
(IPCC) الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغّیر المناخ  
ودورة التقییم السادسة

الھیئة  ھي   (IPCC) المناخ  بتغیّر  المعنیة  الدولیة  الحكومیة  الھیئة 
المنظمة  أنشأتھا  وقد  المناخ.  بتغیّر  المتعلقة  العلوم  لتقییم  الدولیة 
العالمیة لألرصاد الجویة وبرنامج األمم المتحدة للبیئة في عام 1988   
كي تزّود مقرري السیاسات بتقییمات منتظمة لألساس العلمي لتغیّر 
المناخ، وآثاره ومخاطره في المستقبل، وخیارات التكیف والتخفیف. 
والھیئة الحكومیة الدولیة (IPCC) ال تجري بحوثاً خاصة بھا، وإنما 
تحدد المواضیع التي تحظى باتفاق الدوائر العلمیة، والمواطن التي 
البحوث.  من  مزید  إلى  وتحتاج  اآلراء  في  اختالف  بشأنھا  یوجد 
یجعل  ما  السیاسات، وھذا ھو  العلمیین ومقرري  بین  إنھا شراكة 
عملھا مصدراً موثوقاً للمعلومات المقدمة لمقرري السیاسات. وتُعد 
تكفل  إلجراءات  وفقاً  تقییماتھا   (IPCC) الدولیة  الحكومیة  الھیئة 
النزاھة، بما یتماشى مع المبادئ الرئیسیة للھیئة وھي الموضوعیة 
واالنفتاح والشفافیة. وتقاریر الھیئة الحكومیة الدولیة (IPCC) تتعلق 

بالسیاسات ولكنھا ال تفرض سیاسات.

1988 خمسة  منذ عام   (IPCC) الدولیة  الحكومیة  الھیئة  أعدت  وقد 
كما  تقاریر خاصة عن مواضیع علمیة.  تقییم شاملة وعدة  تقاریر 
إرشادات  تقدم  بالمنھجیة  خاصة  تقاریر   (IPCC) الھیئة  أصدرت 
عملیة بشأن إعداد قوائم حصر غازات االحتباس الحراري لألطراف 
 ،(UNFCCC) في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ

الستیفاء متطلبات اإلبالغ عن الحصر.

و2014،   2013 عامي  بین  الخامس  التقییم  تقریر  استُكمل   وقد 
وفیما یلي استنتاجاتھ الرئیسیة:

تأثیر اإلنسان على نظام المناخ واضح• 

كلما أحدثنا مزیداً من االضطرابات في المناخ، زادت مخاطر • 
مواجھة آثار شدیدة وواسعة النطاق وال رجعة فیھا

لدینا الوسائل للحد من تغیر المناخ وبناء مستقبل أكثر ازدھاراً • 
ومستدام

ستعد  التي  السادسة،  التقییم  دورة  اآلن   (IPCC) الھیئة  بدأت  وقد 
خاللھا ثالثة تقاریر خاصة وتقریر منھجیة تقریر التقییم السادس.

وقد قبلت الھیئة (IPCC) في دورتھا الثالثة واألربعین (نیروبي، نیسان/ 
أبریل 2016) الدعوة التي وجھتھا إلیھا اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 
االحترار  آثار  2018   عن  عام  في  تقریر خاص  (UFCCC) إلعداد 

العالمي بمقدار 1.5   درجة سلسیوس فوق مستویات ما قبل العصر 
لغازات االحتباس  الصلة  العالمیة ذات  المسارات  الصناعي، وعن 
الحراري، على أن یُعد ھذا التقریر في سیاق دعم التصدي العالمي 

لخطر تغیر المناخ، والتنمیة المستدامة وجھود القضاء على الفقر.

خاصین  تقریرین  إعداد   (IPCC) الھیئة  قررت  ذاتھا،  الدورة  وفي 
آخرین، یتناول أحدھما تغیر المناخ والمحیطات والغالف الجلیدي، 
ویتناول اآلخر تغیر المناخ والتصحر وتدھور األراضي واإلدارة 
االحتباس  غازات  وتدفقات  الغذائي  واألمن  لألراضي  المستدامة 

الحراري في النظم اإلیكولوجیة األرضیة.

