو  / أيار13-10أبو ظبي، ( في دورته الثالثة والثالثين أقره فريق خبراء الھيئة

  )2013كتوبر  أ/ تشرين األول18-14باتومي، (والثالثين 
 

  الديباجة
 

ً علما بالبروتوكول المقترح IPCC، أحاط فريق خبراء الھيئة )2010أكتوبر /تشرين األول(ثانية والثالثين في دورته ال
وعھد فريق خبراء الھيئة إلى رئيس الھيئة ). IPCC-XXXII/INF.8(لمعالجة األخطاء الواردة في تقارير التقييم السابقة 

IPCC . ونواب رئيس الھيئةIPCCألفرقة العاملة األول والثاني والثالث، وفرقة العمل المعنية ، والرؤساء المشاركين ل
بحصر األرصدة باتخاذ أي خطوات ضرورية لكفالة وضع ھذا البروتوكول في صورته النھائية ثم استخدامه لتقييم 

  .  ويرد البروتوكول أدناه. األخطاء المحتملة ووضع ما ھو مناسب من تصويبات
 

ستخدم فقط في تصويب األخطاء التي كان يمكن تفاديھا في سياق المعلومات المتاحة الغرض من البروتوكول ھو أن ي
وال يمكن استخدام . وينبغي أن يقتصر استخدامه على األخطاء المتعلقة بالحقائق أو الدقة. في وقت كتابة التقرير

 بعد التاريخ النھائي لألعمال البروتوكول إلجراء تغييرات تعكس معارف جديدة أو معلومات علمية لم تصبح متاحة إال
وال يمكن أن تستخدم لتقديم اقتراح بالنظر في مصادر إضافية لم تذكر في التقييم القائم، وذلك . السابقة للتقرير المعني

ًمالم تكن متصلة اتصاال مباشرا بخطأ في الحقائق أو في الدقة ًويجب أيضا عدم التذرع به لبيان اختالف في الرأي مع . ً
 .   مؤلفين أو لإلتيان بتفسير جديد لمعارف أو معلومات علميةفريق 

 
والمقصود بھذا البروتوكول ھو معالجة النطاق الكامل لألخطاء المحتملة الناشئة عن أخطاء طباعيه من خالل المسائل 

 .لقة بالحقائق أو الدقةالمعقدة لعمليات تحديد المصادر، أو التفسير، أو التحليل، أو التقييم، الناشئة عن األخطاء المتع
 

وتقع مسؤولية تنفيذ بروتوكول تصويب األخطاء على الرئيسين المشاركين الحاليين لمنتج الفريق العامل المعني أو 
فإذا ورد الخطأ في تقرير تجميعي، وقعت المسؤولية على الرئيس . الفرقة العاملة المعنية الذي يوجد به الخطأ المزعوم

 وفي جميع الحاالت، يبلغ بالتقييم ويشارك فيه، حسب االقتضاء، المؤلفون الرئيسيون المنسقون .IPCCالراھن للھيئة 
 والرئيسان المشاركان للفريق العامل IPCCوالرئيسان المشاركان بالتقرير المتضمن الخطأ المزعوم، أو رئيس الھيئة 

  .   المعني في وقت إجراء ذلك التقييم، في حالة التقارير التجميعية
 

وتعتمد الطريقة التي تتبع للتحقيق في . والبروتوكول مقدمة في شكل شجرة قرارات، مستندة إلى مجموعة مبادئ أساسية
ًالخطأ المزعوم، وفي تنفيذ تصويبه، عند االقتضاء، على موضع الخطأ المزعوم، أي ما إذا كان موجودا في فصل، أو 

يم أو تقرير خاص، أو تقرير منھجية، أو فصل لعرض عام لتقرير في موجز فني أسھم به فريق عامل في تقرير للتقي
 . من تقارير المنھجية أو التقارير التجميعية
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   لمعالجة األخطاء في تقارير التقييمIPCCبروتوكول الھيئة 
  IPCCأو التقارير التجميعية، أو التقارير الخاصة، أو تقارير المنھجية التي تصدرھا الھيئة 

 
 

 :تي يقوم عليھا ھذا البروتوكول فيما يتعلق بتناول األخطاءالمبادئ ال
 

المقصود بھذا البروتوكول ھو أن يستخدم فقط لتصويب األخطاء التي كان يمكن تفاديھا في سياق المعلومات   .1
  .المتاحة في وقت كتابة التقرير

  . أمانة الھيئة ھي نقطة الدخول لإلبالغ عن األخطاء كافة  .2

وتتم جميع القيود بالتشاور مع الرئيسين المشاركين الحاليين . ة الھيئة بنظام داخلي لتعقب األخطاءتحتفظ أمان  .3
، في حالة IPCCالمعنية، أو بالتشاور مع رئيس الھيئة ) TF(المعني أو فرقة العمل ) WG(للفريق العامل 

ًعلما، ) TSUs(ت الدعم الفني  ووحداIPCCويحيط ھذا النظام قيادة الھيئة . ورود الخطأ في تقرير تجميعي
   .  من خالل موقع مؤمن على الشبكة العالمية، بالحالة الراھنة لجميع العمليات النشطة لتناول األخطاء

 التي IPCCينبغي أن يستند تصويب األخطاء، قدر اإلمكان، إلى توافق في اآلراء، يتسق مع مبادئ الھيئة   .4
  .يھاِّتكون أساس التقارير التي استند إل

تقع المسؤولية عن القرارات التي تتخذ في الخطوات التي تتم خالل العملية على مكتب الفريق العامل الحالي   .5
فإذا كان . أو مكتب الفرقة العاملة الحالية لمنتج الفريق العامل أو الفرقة العاملة الذي يوجد به الخطأ المزعوم

  .  الحاليIPCCة على مكتب الھيئة ًالخطأ موجودا في تقرير تجميعي وقعت المسؤولي

تقع المسؤولية عن التنفيذ على الرئيسين المشاركين الحاليين لمنتج الفريق العامل أو الفرقة العاملة التي يوجد   .6
 IPCCًبھا الخطأ المزعوم، فإذا كان الخطأ موجودا في تقرير تجميعي، وقعت المسؤولية على رئيس الھيئة 

  . الحالي

) ، والمؤلفين الرئيسيين عند االقتضاء)CLAs(المؤلفين الرئيسيين المنسقين ( المؤلفين األصليين يجب إشراك  .7
ويتم االتصال بھم من خالل الرئيسين المشاركين الحاليين للفريق العامل أو فرقة العمل . على النحو المناسب

اد المحددين الذي يضطلعون بأدوار وإذا كان أي من األفر). ، في حالة التقرير التجميعيIPCCرئيس الھيئة (
رئيسية بالنيابة عن أفرقة المؤلفين للتقارير السابقة غير موجود، عندئذ يحدد الرئيسان المشاركان للفريق 

أفضل شخص أو أشخاص مؤھلين للقيام ) رئيس الھيئة، في حالة التقرير التجميعي(العامل أو الفرقة العاملة 
  .بھذه األدوار

خطاء المزعومة المتعلقة بدورات التقييم السابقة، من الضروري إبالغ الرئيسين المشاركين بالنسبة لأل  .8
  .  السابقين للفريق العامل المعني أو فرقة العمل المعنية، ويمكن التشاور معھم، حسب االقتضاء

لملخصات يجب تنسيق عملية تناول األخطاء المزعومة عبر الفصول، والملخصات التنفيذية للفصول، وا  .9
الفنية إلسھامات الفريق العامل، والملخصات التي يجري إعدادھا لصانعي القرارات لألفرقة العاملة، 
والتقارير التجميعية، والملخصات التي يجري إعدادھا لصانعي القرارات للتقارير التجميعية، وفصول 

  . العرض العام لتقارير المنھجية

 المدعى بالخطوات التالية بصورة عامة، وتحيله إلى ھذا IPCCالھيئة عند بداية العملية، تبلغ أمانة   .10
 لمعالجة األخطاء المحتملة في تقارير التقييم، والتقارير التجميعية، IPCCبروتوكول الھيئة "البروتوكول 

  . ويبلغ المدعى مرة أخرى عند انتھاء العملية". والتقارير الخاصة، وتقارير المنھجيات

 والفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة العالمية بعد IPCCات األخطاء على موقع الھيئة تعلن تصويب  .11
  . ًويمكن أيضا اإلعالن عن بيان تفسيري قصير عن الخطأ. انتھاء العملية
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أو في ) فصل أو ملخص فني(ًإذا كان الخطأ المزعوم موجودا في إسھام لفريق عامل أو في تقرير خاص  : 1القسم 
  .2ر للمنھجية، ابدأ ھنا، في الحاالت األخرى انتقل إلى الخطوة تقري

