
 

 )IPCCموارد الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ (حشد 
 

على  تمكِّن صانعي السیاسات مئات العلماء من جمیع أنحاء العالمعمل إلى لتغیر المناخ المستندة  IPCCالھیئة ات تقییم
یتطوعون ن یالمؤلفألن مثل قیمة استثنائیة ت يوھ األدلة.على قائمة اتخاذ قرارات سلیمة من ة یمستویات الحكومالجمیع 

ألمانة، بما في ذلك تنظیم االجتماعات وتكالیف سفر المفوضین من البلدان الجاریة لتكالیف الوتمول  بوقتھم وخبراتھم.
 .IPCCمن خالل الصندوق االستئماني للھیئة النامیة والبلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة، 

 
 ؟IPCCلماذا ندعم الھیئة 

 
أنشأتھا التي و، الرائدة التي تضطلع بتقییم تغیر المناخ) ھي الھیئة  IPCC الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ (

بإجراء ’’وعھدتا إلیھا ، 1988في  )UNEPوبرنامج األمم المتحدة للبیئة () WMO(المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة 
التي یمكن أن تنشأ عنھ االجتماعیة  - واآلثار البیئیة واالقتصادیةتغیر المناخ دولیاً لحجم وتوقیت تقییمات علمیة منسقة 

على فترات ھو إعداد تقاریر تقییم شاملة للھیئة الرئیسي والنشاط . )43/53(القرار ‘‘ واستراتیجیات االستجابة الواقعیة
قد ذلك  بالحیاد فیما یتعلق بالسیاسات العامة، مع أن    IPCC  وینبغي أن تتسم تقاریر الھیئةتغیر المناخ. عن منتظمة 

 . االقتصادیة المتصلة بتطبیق سیاسات بعینھا -تتناول بموضوعیة العوامل العلمیة والفنیة واالجتماعیة یتطلب أن 
 
  خمسة تقاریر تقییم یشمل كل منھا ثالثة جوانب رئیسیة:   IPCCقدمت الھیئة ، عاماً  25على مدى أكثر من و
 
  األساس العلمي الفیزیائي •
 التأثرالتأثیرات، والتكیف ومدى سرعة  •
 التخفیف من شدة تغیر المناخ  •
 

جائزة نوبل للسالم في كانون  IPCCوقد ُمنحت الھیئة 
لجھودھا من أجل تجمیع ’تقدیراً  2007األول/ دیسمبر 

ونشر مزید من المعارف عن تغیر المناخ الناشئ عن 
األنشطة البشریة، ووضع األسس الالزمة التخاذ إجراءات 

  ‘لمجابھة ھذا التغیر

 

 
في  األطرافالدول من دولة  196اعتمدت  ،2015في كانون األول/ دیسمبر  - االلتزامات العالمیة للحد من تغیر المناخ

) UNFCCC( اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخفي ) COP21( الدورة الحادیة والعشرین لمؤتمر األطراف
 یتمثلو .IPCCھیئة للعلى أساس النتائج العلمیة الواردة في تقریر التقییم الخامس  باریس اتفاق ،باریس في المنعقدة

البقاء على االرتفاع عى لسیودرجة مئویة  2 من أقل عند العالمیة الحرارة درجات ارتفاع على االبقاء في االتفاق ھدف
من الدول األطراف في حفل أقیم دولة  175على اتفاق باریس وقعت ، 2016وفي نیسان/ أبریل  درجة مئویة. 1.5عند 

منھجیات فیما یتعلق بتطویر  IPCCللھیئة معین  وینص اتفاق باریس على دور في مقر األمم المتحدة في نیویورك.
 وتقییم التقدم المحرز في التنفیذ. مشتركة

 
في دروتھ الثالثة واألربعین المنعقدة في ، 2016نیسان/ أبریل  13 ، فيIPCCوافق فریق الھیئة  -IPCC التزام الھیئة 
الھیئة عمل برنامج وضع عند بعین االعتبار ) COP21نتائج مؤتمر األطراف الحادي والعشرین (أن یأخذ نیروبي، على 

IPCC مؤتمر األطراف الحادي والعشرین التفاقیة األمم المتحدة بشأن تغیر الموجھة إلیھ من دعوة كما قبل ال. ونواتجھ
فوق مئویة درجة  1.5مقداره  ن آثار احترار عالميع 2018 تقدیم تقریر خاص في عامل) UNFCCC COP21المناخ (

وباإلضافة إلى ذلك،  .وعن المسارات العالمیة ذات الصلة لغازات االحتباس الحراري  الصناعةقبل ما عصر مستویات 
تغیر المناخ والمحیطات والغالف الجلیدي (ب) تغیر إعداد تقریرین خاصین آخرین بشأن (أ) على وافق الفریق أیضاً 

المناخ، والتصحر، وتدھور األراضي، واإلدارة المستدامة لألراضي، واألمن الغذائي، وتدفقات غازات االحتباس الحراري 
 2016لعام  IPCCللمبادئ التوجیھیة للھیئة تقریر منھجیة على إعداد كذلك وافق الفریق وفي النظم اإلیكولوجیة األرضیة. 

