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اھتمام كبير بالتقرير الخاص الجديد للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

2016

)(IPCC

جنيف 15 ،حزيران /يونيو – أبدت الحكومات واألوساط العلمية اھتماما ً كبيراً بالتقرير المقبل للھيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ ) (IPCCالذي سيتناول آثار االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة سلسيوس.
وقد بلغ مجموع الخبراء المرشحين للمشاركة في اجتماع تحديد نطاق بشأن آثار االحترار العالمي بمقدار  1.5درجة
سلسيوس فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ومسارات انبعاثات غازات االحتباس الحراري ذات الصلة )،(SR1.5
 589شخصا ً.
والھيئة ) (IPCCبصدد فحص الترشيحات وستختار زھاء  70خبيراً في موعد غايته  30حزيران /يونيو  2016للمشاركة
في اجتماع تحديد النطاق الذي سيُعقد في جنيف ،في الفترة  17-15آب /أغسطس ،والذي سيضع المخطط األولي للتقرير
وھيكله ومحتوياته .ثم ستنظر الھيئة ) (IPCCبعد ذلك في المخطط األولي في دورتھا المقبلة التي س ُتعقد في تشرين األول/
أكتوبر في بانكوك .وس ُيعد التقرير الخاص تحت اإلشراف العلمي المشترك بين األفرقة العاملة الثالثة التابعة للھيئة
).(IPCC
وأعلنت نائبة رئيس الھيئة ) ،(IPCCالسيدة تيلما كروج ،التي ترأس اجتماع تحديد النطاق للجنة التوجيھية العلمية ،أن
"الترشيحات الكثيرة والمتنوعة تدل على االھتمام الكبير للبلدان والخبراء بعمل الھيئة ) (IPCCفيما يتحرك العالم للتصدي
لتغير المناخ".
وقد وردت ترشيحات من  85بلداً و 39منظمة لھا وضع مراقب ،وھو ما يمثل إجماالً  99جنسية ،كما أن  25في المائة من
المرشحين سيدات.
وقد دعت الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر األطراف ) (COP-21في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
) ،(UNFCCCالمعقودة في باريس في كانون األول /ديسمبر  ،2015الھيئة ) (IPCCإلى إعداد التقرير الخاص .وتوصل
المؤتمر إلى اتفاق يقضي بالحد من الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية دون درجتين سلسيوس فوق مستويات
العصر قبل الصناعي ،وبمواصلة الجھود لإلبقاء على زيادة درجات الحرارة في حدود  1.5درجة سلسيوس .وسيقدم
التقرير الخاص ،الذي وافقت الھيئة ) (IPCCعلى إعداده في دورتھا األخيرة المعقودة في نيسان /أبريل في نيروبي ،تقييما ً
لحالة المعارف العلمية عن ھذا الموضوع في سياق تعزيز التصدي العالمي لخطر تغير المناخ ،والتنمية المستدامة،
والجھود الجارية للقضاء على الفقر.
وسيصدر التقرير في عام  ،2018في الوقت المناسب إلجراء "الحوار التيسيري" الذي سيعقد العام ذاته للوقوف على حالة
التقدم المحرز بموجب اتفاق باريس.
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يتوافر على الموقع الشبكي http://www.ipcc.ch/reports/sr15/ :مزيد من المعلومات عن التقرير الخاص  1.5 -درجة
سلسيوس .وتتوافر معلومات عن الترشيحات ،بما في ذلك مجاالت الخبرة المطلوبة في النداء الموجه ،وتحليل إحصائي
للمرشحين ،على الموقع الشبكي) ،http://www.ipcc.ch/apps/nominations/scoping/sr15/public/ :القائمة ”.(“Graphics
لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بالجھة التالية:
المكتب الصحفي للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ،البريد اإللكتروني:
+41 22 730 8142 :Nina Peeva
تابعوا الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ على