 
من الضروري بالنسبة لجميع األخطاء المزعومة، تقييم إمكانية أن يكون له تداعيات على الموجز المعد لصانعي 
ل السياسات في إسھام فريق عامل في تقرير للتقييم، أو لموجز معد لصانعي السياسات في تقرير خاص، أو لفص

 .  للعرض العام لتقرير منھجية أو لتقرير تجميعي
 

فصل أو (يصف ھذا القسم الطريقة التي تتبع لمعالجة األخطاء في إسھام لفريق عامل أو في تقرير خاص : مالحظة
  . 1 صورة عامة للبروتوكول بالنسبة للقسم 1ويوفر الشكل . أو في تقرير للمنھجية) ملخص فني

 
  :1الخطوة 

ويدرج قيد جديد . IPCCوإذا تم تلقيه في مكان آخر، يحال إلى أمانة الھيئة . IPPCالمزعوم إلى أمانة الھيئة يبلغ الخطأ 
  .في نظام تعقب األخطاء الداخلية

 
  :2الخطوة 

تبعث ). أو فرقة العمل المعنية( اإلدعاء إلى الرئيسين المشاركين الحاليين لفريق العمل المعني IPCCتحيل أمانة الھيئة 
مانة الھيئة إلى المدعى إفادة باالستالم وتقدم له معلومات عن الخطوات التالية بصورة عامة، وتحيل المدعى إلى أ
 لمعالجة األخطاء في تقارير التقييم، أو التقارير التجميعية، أو التقارير الخاصة، أو تقارير IPCCبروتوكول الھيئة "

  ".المنھجية
 

  :3الخطوة 
كان الحاليان للفريق العامل أو فرقة العمل والمكتب المختص ما إذا كان ھناك ما يبرر اتخاذ يقرر الرئيسان المشار
. ولھما أن يتشاورا مع الرئيسين المشاركين أو المؤلفين الرئيسيين المنسقين للفصل ذي الصلة. إجراء بشأن اإلدعاء

 الحاليين للفريق العامل المعني أو فرقة العمل وشرط مواصلة التجھيز ھو أن يجد واحد أو أكثر من الرؤساء التنفيذيين
 .  المعنية والمكتب ذو الصلة أن اإلجراء له ما يبرره

 
 . وإذا تم التوصل إلى توافق في اآلراء، بأن اإلجراء غير مبرر، تبلغ أمانة الھيئة المدعى بذلك وتغلق الحالة

 
ى توافق في اآلراء بأن اتخاذ إجراء له ما يبرره، يستشير وإذا لم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء، أو تم التوصل إل

  ). أو المؤلفين الرئيسيين للفصل، عند االقتضاء(الرئيسان المشاركان المؤلفين الرئيسيين المنسقين 
 

 4ًإذا وافق المؤلفون الرئيسيون المنسقون للفصل الذي يوجد به الخطأ المزعوم على أن ھناك خطأ، انتقل إلى  الخطوة 
  . ألف

 
ًإذا لم يوافق المؤلفون الرئيسيون المنسقون للفصل الذي يوجد به الخطأ المزعوم على أن ھناك خطأ، انتقل إلى الخطوة 

  .  باء4
 

  )للحاالت التي يوافق فيھا المؤلفون على أن ھناك خطأ (:  ألف4الخطوة 
لعامل المعني أو فرقة العمل المعنية اتخاذ القرارات بالنسبة لألخطاء الطباعيه تتناول وحدة الدعم الفني الحالية للفريق ا

ويتم إبالغ المؤلفين الرئيسيين المنسقين . المتعلقة بتصويب األخطاء واإلعالن عنھا، تحت إشراف الرئيسين المباشرين
ء، ، فتعلن عن تصويب األخطاIPCCوتبلغ أمانة الھيئة . للفصول ذات الصلة ومكتب الفريق العامل أو فرقة العمل

   . وتغلق الحالة
 

  . ألف5في غير ذلك من الحاالت، انتقل إلى الخطوة 
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  ) للحاالت التي يوافق فيھا المؤلفون على أن ھناك خطأ(:  ألف5الخطوة 
والمؤلفون الرئيسيون (يقوم الرئيسان المشاركان الحاليان للفريق العامل أو فرقة العمل والمؤلفون الرئيسيون المنسقون، 

للفصل الذي يوجد به الخطأ المزعوم بتقييم الخطأ والبت فيما إذا كان التصويب يتطلب خبرة تتجاوز ) ءعند االقتضا
 .خبرة فريق المؤلفين

 
فإذا كان لدى فريق المؤلفين الخبرة المناسبة إلعداد تصويب للخطأ، يقوم المؤلفون الرئيسيون المنسقون بإعداده وتقديمه 

وبعد االعتماد، تبلغ األمانة المدعى ويعلن التصويب على موقع الھيئة . ة العمل العتمادهإلى مكتب الفريق العامل أو فرق
IPCCبعد ذلك تغلق الحالة.  وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة العالمية  .  

 
عامل أو فرقة العمل ذو ًوإذا تطلب األمر مزيدا من الخبرة، عندئذ يعين الرئيسان المشاركان ذوا الصلة ومكتب الفريق ال

ًالصلة فريقا لالستعراض يتضمن كحد أدنى، اثنين من الخبراء لم يكونوا مشاركين في صياغة الفصل، وواحدا على  ً
األقل من المؤلفين الرئيسيين المنسقين أو المؤلفين الرئيسيين للفصل الذي يوجد به الخطأ، ويعھد إلى فريق االستعراض 

بعد ذلك، يقدم الرئيسان المشاركان بيان التصويب .  شھرينلتصويب األخطاء في غضونالمعني بأن يقترح بيان 
وبعد االعتماد، تبلغ األمانة المدعى ويعلن . المقترح إلى مكتب الفريق العامل المعني أو فرقة العمل المعنية العتماده

  .  العالمية والفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكةIPCCالتصويب على موقعي الھيئة 
 

إذا أخفق المؤلفون، وفريق االستعراض، ومكتب الفريق العامل أو فرقة العمل في التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن 
بيان تصويب األخطاء، عندئذ يبلغ الرئيسان المشاركان للفريق العامل أو فرقة العمل اللجنة التنفيذية بعدم التوصل إلى 

وينبغي أن تتألف ھذه اللجنة . ، لجنة استعراض مستقلة شھرينأن يعين، خالل IPCCئة اتفاق، ويطلبان من رئيس الھي
من ثالثة خبراء على األقل من غير المشاركين في صياغة الفصل الذي يوجد به الخطأ المزعوم ومن غير المشاركين 

تقييم الخطأ المزعوم أو التقييم في عضوية المكتب، أو المؤلفين الرئيسيين المنسقين أو المؤلفين الرئيسيين، أو في 
وبعد التشاور مع المؤلفين، وفريق االستعراض والرئيسين المشاركين ومكتب الفريق العامل أو فرقة العمل، . الحالي

وإذا تم التوصل بعد ذلك إلى توافق في اآلراء مع المؤلفين . يعھد إلى فريق االستعراض المستقل، باقتراح تصويب منقح
. ن المشاركان عندئذ ھذا التصويب المنقح إلى مكتب الفريق العامل المعني أو فرقة العمل المعنية العتمادهيقدم الرئيسا

 وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل IPCCوبعد االعتماد، تبلغ األمانة المدعى، ويعلن التصويب على موقعي الھيئة 
  . عندئذ تغلق الحالة. على الشبكة العالمية

 
يتمكن الرئيسان المشاركان الحاليان أو للفريق العامل أو فرقة العمل، ومكتب فريق العمل أو فرقة العمل وإذا لم 

والمؤلفون الرئيسيون المنسقون ذوو الصلة بعد ذلك من التوصل إلى توافق في اآلراء، يقوم الرئيسان المشاركان 
، يوقعه رئيس الھيئة "بيان تصويب مختلف عليه"ياغة  بصIPCCالحاليان للفريق العامل أو فرقة العمل ورئيس الھيئة 