 .الحصر الوطنیة لغازات االحتباس الحراريبشأن عملیات 
 
 وتقریر المنھجیة.یجري حالیاً التحضیر للتقاریر الخاصة الثالثة و
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أھداف  IPCC: كیف تدعم الھیئة 2030جدول أعمال 
وأھداف  2030اعتمد جدول أعمال  - التنمیة المستدامة

في قمة األمم  2015التنمیة المستدامة في أیلول/ سبتمبر 
المتحدة للتنمیة المستدامة المنعقدة في نیویورك. وتشمل 

الركائز األساسیة الثالث للتنمیة المستدامة:  17األھداف الـ 
البیئیة، واالجتماعیة، واالقتصادیة. وسوف یسھم عمل 

السادس وما بعدھا  خالل دورة تقریر التقییم IPCCالھیئة 
). وستواصل الھیئة SDGsفي أھداف التنمیة المستدامة (

IPCC  العمل مع أعضائھا، وشركائھا وأصحاب المصلحة
 في إطار الجھود التي تبذلھا لدعم أھداف التنمیة المستدامة.    

 

 

المتوقع أن یصدر تقریر التقییم السادس من  - تقریر التقییم السادس للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ
ستضطلع ھذه  -2022 التقریر التجمیعي في أن یصدر و 2021في عام  الذي یشمل إسھامات ثالث فرق عمل،، الرئیسي
 وقد بدأت بالفعلبتقییم التقدم المحرز في اتفاق باریس. ، بعد عام واحد، ‘‘عملیة التقییم العالمي’’في وقت البلدان 

 االستعدادات لتقریر التقییم السادس. 
 

األساس ب الفریق العامل األولُیعنى ویوجد في الھیئة الحكومیة الدولیة حالیا ثالثة أفرقة عاملة وفرقة عمل واحدة. 
تغیر المناخ، والتكیف معھ والتأثر  آثاربالدراسة  الفریق العامل الثانيویتناول العلمي الفیزیائي لتغیر المناخ، 

لفرقة العمل المعنیة بالعملیات  ویتمثل الھدف الرئیسي التخفیف من آثار تغیر المناخ. الفریق العامل الثالثیدرس و بھ،
في وضع وتنقیح منھجیة للتوزیع وإعداد التقاریر بشأن االنبعاثات الوطنیة  الوطنیة لحصر غازات االحتباس الحراري

  . 2019وستصدر فرقة العمل تحدیثاً لھذه المنھجیات في عام  لغازات الدفیئة وإزالتھا.
 

الرئیس حكومة  وتدعمھا مالیاً ستضیفھا ت ،)TSUs( وحدات للدعم الفنيالمساعدة من  األفرقة العاملة وفرقة العملوتتلقى 
 IPCCرئیس الھیئة لمساعدة لدعم الفني وحدة لویمكن أیضاً إنشاء  لدولة المتقدمة.لالمشارك للفریق العامل/فرقة العمل 

   لتقریر التقییم. في إعداد التقریر التجمیعي 
 

یدعم الصندوق االستئماني  - للخبراء من البلدان النامیة والبلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیةالمقدم الدعم 
مشاركة الخبراء من البلدان النامیة والبلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة في اجتماعات المؤلفین  IPCCللھیئة 

نسبة قد حدثت زیادة كبیرة في وممثلي بلدانھم في الجلسات العامة. الرئیسیین واجتماعات الخبراء فضالً عن مشاركة 
دورة تقریر التقییم إلى من دورة تقریر التقییم الرابع فارتفعت  IPCCخبراء البلدان النامیة المشاركین في عملیات الھیئة 

  في المائة.  38في المائة إلى  27من الخامس؛ 
 

 الوضع المالي
وفي السنوات الخمس الدول األعضاء. من خالل تبرعات أساساً  1988، منذ إنشائھا في عام IPCCأنشطة الھیئة تمول 

لعكس ھذا االتجاه وتوسیع قاعدة  IPCCوتتطلع الھیئة وعدد المساھمین. الماضیة، انخفض مستوى اإلسھامات 
 .مساھمیھا

 
لضمان استكمال األنشطة أمر بالغ األھمیة  IPCCوجود مستوى جید من الموارد المالیة في الصندوق االستئماني للھیئة 

ملیون فرنك  58للحصول على  IPCCوتسعى الھیئة . بصورة مرضیةوالنواتج المزمعة لدورة تقریر التقییم السادس 
ھ الثامنة ی، في دورتWMOوحث المجلس التنفیذي للمنظمة سویسري على مدى دورة تقریر التقییم السادس بأكملھا. 

دعمھم المالي وزیادتھ، مواصلة األعضاء على  ،2017و 2016في جنیف في  تینالمعقود والتاسعة والستین والستین
وطلب . IPCCمن خالل المساھمات المقدمة إلى الصندوق االستئماني للھیئة  IPCCألنشطة الھیئة حیثما كان ذلك ممكناً، 

إلى المدیر  2016المتحدة للبیئة الذي عقد في نیروبي في آیار/ مایو لبرنامج األمم االجتماع الثاني للجمعیة العامة 
 .IPCCتعزیز دعم برنامج األمم المتحدة للبیئة للھیئة  لبرنامج األمم المتحدة للبیئةالتنفیذي 
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 2017ُحدث في تشرین األول/ أكتوبر 

 
 

 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ:
Judith EWA 
Programme Officer 
Tel: +41 (22) 730 8087 
E-mail: IPCC-ResMob@wmo.int 


