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بيان صحفي صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
 20تشرين األول /أكتوبر

2016

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) (IPCCتتفق على المخططات األولية لتقاريرها الجديدة
بانكوك 20 ،تشرين األول /أكتوبر – اتفقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
األوليين لتقريريها الجديدين اللذين سيساعدان الحكومات على تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

)(IPCC

على المخططين

أقرت الهيئة ) (IPCCالمخطط األولي للتقرير المعني باالحترار العالمي بمقدار  1.5درجة سلسيوس ،وهو تقرير خاص
للهيئة ) (IPCCبشأن آثار االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة سلسيوس فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،وما
يتصل بذلك من مسارات االنبعاثات العالمية لغازات االحتباس الحراري ،في سياق دعم التصدي العالمي لخطر تغير
المناخ ،وفي إطار التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر ،الذي سيصدر في  ،2018كما أقرت
المخطط األولي لتقرير التنقيح لعام  2019بشأن الخطوط التوجيهية للهيئة ) (IPCCلعام  2006بشأن القوائم الوطنية
لحصر غازات االحتباس الحراري.
واتخاذ قرار بشأن المخططين األوليين أو جداول المحتويات ،التي أعدتها اجتماعات تشاورية في آب /أغسطس ،يفتح
الطريق أمام الهيئة ) (IPCCلتوجيه نداء لتعيين مؤلفين لكال التقريرين في بداية تشرين الثاني /نوفمبر.
وسيُعد التقرير الخاص المعني بآثار االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة سلسيوس بنا ًء على طلب الحكومات في مؤتمر
األطراف الحادي والعشرين ) (COP 21في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCالمعقود في
باريس في كانون األول /ديسمبر  ،2015والذي حدد هدف اإلبقاء على االحترار العالمي دون درجتين سلسيوس فوق
مستويات ما قبل العصر الصناعي ،مع مواصلة الجهود إلبقائه عند  1.5درجة سلسيوس.
وقد أعلنت السيدة  ،Thelma Krugنائبة رئيس الهيئة ) ،(IPCCوالتي رأست اللجنة التوجيهية العلمية في اجتماع تشاوري
لصياغة المخطط األولي ،أن "الهيئة ) (IPCCعملت بروح تعاون إيجابية للبناء على الخبرة العلمية الناجمة عن االجتماع
التشاوري ،وسلطت الضوء في الوقت ذاته على أولويات مقرري السياسات .وهذا االتفاق على المخطط األولي يعني أنه
يمكن للهيئة ) (IPCCأن تبدأ العمل على إعداد تقييم علمي موجه لمقرري السياسات آلثار االحترار بمقدار  1.5درجة
سلسيوس ،وكيفية تحقيق ذلك".
أما تقرير التنقيح لعام  2019للخطوط التوجيهية للهيئة ) (IPCCلعام  ،2006فستعده فرقة العمل التابعة للهيئة
والمعنية بالعمليات الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري ،لتزويد الحكومات بمعارف محدثة بشأن كيفية تقدير
مستوى انبعاثاتها لغازات االحتباس الحراري ومستوى التخلص منها – وهي معلومات بالغة األهمية لمتابعة التقدم
المحرز في تحقيق أهداف االتفاقية اإلطارية ) (UNFCCCواتفاق باريس.
)(IPCC

وأشار السيد  ،Kiyoto Tanabeالرئيس المشارك لفرقة العمل ،إلى أن "هذا التنقيح للخطوط التوجيهية للقوائم الوطنية
سيساعد الحكومات مساعدة كبيرة في تحسين تقديراتها لالنبعاثات الوطنية لغازات االحتباس الحراري ولمستوى
التخلص منها".
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وهذه المخططات األولية المتفق عليها ،رهنا ً بعمليات التحرير النهائية ،متاحة على الموقع الشبكي للهيئة ).(IPCC
وقد ا تُ خ ذت هذه القرارات في الدورة الرابعة واألربعين ل لهيئة ) ، (IPCCالمعقودة في لجنة األمم المتحدة
االقتصادية االجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ في بانكوك ،في الفترة  20-17تشرين األول /أكتوبر .2016
ويمكن الحصول على جدول أعمال الدورة ووثائقها بالكامل على الموقع الشبكي التالي:
http://ipcc.ch/scripts/_session_template.php?page=_44ipcc.htm

وللحصول على مزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بالجهة التالية:
المكتب الصحفي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ) ،(IPCCالبريد اإللكتروني:

ipcc-media@wmo.int

 ،+41 22 730 8120 :Werani Zabulaأو ( +41 79 704 2459في بانكوك)
تابعوا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ) (IPCCعلى

