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  نشرة صحفية

2015أكتوبر / تشرين األول6

  رئيساً لھا) من جمھورية كوريا( Hoesung Leeتنتخب لھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ ا

 Hoesung (IPCC) انتخبت الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ -أكتوبر / األولتشرين 6دوبروفنيك، كرواتيا، 

Lee )رئيساً جديدا لھا يوم الثالثاء) من جمھورية كوريا.  

Jean-Pascal van  لبيةغأب78 لباقم ًاصوت 56اصوت ً في ايھف همامأ ًارشحم نانية كاة ثلجو  Hoesung Lee دقوُخب 
Ypersele. حد ُرشق ناوك ما لھذا ال نرشحيم ستة هوعمجممبانت   .نص

 قد انتخبتني )IPCC(الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ار امتنان لي أن الھيئة إنه لشرف ومث”  Hoesung Leeوقال 
وما زالت الھيئة ملتزمة تماماً بتزويد صانعي السياسات بأعلى مستوى من التقييم العالمي لتغير المناخ، . رئيساً جديداً لھا

  “.ولكننا نستطيع أن نفعل ما ھو أكثر من ذلك

لة القادمة من عملنا زيادة فھمنا لآلثار اإلقليمية، ال سيما في البلدان النامية، وتحسين الطريقة التي وسوف تشھد المرح” 
ومن الالزم، قبل كل شيء، أن نقدم مزيداً من المعلومات عن الخيارات المتاحة لمنع تغير . ُنبلغ بھا الجمھور باستنتاجاتنا

 زمالئي في الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أجل بلوغ وإنني أتطلع إلى العمل مع. المناخ والتكيف معه
  “.ھذه األھداف وأشكرھم على دعمھم

المعنية بتغير المناخ دورتھا وقد أجريت عملية االنتخاب في دوبروفنيك، كرواتيا، حيث تعقد الھيئة الحكومية الدولية 
انتخابات لشغل المناصب األخرى في مكتب الھيئة أكتوبر / األولنتشري 6-8وستجري خالل الفترة . الثانية واألربعين

  .المشاركون لألفرقة العاملة التابعة للھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بما في ذلك الرؤساء

كلية الطاقة والبيئة في  في ِعلم اقتصاد تغير المناخ والطاقة والتنمية المستدامة  أستاذ  عاما،69 البالغ من العمر ،Lee و
  .وھو حالياً أحد النّواب الثالثة لرئيس الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. كوريا في جمھورية كورياجامعة ب

 عضواً من بينھم الرئيس، سيمھد الطريق لبدء العمل في إعداد تقرير التقييم 34وانتخاب المكتب الجديد، الذي سيضم 
  . سنوات7 إلى 5لحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، المتوقع إنجازه في غضون السادس للھيئة ا

 (AR5) من تقرير التقييم الخامس 2014نوفمبر / الثانيتشرينالھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في انتھت وقد 
  .الصادر عنھا

  :ما يليھي  (AR5)ي لتقرير التقييم الخامس الرئيسية التي خلص إليھا التقرير التجميعستنتاجات االو

  تأثير اإلنسان على نظام المناخ واضح؛  -



  رجعه فيھا؛ كلما أحدثنا اضطراباً في مناخنا، كلما خاطرنا بحدوث آثار شديدة وواسعة االنتشار وال  -  
  .ر ازدھاراً نملك الوسائل التي يمكننا بھا الحد من تغير المناخ وبناء مستقبل مستدام وأكثنحن   -  

  
  :، ھمالتي رشحتھمكان المرشحون لمنصب الرئيس، والبلدان و
  

  -  Ogunlade Davidson) سيراليون(  
  -  Chris Field) المتحدة األمريكيةالواليات (  
  -  Hoesung Lee) جمھورية كوريا(  
  -  Nebojsa Nakicenovic) النمسا والجبل األسود(  
  -  Thomas Stocker) سويسرا(  
  -  Jean-Pascal van Ypersele) بلجيكا(  

  
 بتوقيت (08.00 وسط أوروبا بتوقيت 10.00 في الساعة بالبث الشبكي Hoesung Leeوسُيعقد مؤتمر صحفي مع 

  .أكتوبر/ األولتشرين 7يوم األربعاء، ) غرينتش
  
 :للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـو
  

  int.wmo@media-ipcc:  المعنية بتغّير المناخ، البريد اإللكترونيالمكتب الصحفي للھيئة الحكومية الدولية
  

  Werani Zabula،   +385 919 154 094   219 449 20 385+الخط األرضي في دوبروفنيك 
  

  تابعوا الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغّير المناخ 
  

 (LinkedIn)لينكدين   ، و (Twitter)تويتر           ، و(Facebook) الفيس بوك       على
  

   للمحرريناتمالحظ
  

  ما ھي الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ؟
  

وقد . عالمية المعنية بتقييم العلم المتعلق بتغّير المناخھي الھيئة ال (IPCC)الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغّير المناخ 
، وأقرتھا الجمعية 1988 في عام (UNEP)للبيئة  المتحدة األمم وبرنامج (WMO)أنشأتھا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

