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 (IPCC)بیان صحفي صادر عن الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ 

 2017 سبتمبر/ أیلول 10

 التقییم السادستقریر  اتتتفق على مخطط (IPCC)الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ 

 على مخطط (IPCC)اتفقت الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ  – 2017أیلول/ سبتمبر  10، كندا، مونتلایر
 .(IPCC)تقریر التقییم السادس للھیئة  المسمىتقییمھا العلمي الشامل المقبل لتغیر المناخ، 

تقریر التقییم في  ة على مخططات إسھامات األفرقة العاملة الثالثفي دورتھا المنعقدة في مونتلایر (IPCC)الھیئة  اتفقت
ھي دعوة الحكومات والمنظمات التي لھا  (IPCC)لھیئة . والخطوة المقبلة ل2021، والتي سُتقدم جمیعھا في عام السادس

 إلعداد التقریر. ،ث الدولیةووضع مراقب إلى تقدیم ترشیحات للمؤلفین من بین دوائر البح

، أن "المخطط المتفق علیھ یجمع بین الخبرة العلمیة المتوافرة في Hoesung Lee، السید (IPCC)الھیئة وقد أعلن رئیس 
یات مقرري السیاسیات، وسیمكِّن المؤلفین من إعداد تقییم شامل ومتوازن وموضوعي والعلوم وأولمجموعة من 

 ."السیاسات على كافة المستویات وفي كافة المناطق، م مقرريھوالتي ت ،للمعارف المتوافرة بشأن تغیر المناخ

وقد أُعدت مشاریع المخططات عقب اجتماع تشاوري علمي ُعقد في أیار/ مایو في أدیس أبابا، أثیوبیا. وفي االجتماع 
لى ، ھذه المخططات واتفقت ع195، والبالغ عددھا (IPCC)الھیئة المنعقد في مونتلایر، ناقشت الحكومات األعضاء في 

 مخطط نھائي.

ثالثة أفرقة عاملة: الفریق العامل األول یقّیم األساس العلمي الفیزیائي لتغیر المناخ؛ والفریق  (IPCC)الھیئة وتضم 
العامل الثاني مسؤول عن آثار تغیر المناخ والتكیف معھ وھشاشة األوضاع إزاءه؛ والفریق العامل الثالث یقّیم التخفیف 

، القوائم الوطنیة لحصر غازات االحتباس الحراريیة بفرقة عمل معن (IPCC)الھیئة من حدة تغیر المناخ. كما تضم 
رفع لعملھا على إعداد أسالیب متفق علیھا دولیاً لحساب انبعاثات غازات االحتباس الحراري و ھذه الفرقة تركزو
 تقاریر بشأنھا.ال

. وسیدمج التقریر 2019أما مخطط التقریر التجمیعي، وھو الجزء األخیر من تقریر التقییم السادس، فسُیتفق علیھ في 
وسُیستكمل  .تقریر التقییم السادسالتجمیعي إسھامات األفرقة العاملة الثالثة والتقاریر الخاصة المعدة خالل دورة 

 .2022یسان/ أبریل نالتقریر التجمیعي في 

الموقع الشبكي وتتوافر حالیاً المخططات المتفق علیھا، رھناً بإدخال تصویبات تحریریة على النسخة النھائیة، على 
، المعقودة في (IPCC)لھیئة . وقد اُتخذت القرارات المتعلقة بھذا المخطط في الدورة السادسة واألربعین ل(IPCC)لھیئة ل

 ، باستضافة الحكومة الكندیة. 2017أیلول/ سبتمبر  6-10مونتلایر، كندا، في الفترة 

، (IPCC)لھیئة الخیارات المتاحة لتعزیز االستقرار المالي ل (IPCC)الھیئة ومن بین المسائل األخرى التي نظرت فیھا 
 .(UNFCCC)ولمواءمة دورات عملھا مع دورات الحصیلة العالمیة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 
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 لمزید من المعلومات، الرجاء االتصال بالجھة التالیة:

 media@wmo.int-ipccمعنیة بتغّیر المناخ، البرید اإللكتروني: المكتب الصحفي للھیئة الحكومیة الدولیة ال

Werani Zabula :+41 22 730 8120 مونتلایر(في  2459 704 79 79 41+، أو( 

 .إنستجرام  و لینكدین  و تویتر        وعلى       الفیسبوك،  (IPCC)تابعوا الھیئة الحكومیة الدولیة 

 

 مالحظات للمحررین

 ما ھي الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ؟

ھي الھیئة العالمیة المعنیة بتقییم المعارف المتعلقة بتغّیر المناخ.  (IPCC)الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغّیر المناخ 
، وأقرتھا 1988في عام  (UNEP)للبیئة المتحدة  األمموبرنامج  (WMO)وقد أنشأتھا المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة 

مي لتغّیر المناخ وآثاره الجمعیة العامة لألمم المتحدة، كي تزّود مقرري السیاسات بتقییمات منتظمة لألساس العل
 ، وخیارات التكیف معھ والتخفیف من حدتھ.ومخاطره