IPCC . ويعلن ھذا البيان على موقع الھيئةIPCC وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل المخصصة لتصويب األخطاء 
ل إعادة ويقدم ھذا البيان الخطأ المزعوم، ويبين أن المسائل الخالفية أثيرت غير أنه تعذر تسويتھا قب. على الشبكة الدولية

 والرئيسان المشاركان للفريق العامل المعني IPCCويقرر رئيس الھيئة . تقييم ھذا األمر في الدورة الحالية أو التي تليھا
  . عندئذ تغلق الحالة. أو فرقة العمل المعنية استراتيجية لالتصاالت، إذا دعت الحاجة

 
  )  أن ھناك خطأللحاالت التي ال يوافق فيھا المؤلفون على( : باء4الخطوة 

ويقدم المؤلفون الرئيسيون . يبلغ الرئيسان المشاركان للفريق العامل أو فرقة العمل اللجنة التنفيذية بعدم الموافقة
المنسقون للفصل الذي يوجد به الخطأ المزعوم إلى الرئيسين المشاركين للفريق العامل أو فرقة العمل وثيقة مختصرة 

عندئذ، يعين الرئيسان المشاركان للفريق العامل أو فرقة العمل، . ني ال يحتوي على خطأتبين السبب في أن النص المع
، فريق استعراض أولي، يتكون من اثنين من أعضاء المكتب وواحد على األقل من المؤلفين الرئيسيين  شھرينخالل

على األقل من الخبراء الذين لم يشاركوا المنسقين أو المؤلفين الرئيسيين من التقييم الحالي في حال توفرھم، وإال فواحد 
ويعھد إلى فريق االستعراض األولي بتحليل النص المعني والبت في ما إذا كانوا يتفقون في الرأي . في صياغة الفصل

ويحل موعد تلقى استجابة فريق االستعراض . مع المؤلفين الرئيسيين المنسقين للفصل فيما يتعلق بالخطأ المزعوم
  . شھريناألولي خالل
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إذا اتفق فريق االستعراض األولي على عدم وجود خطأ، عندئذ يبلغ الرئيسان المشاركان للفريق العامل أو فرقة العمل 
، وثيقة مختصرة تبين السبب في أن  شھرينالمؤلفين الرئيسيين المنسقين ذوي الصلة ويعھد إليھم بأن يعدوا، خالل

يقدم الرئيسان المشاركان الحاليان للفريق العامل أو فرقة العمل الوثيقة إلى . النص المعني ال يتضمن في الحقيقة خطأ
وبعد اعتماد مكتب الفريق العامل أو فرقة العمل لھا، تبلغ أمانة . المكتب الحالي للفريق العامل أو فرقة العمل العتمادھا

  .  المدعى، وتغلق الحالةIPCCالھيئة 
 

ً ھناك خطأ، ينظر مكتب الفريق العامل أو فرقة العمل في التقرير الوارد من وإذا وجد فريق االستعراض األولي أن

فريق االستعراض األولى، ومن المؤلفين، يھدف إلى إيجاد توافق مع المؤلفين وفريق االستعراض األولي بشأن إعداد 
  .  تصويب للخطأ

 
قون، بالتشاور مع فريق االستعراض األولي، وإذا تم التوصل إلى توافق في اآلراء، يقوم المؤلفون الرئيسيون المنس

 IPCCوبعد االعتماد، تبلغ أمانة الھيئة . بوضع بيان تصويب، يقدم إلى مكتب الفريق العامل أو فرقة العمل العتماده
 وموقع فريق العمل أو فرقة العمل على الشبكة IPCCاللجنة التنفيذية والمدعى، ويعلن تصويب الخطأ على موقع الھيئة 

  . عندئذ تغلق الحالة. عالميةال
 

  .  باء5إذا لم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء، انتقل إلى الخطوة 
 

  )للحاالت التي ال يوافق فيھا المؤلفون على أن ھناك خطأ( : باء5الخطوة 
 IPCC رئيس الھيئة يبلغ الرئيسان المشاركان للفريق العامل أو فرقة العمل اللجنة التنفيذية بعدم الموافقة، ويطلبان من

وينبغي أن تتألف ھذه اللجنة من ثالثة خبراء على األقل . ، لجنة استعراض مستقلة شھرينالحالي أن يعين، في غضون
من غير المشاركين في صياغة الفصل الذي يوجد به الخطأ المزعوم وليس من المشاركين كأعضاء في المكتب، أو 

ويعھد إلى لجنة االستعراض .  في تقييم الخطأ المزعوم أو التقييم الراھنمؤلف رئيسي منسق، أو مؤلف رئيسي مشارك
 .  المستقلة بتقييم الخطأ المزعوم

 
، بإعداد وثيقة موجزة تبين  شھرينوإذا وافقت لجنة االستعراض المستقلة على عدم وجود خطأ، فإنھا تقوم، في غضون

قدم الرئيسان الحاليان للفريق العامل أو فرقة العمل الوثيقة إلى وي. السبب في أن النص المعني ال يمثل في الحقيقة خطأ
مكتب الفريق العامل الحالي أو فرقة العمل الحالية العتماده، وبعد اعتمادھا من المكتب الحالي للفريق العامل أو فرقة 

 . المدعى، وتغلق الحالةIPCCالعمل، تبلغ أمانة الھيئة 
  

. ، مسار عمل مقترح شھرينقلة أن ھناك خطأ، عھد إليھا بأن تقدم، في غضونفإذا وجدت لجنة االستعراض المست
ويبلغ مكتب الفريق العامل أو فرقة العمل المؤلفين الرئيسيين المنسقين المعنيين بمسار العمل المقترح، وإذا وجد ھناك 

ى مكتب الفريق العامل أو فرقة اتفاق معھم على أن ھناك خطأ وعلى كيفية تناوله، يعد المؤلفون بيان تصويب يقدم إل
اللجنة التنفيذية والمدعى، ويعلن التصويب على موقعي الھيئة  IPCCوبعد االعتماد، تبلغ أمانة الھيئة . العمل العتماده

IPCCعندئذ تغلق الحالة.  والفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة العالمية .   
 

للفريق العامل أو فرقة العمل والمؤلفين الرئيسيين المنسقين المعنيين من إذا استمر عدم تمكن الرئيسين المشاركين 
التوصل إلى توافق في اآلراء، يقوم الرئيسان المشاركان الحاليان للفريق العامل أو فرقة العمل ورئيس الھيئة بصياغة 

 وفريق العمل أو IPCCھيئة ويعلن ھذا البيان على موقعي ال. IPCC، يوقعه رئيس الھيئة "بيان تصويب مختلف عليه"
ويوضح ھذا البيان الخطأ المزعوم، ويشرح المسائل الخالفية التي أثيرت وتعذرت . فرقة العمل الخاصين بالتصويبات

 والرئيسان IPCCويقرر رئيس الھيئة . تسويتھا قبل إعادة تقييم ھذا األمر خالل الدورة الحالية أو الدورة القادمة
  . عندئذ تغلق الحالة. مل المعني أو فرقة العمل المعنية استراتيجية اتصاالت إذا دعت الحاجةالمشاركان للفريق العا

 
 قبل إعالن أي تصويب، ينبغي للرئيسين المشاركين للفريق العامل أو فرقة العمل تقييم العواقب المحتملة التي :مالحظة

 فإذا كانت. صل العرض العام، أو التقرير التجميعيتترتب على التصويب بالنسبة للملخص المعد لصانعي السياسات أو ف
  .1 من البروتوكول بعد العملية الواردة في القسم 3أو / و2ھناك عواقب، تعين أن تتم العملية ذات الصلة في القسمين 
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  :2القسم 
 

ٍإذا كان الخطأ المزعوم واردا في ملخص معد لصانعي السياسات إلسھام فريق عامل أو في تقرير خاص ، أو فصل ً
  . 3ًللعرض العام أو تقرير للمنھجية، ابدأ ھنا، أما إذا كان موجودا في تقرير تجميعي، فانتقل إلى القسم 

 
 بالنسبة لألخطاء الواردة في الملخص المعد لصانعي السياسات، أو في فصل للعرض العام، الناشئة عن فصل :مالحظة

خاص أو في تقرير للمنھجية، وجب استكمال عملية تقييم الخطأ سابق، أو ملخص فني إلسھام فريق عامل أو تقرير 
أو الملخص الفني /ً من ھذا البروتوكول أوال لمعالجة الخطأ الوارد في الفصل السابق و1وتصويبه الموصوف في القسم 

