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 البياناتاإلبالغ عن  .1

1.A .المنظمة 

 .األمم المتحدة بشأن تغير المناخ، األمانة العامة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغيّر المناخ )أمانة االتفاقية(

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A . التعريف والمفاهيم 
 :التعريف

 (NDCsالمساهمات المحّددة وطنياً ) 

 يتطلب اتفاق باريس أن يعدّ كل طرف ويُبلغ مساهمات متتالية محدّدة وطنياً، بما في ذلك تدابير التخفيف والتكيّف والدعم.  

وتسعى  ، يتعيّن أن "يعدّ كل طرف ويُبلغ مساهمات متتالية محدّدة وطنياً يعتزم تحقيقها ويتعهدها."  اق باريسالتف  4من المادة    2وبموجب الفقرة  

 األطراف إلى اتخاذ تدابير تخفيف محلية بهدف تحقيق أهداف تلك المساهمات. 

تنفيذ هذا االتفاق لتقييم التقدم الجماعي المحرز    ، ثم كل خمس سنوات، تضطلع الحكومات بعملية الستخالص حصيلة2023اعتباراً من عام  

طنياً  نحو تحقيق غرض هذا االتفاق وأهدافه الطويلة األجل. ويُستَرَشد بنتائج عملية استخالص الحصيلة العالمية إلعداد المساهمات المحدّدة و

 هدافه الطويلة األجل.  الالحقة، لتعزيز مستوى الطموح والعمل المناخي نحو تحقيق الغرض من اتفاق باريس وأ

 
يّر  لتغ مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ هي المنتدى الدولي والحكومي الدولي الرئيسي للتفاوض بشأن التصدي 1

 المناخ على الصعيد العالمي. 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_arabic_.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_arabic_.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_arabic_.pdf
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs 

 المؤقت للمساهمات المحدّدة وطنياً: السجل 

  https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Pages/Home.aspx 

 (NAPs) خطط التكيّف الوطنية 

المتعلّق بالتكيّف، وهي تمّكن األطراف من صياغة وتنفيذ خطط وطنية للتكيّف كسبيل لتحديد    إطار كانكونأُنشئت خطة التكيّف الوطنية بموجب  

التكيّف على المديين المتوسط والطويل، وإلعداد االستراتيجيات والبرامج الالزمة لتلبية تلك االحتياجات. وصياغة الخطط الوطنية  احتياجات

د  امة. وتستن للتكيّف هي عملية مستمرة وتدريجية وتكرارية، تتبع نهجاً قطرياً مراعياً للمساواة بين الجنسين، وقائماً على المشاركة والشفافية الت 

ماليين دوالر من خالل    3هذه العملية إلى المبادئ التوجيهية الفنية الالزمة، والتمويل المقدّم إلى كل من البلدان النامية المعنية بقيمة تصل إلى 

للمناخ، والذي يهدف إلى دعم صياغة خطط العمل الوطنية. ويمكن  للصن   التابع  يةريبرنامج االستعداد ودعم األنشطة التحض  دوق األخضر 

الوطنية على موقع االتفاقية > التكيّف  الفنية لعملية صياغة خطط  التوجيهية  المبادئ  تُنشر أيضاُ خطط  <،  tunfccc.inاالطالع على  حيث 

 <.  unfccc.intالعمل الوطنية التي تلقتها أمانة االتفاقية >

 

 االستراتيجيات الطويلة األجل  

ا  بموجب اتفاق باريس، يتعيّن على جميع األطراف إلى وضع استراتيجيات إنمائية طويلة األجل خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة، واإلبالغ عنه

 لتهيئة سياق مالئم ورؤية متكاملة وطويلة األجل لمساهمتها المحدّدة وطنياً. 

ينبغي أن تسعى جميع األطراف إلى وضع استراتيجيات إنمائية خفيضة انبعاثات غازات ، أنه "  4من المادة    19وينّص االتفاق، في الفقرة  

ومراعيةً مسؤولياتها المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل منها، في    2الدفيئة وطويلة األجل واإلبالغ عنها، واضعةً في اعتبارها المادة  

 "ضوء الظروف الوطنية المختلفة. 

