حشد موارد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ()IPCC
تقييمات الهيئة  IPCCلتغير المناخ المستندة إلى عمل مئات العلماء من جميع أنحاء العالم تم ِّكن صانعي السياسات على
جميع المستويات الحكومية من اتخاذ قرارات سليمة قائمة على األدلة .وهي تمثل قيمة استثنائية ألن المؤلفين يتطوعون
بوقتهم وخبراتهم .وتمول التكاليف الجارية ل ألمانة ،بما في ذلك تنظيم االجتماعات وتكاليف سفر المفوضين من البلدان
النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،من خالل الصندوق االستئماني للهيئة .IPCC
لماذا ندعم الهيئة IPCC؟
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCهي الهيئة الرائدة التي تضطلع بتقييم تغير المناخ ،والتي أنشأتها
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( )WMOوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPفي  ،1988وعهدتا إليها ’’بإجراء
تقييمات علمية منسقة دوليا ً لحجم وتوقيت تغير المناخ واآلثار البيئية واالقتصادية  -االجتماعية التي يمكن أن تنشأ عنه
واستراتيجيات االستجابة الواقعية‘‘ (القرار  .)53/43والنشاط الرئيسي للهيئة هو إعداد تقارير تقييم شاملة على فترات
منتظمة عن تغير المناخ .وينبغي أن تتسم تقارير الهيئة  IPCCبالحياد فيما يتعلق بالسياسات العامة ،مع أن ذلك قد
يتطلب أن تتناول بموضوعية العوامل العلمية والفنية واالجتماعية  -االقتصادية المتصلة بتطبيق سياسات بعينها.
وعلى مدى أكثر من  25عاما ً ،قدمت الهيئة  IPCCخمسة تقارير تقييم يشمل كل منها ثالثة جوانب رئيسية:
• األساس العلمي الفيزيائي
• التأثيرات ،والتكيف ومدى سرعة التأثر
• التخفيف من شدة تغير المناخ
وقد مُنحت الهيئة  IPCCجائزة نوبل للسالم في كانون
األول /ديسمبر  2007تقديراً ’لجهودها من أجل تجميع
ونشر مزيد من المعارف عن تغير المناخ الناشئ عن
األنشطة البشرية ،ووضع األسس الالزمة التخاذ إجراءات
لمجابهة هذا التغير‘
االلتزامات العالمية للحد من تغير المناخ  -في كانون األول /ديسمبر  ،2015اعتمدت  196دولة من الدول األطراففي
اتفاق باريس ،في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف )COP 21(في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ )UNFCCC(المنعقدة في باريس .ويتمثل هدف االتفاق في االبقاء على ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند أقل
من  2درجة مئوية ويسعى لالبقاء على االرتفاع عند  1.5درجة مئوية .وفي نيسان /أبريل  ،2016وقعت على اتفاق
باريس  175دولة من الدول األطراف في حفل أقيم في مقر األمم المتحدة في نيويورك .وينص اتفاق باريس على دور
معين للهيئة  IPCCفيما يتعلق بتطوير منهجيات مشتركة وتقييم التقدم المحرز في التنفيذ.
التزام الهيئة  - IPCCوافق فريق الهيئة  ،IPCCفي  13نيسان /أبريل  ،2016في دروته الثالثة واألربعين المنعقدة في
نيروبي ،على أن يأخذ نتائج مؤتمر األطراف الحادي والعشرين ( )COP-21بعين االعتبار عند وضع برنامج عمل
الهيئة  IPCCونواتجه .كما قبل الدعوة الموجهة إليه من مؤتمر األطراف الحادي والعشرين التفاقية األمم المتحدة بشأن
تغير المناخ ( )UNFCCC COP-21لتقديم تقرير خاص في عام  2018عن آثار احترار عالمي مقداره  1.5درجة مئوية
فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة وعن المسارات العالمية ذات الصلة لغازات االحتباس الحراري .وباإلضافة إلى
ذلك ،وافق الفريق أيضا ً على إعداد تقريرين خاصين آخرين بشأن (أ) تغير المناخ والمحيطات والغالف الجليدي (ب)
تغير المناخ ،والتصحر ،وتدهور األراضي ،واإلدارة المستدامة لألراضي ،واألمن الغذائي ،وتدفقات غازات االحتباس
الحراري في النظم اإليكولوجية األرضية .ووافق الفريق كذلك على إعداد تقرير منهجية للمبادئ التوجيهية للهيئة IPCC
لعام  2016بشأن عمليات الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري.
ويجري حاليا ً التحضير للتقارير الخاصة الثالثة وتقرير المنهجية.