الفيسبوك ،و

تويتر ،و

لينكدين

مالحظات للمحررين
ما هي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ؟
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ) (IPCCهي الهيئة العالمية المعنية بتقييم المعارف المتعلقة بتغيّر المناخ.
وقد أنشأتها المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPفي عام  ،1988وأقرتها
تزود صانعي السياسات بتقييمات منتظمة لألساس العلمي لتغيّر المناخ وآثاره
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،كي ّ
ومخاطره في المستقبل ،وخيارات التكيف معه والتخفيف منه.
والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقيِّم آالف البحوث العلمية التي ُتنشر كل سنة ،كي تحيط صانعي السياسات
علما ً بما نعرف وما ال نعرف عن المخاطر المتعلقة بتغيّر المناخ .وتحدد الهيئة ) (IPCCما تتفق عليه األوساط العلمية،
وما تختلف آراؤها فيه ،وما يلزم إجراء مزيد من البحوث بشأنه .وهي ال تجري بحوثا ً خاصة بها.
وتقدم الهيئة ) (IPCCلصانعي السياسات صورة لحظية عما تفهمه األوساط العلمية عن تغيّر المناخ ،وال تروج لرأي
معيّن .فتقارير الهيئة ذات صلة بالسياسات دون أن تملي سياسات بعينها .وربما تبيّن الهيئة ) (IPCCلصانعي السياسات
الخيارات المتاحة التي يمكن أن يختاروا من بينها سعيا ً إلى تحقيق األهداف التي يقررونها ،ولكنها ال تملي على
الحكومات ما يجب عليها أن تفعله.
وتقوم الهيئة ) ،(IPCCلكي تعد تقاريرها ،بحشد مئات من العلميين الرواد الذين يُختارون من خلفيات متباينة .وال يعمل
في أمانة الهيئة سوى اثني عشر موظفا ً دائماً.
واألعضاء الذين تتألف منهم الهيئة ) (IPCCهم حكوماتها األعضاء البالغ عددها  .195وهم يعملون على أساس توافق
اآلراء من أجل الموافقة على تقارير الهيئة ،ويحددون إجراءاتها وميزانيتها في الجلسات العامة للهيئة .ولعل ذلك يتجلى
في عبارة "الحكومية الدولية" الواردة في اسم الهيئة ) .(IPCCوالهيئة ليست وكالة تابعة لألمم المتحدة ،لكنها مشمولة
برعاية وكالتين تابعتين لألمم المتحدة ،هما المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة
).(UNEP
وحكومات األعضاء هي التي تطلب تقارير الهيئة ) ،(IPCCالتي يعدها مؤلفون من األوساط العلمية من خالل عملية
مستفيضة من الصياغة واالستعراض المتكررين .ويشارك علميون وخبراء آخرون في عملية االستعراض من خالل
إعالن ذاتي للخبرة .وتقر الهيئة هذه التقارير في عملية حوار بين الحكومات التي تطلب التقارير ،وتعمل الهيئة مع
الحكومات ومع العلميين الذين يع ّدون التقارير .وفي تلك المناقشة تكون للعلميين الكلمة األخيرة بشأن إدخال أي إضافات
أو تغييرات ،وإن كان يمكن للهيئة ) (IPCCأن تتفق بتوافق اآلراء على حذف شيء ما.
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دورة التقييم السادس
قررت الهيئة ) (IPCCفي دورتها الحادية واألربعين في شباط /فبراير  2015إعداد تقرير التقييم السادس ) .(AR6وفي
دورتها الثانية واألربعين في تشرين األول /أكتوبر  ،2015انتخبت الهيئة ) (IPCCمكتبا ً جديداً سيشرف على إعداد تقرير
التقييم السادس والتقارير الخاصة التي س ُتعد خالل دورة التقييم .وفي دورتها الثالثة واألربعين المعقودة في نيسان /أبريل
 ،2016قررت الهيئة ) (IPCCإصدار ثالثة تقارير خاصة ،وتقرير عن المنهجية ،وتقرير التقييم السادس.

والتقرير األول من بين التقارير الخاصة هو التقرير الخاص بشأن آثار االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة سلسيوس
فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ،وما يتصل بذلك من مسارات االنبعاثات العالمية لغازات االحتباس الحراري،
في سياق دعم التصدي العالمي لخطر تغير المناخ ،وفي إطار التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر
) .(SR1.5وهذا التقرير ،الجاري إعداده تلبية لطلب مؤتمر األطراف الحادي والعشرين ) (COP 21في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) ،(UNFCCCالمعقود في باريس في كانون األول /ديسمبر  ،2015سيصدر في
 .2018وقد عُقد اجتماع تشاوري لوضع المخطط األولي للتقرير في آب /أغسطس .2016

أما تقرير (تقارير) المنهجية لتنقيح الخطوط التوجيهية للهيئة ) (IPCCلعام  2006بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات
االحتباس الحراري ،فهو سيصدر في  .2019وقد عُقد اجتماع تشاوري لوضع المخطط األولي له في آب /أغسطس
.2016
وفي  ،2019ستستكمل الهيئة ) (IPCCأيضا ً تقريرين خاصين بشأن :تغير المناخ والمحيطات والغالف الجليدي؛ تغير
المناخ والتصحر وتدهور األراضي واإلدارة المستدامة لألراضي واألمن الغذائي وتدفقات غازات االحتباس الحراري
في النظم اإليكولوجية األرضية .وسيُستكمل التقرير التجميعي لتقرير التقييم السادس في النصف األول من عام .2022
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