صحيفة وقائع الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( :)IPCCكيف تختار الهيئة ()IPCC
املؤلفني؟
يتمثل دور الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )IPCCفي تقييم املعلومات العلمية والفنية واالجتماعية –
االقتصادية املتعلقة بفهم تغير املناخ وتأثيراته ومخاطره املستقبلية وخيارات التكيف معه والتخفيف من آثاره ،تقييم ًا
شام ًال وموضوعي ًا وعلني ًا وشفافاً.
ويتطوع مئات اخلبراء الرئيسيني في املجاالت املختلفة التي تغطي تقارير الهيئة ( )IPCCبوقتهم وخبراتهم ليعملوا
كمؤلفني رئيسيني منسقني ومؤلفني رئيسيني إلعداد هذه التقييمات .كما يشارك عدة مئات أخرى في صياغة
إسهامات محددة بوصفهم مؤلفني مساهمني وفي التعليق على الفصول بوصفهم خبراء مستعرضني .1
ويتم اختيار املؤلفني على أساس خبراتهم بناء على دعوة توجه للحكومات واملنظمات التي لها صفة مراقب لدى الهيئة
( )IPCCلترشيح خبراء وتقدمي سيرة ذاتية مفصلة .ويهدف تشكيل فرق املؤلفني إلى تقدمي مجموعة متنوعة من
اآلراء واخللفيات العلمية والفنية واالجتماعية – االقتصادية .ويتطلب التقييم الشامل أن تضم فرق املؤلفني مزيج ًا
من املؤلفني من مناطق مختلفة ومن البلدان املتقدمة والنامية لكفالة عدم حتيز التقارير الصادرة نحو رؤية بلد مبفرده أو
مجموعة من البلدان دون سواها وحتى ال يتم إغفال مسائل تهم مناطق بعينها.
كما تسعى الهيئة ( )IPCCإلى إيجاد توازن بني الرجال والنساء وكذلك بني ذوي اخلبرة ممن عملوا من قبل في تقارير
الهيئة ( )IPCCوأولئك اجلدد في هذه العملية ،مبن في ذلك العلميون من الشباب .كما ميكن أن تضم فرق املؤلفني
خبراء من قطاع الصناعة ومن املنظمات غير الهادفة للربح يقدمون رؤية ق ِّيمة للتقييم.
وتتألف فرق الفصول من املؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني ومحرري االستعراضات  .2ويقوم مكتب
الفريق العامل ذي الصلة أو فرقة العمل ذات الصلة التابعة للهيئة ( )IPCCباختيار علميني ليضطلعوا بهذه األدوار
من بني ترشيحات اخلبراء من البلدان املختلفة التي تقدمها احلكومات األعضاء في الهيئة ( )IPCCواملنظمات التي
لها صفة مراقب لدى الهيئة ( )IPCCأو من بني اخلبراء اآلخرين املعروفني من خالل مؤلفاتهم وأعمالهم.
أما اخلبراء الذين ترشحهم حكوماتهم أو املنظمات التي لها صفة مراقب وال يتم اختيارهم ،فيجري تشجيعهم على
املساهمة في التقرير بصفة خبراء مستعرضني( .انظر صحيفة وقائع الهيئة ( – )IPCCكيف جتري عملية االستعراض
في الهيئة ()IPCC؟)
ترد عملية اختيار املؤلفني في القسمني  4.3.1و 4.3.2من اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ أﻟﻒ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺤﻟﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
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اﻤﻟﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻤﻟﻨﺎخ ،اﻹﺟﺮاءات اﺨﻟﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺤﻟﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻤﻟﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻤﻟﻨﺎخ ( ،)IPCCواﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ،
واﻤﻟﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻋﺘﻤﺎدها ،وإﻗﺮارها ،وﻧﺸﺮها:

http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc_principles_arabic/ipcc-principles-appendix-a-final_ar.pdf
ترد أدوار الفئات املختلفة للمؤلفني في املرفق  1من اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ أﻟﻒ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺤﻟﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
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اﻤﻟﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻤﻟﻨﺎخ ،اﻹﺟﺮاءات اﺨﻟﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺤﻟﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻤﻟﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻤﻟﻨﺎخ ( ،)IPCCواﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ،

واﻤﻟﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻋﺘﻤﺎدها ،وإﻗﺮارها ،وﻧﺸﺮها:

http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc_principles_arabic/ipcc-principles-appendix-a-final_ar.pdf
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وبالنسبة لتقرير التقييم اخلامس ،فقد مت اختيار ما مجموعه  831خبيراً في أول األمر ليعملوا مؤلفني رئيسيني منسقني ومؤلفني
رئيسيني ومحرري استعراضات من أصل  3 598ترشيح ًا على نطاق األفرقة العاملة الثالث (مبا في ذلك ترشيح بعض اخلبراء
ليعملوا في أكثر من فريق عامل) .هذا ،وقد يتغير عدد املؤلفني بشكل طفيف في أثناء عملية التقييم ،كأن ينضم مث ًال مؤلف
له خبرات إضافية أو يستقيل مؤلف بسبب حالته الصحية أو تعارض توقيت العمل.
ويتحمل املؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون مسؤولية جماعية عن مضمون الفصل .وميكنهم إدراج خبراء آخرين
بوصفهم مؤلفني مساهمني ليساعدوهم في عملهم .ويقدم املؤلفون املساهمون ،الذين يبلغ عددهم بضع مئات ،معارف أو
خبرات معينة في مجال معني ويساعدون في كفالة جتسيد كافة اآلراء املوجودة لدى الوسط العلمي في التقرير.
ويتم دعم التقييم املتوازن لكافة اآلراء العلمية ،بعيداً عن تأثير املصالح اخلاصة ،من خالل أسلوب اختيار فرق اخلبراء وتعدد
جوالت استعراض كل تقرير ،وأيض ًا من خالل سياسة الهيئة ( )IPCCاملتعلقة بتضارب املصالح .3

ميكن االطالع على ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺤﻟﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻤﻟﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻤﻟﻨﺎخ ( )IPCCاﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻀﺎرب اﻤﻟﺼﺎﻟﺢ بالضغط على الوصلة
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التاليةhttp://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc_principles_arabic/ipcc-conflict-of-interest_ar.pdf :
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