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جدول أعمال  :2030كيف تدعم الهيئة  IPCCأهداف
التنمية المستدامة  -اعتمد جدول أعمال  2030وأهداف
التنمية المستدامة في أيلول /سبتمبر  2015في قمة األمم
المتحدة للتنمية المستدامة المنعقدة في نيويورك .وتشمل
األهداف الـ  17الركائز األساسية الثالث للتنمية المستدامة:
البيئية ،واالجتماعية ،واالقتصادية .وسوف يسهم عمل
الهيئة  IPCCخالل دورة تقرير التقييم السادس وما بعدها
في أهداف التنمية المستدامة ( .)SDGsوستواصل الهيئة
 IPCCالعمل مع أعضائها ،وشركائها وأصحاب المصلحة
في إطار الجهود التي تبذلها لدعم أهداف التنمية المستدامة.
تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  -من المتوقع أن يصدر تقرير التقييم السادس
الرئيسي ،الذي يشمل إسهامات ثالث فرق عمل ،في عام  2021وأن يصدر التقرير التجميعي في  - 2022ستضطلع هذه
البلدان في وقت ’’عملية التقييم العالمي‘‘ ،بعد عام واحد ،بتقييم التقدم المحرز في اتفاق باريس .وتبدأ االستعدادات لتقرير
التقييم السادس في .2016
ويوجد في الهيئة الحكومية الدولية حاليا ثالثة أفرقة عاملة وفرقة عمل واحدة .يُعنى الفريق العامل األول باألساس
العلمي الفيزيائي لتغير المناخ ،ويتناول الفريق العامل الثاني بالدراسة آثار تغير المناخ ،والتكيف معه والتأثر
به ،ويدرس الفريق العامل الثالث التخفيف من آثار تغير المناخ .ويتمثل الهدف الرئيسي لفرقة العمل المعنية بالعمليات
الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري في وضع وتنقيح منهجية للتوزيع وإعداد التقارير بشأن االنبعاثات الوطنية
لغازات الدفيئة وإزالتها .وستصدر فرقة العمل تحديثا ً لهذه المنهجيات في عام .2019
وتتلقى األفرقة العاملة وفرقة العمل المساعدة من وحدات للدعم الفني،)TSUs(تستضيفها وتدعمها ماليا ً حكومة الرئيس
المشارك للفريق العامل/فرقة العمل للدولة المتقدمة .ويمكن أيضا ً إنشاء وحدة للدعم الفني لمساعدة رئيس الهيئة IPCC
في إعداد التقرير التجميعي لتقرير التقييم.
الدعم المقدم للخبراء من الب لدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية  -يدعم الصندوق االستئماني
للهيئة  IPCCمشاركة الخبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في اجتماعات المؤلفين
الرئيسيين واجتماعات الخبراء فضالً عن مشاركة ممثلي بلدانهم في الجلسات العامة .وقد حدثت زيادة كبيرة في نسبة
خبراء البلدان النامية المشاركين في عمليات الهيئة  IPCCفارتفعت من دورة تقرير التقييم الرابع إلى دورة تقرير التقييم
الخامس؛ من  27في المائة إلى  38في المائة.
الوضع المالي
ً
1988
IPCC
أساسا من خالل تبرعات الدول األعضاء .وفي السنوات الخمس
 ،منذ إنشائها في عام
تمول أنشطة الهيئة
الماضية ،انخفض مستوى اإلسهامات وعدد المساهمين .وتتطلع الهيئة  IPCCلعكس هذا االتجاه وتوسيع قاعدة
مساهميها.
وجود مستوى جيد من الموارد المالية في الصندوق االستئماني للهيئة  IPCCأمر بالغ األهمية لضمان استكمال األنشطة
والنواتج المزمعة لدورة تقرير التقييم السادس بصورة مرضية .وتسعى الهيئة  IPCCللحصول على  58مليون فرنك
سويسري على مدى دورة تقرير التقييم السادس بأكملها .وحث المجلس التنفيذي للمنظمة  ،WMOفي دورته الثامنة
والستين والمعقودة في جنيف في حزيران /يونيو  ،2016األعضاء على مواصلة دعمهم المالي وزيادته ،حيثما كان ذلك
ممكناً ،ألنشطة الهيئة  IPCCمن خالل المساهمات المقدمة إلى الصندوق االستئماني للهيئة  .IPCCوطلب االجتماع
الثاني للجمعية العامة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الذي عقد في نيروبي في آيار /مايو  2016إلى المدير التنفيذي لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة تعزيز دعم برنامج األمم المتحدة للبيئة للهيئة .IPCC
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: يرجى االتصال بـ،لمزيد من المعلومات
Judith EWA
Programme Officer
Tel: +41 (22) 730 8087
E-mail: IPCC-ResMob@wmo.int
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