صحيفة وقائع الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( :)IPCCكيف تتعامل الهيئة
( )IPCCمع األخطاء املزعومة؟
تعمل الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( )IPCCوفق إجراءات واضحة للتحقق من األخطاء املزعومة،
ولتصحيحها إذا ما لزم األمر في تقاريرها املنشورة.
و ُيستخدم بروتوكول الهيئة ( )IPCCﻤﻟﻌﺎﺠﻟﺔ اﻷﺧﻄﺎء احملتملة ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أو اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ أو
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﺨﻟﺎﺻﺔ أو تقارير اﻤﻟﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرها اﻟﻬﻴﺌﺔ ()IPCCا(http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-
( )principles/ipcc_principles_arabic/ipcc-principles-appendix-a-final_ar.pdfبروتوكول اخلطأ)
ﻟﺘﺼﻮﻳﺐ أﺧﻄﺎء في احلقائق أو الدقة كان ﻤﻳﻜﻦ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻤﻟﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ كتابة التقرير.
وال ميكن استخدام بروتوكول األخطاء إلجراء تغييرات تعكس معارف جديدة أو معلومات علمية لم تصبح متاحة
إال بعد التاريخ النهائي للمواد العلمية اخلاصة بالتقرير املعني (انظر صحيفة وقائع الهيئة ( :)IPCCما هي املواد
العلمية التي تق ِّيمها الهيئة ()IPCC؟) .كما أنه ال ميكن استخدام بروتوكول اخلطأ لتقدمي اقتراح بالنظر في
مصادر إضافية لم تذكر في التقييم القائم إال إذا كانت تتصل اتصا ًال مباشراً بخطأ في احلقائق أو الدقة .كما يجب
عدم التذرع ببروتوكول اخلطأ لتضمني التقييم تفسيراً جديداً ملعارف أو معلومات علمية واردة فيه.
وتُرسل تقارير األخطاء املزعومة إلى أمانة الهيئة (( )IPCCملزيد من التفاصيل ،انظر بروتوكول اخلطأ على الوصلة
التالية .)http://www.ipcc.ch/organization/organization_procedures.shtml :وحتتفظ األمانة
بنظام داخلي لتعقب األخطاء.
وتتفاوت اخلطوات احملددة التي يتعني اتباعها وفق ًا لفئة املطبوع الذي يحدث فيه اخلطأ املزعوم ،من قبيل ملخص
ملقرري السياسات أو امللخص الفني أو فصل في تقرير تقييم أو تقرير خاص؛ أو تقرير جتميعي؛ أو أحد فصول
العرض العام في تقرير املنهجية .ويرد في بروتوكول اخلطأ تفاصيل كاملة عن معاجلة األخطاء املزعومة.
وإذا كان اخلطأ املزعوم يوجد في تقرير جتميعي ،تُتخذ قرارات توافقية بشأن إذا ما كان يلزم اتخاذ إجراء من جانب
الرؤساء املشاركني وأعضاء هيئة مكتب الفريق العامل ذي الصلة أو فرقة العمل ذات الصلة ،أو من جانب رئيس
الهيئة ( )IPCCوأعضاء هيئة مكتب الهيئة ( .)IPCCأما بالنسبة إلى األخطاء املزعومة فيما يتعلق بدورة
التقييم السابقة فيشارك في هذه العملية ،حسب االقتضاء ،املؤلفون الرئيسيني املنسقون ذوو الصلة بالتقرير الذي
يتضمن اخلطأ املزعوم ،وكذلك الرؤساء املشاركون السابقون ورئيس الهيئة ( )IPCCالسابق.
وإذا تعذر الوصول إلى توافق في اآلراء بشأن األسباب املسوغة التخاذ قرار ،يعني رئيس الهيئة ( )IPCCجلنة
استعراض مستقلة تتألف على األقل من ثالثة خبراء لم يشاركوا في صياغة املادة األصلية لتقييم اخلطأ املزعوم.
وفي حالة االتفاق على ضرورة اتخاذ إجراء ،توضع األخطاء على املواقع الشبكية للهيئة ( )IPCCوالفريق العامل
أو فرقة العمل بعد انتهاء العملية .كما ميكن وضع بيان تفسيري قصير عن اخلطأ على تلك املواقع .وتبلغ أمانة
الهيئة ( )IPCCاملدعي في نهاية العملية.
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