  (IPCC) أیضاً تنقیح الخطوط التوجیھیة للھیئة (IPCC) وقررت الھیئة
لعام 2006     بشأن القوائم الوطنیة لحصر غازات االحتباس الحراري، 
وتوفیر أساس علمي سلیم لألنشطة المناخیة الدولیة المقبلة، ال سیما 
في إطار اتفاق باریس. وسیستكمل تقریر المنھجیة المعني بذلك في 

أیار/ مایو 2019.

درجة     1.5 بمقدار  العالمي  باالحترار  الخاص  التقریر  وسیكون 
التیسیري لالتفاقیة (UNFCCC) في نھایة  للحوار  سلسیوس جاھزاً 
لالجتماع األول  التقییم السادس جاھزاً  عام 2018 . وسیكون تقریر 
الذي تجریھ االتفاقیة (UNFCCC) في 2023 بشأن المحصلة العالمیة.



تشرین األول/ أكتوبر 2018التقاریر الخاصة
االحترار العالمي بمقدار 1.5   درجة سلسیوس

تقریر خاص تعده  الھیئة (IPCC) بشأن آثار االحترار العالمي بمقدار 
الصناعي،  العصر  قبل  ما  مستویات  فوق  سلسیوس  درجة     1.5
والمسارات العالمیة ذات الصلة النبعاثات غازات االحتباس الحراري، 
في سیاق دعم التصدي العالمي  لخطر تغیر المناخ، والتنمیة المستدامة، 

وجھود القضاء على الفقر

السادسة* التقییم  دورة 

آب/ أغسطس 2019
تغیر المناخ واألراضي: 

والتصحر  المناخ  تغیر  بشأن   (IPCC) للھیئة  خاص   تقریر 
وتدھور األراضي واإلدارة المستدامة لألراضي واألمن الغذائي 
اإلیكولوجیة  النظم  في  الحراري  االحتباس  غازات  وتدفقات 

األرضیة

أیلول/ سبتمبر 2019

أیار/ مایو 2019تقریر المنھجیة
المعنیة  الدولیة  للھیئة الحكومیة  التوجیھیة  تنقیح 2019 للخطوط 
بتغیر المناخ (IPCC) لعام 2006   لعملیات الجرد الوطنیة لغازات 

االحتباس الحراري

تقریر التقییم 
السادس

إسھام الفریق العامل األولنیسان/ أبریل 2021
األساس العلمي الفیزیائي

تشرین األول/ أكتوبر 2021

نیسان/ أبریل 2022

تموز/ یولیو 2021
إسھام الفریق العامل الثالث

تخفیف حدة تغیر المناخ

إسھام الفریق العامل الثاني
اآلثار والتكیف والتأثر

التجمیعي التقریر 

أنشطة أخرى
المدن

للمدن في تقریر التقییم  مؤتمر عن المدن، وإیالء أھمیة خاصة 
السادس، مع اعتزام إعداد تقریر خاص عن تغیر المناخ والمدن 

في دورة التقییم السابعة

عملیة اجتماعات الخبراء لدعم  العمل  وحلقات  الخبراء  اجتماعات  من  عدد  عقد 
االجتماعات  تقاریر ھذه  السادس. وُتنشر  التقییم  لتقریر  اإلعداد 

كمواد داعمة

Outreach (IPCC) التواصل والتوعیة بشأن عملیة الھیئة الحكومیة الدولیة
واستنتاجاتھا التوعیة

التقریر الخاص بشأن المحیطات والغالف الجلیدي في ظل
مناخ متغیر

* المواعید قابلة للتغییر.