  . أو في تقرير للمنھجية
 

  :1الخطوة 
ويضاف قيد . IPCCكان آخر يحول إلى أمانة الھيئة وإذا تم تسلمه في م. IPCCيبلغ أي خطأ مزعوم إلى أمانة الھيئة 
  . جديد في النظام الداخلي لتعقب األخطاء

 
  :2الخطوة 

.  اإلدعاء إلى الرئيسين المشاركين الحاليين للفريق العامل ذي الشأن أو فرقة العمل ذات الشأنIPCCتحيل أمانة الھيئة 
ي، وتزوده بمعلومات عن الخطوات التالية بصورة عامة، وتحيل  إفادة باالستالم إلى المدعIPCCوتبعث أمانة الھيئة 

 للتقييم، والتقارير التجميعية، IPCC لمعالجة األخطاء المحتملة في تقارير الھيئة IPCCالمدعى إلى بروتوكول الھيئة 
  .  والتقارير الخاصة وتقارير المنھجية

 
  : 3الخطوة 

عامل ذي الصلة أو فرقة العمل ذات الصلة والمكتب المعني ما إذا كان ھناك يقرر الرئيسان المشاركان الحاليان للفريق ال
ويكون بوسعھم التشاور مع الرؤساء المشاركين السابقين أو المؤلفين الرئيسيين . مبرر التخاذ إجراء بشأن اإلدعاء

شاركين الحاليين للفريق وشرط مواصلة التجھيز ھو أن يجد واحد أو أكثر من الرؤساء الم. المنسقين للفصل ذي الصلة
  .  العامل أو فرقة العمل والمكتب ذو الصلة أن اإلجراء له ما يبرره

 
  . المدعى وتغلق الحالةIPCCوإذا تم التوصل إلى توافق في اآلراء بأن ذلك اإلجراء غير مبرر، تبلغ أمانة الھيئة 

 
فق في اآلراء بأن اإلجراء مبرر، يتشاور الرئيسان أما إذا لم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء أو تم التوصل إلى توا

المشاركان الحاليان لفريق العمل أو فرقة العمل مع الرئيسين المشاركين السابقين للفريق العامل أو فرقة العمل الذين 
ن ًقاموا بتأليف الملخص المعد لصانعي السياسات أو فصل العرض العام، فضال عن التشاور مع المؤلفين الرئيسيي

 . المنسقين للفصل ذي الصلة للتقرير الذي تم االستناد إليه
 

وإذا وافق الرؤساء المشاركون السابقون للفريق العامل أو فرقة العمل والمؤلفون الرئيسيون المنسقون ذوو الصلة على 
  .  ألف4ًأن ھناك خطأ، انتقل إلى الخطوة 

 
ق العامل أو فرقة العمل والمؤلفون الرئيسيون المنسقون ذوو الصلة أما إذا لم يوافق الرؤساء المشاركون السابقون للفري

  . باء4ًعلى أن ھناك خطأ، انتقل إلى الخطوة 
 

للحاالت التي يوافق فيھا الرؤساء المشاركون السابقون للفريق العامل أو فرقة العمل والمؤلفون  (:  ألف4الخطوة 
  )الرئيسيون المنسقون ذوو الصلة على أن ھناك خطأ

بالنسبة لألخطاء الطباعيه، تتناول وحدة الدعم الفني الحالية للفريق العامل أو فرقة العمل ذوي الصلة القرارات المتعلقة 
ويتم إبالغ مكتب الفريق العامل أو فرقة العمل والرئيسين . باألخطاء واإلعالن عنھا تحت إشراف الرئيسين المشاركين

رقة العمل الذين قاموا بتأليف الملخص المعد لصانعي السياسات أو فصل العرض المشاركين السابقين للفريق العامل وف
  .خطاء، وتغلق الحالةعندئذ بإبالغ اللجنة التنفيذية، واإلعالن عن تصويب األوتقوم األمانة . IPCCويتم إبالغ أمانة الھيئة . العام
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  . ألف5في الحاالت األخرى، انتقل إلى الخطوة 
 

االت التي يوافق فيھا الرئيسان المشاركان السابقان للفريق العامل أو فرقة العمل والمؤلفون للح( : ألف5الخطوة 
  ً)الرئيسيون المنسقون ذوو الصلة على أن ھناك خطأ

يقوم بتقييم الخطأ الرئيسان المشاركان الحاليان للفريق العامل وفرقة العمل والرئيسان المشاركان السابقان للفريق العامل 
 العمل الذين ألفوا الملخص المعد لصانعي السياسات أو فصل العرض العام الذي يوجد به الخطأ المزعوم، أو فرقة

 . والمؤلفون الرئيسيون المنسقون للفصل ذي الصلة من التقرير الذي استند إليه في اإلعداد
 

سقون ذوو الصلة بإعداد بيان تصويب ويقوم الرئيسان السابقان للفريق العامل أو فرقة العمل والمؤلفون الرئيسيون المن
للملخص المعد لصانعي السياسات أو فصل العرض العام وتقديمه إلى مكتب الفريق العامل الحالي أو فرقة العمل الحالية 

. وبعد اعتماد مكتب الفريق العامل أو فرقة العمل للتصويب المقترح، يقدم إلى فريق خبراء الھيئة العتماده. العتماده
ة الفرصة الستجابة سريعة، يمكن لفريق خبراء الھيئة تفويض خطوة االعتماد ھذه إلى اللجنة التنفيذية، التي وإلتاح

 وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة IPCCيمكنھا أن تقرر اإلعالن عن تصويب الخطأ على موقع الھيئة 
وبعد .  أو فريق خبرائھاIPCCالدورة المقبلة لمكتب الھيئة العالمية، وإبالغ المدعي، أو أن تقرر إحالة األمر إلى 

 والفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة IPCCاالعتماد، تبلغ األمانة المدعى ويعلن التصويب على موقعي الھيئة 
   . عندئذ تغلق الحالة. العالمية

 
مؤلفون الرئيسيون المنسقون ذوو الصلة إلى توافق وإذا لم يتوصل الرئيسان السابقان للفريق العامل أو فرقة العمل وال

في اآلراء بشأن بيان تصويب الخطأ مع مكتب الفريق العامل أو فرقة العمل، أو فريق خبراء الھيئة، أو اللجنة التنفيذية، 
ويطلبان إلى عندئذ يبلغ الرئيسان المشاركان للفريق العامل أو فرقة العمل اللجنة التنفيذية بعدم التوصل إلى اتفاق، 

وينبغي أن تتألف ھذه اللجنة من ثالثة على . ، لجنة استعراض مستقلة شھرين أن يعين، في غضونIPCCرئيس الھيئة 
األقل من الخبراء غير المشاركين في صياغة الملخص الذي يعد لصانعي السياسات أو فصل العرض العام الذي يوجد 

التشاور مع الرئيسين المشاركين السابقين للفريق العامل أو فرقة العمل وبعد . به الخطأ المزعوم أو التقييم الحالي
والمؤلفين الرئيسيين المنسقين ذوي الصلة، والرئيسين المشاركان الحاليين، ومكتب الفريق العامل أو فرقة العمل، تكلف 

ركان الحاليان للفريق العامل أو بعد ذلك يقدم الرئيسان المشا. لجنة االستعراض المستقلة باقتراح تصويب منقح لألخطاء
وبعد اعتماد مكتب . فرقة العمل ذلك التصويب إلى مكتب الفريق العامل ذي الصلة أو فرقة العمل ذات الصلة العتماده

وإلتاحة الفرصة الستجابة . الفريق العامل أو فرقة العمل لبيان التصويب المقترح، يقدم إلى فريق خبراء الھيئة العتماده
يمكن لفريق خبراء الھيئة تفويض خطوة االعتماد ھذه إلى اللجنة التنفيذية، التي يمكن لھا أن تقرر إعالن سريعة، 

 وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة العالمية وإبالغ المدعي، أو أن IPCCتصويب الخطأ على موقع الھيئة 
وبعد االعتماد، تبلغ األمانة المدعي، ويعلن .  أو فريق خبرائھاIPCCتقرر إحالة األمر إلى الدورة التالية لمكتب الھيئة 

  .   عندئذ تغلق الحالة.  وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة العالميةIPCCالتصويب على موقع الھيئة 
 

