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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 .1وآثاره: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغیر المناخ ۱۳الھدف 

0.bالغایة . 
تعزیز اآللیات الالزمة لتحسین مستوى قدرات التخطیط واإلدارة الفعالین المتعلقین بتغیر المناخ في أقل البلدان نموا، والدول  :ب-۱۳الغایة 

 الجزریة الصغیرة النامیة، بما في ذلك التركیز على النساء والشباب والمجتمعات المحلیة والمھمشة

0.cر. المؤش 
لدیھا مساھمات محددة وطنیاً، واستراتیجیات طویلة األجل،  النامیة التيعدد أقل البلدان نمواً والدول الجزریة الصغیرة  :۱-ب-۱۳المؤشر 

 في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیّر المناخ المبلغ عنھوخطط تكیف وطنیة، واسـتراتیجیـات على النحو 

0.d. السلسلة 

 

0.eفیةالبیانات الوص  ث. تحدی 
 2021 آذار/مارس 

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 .األمم المتحدة بشأن تغیر المناخ، األمانة العامة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغیّر المناخ (أمانة االتفاقیة)

 البیاناتعن    اإلبالغ .1
1.A  .المنظمة 

 .المتحدة بشأن تغیر المناخ، األمانة العامة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغیّر المناخ (أمانة االتفاقیة)األمم 
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 التعریف
 الدول الجزریة الصغیرة النامیة:

sids-http://unohrlls.org/about  
 أقلّ البلدان نمواً:

ldcs-http://unohrlls.org/about   
 

 المساھمات المحدّدة وطنیاً
 یتطلب اتفاق باریس أن یعدّ كل طرف ویُبلغ مساھمات متتالیة محدّدة وطنیاً، بما في ذلك تدابیر التخفیف والتكیّف والدعم. 

 
لتغیّر    مع التسلیم بأن اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیّر المناخ ھي المنتدى الدولي والحكومي الدولي الرئیسي للتفاوض بشأن التصدي  1

 المناخ على الصعید العالمي. 

http://unohrlls.org/about-sids
http://unohrlls.org/about-ldcs
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وتسعى ، یتعیّن أن "یعدّ كل طرف ویُبلغ مساھمات متتالیة محدّدة وطنیاً یعتزم تحقیقھا ویتعھدھا." اق باریسالتف 4من المادة  2وبموجب الفقرة 
 األطراف إلى اتخاذ تدابیر تخفیف محلیة بھدف تحقیق أھداف تلك المساھمات.

تنفیذ ھذا االتفاق لتقییم التقدم الجماعي المحرز  ، ثم كل خمس سنوات، تضطلع الحكومات بعملیة الستخالص حصیلة2023اعتباراً من عام 
طنیاً نحو تحقیق غرض ھذا االتفاق وأھدافھ الطویلة األجل. ویُستَرشَد بنتائج عملیة استخالص الحصیلة العالمیة إلعداد المساھمات المحدّدة و

 ھدافھ الطویلة األجل. الالحقة، لتعزیز مستوى الطموح والعمل المناخي نحو تحقیق الغرض من اتفاق باریس وأ

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs 

 ساھمات المحدّدة وطنیاً:السجل المؤقت للم
 https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Pages/Home.aspx 

 
 خطط التكیّف الوطنیة

المتعلّق بالتكیّف، وھي تمكّن األطراف من صیاغة وتنفیذ خطط وطنیة للتكیّف كسبیل لتحدید  إطار كانكونأُنشئت خطة التكیّف الوطنیة بموجب 
التكیّف على المدیین المتوسط والطویل، وإلعداد االستراتیجیات والبرامج الالزمة لتلبیة تلك االحتیاجات. وصیاغة الخطط الوطنیة  احتیاجات

د امة. وتستنللتكیّف ھي عملیة مستمرة وتدریجیة وتكراریة، تتبع نھجاً قطریاً مراعیاً للمساواة بین الجنسین، وقائماً على المشاركة والشفافیة الت
مالیین دوالر من خالل  3ھذه العملیة إلى المبادئ التوجیھیة الفنیة الالزمة، والتمویل المقدّم إلى كل من البلدان النامیة المعنیة بقیمة تصل إلى 

دوق األخضر للمناخ، والذي یھدف إلى دعم صیاغة خطط العمل الوطنیة. ویمكن للصن التابع یةريبرنامج االستعداد ودعم األنشطة التحض
حیث تُنشر أیضاُ خطط >، tunfccc.inاالطالع على المبادئ التوجیھیة الفنیة لعملیة صیاغة خطط التكیّف الوطنیة على موقع االتفاقیة <

 >. unfccc.intالعمل الوطنیة التي تلقتھا أمانة االتفاقیة <
 

 االستراتیجیات الطویلة األجل 
ا بموجب اتفاق باریس، یتعیّن على جمیع األطراف إلى وضع استراتیجیات إنمائیة طویلة األجل خفیضة انبعاثات غازات الدفیئة، واإلبالغ عنھ

 لتھیئة سیاق مالئم ورؤیة متكاملة وطویلة األجل لمساھمتھا المحدّدة وطنیاً. 
تسعى جمیع األطراف إلى وضع استراتیجیات إنمائیة خفیضة انبعاثات غازات ، أنھ " ینبغي أن 4من المادة  19وینّص االتفاق، في الفقرة 