 وآثاره، ومخاطره في  كي تزّود صانعي السياسات بتقييمات منتظمة لألساس العلمي لتغّير المناخ،،العامة لألمم المتحدة
  .المستقبل، وخيارات التكيف معه والتخفيف منه

  
وال تجري الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بحوثھا، أو تجري قياسات للمناخ، أو تعد نماذجھا المناخية؛ فھي 

ً بما نعرفه وما ال نعرفه عن المخاطر تقيِّم آالف الورقات العلمي ة التي ُتنشر كل سنة، كي تحيط صانعي السياسات علما
وتحدد الھيئة ما تتفق عليه األوساط العلمية، وما تختلف آراؤھا فيه، وما يلزم إجراء مزيد من . المتعلقة بتغّير المناخ

  .البحوث بشأنه
  

عي السياسات لمحة خاطفة عما تفھمه األوساط  لصان(IPCC)بتغير المناخ ومن ثم، تقدم الھيئة الحكومية الدولية المعنية 
وتقارير الھيئة ذات صلة بالسياسات بدون أن تنصح بسياسات . العلمية عن تغّير المناخ بدالً من أن تدعو لرأي معّين

ً إلى تحقيق األھداف التي  التي يمكن أن يختاروا منھا سصانعي السياساتقد تبّين الھيئة الخيارات المتاحة لو. معينة عيا
  .ال تملي على الحكومات ما يجب عليھا أن تفعلهيضعونھا، ولكنھا 

  
وھؤالء العلميون والموظفون يمثلون . تقوم الھيئة، لكي تعد تقاريرھا، بتعبئة مئات من العلميين الذين يعملون كمتطوعينو

ً وال يعمل في أمانة الھيئة سوى أربعة عشر . خلفيات متباينة   .موظفاً دائما
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األمم في  تتألف منھم الھيئة، ھم الدول األعضاء ن، الذي(IPPC)وأعضاء الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

وھم يتوصلون إلى توافق في اآلراء من أجل الموافقة على . 195عددھا والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية البالغ المتحدة 
 الواردة في اسم الھيئة “الحكومية الدولية”وعبارة .  وميزانيتھا في جلسات عامة للھيئةھادون إجراءاتيحدوتقارير الھيئة 

  .ذلكتعكس 
  

ويعدھا مؤلفون من األوساط العلمية في حكومات األعضاء الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تطلبھا وتقارير 
عملية يشارك علماء وغيرھم من الخبراء في و. تعراض والتنقيح المتكررينعملية مستفيضة من الصياغة المتكررة واالس

عملية حوار بين الحكومات التي وتوافق الھيئة على ھذه التقارير في .  من خالل إعالن ذاتي للخبرةاالستعراض ھذه
لميين الكلمة األخيرة بشأن وفي تلك المناقشة تكون للع.  التقاريرالعلميين الذين يعّدونتطلب التقارير وتعمل معھا ومع 

تغييرات، وإن كانت الھيئة يمكن أن تتفق بتوافق اآلراء على حذف شيء في الملخصات لواضعي  إدخال إضافات أو
  .السياسات التي ُتعد من التقارير

  
.  أو ما يقارب ذلكالھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقارير تقييم شاملة بشأن تغّير المناخ كل ست سنواتوتعد 

وھي تصدر أيضاً، ضمن إصدارتھا األخرى، تقارير خاصة عن مواضيع معينة يطلبھا أعضاؤھا، وتقارير عن 
االنبعاثات (المنھجية، وبرمجيات لمساعدة األعضاء على اإلبالغ عن مخزوناتھم من غازات االحتباس الحراري 

  ).مطروحاً منھا عمليات اإلزالة
  

 بإصدارھا التقرير (AR5)الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من إعداد تقرير التقييم الخامس وقد انتھت الھيئة 
. وتقرير التقييم الخامس ھو أشمل تقييم لتغير المناخ أجري على اإلطالق. 2014نوفمبر /تشرين الثاني 2التجميعي في 

وقد استفادوا، . شكلوا فرق المؤلفين التي تعد التقريري بلداً قد اختيروا ل80 من العلميين من أكثر من 830فأكثر من 
 (AR5)وقيِّم تقرير التقييم الخامس .  مستعرض خبير1,000 مؤلف مساھم وأكثر من 1,000بدورھم، من أعمال أكثر من 

  . ورقة فنية30,000أكثر من 
  

على   الدولية المعنية بتغير المناخويمكن االطالع على مالحظة تبين اإلجراءات االنتخابية الخاصة بالھيئة الحكومية
  : الموقع الشبكي التالي

  
pdf.procedures_election_IPCC_210915/press/pdf/ch.ipcc.www://http  

  
دولية المعنية بتغير المناخ ولجنتھا التنفيذية على الموقع الشبكي ويمكن االطالع على مالحظة تبين دور الھيئة الحكومية ال

  : التالي
pdf.bureau_IPCC_210915/press/pdf/ch.ipcc.www://http  

  
تقارير الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير وللحصول على مزيد من المعلومات، بما في ذلك الروابط التي تحيل إلى 

 ch.ipcc.wwwالمناخ، يرجى الذھاب إلى الموقع 
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