فين الرئيسيين المنسقين ذوي وإذا استمر عدم تمكن الرئيسين المشاركين السابقين للفريق العامل أو الفرقة العاملة والمؤل
الصلة، والرئيسين المشاركين الحاليين للفريق العامل أو فرقة العمل، ومكتب الفريق العامل أو فرقة العمل، وفريق 
خبراء الھيئة، أو اللجنة من التوصل إلى توافق في اآلراء، يقوم الرئيسان المشاركان الحاليان للفريق العامل أو فرقة 

ويعلن ھذا البيان . IPCC، موقع عليه من رئيس الھيئة "تصويب مختلف عليه" بصياغة بيان IPCCلھيئة العمل ورئيس ا
ويتضمن ھذا البيان الخطأ المزعوم، .  وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة العالميةIPCCعلى موقع الھيئة 

ُويقرر . تقييم ھذا األمر في الدورة الحالية أو الدورة التاليةويبين أنه أثيرت مسائل بشأنه غير أنه تعذر حلھا قبل إعادة 
 والرئيسان المشاركان ذوا الصلة للفريق العامل أو فرقة العمل استراتيجية اتصاالت، إذا دعت IPCCرئيس الھيئة 

  .  عندئذ تغلق الحالة. الحاجة
 

سابقان للفريق العامل أو فرقة العمل، والمؤلفون للحاالت التي ال يوافق فيھا الرئيسان المشاركان ال( : باء4الخطوة 
  ) الرئيسيون المنسقون ذوو الصلة، على أن ھناك خطأ

ويزود الرئيسان . ُيبلغ الرئيسان المشاركان الحاليان للفريق العامل أو فرقة العمل اللجنة التنفيذية بعدم وجود اتفاق
ين ألفوا الملخص المعد لصانعي السياسات، أو فصل العرض العام المشاركان السابقان للفريق العامل أو فرقة العمل، الذ
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الذي يوجد به الخطأ المزعوم، والمؤلفون الرئيسيون المشاركون في الفصل ذي الصلة في التقرير الذي استند إليه في 
م احتواء النص التأليف، الرئيسين المشاركين الحاليين للفريق العامل أو فرقة العمل بوثيقة مختصرة تبين أسباب عد

، فريق  شھرينبعد ذلك يعين الرئيسان المشاركان الحاليان للفريق العامل أو فرقة العمل، في غضون. المعني على خطأ
استعراض أولي يتكون من عضوين من أعضاء المكتب، وواحد على األقل من المؤلفين الرئيسيين المنسقين، أو 

 وجد، فإذا لم يوجد، فخبير واحد على األقل ممن لم يشاركوا في صياغة المؤلفين الرئيسيين من التقييم الحالي، إن
الموجز المعد لصانعي السياسات أو فصل العرض العام الذي يوجد به الخطأ المزعوم أو الفصل ذي الصلة من التقرير 

ما إذا كان يتفق مع ويعھد إلى فريق االستعراض األولي بتحليل النص المعني والبت في. الذي استند إليه في التأليف
ويصل رد فريق . الرئيسين المشاركين السابقين للفريق العامل أو فرقة العمل والمؤلفين الرئيسيين المنسقين ذوي الصلة

 .  شھريناالستعراض األولي خالل
 

 فرقة العمل إذا اتفق فريق االستعراض األولي على عدم وجود خطأ، قام الرئيسان المشاركان الحاليان للفريق العامل أو
بإبالغ الرئيسين المشاركين السابقين للفريق العامل أو فرقة العمل والمؤلفين الرئيسيين المنسقين ذوي الصلة، ويعھد 

ويقدم الرئيسان . ، بإعداد وثيقة موجزة تبين أسباب عدم احتواء النص المعني على خطأ شھرينإليھم بأن يقوموا، خالل
. عامل أو فرقة العمل الوثيقة إلى المكتب الحالي للفريق العامل أو فرقة العمل العتمادھاالمشاركان الحاليان للفريق ال

   .  المدعي، وتغلق الحالةIPCCوبعد اعتمادھا من جانب مكتب الفريق العامل أو فرقة العمل، تبلغ أمانة الھيئة 
 

 أو فرقة العمل في التقرير الوارد من فريق إذا وجد فريق االستعراض األولي أنه يوجد خطأ، ينظر مكتب الفريق العامل
االستعراض األولي، ومن المؤلفين، ويسعى للتوصل إلى توافق في اآلراء مع الرئيسين المشاركين السابقين للفريق 

  .العامل أو فرقة العمل والمؤلفين الرئيسيين المنسقين وفريق االستعراض األولي بشأن إعداد تصويب
 

وافق في اآلراء، يعد الرئيسان المشاركان الحاليان للفريق العامل أو فرقة العمل، بالتشاور مع فإذا تم التوصل إلى ت
وبعد اعتماد مكتب . فريق االستعراض األولي بيان تصويب، يقدم إلى مكتب الفريق العامل أو فرقة العمل العتماده

وإلتاحة الفرصة لرد .  خبراء الھيئة العتمادهالفريق العامل أو فرقة العمل لبيان التصويب المقترح، يقدم إلى فريق
سريع، يمكن لفريق خبراء الھيئة أن يفوض خطوة االعتماد ھذه إلى اللجنة التنفيذية، التي يمكن لھا أن تقرر اإلعالن 

 وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة العالمية وإبالغ المدعى، كما IPCCعن التصويب على موقع الھيئة 
 IPCCوبعد االعتماد، تبلغ أمانة الھيئة . يمكن لھا أن تقرر إحالة األمر إلى الدورة التالية لمكتب الھيئة أو لفريق خبرائھا

بعد ذلك .  وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة العالميةIPCCالمدعى، ويعلن التصويب على موقع الھيئة 
  . تغلق الحالة

 
  .  باء5 إلى توافق في اآلراء، انتقل إلى الخطوة إذا لم يتم التوصل

 
للحاالت التي ال يوافق فيھا الرئيسان المشاركان السابقان للفريق العامل أو فرقة العمل والمؤلفون ( : باء5الخطوة 

  )   الرئيسيون المنسقون على أن ھناك خطأ
اللجنة التنفيذية بعدم الموافقة ويعھدان إلى الرئيس الحالي يبلغ الرئيسان المشاركان الحاليان للفريق العامل أو فرقة العمل 

وينبغي أن تتألف ھذه اللجنة من ثالثة على األقل من . ، لجنة استعراض مستقلة شھرين بأن يعين، خاللIPCCللھيئة 
يوجد الخبراء غير المشاركين في صياغة الموجز الذي يجرى إعداده لصناعي السياسات أو فصل العرض العام الذي 

أو كمؤلفين رئيسيين منسقين، أو مؤلفين رئيسيين في تقييم . به الخطأ المزعوم وغير مشاركين كأعضاء في المكتب
  .  ويعھد إلى لجنة االستعراض المستقلة بتقييم الخطأ المزعوم. الخطأ المزعوم وال في التقييم الحالي

 
، بإعداد وثيقة موجزة تبين أسباب عدم  شھرينأ، تقوم، خاللفإذا وافقت لجنة االستعراض المستقلة على أنه ال يوجد خط
ويقدم  الرئيسان المشاركان الحاليان للفريق العامل أو فرقة . ًاعتبار النص المعني ليس في الحقيقة نصا غير خاطئ

ب الحالي للفريق وبعد اعتماده من قبل المكت. العمل الوثيقة إلى المكتب الحالي للفريق العامل أو فرقة العمل العتماده
  .العامل أو فرقة العمل، تبلغ أمانة الھيئة المدعى، وتغلق الحالة
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ويبلغ مكتب الفريق . ، باقتراح مسار عمل شھرينوإذا وجدت لجنة االستعراض المستقلة أن ھناك خطأ، تقوم، خالل
ن ذوي الصلة بمسار العمل المقترح، العامل أو فرقة العمل الرئيسين المشاركين السابقين والمؤلفين الرئيسيين المنسقي

وإذا اتفق معھم على أن ھناك خطأ وعلى كيفية تناوله، يعد الرئيسان السابقان للفريق العامل وفرقة العمل والمؤلفون 
وبعد اعتماد مكتب . الرئيسيون المنسقون بيان تصويب، يتم تقديمه إلى مكتب الفريق العامل أو فرقة العمل العتماده