الفيسبوك ،و

ipcc-media@wmo.int

تويتر و

لينكدين

مالحظات للمحررين
ما ھي الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ؟
الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ) (IPCCھي الھيئة العالمية المعنية بتقييم المعارف المتعلقة بتغيّر المناخ .وقد
أنشأتھا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPفي عام  ،1988وأقرتھا الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،كي تزوّ د صانعي السياسات بتقييمات منتظمة لألساس العلمي لتغيّر المناخ ،وآثاره ،ومخاطره في
المستقبل ،وخيارات التكيف معه والتخفيف منه.
والھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ال تجري بحوثا ً أو قياسات للمناخ ،وال تعد نماذجھا المناخية؛ فھي تقيِّم
آالف البحوث العلمية التي ُتنشر كل سنة ،كي تحيط صانعي السياسات علما ً بما نعرفه وما ال نعرفه عن المخاطر المتعلقة
بتغيّر المناخ .وتقدم الھيئة ) (IPCCتقارير عن الفھم المستقر والفھم المستجد؛ إنھا تحدد ما تتفق عليه األوساط العلمية،
وما تختلف آراؤھا فيه ،وما يلزم إجراء مزيد من البحوث بشأنه.
وتقدم الھيئة ) (IPCCلصانعي السياسات صورة لحظية عما تفھمه األوساط العلمية عن تغيّر المناخ ،وال تروج لرأي
معيّن .وتقارير الھيئة ذات صلة بالسياسات دون أن تملي سياسات معينة .وقد تبيّن الھيئة ) (IPCCلصانعي السياسات
الخيارات المتاحة التي يمكن أن يختاروا منھا سعيا ً إلى تحقيق األھداف التي يضعونھا ،ولكنھا ال تملي على الحكومات
ما يجب عليھا أن تفعله.
وتقوم الھيئة ،لكي تعد تقاريرھا ،بتعبئة مئات من العلميين الرواد .وھؤالء العلميون والموظفون يمثلون خلفيات متباينة،
وال يتقاضون أجراً عن عملھم في الھيئة ) ،(IPCCشأنھم في ذلك شأن رئيس الھيئة وكبار المسؤولين المنتخبين اآلخرين.
وال يعمل في أمانة الھيئة سوى اثني عشر موظفا ً دائما ً.
واألعضاء الذين تتألف منھم الھيئة ) ،(IPCCھم دولھا األعضاء البالغ عددھا  ،195ولعل ذلك يتجلى في عبارة "الحكومية
الدولية" الواردة في اسم الھيئة .وھم يعملون على أساس توافق اآلراء من أجل الموافقة على تقارير الھيئة ويحددون
إجراءاتھا وميزانيتھا في الجلسات العامة للھيئة .وھيئة مكتب الھيئة ) ،(IPCCالتي ينتخبھا األعضاء ،تقدم إرشادات للھيئة
بشأن الجوانب العلمية والفنية من عملھا ،وتسدي المشورة لھا بشأن مسائل اإلدارة والمسائل اإلستراتيجية ذات الصلة.
وحكومات األعضاء ھي التي تطلب تقارير الھيئة ) ،(IPCCويعدھا مؤلفون من األوساط العلمية من خالل عملية
مستفيضة من الصياغة واالستعراض المتكررين .ويشارك علماء وخبراء آخرون في عملية االستعراض من خالل إعالن
ذاتي للخبرة .وتقر الھيئة ھذه التقارير في عملية حوار بين الحكومات التي تطلب التقارير ،وتعمل معھا ومع العلميين
الذين يع ّدون التقارير .وفي تلك المناقشة تكون للعلميين الكلمة األخيرة بشأن إدخال إضافات أو تغييرات ،وإن كان يمكن
للھيئة أن تتفق بتوافق اآلراء على حذف شيء ما.
وتضم الھيئة ) (IPCCثالثة أفرقة عاملة وفرقة عمل معنية بالعمليات الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري .ويتناول
الفريق العامل األول األساس العلمي الفيزيائي لتغير المناخ ،بينما يبحث الفريق العامل الثاني في آثار تغير المناخ
والتكيف معه والتأثر به ،أما الفريق العامل الثالث فھو يبحث في التخفيف من وطأة تغير المناخ.
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تقرير التقييم السادس
اتفقت الھيئة ) (IPCCفي دورتھا الحادية واألربعين في شباط /فبراير على إعداد تقرير التقييم السادس .وفي دورتھا الثانية
واألربعين في تشرين األول /أكتوبر  ،2015انتخبت الھيئة ھيئة مكتب جديدة ستشرف على إعداد تقرير التقييم السادس
والتقارير الخاصة التي س ُتعد خالل دورة التقييم .وفي دورتھا الثالثة واألربعين المعقودة في نيسان /أبريل  ،2016اتفقت
الھيئة ) (IPCCعلى برنامج عملھا في دورة التقييم السادس .وإضافة إلى تقارير التقييم األساسية ،تصدر الھيئة )(IPCC
تقارير خاصة عن مواضيع معينة تطلبھا الدول األعضاء أو المنظمات التي لھا وضع مراقب.
وللحصول على مزيد من المعلومات ،بما في ذلك الروابط التي تحيل إلى تقارير الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ ،يرجى الذھاب إلى الموقع www.ipcc.ch
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