  

المختصرات
FAR: تقریر التقییم األول 

SAR: تقریر التقییم الثاني

TAR:  تقریر التقییم الثالث

AR4: تقریر التقییم الرابع

AR5: تقریر التقییم الخامس

AR6: تقریر التقییم السادس

UNEP: برنامج األمم المتحدة للبیئة

UNFCCC: اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ

WMO: المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة

الحكومیة  للھیئة  التوجیھیة  للخطوط   2019 تنقیح  المنھجیة.  تقریر   :MR
الوطنیة  الجرد  لعملیات     2006 لعام   (IPCC) المناخ  بتغیر  المعنیة  الدولیة 

لغازات االحتباس الحراري
SR15: االحترار العالمي بمقدار 1.5  درجة سلسیوس، تقریر خاص تعده  
سلسیوس  درجة     1.5 بمقدار  العالمي  االحترار  آثار  بشأن   (IPCC) الھیئة 
فوق مستویات ما قبل العصر الصناعي، والمسارات العالمیة ذات الصلة 
العالمي  التصدي  دعم  سیاق  في  الحراري،  االحتباس  غازات  النبعاثات 

 لخطر تغیر المناخ، والتنمیة المستدامة ، وجھود القضاء على الفقر
بشأن   (IPCC) للھیئة  خاص  واألراضي:  تقریر  المناخ  تغیر   :SRCCL
لألراضي  المستدامة  واإلدارة  األراضي  وتدھور  والتصحر  المناخ  تغیر 
واألمن الغذائي وتدفقات غازات االحتباس الحراري في النظم اإلیكولوجیة 

األرضیة
SROCC:  التقریر الخاص بشأن المحیطات والغالف الجلیدي في ظل مناخ 
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ABSTRACT

Adownscaling approach is applied to future projection simulations from four CMIP5 global climatemodels

to investigate the response of the tropical cyclone (TC) climatology over the North Pacific basin to global

warming. Under the influence of the anthropogenic rise in greenhouse gases, TC-track density, power dis-

sipation, and TC genesis exhibit robust increasing trends over the North Pacific, especially over the central

subtropical Pacific region. The increase inNorth Pacific TCs is primarilymanifested as increases in the intense

and relatively weak TCs. Examination of storm duration also reveals that TCs over the North Pacific have

longer lifetimes under global warming.

Through a genesis potential index, the mechanistic contributions of various physical climate factors to the

simulated change in TC genesis are explored. More frequent TC genesis under global warming is mostly

attributable to the smaller vertical wind shear and greater potential intensity (primarily due to higher sea

surface temperature). In contrast, the effect of the saturation deficit of the free troposphere tends to suppress

TC genesis, and the change in large-scale vorticity plays a negligible role.

1. Introduction

The North Pacific is an important region of relatively

frequent tropical cyclones (TCs) (;40 TCs per year).

The extreme rainfall and strong winds associated with

TCs may influence shipping in the open ocean and cause

notable damage to coastal areas if TCs make landfall.

Given the possible catastrophic impact of TCs on man-

kind, the response of TC activity over the North Pacific

basin to anthropogenic global warming is naturally of

great societal interest and has been intensively analyzed

in numerous studies (Zhao and Held 2012; Emanuel

2013; Murakami et al. 2013; Knutson et al. 2015; Kossin

et al. 2016).

There are several approaches to investigating the re-

lationship between climate change and TCs. One rela-

tively straightforward approach is to analyze the future

projections of TC statistics as explicitly resolved within

the global model simulations. The current generation of

climate models has indeed been suggested to be capable

of simulating TCs (Zhao andHeld 2010;Murakami et al.
Corresponding author e-mail: Lei Zhang, lezh8230@colorado.

edu

Denotes content that is immediately available upon publica-

tion as open access.

15 FEBRUARY 2017 ZHANG ET AL . 1233

DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0496.1

� 2017 American Meteorological Society. For information regarding reuse of this content and general copyright information, consult the AMS Copyright
Policy (http://www.ametsoc.org/PUBSCopyrightPolicy).

 كیف تعد الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة
بتغّیر المناخ (IPCC) تقاريرھا

تشرين األول/ أكتوبر 2017