مھا إلعداد سیاسات مناخیة. أن تستخدھا ل معلومات علمیة یمكن للحكومات على كافة المستویات (IPCC)وتقدم الھیئة 
لھیئة اإسھام رئیسي في المفاوضات الدولیة للتصدي لتغیر المناخ. وُتصاغ تقاریر  (IPCC)لھیئة اتقییمات كما أن 
(IPCC) .وُتستعرض على مراحل متعددة لكفالة موضوعیتھا وشفافیتھا 

 عنآالف األبحاث العلمیة التي تصدر كل عام لموافاة مقرري السیاسات بما نعرفھ وما ال نعرفھ  (IPCC)الھیئة وتقّیم 
في الدوائر العلمیة، والمواطن التي  في اآلراء المواطن التي یوجد بشأنھا توافق (IPCC)لھیئة اتغیر المناخ. وتحدد 

 وث فیھا. لكنھا ال تجري أبحاثاً بذاتھا.تتباین اآلراء بشأنھا، والمجاالت التي یلزم إجراء مزید من البح

مئات من العلمیین الرواد الذین ُیختارون من خلفیات متباینة. وال یعمل في أمانة التقاریرھا إلعداد  (IPCC)الھیئة  وتحشد
 الھیئة سوى اثني عشر موظفاً دائماً.

. وھم یعتمدون تقاریر الھیئة على 195ھم حكوماتھا األعضاء البالغ عددھم  (IPCC)لھیئة واألعضاء الذین تتألف منھم ا
 أساس توافق اآلراء، ویحددون إجراءاتھا ومیزانیتھا في جلساتھا العامة.

نى باألساس العلمي الفیزیائي لتغیر المناخ؛ والفریق عثالثة أفرقة عاملة: الفریق العامل األول یُ  (IPCC)الھیئة وتضم 
ثاني ُیعنى بآثار تغیر المناخ والتكیف معھ وھشاشة األوضاع إزاءه؛ والفریق العامل الثالث یتناول مسألة العامل ال

القوائم الوطنیة لحصر غازات االحتباس فرقة العمل المعنیة ب (IPCC)الھیئة التخفیف من حدة تغیر المناخ. كما تضم 
 ھا.، التي تعد أسالیب لقیاس االنبعاثات والتخلص منالحراري

من إسھامات كل من األفرقة العاملة الثالثة، ومن التقریر التجمیعي.  (IPCC)الھیئة وتتألف تقاریر التقییم الصادرة عن 
أما التقاریر الخاصة فھي تتناول تقییم مسائل متعددة التخصصات ُیعنى بھا أكثر من فریق عامل واحد، وتكون أقصر 

 من التقییمات الرئیسیة وأكثر تركیزاً.

 التقییم السادس دورة

 وفي. (AR6) إعداد تقریر التقییم السادس 2015 في شباط/ فبرایردورتھا الحادیة واألربعین  في (IPCC)الھیئة  قررت
إصدار ثالثة تقاریر خاصة، وتقریر  (IPCC)لھیئة قررت ا، 2016نیسان/ أبریل  المعقودة في دورتھا الثالثة واألربعین
 التوجیھیة بشأن القوائم الوطنیة لحصر غازات االحتباس الحراري، وتقریر التقییم السادس.منھجیة لتحدیث الخطوط 
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 1.5العالمي بمقدار  االحترار یخص، 2018والتقریر األول من ھذه التقاریر الخاصة، الذي سُیستكمل في أیلول/ سبتمبر 
درجة سلسیوس فوق مستویات ما قبل العصر    1.5  آثار االحترار العالمي بمقدار درجة سلسیوس، وھو یتناول 

الصناعي، وما یتصل بذلك من مسارات االنبعاثات العالمیة لغازات االحتباس الحراري، في سیاق دعم التصدي العالمي 
 .(SR15) لخطر تغیر المناخ، وفي إطار التنمیة المستدامة والجھود الرامیة إلى القضاء على الفقر 

بشأن القوائم الوطنیة  2006لعام  (IPCC)لخطوط التوجیھیة للھیئة ل 2019عام  قیحنتة، المعنون وسیصدر تقریر المنھجی
 .2019، في أیار/ مایو لحصر غازات االحتباس الحراري

التقریر الخاص بشأن المحیطات والغالف الجلیدي  تقریرین خاصین: 2019 أیلول/ سبتمبرفي  (IPCC)الھیئة  وستستكمل
تغیر  بشأن (IPCC)لھیئة ل تقریر خاصتغیر المناخ واألراضي: وھو  التقریر الخاص بشأنوفي ظل مناخ متغیر، 

وتدفقات غازات االحتباس  ،واألمن الغذائي لألراضي، دارة المستدامةاإلو ،وتدھور األراضي ،والتصحر ،المناخ
 نظم اإلیكولوجیة األرضیة.الحراري في ال

، أما التقریر التجمیعي فسیصدر في 2021وستصدر إسھامات األفرقة العاملة الثالثة في تقریر التقییم السادس في عام 
 .2022نیسان/ أبریل 

 ، الرجاء زیارة الموقع:(IPCC)لمزید من المعلومات، بما في ذلك الروابط بتقاریر الھیئة 
www.ipcc.ch 
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