وإلتاحة الفرصة الستجابة . عامل أو فرقة العمل يقدم بيان التصويب المقترح إلى فريق خبراء الھيئة العتمادهالفريق ال
سريعة، يمكن أن يفوض فريق الخبراء خطوة االعتماد ھذه إلى اللجنة التنفيذية، التي يمكن لھا أن تقرر اإلعالن عن 

أو فرقة العمل على الشبكة العالمية، وإبالغ المدعى، أو أن  وموقع الفريق العامل IPCCالتصويب على موقع الھيئة 
 IPCCوبعد االعتماد تبلغ أمانة الھيئة .  أو لفريق خبرائھاIPCCتقرر إحالة األمر إلى الدورة التالية لمكتب الھيئة 

عندئذ تعلق . لمية وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة العاIPCCالمدعى ويعلن التصويب على موقع الھيئة 
 .الحالة

 
فإذا استمر عدم تمكن الرئيسين المشاركين الحاليين للفريق العامل أو فرقة العمل، أو مكتب الفريق العامل أو فرقة العمل 
أو الرئيسين المشاركين السابقين والمؤلفين الرئيسيين المنسقين من التوصل إلى توافق في اآلراء، يقوم الرئيسان 

، موقعة من "بيان تصويب مختلف عليه" بصياغة IPCCحاليان للفريق العامل أو فرقة العمل ورئيس الھيئة المشاركان ال
.  والفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة العالميةIPCCويعلن ھذا البيان على موقعي الھيئة . IPCCرئيس الھيئة 

غير أنه ال يمكن حلھا قبل إعادة تقييم ھذا األمر في الدورة ويوضح ھذا البيان الخطأ المزعوم، ويبين أن المسائل أثيرت 
 والرئيسان المشاركان ذوا الصلة للفريق العامل أو فرقة العمل IPCCويقرر رئيس الھيئة . الحالية أو الدورة التالية

  . عندئذ تغلق الحالة. استراتيجية عمل إذا دعت الحاجة
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  : 3القسم 
 

  .رير تجميعيإذا وقع الخطأ المزعوم في تق
 

 بالنسبة لألخطاء التي تقع في تقرير تجميعي والتي تنشأ عن فصل استند إليه في التأليف أو في الموجز الفني :مالحظة
ًأو في الموجز الذي يعد لصانعي السياسات بشأن إسھام فريق عامل، يجب أن يستكمل أوال الخطأ وعملية التصحيح التي 

 من ھذا البروتوكول لمعالجة الخطأ الوارد في الفصل الذي استند إليه في التأليف، 2سم أو الق/ و1ورد وصفھا في القسم 
  .أو الموجز المعد لصانعي السياسات/والموجز الفني و

 
  :1الخطوة 

ويضاف قيد . IPCCوإذا تم استالمه في مكان آخر، يحول إلى أمانة الھيئة . IPCCيبلغ أي خطأ مزعوم إلى أمانة الھيئة 
  .  النظام الداخلي لتعقب األخطاءجديد في

 
  :2الخطوة 

، وجميع الرؤساء المشاركين للفريق العامل واللجنة IPCC اإلدعاء إلى الرئيس الحالي للھيئة IPCCتحول أمانة الھيئة 
، وتحيل وتبعث أمانة الھيئة إفادة باالستالم إلى المدعي، توفر فيھا معلومات عن الخطوات التالية بصورة عامة. التنفيذية

 لمعالجة األخطاء المحتملة في تقارير التقييم، أو التقارير التجميعية، أو التقارير IPCCبروتوكول الھيئة "المدعي إلى 
  ". IPCCالخاصة أو تقارير المنھجية التي تصدرھا الھيئة 

 
  :3الخطوة 

 ما إذا IPCCمل، والمكتب الحالي للھيئة ، والرئيسان المشاركان الحاليان للفريق العاIPCCيقرر الرئيس الحالي للھيئة 
ويمكن لھم التشاور مع الرؤساء السابقين، أو الرؤساء المشاركين ذوي الصلة، . ًكان اتخاذ إجراء بشأن اإلدعاء مبررا

، أو IPCCوشرط مواصلة التجھيز ھو أن يجد الرئيس الحالي للھيئة . أو المؤلفين الرئيسيين المنسقين للفصل ذي الصلة
 .  ذوي الصلة للفريق العامل، والمكتب أن اإلجراء مبررد أو أكثر من الرؤساء المشاركين الحاليين واح

 
  .  المدعى وتغلق الحالةIPCCفإذا تم التوصل إلى توافق في اآلراء بأن اإلجراء غير مبرر، تبلغ أمانة الھيئة 

 
فق في اآلراء بأن اإلجراء مبرر، يتشاور الرئيس الحالي فإذا لم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء، أو تم التوصل إلى توا

  . مع الرئيس والرئيسين المشاركين ذوي الصلة للفريق العامل للتقييم الذي يوجد به الخطأ المزعومIPCCللھيئة 
 

 ھناك إذا وافق الرئيس والرئيسان المشاركان ذوا الصلة للفريق العامل للتقييم الذي يوجد به الخطأ المزعوم على أن
  .  ألف4خطأ، انتقل إلى الخطوة 

 
وإذا لم يوافق الرئيس والرئيسان المشاركان ذوا الصلة للفريق العامل للتقييم الذي يوجد به الخطأ المزعوم على أن ھناك 

  .  باء4خطأ، انتقل إلى الخطوة 
 

للفريق العامل للتقييم الذي يوجد به للحاالت التي يوافق فيھا الرئيس والرئيسان المشاركان ذوا الصلة (:  ألف4الخطوة 
  )الخطأ المزعوم على أن ھناك خطأ

بالنسبة لألخطاء الطباعيه، تتناول وحدة الدعم الفني الحالية للتقرير التجميعي أو للفريق العامل ذي الصلة تحت إشراف 
ًئيس السابق بصفته رئيسا ويتم إبالغ الر.  والرئيسين المشاركين للفريق العامل حسب االقتضاءIPCCرئيس الھيئة 

  .ويتم إبالغ أمانة الھيئة، التي تعلن التصويب، وتغلق الحالة. لفريق الصياغة للتقرير التجميعي
 

  .  ألف5في الحاالت األخرى، انتقل إلى الخطوة 
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بالتقييم الذي للحاالت التي يوافق فيھا الرئيس والرئيسان المشاركان للفريق العامل ذي الصلة المعني (:  ألف5الخطوة 
  ً)يوجد به الخطأ على أن ھناك خطأ

 والرئيسان المشاركان للفريق العامل، بالتعاون مع الرئيس والرئيسين المشاركين IPCCيقوم الرئيس الحالي للھيئة 
  . للفريق العامل المعني بالتقييم الذي يوجد به الخطأ، بتقييم الخطأ

 
للفريق العامل ذي الصلة المعني بالتقييم الذي يوجد به الخطأ المزعوم يقوم الرئيس السابق والرئيسان المشاركان 

بإعداد بيان تصويب للتقرير التجميعي وتقديمه إلى المكتب ) باالشتراك مع المؤلفين الرئيسيين المنسقين، عند االقتضاء(
. فريق خبراء الھيئة العتمادهوبعد اعتماد مكتب الھيئة للتصويب المقترح، يقدم إلى .  العتمادهIPCCالحالي للھيئة 

وإلتاحة الفرصة الستجابة سريعة، يمكن لفريق خبراء الھيئة أن يعھد بخطوة االعتماد ھذه إلى اللجنة التنفيذية، التي 
 وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة العالمية، IPCCيمكن لھا أن تقرر إعالن التصويب على موقع الھيئة 

وبعد االعتماد، تبلغ األمانة .  أو فريق خبرائھاIPCCى، أو أن تقرر إحالته إلى الدورة التالية لمكتب الھيئة وإبالغ المدع
  . عندئذ تغلق الحالة.  على الشبكة العالميةIPCCالمدعى ويعلن التصويب على موقع الھيئة 

 
معني بالتقييم في التوصل إلى توافق في فإذا أخفق الرئيس السابق والرئيسان المشاركان للفريق العامل ذي الصلة ال

، أو فريق الخبراء، أو اللجنة التنفيذية، عندئذ يبلغ الرئيس الحالي IPCCاآلراء بشأن بيان التصويب مع مكتب الھيئة 
وينبغي أن تتألف . ، لجنة استعراض مستقلة شھرين اللجنة التنفيذية بعدم التوصل إلى اتفاق، ويعين، خاللIPCCللھيئة 