، األطراف إلى إبالغ  21-/م أ1من مقرره    35ف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، بموجب الفقرة  وقد دعا مؤتمر األطرا

من المادة    19فقرة  للوفقا   ، باستراتيجيات التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة والطويلة األجل لمنتصف القرن2020األمانة، بحلول عام  

 <.unfccc.intمزيد من المعلومات على موقع االتفاقية >. يمكن الحصول على  4

 

 البالغات المتعلقة بالتكيّف:

ينبغي لكل طرف، ينبغي لكل طرف، حسب االقتضاء، أن يقدم بالغاً عن التكيّف ويحدّثه  دورياً، ويمكن أن يشمل هذا البالغ أولوياته واحتياجاته  

ل البالغات المتعلقة    في مجال التنفيذ والدعم، وخططه وإجراءاته، دون التسبب في أي عبء إضافي يقع على البلدان النامية األطراف. وتُسجَّ

 <. unfccc.int>بالتكيّف في سجل عام تتعهده األمانة، ويمكن االطالع عليه على موقع االتفاقية 

 االتصاالت الوطنية:

قية العديد من العمليات الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بإجراءات التصدي لتغيّر المناخ التي تتخذها البلدان  استحدثت االتفا

  من االتفاق، يتعيّن على جميع األطراف تقديم تقارير الجرد واالتصاالت الوطنية الالزمة لإلبالغ عن التقدّم الُمحرز   12المعنية. وبموجب المادة  

لوطنية  في تنفيذ االتفاقية. ويُطلب هذا اإلبالغ على مستويات مختلفة من الصرامة وبتواتر متفاوت بالنسبة لمختلف األطراف. تتوفر االتصاالت ا

 <. unfccc.intالتي تلقتها أمانة االتفاقية على موقع االتفاقية >

 

 

2.B.  القياسوحدة 

 عدد التقارير الواردة من األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

 

2.C. التصنيفات 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات. 3

3.A. مصادر البيانات 

المناخ واتفاق باريس، ونُشرت على موقع االتفاقية  الوثائق والسجالت الرسمية، حسبما أبلغت عنها األطراف في االتفاقية اإلطارية بشأن تغيّر  

<unfccc.int .> 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs
https://unfccc.int/process/conferences/pastconferences/cancun-climate-change-conference-november-2010/statements-and-resources/Agreements
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans-naps/guidelines-for-national-adaptation-plans-naps
https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/News/Pages/national_adaptation_plans.aspx
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/adaptation-communications/sbi-consideration-of-the-public-registry-referred-to-in-article-7-paragraph-12-of-the-paris
https://unfccc.int/NC7
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 <.  unfccc.intويتوفر السجل المؤقت الخاص بالمساهمات المحددة وطنياً على موقع االتفاقية >

 <. unfccc.intاالستراتيجيات الطويلة األجل التي تلقتها أمانة االتفاقية على موقع االتفاقية >تتوفر البالغات بشأن 

 <. unfccc.intة >تتوفر البالغات بشأن خطط العمل الوطنية التي تلقتها أمانة االتفاقية على موقع االتفاقي 

ل البالغات المتعلقة بالتكيّف في سجل عام تتعهده األمانة، ويمكن االطالع عليه على موقع االتفاقية >   <. unfccc.intتُسجَّ

 

   :بشأن تغير المناخالسجالت المركزية لخطط العمل الوطنية وسجالت التكيّف في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/adaptation-communications 

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

 تقديم الوثائق إلى أمانة االتفاقية من قبل األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.

