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 – الزمني  المسار   :)IPCC( المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  وقائع  صحيفة 
)IPCC( النقاط البارزة في تاريخ الهيئة

برنامج األمم المتحدة للبيئة )UNEP( والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية )WMO( ينشئان الهيئة   - 1988
.)IPCC( الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

والمنظمة   )UNEP( البرنامج  اتخذه  الذي  اإلجراء  على  تصدق  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية   -
.)IPCC( بإنشاء الهيئة )WMO(

العلمي  التقييم  المناخ:  تغير   – األول  العامل  )الفريق  األول  التقييم  تقرير  تصدر   )IPCC( الهيئة   - 1990
الفريق  )IPCC(؛  للهيئة  التأثيرات  تقييم  المناخ:  تغير   – الثاني  العامل  الفريق  )IPCC(؛  للهيئة 

.))IPCC( العامل الثالث – تغير المناخ: إستراتيجيات التصدي للهيئة
إطارية  اتفاقية  بدء مفاوضات إلنشاء  التقرير وتقرر  بنتائج  المتحدة تحيط علمًا  العامة لألمم  الجمعية   -

بشأن تغير المناخ.

الهيئة )IPCC( تصدر التقارير التكميلية )الفريق العامل األول – تغير المناخ 1992: التقرير التكميلي   - 1992
للتقييم العلمي للهيئة )IPCC(؛ الفريق العامل الثاني – تغير المناخ 1992: التقرير التكميلي لتقييم 

التأثيرات للهيئة )IPCC(؛ تغير المناخ: تقييما الهيئة )IPCC( لعامي 1990 و1992(. 
فتح باب التوقيع على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )UNFCCC( في مؤتمر األمم   -

المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود في مدينة ريو دي جانيرو.

تغير  علم   :1995 المناخ  تغير   – األول  العامل  )الفريق  الثاني  التقييم  تقرير  تصدر   )IPCC( الهيئة   - 1995
المناخ؛ الفريق العامل الثاني – تغير المناخ 1995: تأثيرات تغير المناخ والتكيف معه والتخفيف من 
االقتصادية  األبعاد   :1995 المناخ  تغير   – الثالث  العامل  الفريق  الفنية؛   - العلمية  التحليالت  آثاره: 
1995 )بما في ذلك التقرير  واالجتماعية لتغير المناخ؛ التقييم الثاني للهيئة )IPCC(: تغير المناخ 

التجميعي((.

لغازات  الوطنية  الجرد  قوائم  بشأن   1996 لعام  المنقحة  التوجيهية  المبادئ  تصدر   )IPCC( الهيئة   - 1996
الدفيئة.

الذي   ،)UNFCCC( المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  التفاقية  كيوتو  بروتوكول  اعتماد   - 1997
دخل حيز النفاذ في عام 2005.

الهيئة )IPCC( تنشئ فرقة العمل المعنية بقوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة )TFI( لتشرف على   - 1998
برنامج قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة. ومنذ عام 1999، تدعم حكومة اليابان فرقة العمل.

الجرد  قوائم  في  اليقين  عدم  وإدارة  الجيدة  بالممارسات  الخاصة  اإلرشادات  تصدر   )IPCC( الهيئة   - 2000
الوطنية لغازات الدفيئة.

www.ipcc.ch



الهيئة )IPCC( تصدر تقرير التقييم الثالث )الفريق العامل األول – تغير المناخ 2001: األساس العلمي؛ الفريق   - 2001
العامل الثاني – تغير المناخ 2001: التأثيرات والتكيف وسرعة التأثر؛ الفريق العامل الثالث – تغير المناخ 2001: 

2001: التقرير التجميعي(. التخفيف؛ تغير المناخ 

استخدام  في  والتغير  األراضي  استخدام  بشأن  الجيدة  بالممارسات  الخاصة  اإلرشادات  تصدر   )IPCC( الهيئة   - 2003
األراضي والحراجة.

الهيئة )IPCC( تصدر المبادئ التوجيهية لعام 2006 بشأن قوائم الجرد الوطنية لغازات الدفيئة.  - 2006

الهيئة )IPCC( تصدر تقرير التقييم الرابع )الفريق العامل األول – تغير المناخ 2007: قاعدة العلوم الفيزيائية؛   - 2007
الفريق العامل الثاني – تغير المناخ 2007: التأثيرات والتكيف وسرعة التأثر؛ الفريق العامل الثالث – تغير المناخ 

2007: التخفيف من تغير المناخ؛ تغير المناخ 2007: التقرير التجميعي(.
بناء ونشر مزيد من  “جهود في  الهيئة )IPCC( تحصل على جائزة نوبل للسالم بصورة مشتركة لما بذلته من   -

المعارف عن تغير المناخ الناتج عن األنشطة البشرية، وإرساء األسس للتدابير الالزمة للتصدي لهذا التغيير”.

 ،)AR5( التقييم الخامس الثالثة في تقرير  العاملة  الهيئة )IPCC( تعتمد الخطوط العريضة إلسهامات األفرقة   - 2009
والمقرر االنتهاء منه في عامي 2013 و2014.

األفرقة العاملة الثالثة تنتهي من اختيار 831 مؤلفًا لتقرير التقييم الخامس )AR5( وتعمل على بدء التقييم.  - 2010
المجلس  توصيات  إلى  استناداً  وإجراءاتها  لعملياتها   ،2012 عام  في  انتهى  استعراضًا،  تستهل   )IPCC( الهيئة   -

المشترك بين األكاديميات.

المناخ تغير  آثار  من  والتخفيف  المتجددة  الطاقة  مصادر  بشأن  الخاص  التقرير  تعتمد   )IPCC( الهيئة   - 2011 
)SRREN( الذي أعده الفريق العامل الثالث.

الهيئة )IPCC( تعتمد التقرير الخاص بشأن إدارة مخاطر الظواهر المتطرفة والكوارث للنهوض بعملية التكيف   -
مع تغير المناخ )SREX( الذي أعده الفريق العامل الثاني والفريق العامل األول.

الهيئة )IPCC( تعتمد تقرير تغير املناخ لعام 2013: األساس العلمي الفيزيائي، إسهام الفريق العامل األول في   - 2013
تقرير التقييم اخلامس.

التي وضعتها   2006 لعام  التوجيهية  للمبادئ   2013 باملنهجية: ملحق  الهيئة )IPCC( تعتمد تقريرين معنيني   -
الهيئة )IPCC( بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات االحتباس احلراري: األراضي الرطبة )ملحق األراضي الرطبة(، 
بروتوكول  الناجتة عن  اجليدة  واملمارسات  باألساليب  اخلاصة  التوجيهية  املبادئ  بشأن   2013 لعام  املنقح  وامللحق 

كيوتو )ملحق بروتوكول كيوتو(.

الهيئة )IPCC( تعتمد تقرير تغير املناخ لعام 2014: آثار تغير املناخ والتكيف معه وسرعة التأثر به، وتقرير تغير   - 2014
املناخ لعام 2014: التخفيف من آثار تغير املناخ، مساهمة كل من الفريق العامل الثاني والفريق العامل الثالث في 
تقرير التقييم اخلامس )AR5(. وقد اسُتكمل تقرير التقييم اخلامس في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 مع التقرير 

التجميعي.
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Fax: +41 (0) 22 730 80 25 / 13
E-mail: IPCC-Sec@wmo.int
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لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالجهة التالية: 

IPCC Secretariat
c/o World Meteorological Organization
7 bis, avenue de la Paix
P.O. Box 2300
CH-1211 Geneva 2
Switzerland


