صحيفة وقائع الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( :)IPCCكيف تعتمد الهيئة
( )IPCCتقاريرها؟
تُعد تقارير الهيئة ( )IPCCمن خالل جوالت عديدة للصياغة واالستعراض (انظر صحيفة وقائع الهيئة ()IPCC
– كيف جتري عملية االستعراض في الهيئة ()IPCC؟) .وتتويج ًا لعملية إعداد التقرير ،تقوم حكومات األعضاء
لدى الهيئة ( )IPCCباملوافقة عليه .وتستند عملية املوافقة إلى حوار بني الذين سيستخدمون التقرير – احلكومات
– والذين يكتبوه – العلميني .وتعني موافقة احلكومات على التقرير أنه أصبح تقييم ًا نهائي ًا ُأعد وفق ًا لإلجراءات
التي حددتها الهيئة ( )IPCCوالتي تشكل جزءاً من شرعية التقرير .ولدى الهيئة ( )IPCCمستويات مختلفة
من املوافقة ،منها «االعتماد» و»اإلقرار» و»القبول» .1
«االعتماد» عملية تستخدم في إعداد امللخصات ملقرري السياسات ( )SPMsالتي تصدرها الهيئة (،)IPCC
وهو يعني أن اﻤﻟﺎدة قد ﺧﻀﻌﺖ ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ،ﺳﻄﺮاً ﺑﺴﻄﺮ ،أفضت إلى اتفاق بني البلدان األعضاء في الهيئة
( )IPCCاملشاركة في العملية ،وذلك بالتشاور مع العلميني املسؤولني عن صياغة التقرير .وتعزز هذه العملية
امللخصات ملقرري السياسات ( )SPMمن خالل كفالة أن تكون بيانات امللخصات مباشرة وواضحة وال يكتنفها
غموض بقدر اإلمكان وتلخص املواد الواردة في تقرير التقييم أو التقرير اخلاص الذي أعده الفريق العامل املناظر.
كما أن مشاركة مؤلفي التقييم تكفل اتساق أي تغيير في امللخص مع التقرير األساسي ،وكذلك رصانة التقييم
من الناحية العلمية.
«اإلقرار» عملية تستخدم في إعداد التقارير التجميعية للهيئة ( ،)IPCCيجري من خاللها مناقشة التقارير قسم ًا
بقسم وتفضي إلى االتفاق بني احلكومات املشاركة بالتشاور مع املؤلفني .وتكفل هذه العملية أن يتضمن التقرير
التجميعي فع ًال مواد من تقارير التقييم والتقارير اخلاصة األساسية الصادرة عن الفريق العامل .و ُيعتمد امللخص
ملقرري السياسات ( )SPMللتقرير التجميعي سطراً بسطر على النحو املبني أعاله.
«القبول» عملية تستخدم في إعداد التقرير األساسي الكامل فيما يتعلق بتقرير تقييم أو تقرير خاص يعده أحد
األفرقة العاملة بعد اعتماد امللخص ملقرري السياسات ( )SPMاخلاص به .ويعني قبول احلكومات أن امللخص
الفني وفصول التقرير األساسي يقدمان رؤية شاملة وموضوعية ومتوازنة للموضوع .وال تتضمن عملية القبول
إجراء مناقشة سطراً بسطر وال إجراء تشاور بني العلميني واحلكومات .وتقتصر التغييرات (بخالف التغييرات
النحوية أو التحريرية الطفيفة) املدخلة بعد القبول على التغييرات الالزمة لكفالة االتساق مع امللخص ()SPM
وهي حتدد خطي ًا بعد اعتماد امللخص (.)SPM

يرد وصف لعمليات االعتماد واإلقرار والقبول في األقسام  4.4و 4.5و 4.6من اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ أﻟﻒ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ
-1
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺤﻟﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻤﻟﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻤﻟﻨﺎخ ،اإلجراءات 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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ويتم اعتماد وقبول تقارير التقييم والتقارير اخلاصة من ِقبل الفريق العامل املسؤول ،إذ يجتمع ممثلو احلكومات في الهيئة
( )IPCCفي جلسة عامة للفريق العامل (لالطالع على وصف األفرقة العاملة ،انظر صحيفة وقائع الهيئة ( – )IPCCما هي
الهيئة ()IPCC؟)
وحتى تتم املوافقة على ملخص ملقرري السياسات ( )SPMاعتمده أحد األفرقة العاملة بوصفه تقريراً للهيئة (،)IPCC
يلزم قبول امللخص في إحدى جلسات الهيئة ( .)IPCCوملا كانت عملية اعتماد الفريق العامل للملخص ( )SPMعملية
مفتوحة جلميع احلكومات ،فإن هذا االعتماد يعني أنه ال ميكن للهيئة ( )IPCCتغييره .ويلزم أن تستعرض الهيئة ()IPCC
التقرير مع ذلك في إحدى دوراتها وأن حتيط علم ًا بأي اختالفات جوهرية وأن تقبله رسمي ًا.
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