 

3.C . الجدول الزمني لجمع البيانات 

تحقيق   تُجمع البيانات بالتزامن مع تقديم األطراف تقاريرها، وهي تُجمع سنوياً قبل إعداد التقارير المرحلية السنوية عن التقدّم المحرز نحو

 أهداف التنمية المستدامة قبل عملية استخالص حصيلة تنفيذ االتفاق 

 

3.Dالزمني لنشر البيانات ل. الجدو 

تحقيق  تُنشر البيانات بالتزامن مع تقديم األطراف تقاريرها. وهي تُجمع سنوياً قبل إعداد التقارير المرحلية السنوية عن التقدم المحرز نحو 

 أهداف التنمية المستدامة، قبل عملية استخالص حصيلة تنفيذ االتفاق

 

3.E . للبيانات المزودةالجهات 

ير المناخ(. األطراف في االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، األمم المتحدة بشأن تغير المناخ )أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغ

منظمات  حسب االقتضاء، يمكن إجراء بعض التحليالت بشأن الروابط القائمة بين هذا المؤشر وأهداف التنمية المستدامة األخرى بالتعاون مع 

مية المستدامة  األمم المتحدة األخرى، وذلك إلظهار كيفية استخدام البلدان المختلفة لهذه األدوات في تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وأهداف التن 

 على نطاق أوسع. 

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 متحدة اإلطارية لتغيّر المناخ  )أمانة االتفاقية اإلطارية(.األمم المتحدة بشأن تغير المناخ، األمانة العامة التفاقية األمم ال

 

3.G. التفويض المؤسسي 

 

 اعتبارات منهجية أخرى . 4

4.A. األساس المنطقي 

 األساس المنطقي والمفاهيم والتعليقات والقيود:

تتضمن تدابير للتخفيف من تغيّر المناخ، واتخاذ تدابير  بموجب االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ، تقوم جميع األطراف بإعداد خطط وطنية 

شتركة،  لتيسير التكيّف بما يتالءم مع تغيّر المناخ، وتنفيذ تلك البرامج ونشرها واستكمالها بصفة دورية، واضعين في االعتبار مسؤولياتهم الم

ينبغي أن تكون هذه السياسات  وإن كانت متباينة، وأولوياتهم وأهدافهم وظروفهم اإلنمائية المحددة على الصع يدين الوطني واإلقليمي. كما 

 والتدابير مالئمة للظروف المحدّدة لكل طرف، كما ينبغي لها أن تتكامل مع برامج التنمية الوطنية.

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Pages/Home.aspx
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies
https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/News/Pages/national_adaptation_plans.aspx
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/adaptation-communications/sbi-consideration-of-the-public-registry-referred-to-in-article-7-paragraph-12-of-the-paris


 2021آخر تحديث: آذار/مارس 

ر المناخ التي تتخذها  وقد استحدثت االتفاقية العديد من العمليات الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بإجراءات التصدي لتغّي 

 البلدان المعنية.

 

إلى اتفاقية المناخ ليجمع الدول حول قضية مشتركة تتمثل في ضرورة بذل جهود طموحة لمكافحة تغيّر المناخ والتكيّف   2ويستند اتفاق باريس

ويكمن الهدف  مع آثاره، مع تعزيز الدعم الالزم لمساعدة البلدان النامية على القيام بذلك، ورسم مسار جديد في الجهود العالمية المتعلقة بالمناخ.  

فاق باريس في تعزيز االستجابة العالمية لخطر تغير المناخ، بُسبُل منها اإلبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في  الرئيسي الت 

.  حدود أقّل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، ومواصلة الجهود الرامية إلى الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة 

 تفاق إلى تعزيز قدرة البلدان على التعامل مع آثار تغيّر المناخ. كما يهدف اال

 تَِرد المواد المتعلّقة بتنفيذ االتفاق من األطراف بصورة منتظمة. 

 

4.B.  التعليقات والقيود 

 4aأنظر الى 

 

4.C.  طريقة االحتساب 

قبل إعداد التقارير المرحلية عن التقدم الُمحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، استناداً إلى أحدث البيانات الخاصة    التقرير المقدمةإحصاء  

 بالدول الجزرية الصغيرة النامية وأقّل البلدان نمواً.