ه اللجنة من ثالثة على األقل من الخبراء غير المشاركين في صياغة التقرير التجميعي الذي يوجد به الخطأ المزعوم ھذ
وغير مشاركين، كأعضاء في المكتب، أو مؤلفين رئيسيين منسقين، أو مؤلفين رئيسيين في تقييم الخطأ المزعوم الذي 

 إلى لجنة االستعراض المستقلة، بعد التشاور مع الرئيس السابق ويعھد. يوجد به الخطأ المزعوم أو التقييم الحالي
ومع المؤلفين الرئيسيين (والرئيسين المشاركين للفريق العامل ذي الصلة المعني بالتقييم الذي يوجد به الخطأ المزعوم 

، IPCCومكتب الھيئة ، والرئيسين المشاركين للفريق العامل، IPCC، والرئيس الحالي للھيئة )المنسقين عند االقتضاء
 IPCC ھذا التصويب المقترح إلى مكتب الھيئة IPCCبعد ذلك يقدم الرئيس الحالي للھيئة . باقتراح تصويب منقح

وإلتاحة .  لبيان التصويب المقترح، يقدم إلى فريق خبراء الھيئة العتمادهIPCCوبعد اعتماد مكتب الھيئة . العتماده
ريق الخبراء أن يفوض خطوة االعتماد ھذه إلى اللجنة التنفيذية، التي يمكن لھا أن الفرصة الستجابة سريعة، يمكن لف

 وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة العالمية، وإبالغ IPCCتقرر اإلعالن عن التصويب على موقع الھيئة 
وبعد االعتماد تبلغ األمانة المدعى، . برائھا أو فريق خIPCCالمدعى، أو أن تقرر إحالته إلى الدورة التالية لمكتب الھيئة 

  .عندئذ تغلق الحالة.  على الشبكة العالميةIPCCويعلن التصويب على موقع الھيئة 
 

وإذا استمر إخفاق الرئيس السابق والرئيسين المشاركين للفريق العامل ذي الصلة المعني بالتقييم الذي يوجد به الخطأ 
، والرئيسين المشاركين الحاليين للفريق العامل، ومكتب )ين المنسقين، عند االقتضاءمع المؤلفين الرئيسي(المزعوم 

، IPCC، وفريق خبراء الھيئة أو اللجنة التنفيذية في التوصل إلى توافق في اآلراء، يقوم رئيس الھيئة IPCCالھيئة 
ويعلن . IPCC، يوقعه رئيس الھيئة "تصويب مختلف عليه"والرئيسان المشاركان للفريق العامل ذي الصلة بصياغة بيان 

.  وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل الخاصين بالتصويبات على الشبكة العالميةIPCCھذا البيان على موقع الھيئة 
ٌويقدم البيان الخطأ المزعوم ويبين أن تلك المسائل قد أثيرت غير أنه تعذر تسويتھا قبل إعادة تقييم ھذا األمر في الدورة 

 الحالي والرئيسان المشاركان الحاليان للفريق العامل في وضع استراتيجية IPCCويبت رئيس الھيئة . حالية أو المقبلةال
  . عندئذ تغلق الحالة. اتصاالت، إذا دعت الحاجة

 
ي يوجد به للحاالت التي ال يوافق فيھا الرئيس والرئيسان المشاركان للفريق العامل المعني بالتقييم الذ(:  باء4الخطوة 

  )الخطأ المزعوم على أن ھناك خطأ
ويزود الرئيس السابق والرئيسان المشاركان للفريق .  اللجنة التنفيذية بعدم االتفاقIPCCيبلغ الرئيس الحالي للھيئة 

الي الرئيس الح) مع المؤلفين الرئيسيين المنسقين عند االقتضاء(العامل المعني بالتقييم الذي يوجد به الخطأ المزعوم 
، IPCCعندئذ، يعين الرئيس الحالي للھيئة .  بوثيقة موجزة تبين أسباب عدم وجود خطأ في النص المعنيIPCCللھيئة 
، فريق استعراض أولي يتألف من اثنين من أعضاء المكتب وواحد على األقل من المؤلفين الرئيسيين  شھرينخالل

ً إن وجد، فإذا لم يوجد، عين خبيرا واحدا على األقل لم يشارك في المنسقين أو المؤلفين الرئيسيين من التقييم الحالي، ً
ويعھد إلى . صياغة التقرير التجميعي الذي يوجد به الخطأ المزعوم أو فصل ذي صلة لتقرير استند إليه الفريق العامل
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سين المشاركين للفريق فريق التقرير األولي بتحليل النص المعني ويقرر ما إذا كان يوافق مع الرئيس السابق، والرئي
  .  شھرينويحل موعد رد فريق االستعراض األولي خالل. العامل ذي الصلة والمؤلفين الرئيسين المنسقين

 
 الرئيس السابق IPCCعراض األولي على عدم وجود خطأ، عندئذ يبلغ الرئيس الحالي للھيئة فإذا اتفق فريق االست

مع المؤلفين الرئيسيين المنسقين، عند ( بالتقييم الذي يوجد به الخطأ المزعوم والرئيسين المشاركين للفريق العامل المعني
، وثيقة موجزة تبين األسباب في أن النص المعني في الواقع ليس  شھرين، ويعھد إليھم بأن يعدوا، خالل)االقتضاء
وبعد االعتماد من قبل . عتمادھا الIPCC الوثيقة إلى المكتب الحالي للھيئة IPCCويقدم الرئيس الحالي للھيئة . ًخاطئا

  . ، تبلغ أمانة الھيئة المدعي، وتغلق الحالةIPCCمكتب الھيئة 
 

 في التقرير الوارد من فريق االستعراض IPCCإذا وجد فريق االستعراض األولي أن ھناك خطأ، ينظر مكتب الھيئة 
فين الرئيسيين المنسقين ذوي الصلة ويسعى األولي، ومن الرئيس السابق، والرئيسين المشاركين ذوي الصلة، والمؤل

للتوصل إلى توافق في اآلراء مع الرئيس السابق والرئيسين المشاركين للفريق العامل ذي الصلة، والمؤلفين الرئيسيين 
  . ذوي الصلة، وفريق االستعراض األولي بشأن إعداد تصويب

 
، بالتشاور مع فريق االستعراض األولي، بوضع IPCCللھيئة فإذا تم التوصل إلى توافق في اآلراء، يقوم الرئيس الحالي 

، بيان التصويب المقترح إلى IPCCوبعد أن يعتمد مكتب الھيئة .  العتمادهIPCCبيان تصويب، يقدم إلى مكتب الھيئة 
ه إلى وإلتاحة الفرصة الستجابة سريعة، يمكن لفريق الخبراء أن يعھد بخطوة االعتماد ھذ. فريق الخبراء العتماده

 أو موقع الفريق العامل أو IPCCاللجنة التنفيذية، التي يمكن لھا أن تقرر اإلعالن عن ذلك التصويب على موقع الھيئة 
فرقة العمل على الشبكة العالمية، وإبالغ المدعى، أو يمكن لھا أن تقرر إحالة األمر إلى الدورة التالية لمكتب الھيئة 

IPCCقرار تبلغ أمانة الھيئة وبعد اإل.  أو لفريق خبرائھاIPCC المدعى، ويعلن التصويب على موقع الھيئة على الشبكة 
  .عندئذ تغلق الحالة. العالمية

 
  . باء5فإذا لم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء، انتقل إلى الخطوة 

 
أو فرقة العمل والمؤلفون للحاالت التي ال يتفق فيھا الرئيسان المشاركان السابقان للفريق العامل (:  باء5الخطوة 

  ) الرئيسيون المنسقون على أن ھناك خطأ
 اللجنة التنفيذية بعدم وجود اتفاق، ويطلبان إلى الرئيس الحالي يبلغ الرئيسان المشاركان للفريق العامل أو فرقة العمل

ة على األقل من الخبراء وينبغي أن تتألف ھذه اللجنة من ثالث. ، لجنة استعراض مستقلة شھرينللھيئة أن يعين، خالل
غير المشاركين في صياغة التقرير التجميعي الذي يوجد به الخطأ المزعوم ومن غير المشاركين كأعضاء في المكتب، 
أو من غير المؤلفين الرئيسيين المنسقين أو المؤلفين الرئيسيين المعنيين بالتقييم الذي يوجد به الخطأ المزعوم أو التقييم 

