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صحيفة وقائع الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ )IPCC(: ما هي املواد العلمية التي 
تقيِّمها الهيئة )IPCC(؟

تقييم  في  املتمثلة  بواليتها  اضطالعها  إطار  في   )IPCC( املناخ  بتغير  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  تصدر 
مجموعة  تغطي  التي  اخلاصة  والتقارير  التقييم  تقارير  االقتصادية،  واالجتماعية  والتكنولوجية  العلمية  املعلومات 
املتعلقة  العلمية  للمعارف  الراهنة  للحالة  واضحة  برؤية  السياسات  صانعي  تزويد  بغية  التخصصات،  من  واسعة 

املناخ. بتغير 

فالهيئة )IPCC( ال جتري بحوثًا خاصة بها وال تشغل مناذج لظواهر املناخ أو الطقس وال جتري قياسات بشأنها، 
وتأثيراته  املناخ  تغير  بفهم  املتعلقة  االقتصادية  واالجتماعية  والفنية  العلمية  املواد  تقييم  في  دورها  يتمثل  وإمنا 
نقديًا  تقييمًا  املؤلفني  فرق  وجتري  آثاره.  من  والتخفيف  معه  التكيف  خيارات  تقيِّم  كما  املستقبلية،  ومخاطره 

جلميع املعلومات التي تدرج في التقرير 1 أيًا كان مصدرها.

وتستخدم فرق املؤلفني عبارات تدريجية توضح عدم اليقني للتعبير عن مستوى الثقة في النتائج استناداً إلى قوة 
الدليل العلمي والفني ومستوى االتفاق عليه في املواد العلمية والفنية واالجتماعية االقتصادية 2.

على  املوافقة  فيها  يتعني  نهائية  مواعيد   )IPCC( للهيئة  تابع  عامل  فريق  كل  يحدد  التقييم،  عملية  بداية  وفي 
املطبوع لنشره في املجالت العلمية إذا ما كان سيدرج في التقييم قيد اإلعداد. وتكفل املواعيد احملددة أن يكون 
التقييم محدثًا بقدر ما هو عملي، مع ضمان إتاحة الوقت الكافي لفرق املؤلفني لتقدير كامل املادة العلمية املدرجة 
املادة  املوافقة على  املواعيد بحيث تتم  التقييم اخلامس، فقد ُحددت  إلى تقرير  تامًا. وبالنسبة  التقييم تقديراً  في 

العلمية للنشر قبل االنتهاء من املسودة النهائية بنحو شهرين أو ثالثة أشهر.

إدراج  مع  النص  في  املقتبسة  املواد  إلى   )IPCC( الهيئة  تقارير  تشير  األخرى،  العلمية  املطبوعات  غرار  وعلى 
ويتم  األصلية.  املصادر  من  التحقق  للقارئ  بحيث ميكن  الصلة  ذي  الفصل  نهاية  في  بالكامل  االقتباس  تفاصيل 
تزويد املستعرضني بناء على طلبهم في أثناء فترة االستعراض بنسخ من املواد املشار إليها في مسودات تقارير الهيئة 

)IPCC( والتي ال تتوافر على نطاق واسع.

وفي عملية التقييم، ينصب التركيز على تقييم جميع املواد العلمية املقتبسة ومصادرها. وتستفيد اإلسهامات في 
تقارير الهيئة )IPCC( استفادة كاملة من املواد العلمية التي استعرضها النظراء 3 واملتاحة على املستوى الدولي. 
املصادر الشامل، ومن بني هذه  للتقييم  األهمية  العلمية معلومات حاسمة  املجالت  تتيح مصادر أخرى غير   كما 

www.ipcc.ch

ترد إجراءات التعامل مع املواد العلمية في املرفق 2 )الصفحة 20( من التذييل ألف للمبادئ التي تنظم عمل الهيئة احلكومية   -1
الدولية املعنية بتغير املناخ، اإلجراءات اخلاصة بإعداد تقارير الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ )IPCC(، واستعراضها، 

واملوافقة عليها، واعتمادها، وإقرارها، ونشرها:
http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc_principles_arabic/ipcc-principles-appendix-a-final_ar.pdf
انظر املذكرة اإلرشادية املوجهة للمؤلفني الرئيسيني لتقرير التقييم اخلامس للهيئة )IPCC( بشأن املعاجلة املتسقة لاليقينيات:  -2

http://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/uncertainty-guidance-note.pdf
واستنتاجات  ألساليب  نقدي  تقييم  بإجراء  املجال  في  متخصصة  خبرة  ذوو  علميون  خاللها  من  يقوم  عملية  النظراء  استعراض   -3

األوراق البحثية األولية أو لتوازن وشمولية االستعراضات والتقارير.

http://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/uncertainty-guidance-note.pdf


ووقائع أعمال املؤمترات. وميكن خاصة احلصول على معلومات بشأن خبرات وممارسات معينة تخص أنشطة على سبيل املثال 
تقارير من احلكومات واملؤسسات الصناعية والبحثية واملنظمات الدولية وغيرها من املنظمات التخفيف من اآلثار والتكيف 
من مصادر غير املجالت العلمية والفنية التقليدية. وقد تستفيد هذه املواد من مجموعة واسعة من آليات ضمان اجلودة، منها 
على سبيل املثال ال احلصر، استعراض النظراء الرسمي. وتضطلع فرق املؤلفني الذين يستخدمون مواد من هذا النوع مبسؤولية 

خاصة لضمان جودتها وصحتها.

وسيبلغ عدد املصادر املقتبس منها في تقرير التقييم اخلامس عدة آالف، وهذا مؤشر على قاعدة املواد العلمية الواسعة النطاق 
التي تستند إليها تقارير الهيئة )IPCC( واستنتاجاتها.
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