 

4.D .التحقق 

 

 

4.E.  التعديالت 

 

 

 

4.F .( على 1معالجة القيم الناقصة ) المستوى اإلقليمي ( على2و ) البلد مستوى 

 على مستوى البلد •

 ال ينطبق

 على مستوى اإلقليمي والعالمي  •

  ال ينطبق

 

4.G. المجاميع اإلقليمية 

 ال ينطبق

 

4.H.   المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

 
ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن اتفاق باريس على الرابط   .2016تشرين الثاني/نوفمبر  4دخل اتفاق باريس حيّز التنفيذ في  2

 < http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php>: التالي
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 تُجمع البيانات على الصعيد العالمي  •

 

4.I . إدارة الجودة 

 

4.J . ضمان الجودة 

 <. unfccc.intتستند البيانات المبلغ عنها إلى المعلومات الرسمية كما تم توثيقها اإلبالغ عنها على موقع >

 

4.K  .تقييم الجودة 

 

 والتفصيل توافّر البيانات. 5

 توافر البيانات:

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريسعدد الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقّل البلدان نموا؛ عدد األطراف في 

 (. دولة ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل االقتصادي 196طرفاً ) 197حالياً، تضم اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/status-of-ratification-of-the-

convention 

 

 طرفاً في االتفاقية. 197، من بين طرفاً على اتفاق باريس 191صدّق ى اآلن، وإل

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification  

 

 :التسلسل الزمني

دم المحرز نحو  تُحدَّد السالسل الزمنية بالتزامن مع تقديم األطراف تقاريرها. تُجمع البيانات سنوياً قبل إعداد التقارير المرحلية السنوية عن التق

( كل خمس  2023ام  تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ تُقدَّم المساهمات المحدّدة وطنياً قبل عملية استخالص حصيلة تنفيذ االتفاق )اعتباراً من ع

 .  2020سنوات، على أن تقدّم الجولة التالية من هذه المساهمات )الجديدة أو المحدّثة( بحلول عام 

https://unfccc.int/topics/science/workstreams/global-stocktake-referred-to-in-article-14-of-the-paris-

agreement  

 

 التفصيل:

حسب االقتضاء، يمكن إجراء بعض التحليالت بشأن الروابط القائمة بين هذا المؤشر وأهداف التنمية المستدامة األخرى بالتعاون   ينطبق.ال  

أهداف  مع منظمات األمم المتحدة األخرى، وذلك إلظهار كيفية استخدام البلدان المختلفة لهذه األدوات في تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بالمناخ و

 تنمية المستدامة على نطاق أوسع ال
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  :مصادر التباين
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 ق ائوثالمراجع وال. 7

 كما هو مدرج في الروابط أعاله؛
 <.  unfccc.int> موقع االتفاقيةيتوفر السجل المؤقت الخاص بالمساهمات المحّددة وطنيًا على 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/status-of-ratification-of-the-convention
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/status-of-ratification-of-the-convention
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification
https://unfccc.int/topics/science/workstreams/global-stocktake-referred-to-in-article-14-of-the-paris-agreement
https://unfccc.int/topics/science/workstreams/global-stocktake-referred-to-in-article-14-of-the-paris-agreement
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Pages/Home.aspx


 2021آخر تحديث: آذار/مارس 

 <. unfccc.int> موقع االتفاقيةتتوفر البالغات بشأن االستراتيجيات الطويلة األجل التي تلقتها أمانة االتفاقية على 

 <. unfccc.int> موقع االتفاقيةُتنشر خطط العمل الوطنية التي تلقتها أمانة االتفاقية اإلطارية على 

ل البالغات المتعلقة بال  <. unfccc.int>  موقع االتفاقيةفي سجل عام تتعهده األمانة، ويمكن االطالع عليه على    تكّيف ُتسجَّ
 

   :السجالت المركزية لخطط العمل الوطنية وسجالت التكيّف في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/adaptation-communications 

 

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies
https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/News/Pages/national_adaptation_plans.aspx
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/adaptation-communications/sbi-consideration-of-the-public-registry-referred-to-in-article-7-paragraph-12-of-the-paris