  . إلى لجنة االستعراض المستقلة بتقييم الخطأ المزعومويعھد . الحالي
 

، بإعداد وثيقة موجزة تشرح السبب في شھرين فإذا اتفقت لجنة االستعراض المستقلة على عدم وجود خطأ، تقوم، خالل
ى المكتب  الوثيقة إلويقدم الرئيسان المشاركان للفريق العامل أو فرقة العمل. ًأن النص المعني ليس في الواقع خاطئا

وبعد اعتمادھا من قبل مكتب الفريق العامل أو الفرقة العاملة، تبلغ أمانة . الحالي للفريق العامل أو فرقة العمل العتمادھا
  . المدعى، وتغلق الحالةIPCCالھيئة 

 
ً، مسارا مقترحاشھرين أما إذا وجدت لجنة االستعراض المستقلة أن ھناك خطأ، تعين عليھا أن تقدم، خالل .  لإلجراءاتً

الفريق العامل أو الفرقة العاملة الرئيسين المشاركين السابقين للفريق العامل أو فرقة العمل والمؤلفين ويبلغ مكتب الھيئة 
الرئيسيين المنسقين ذوي الصلة باإلجراء المقترح، وإذا أمكن التوصل إلى اتفاق معھم على أن ھناك خطأ وعلى كيفية 

لمشاركان السابقان ذوا الصلة للفريق العامل أو فرقة العمل والمؤلفون الرئيسيون المنسقون ذوو تناوله، يعد الرئيسان ا
وبعد اعتماد مكتب الفريق العامل أو فرقة . الصلة بيان تصويب، يقدم إلى مكتب الفريق العامل أو فرقة العمل العتماده

وإلتاحة الفرصة الستجابة سريعة، . ء الھيئة العتمادهالعمل لبيان التصويب المقترح، يقدم ذلك البيان إلى فريق خبرا
يمكن لفريق خبراء الھيئة أن يعھد بخطوة اإلقرار ھذه إلى اللجنة التنفيذية، التي يمكن لھا أن تقرر اإلعالن عن 

أن تقرر  وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة العالمية وإبالغ المدعي، أو IPCCالتصويب على موقع الھيئة 
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 المدعي، ويعلن IPCCوبعد االعتماد، تبلغ أمانة الھيئة .  أو لفريق خبرائھاIPCCإحالته إلى الدورة المقبلة لمكتب الھيئة 
  .  عندئذ تغلق الحالة.  وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل على الشبكة العالميةIPCCالتصويب على موقع الھيئة 

 
، ومكتب الفريق العامل أو فرقة العمل، ين السابقين للفريق العامل أو فرقة العملفإذا استمر إخفاق توصل الرئيس

والرئيسين السابقين للفريق العامل أو فرقة العمل، والمؤلفين الرئيسيين المنسقين ذوي الصلة في التوصل إلى توافق في 
تصويب " بصياغة بيان IPCCورئيس الھيئة اآلراء، يقوم والرئيسان المشاركان الحاليات للفريق العامل أو فرقة العمل 

ويعلن ھذا البيان على موقع الھيئة وموقع الفريق العامل أو فرقة العمل . IPCC، يوقعه رئيس الھيئة "مختلف عليه
ويوضح ھذا البيان الخطأ المزعوم، ويبين أن المسائل قد أثيرت غير أنه تعذر . المعني بالتصويبات على الشبكة العالمية

 والرئيسان المشاركان IPCCويتخذ رئيس الھيئة . ھا قبل إعادة تقييم ھذا األمر في الدورة الحالية أو الدورة التاليةتسويت
  . عندئذ تغلق الحالة. للفريق العامل أو فرقة العمل استراتيجية لالتصاالت عند االقتضاء

 



 

 

 �           

 

             � 

 

 نعم       

 

 نعم          �                   

         

 نعم                   

              � 

 

                    

 

 نعم              �               نعم                 

  
التقييم، والتقارير المجمعة، والتقارير الخاصة، وتقارير  في تقاريرالمحتملة  لمعالجة ا�خطاء IPCC شكل تخطيطي لبروتوكول الھيئة  :1 الشكل

  التي تصدرھا الھيئةالمنھجيات

فيه المؤلفون، على يتفق مر ھو المجال الذي � ا�حوا/طار . ًفيه المؤلفون على أن ھناك شيئا ينبغي معالجتهتفق ا�زرق المجال الذي يا/طار يمثل 
في  1القسم (والشكل مصمم لخطأ مدعى بوقوعه في الفصول أو في الملخص الفني /سھام أحد ا�فرقة العاملة . ًا�قل مبدئيا، على وجود خطأ

 لقة بخطأ محتملوعملية إعداد ملخص لصانعي السياسات أو التقرير التجميعي توازي العملية المتع). البروتوكول

 .ا�طراف المسؤولة لتعكس المسؤولية والخبرةتعديل  في تقرير أحد ا�فرقة العاملة، ولكن مع 
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يبلغ الرئيسان المشاركان للفريق العامل :  باء4الخطوة 

 ويقومان IPCCية للھيئة أو فرقة العمل اللجنة التنفيذ

  بتعيين فريق استعراض أولى

  ؟ھل ھناك خطأ

يبلغ الرئيسان المشاركان للفريق العامل أو :  باء5الخطوة 
؛ يعين رئيس الھيئة IPCCللھيئة ة التنفيذياللجنة فرقة العمل 

IPCCلجنة استعراض مستقلة .  

  ؟ ھل ھناك خطأ

 ح مسار عمللجنة استعراض مستقلة �قترا

؟ا\راء بشأن الخطأتوافق في   

  لجنة استعراض مستقلة �قتراح تصويب منقح

  الفريق العامل أو فرقة العمل مكتبيقدم إلى 

؟توافق في ا\راء بشأن الخطأ  

توافق في ا\راء 
 بشأن الخطأ؟

للفريق الرئيسان المشاركان  يصوغ
والرئيس العامل أو فرقة العمل 

؛ يعلن ويبلغ المختلف عليهالتصويب 
 المدعى

فسيرمشروع ت  

الفريق مكتب يقدم إلى 
 العامل أو فرقة العمل

 اعتماد توافق ا\راء؟

يصوغ المؤلفون الرئيسيون 
  المنسقون التصويب

الفريق العامل مكتب يقدم إلى 
  أو فرقة العمل

  اعتماد توافق ا\راء؟ 

يبلغ التصويب و يعلن
 إبaغ المدعى المدعى

يصوغ الرئيسان المشاركان للفريق العامل 
أو فرقة العمل والرئيس التصويب 

 ؛ ويعلن ويبلغ المدعي"المختلف عليه"

قة يبلغ الرئيسان المشاركان للفريق العامل أو فر
؛ يعين رئيس الھيئة IPCCالعمل اللجنة التنفيذية للھيئة 

IPCCلجنة استعراض مستقلة   
  

  قترح تصويب منقحُي
  

  يقدم إلى مكتب الفريق العامل أو فرقة العمل
 

؟اعتماد بتوافق ا\راء  

يعين الرئيسان المشاركان 
للفريق العامل أو فرقة العمل 

  استعراض فريق 
  

  يقترح تصويب
  

يقدم إلى مكتب الفريق العامل أو 
  فرقة العمل

  

  اعتماد بتوافق ا%راء؟

 وإبaغالتصويب إعaن 
 المدعى

 نويصوغ المؤلف
الرئيسيون المنسقون 

  التصويب
  

يقدم إلى مكتب الفريق 
  العامل أو فرقة العمل

  

 اعتماد بتوافق ا\راء

 المؤلفين فريقھل لدى :  ألف5الخطوة 

  خبرة كافية؟

تصوغ وحدة الدعم الفني للفريق العامل 
وتبلغ التصويب أو فرقة العمل وتعلن 
 المدعى

  ؟خطأ طباعي:  ألف4الخطوة 

 IPCCإبaغ أمانة الھيئة : 1الخطوة 

  بالخطأ المزعوم

 إف--ادة IPCCتبع--ث أمان--ة الھيئ--ة : 2الخط--وة 
با8س--تع7م وتبع--ث إل--ى الرئي--سين الم--شاركين 

  . ذي الصلةللفريق العامل 

ومكت-----ب الرئي-----سان الم-----شاركان : 3الخط-----وة 
   ا?جراء مبرر؟ -الفريق العامل

يوافق المؤلفون الرئيسيون 
  ؟المنسقون أن ھناك خطأ

  تبلغ اDمانة المدعى
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