صحيفة وقائع الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( :)IPCCما هي الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغير املناخ ()IPCC؟
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )IPCCهي الهيئة الدولية املنوط بها تقييم العلوم املتعلقة بتغير
املناخ ،وقد أنشأتها في عام  1988املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOوبرنامج األمم املتحدة للبيئة ()UNEP
لتزويد مقرري السياسات بتقييمات منتظمة لألساس العلمي لتغير املناخ ،وتأثيرات تغير املناخ ومخاطره املستقبلية
وخيارات التكيف معه والتخفيف من آثاره.
وتوفر تقييمات الهيئة ( )IPCCاألساس العلمي للحكومات على جميع املستويات إلعداد السياسات املتعلقة
باملناخ ،وتستخدم هذه التقييمات كأساس للمفاوضات في مؤمتر األمم املتحدة املعني باملناخ – اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغير املناخ ( .)UNFCCCوصحيح أن هذه التقييمات تتصل بالسياسات لكنها ال تفرض سياسات
بعينها فيجوز أن تقدم هذه التقييمات تصورات لتغير املناخ في املستقبل استناداً إلى السيناريوهات املختلفة،
وكذلك املخاطر التي يطرحها تغير املناخ وتناقش تأثيرات خيارات التصدي له ،ولكنها ال تنبِئ مقرري السياسات
باإلجراءات الواجب اتخاذها.
ونظراً إلى الطابع العلمي والدولي احلكومي للهيئة ( ،)IPCCفهي تتيح فرصة فريدة ملتخذي القرارات بتزويدهم
مبعلومات عملية دقيقة ومتوازنة .واملشاركة في عضوية الهيئة ( )IPCCمفتوحة جلميع البلدان األعضاء في
املنظمة ( )WMOواألمم املتحدة ،وهي تضم حالي ًا  195عضواً .وتُعقد اجتماعات الهيئة ( ،)IPCCاملؤلفة من
ممثلني من الدول األعضاء ،في جلسات عامة التخاذ القرارات الهامة .ويقدم أعضاء مكتب الهيئة (،)IPCC
املنتخبون من احلكومات األعضاء ،توجيهات إلى الهيئة ( )IPCCبشأن اجلوانب العلمية والفنية اخلاصة بعملها
ويحيطونها علم ًا باملسائل اإلدارية واإلستراتيجية ذات الصلة .1
ويشارك في كتابة تقييمات الهيئة ( )IPCCمئات العلميني الرئيسيني الذي يتطوعون بوقتهم وخبراتهم بوصفهم
مؤلفني رئيسيني منسقني ومؤلفني رئيسيني للتقرير .كما يشارك مئات آخرون من اخلبراء بوصفهم مؤلفني مساهمني
ليقدموا خبرات تكميلية في مجاالت محددة.
وتخضع تقارير الهيئة ( )IPCCجلوالت متعددة من الصياغة واالستعراض لكفالة شموليتها وموضوعيها وإنتاجها
بطريقة علنية وشفافة .ويساهم آالف آخرون من اخلبراء في التقارير من خالل عملهم كمستعرضني للتأكد من
أن التقارير تعكس مجموعة اآلراء بأكملها املوجودة في املجتمع العلمي .كما أن فرق ًا من محرري االستعراضات
يوفرون آلية رقابة شاملة لضمان معاجلة التعليقات الناجمة عن االستعراض (ملزيد من التفاصيل ،انظر صحيفة
وقائع الهيئة ( :)IPCCكيف تختار الهيئة ( )IPCCاملؤلفني؟ ،وصحيفة وقائع الهيئة ( – )IPCCكيف جتري
عملية االستعراض في الهيئة ()IPCC؟)
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ويتمثل عمل الهيئة ( )IPCCفي تقييم املواد العلمية املنشورة (انظر صحيفة وقائع الهيئة ( :)IPCCما هي املواد العلمية
التي تق ِّيمها الهيئة ()IPCC؟) ،فالهيئة ( )IPCCال جتري بحوث ًا علمية خاصة بها .وبالنسبة جلميع النتائج ،تستخدم فرق
املؤلفني عبارات محددة لتحديد درجة تأكدهم من استنتاجات التقييم  .2وتشير تقييمات الهيئة ( )IPCCإلى مجاالت
املعارف املستقرة والفهم الذي ال ينفك يتطور لهذه املجاالت ،كما تشير إلى الرؤى املتعددة ،إن وجدت ،في املواد العلمية.
ويندرج حالي ًا املؤلفون الذين يكتبون التقارير في ثالثة أفرقة عاملة – الفريق العامل األول :األساس العلمي الفيزيائي؛
والفريق العامل الثاني :التأثيرات والتكيف وسرعة التأثر؛ والفريق العامل الثالث :التخفيف من آثار تغير املناخ – إضافة
إلى فرقة عمل معنية بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة ( .)TFIويقوم فريق العمل املعني بدعم البيانات والسيناريوهات
لتحليل التأثير واملناخ ( ،)TGICAباعتباره جزءاً من الهيئة ( ،)IPCCبتسيير توزيع وتطبيق البيانات والسيناريوهات
املتصلة بتغير املناخ.
وتغطي تقارير التقييم التي تصدرها الهيئة ( )IPCCالتقييم العلمي والفني واالجتماعي – االقتصادي لتغير املناخ بشكل
كامل في أربعة أجزاء عادة – تقرير لكل فريق عامل وتقرير جتميعي .وأما التقارير اخلاصة فهي تقييمات ملسائل محددة.
وتوفر تقارير املنهجية إرشادات عملية إلعداد قوائم جرد غازات الدفيئة في إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير
املناخ (.)UNFCCC

انظر املذكرة اإلرشادية املوجهة للمؤلفني الرئيسيني لتقرير التقييم اخلامس للهيئة ( )IPCCبشأن املعاجلة املتسقة لاليقينيات:
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ملزيد من املعلومات يرجى االتصال باجلهة التالية:
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c/o World Meteorological Organization
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P.O. Box 2300
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