ومراعیةً مسؤولیاتھا المشتركة وإن كانت متباینة وقدرات كل منھا، في  2الدفیئة وطویلة األجل واإلبالغ عنھا، واضعةً في اعتبارھا المادة 
 "ضوء الظروف الوطنیة المختلفة.
، األطراف إلى إبالغ 21-/م أ1من مقرره  35قیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، بموجب الفقرة وقد دعا مؤتمر األطراف في اتفا

من المادة  19فقرة للوفقا  ، باستراتیجیات التنمیة الخفیضة انبعاثات غازات الدفیئة والطویلة األجل لمنتصف القرن2020األمانة، بحلول عام 
 >.unfccc.intلمعلومات على موقع االتفاقیة <. یمكن الحصول على مزید من ا4

 
 البالغات المتعلقة بالتكیّف:

ینبغي لكل طرف، ینبغي لكل طرف، حسب االقتضاء، أن یقدم بالغاً عن التكیّف ویحدّثھ دوریاً، ویمكن أن یشمل ھذا البالغ أولویاتھ واحتیاجاتھ 
ل البالغات المتعلقة  في مجال التنفیذ والدعم، وخططھ وإجراءاتھ، دون التسبب في أي عبء إضافي یقع على البلدان النامیة األطراف. وتُسجَّ

 >.unfccc.intبالتكیّف في سجل عام تتعھده األمانة، ویمكن االطالع علیھ على موقع االتفاقیة <

 االتصاالت الوطنیة:
ملیات الرامیة إلى تعزیز الشفافیة والمساءلة في ما یتعلق بإجراءات التصدي لتغیّر المناخ التي تتخذھا البلدان استحدثت االتفاقیة العدید من الع

من االتفاق، یتعیّن على جمیع األطراف تقدیم تقاریر الجرد واالتصاالت الوطنیة الالزمة لإلبالغ عن التقدّم المُحرز  12المعنیة. وبموجب المادة 
یة. ویُطلب ھذا اإلبالغ على مستویات مختلفة من الصرامة وبتواتر متفاوت بالنسبة لمختلف األطراف. تتوفر االتصاالت الوطنیة في تنفیذ االتفاق 

 >.unfccc.intالتي تلقتھا أمانة االتفاقیة على موقع االتفاقیة <

2.B. وحدة القیاس 
 الواردة من األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخعدد التقاریر 

  

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
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


 2021آخر تحدیث: آذار/مارس 

 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

االتفاقیة الوثائق والسجالت الرسمیة، حسبما أبلغت عنھا األطراف في االتفاقیة اإلطاریة بشأن تغیّر المناخ واتفاق باریس، ونُشرت على موقع 
>unfccc.int.< 

 >. unfccc.intویتوفر السجل المؤقت الخاص بالمساھمات المحددة وطنیاً على موقع االتفاقیة <

 >.unfccc.intیة على موقع االتفاقیة <تتوفر البالغات بشأن االستراتیجیات الطویلة األجل التي تلقتھا أمانة االتفاق 

 >.unfccc.intتتوفر البالغات بشأن خطط العمل الوطنیة التي تلقتھا أمانة االتفاقیة على موقع االتفاقیة <

ل البالغات المتعلقة بالتكیّف في سجل عام تتعھده األمانة، ویمكن االطالع علیھ على موقع االتفاقیة <  >.unfccc.intتُسجَّ
 

  :تغیر المناخالسجالت المركزیة لخطط العمل الوطنیة وسجالت التكیّف في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن 
 

3.B. طریقة جمع البیانات 
 تقدیم الوثائق إلى أمانة االتفاقیة من قبل األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ واتفاق باریس.

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
سنویاً قبل إعداد التقاریر المرحلیة السنویة عن التقدّم المحرز نحو تحقیق تُجمع البیانات بالتزامن مع تقدیم األطراف تقاریرھا، وھي تُجمع 
 أھداف التنمیة المستدامة قبل عملیة استخالص حصیلة تنفیذ االتفاق

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
التقاریر المرحلیة السنویة عن التقدم المحرز نحو تحقیق تُنشر البیانات بالتزامن مع تقدیم األطراف تقاریرھا. وھي تُجمع سنویاً قبل إعداد 

 أھداف التنمیة المستدامة، قبل عملیة استخالص حصیلة تنفیذ االتفاق.
 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
اإلطاریة بشأن تغیر المناخ). األطراف في االتفاقیة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ واتفاق باریس، األمم المتحدة بشأن تغیر المناخ (أمانة االتفاقیة 

 حسب االقتضاء، یمكن إجراء بعض التحلیالت بشأن الروابط القائمة بین ھذا المؤشر وأھداف التنمیة المستدامة األخرى بالتعاون مع منظمات
لقة بالمناخ وأھداف التنمیة المستدامة األمم المتحدة األخرى، وذلك إلظھار كیفیة استخدام البلدان المختلفة لھذه األدوات في تنفیذ اإلجراءات المتع

 على نطاق أوسع.
 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 األمم المتحدة بشأن تغیر المناخ، األمانة العامة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة لتغیّر المناخ  (أمانة االتفاقیة اإلطاریة).

 

3.G. التفویض المؤسسي 
  

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
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 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

 األساس المنطقي والمفاھیم والتعلیقات والقیود:
ابیر بموجب االتفاقیة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، تقوم جمیع األطراف بإعداد خطط وطنیة تتضمن تدابیر للتخفیف من تغیّر المناخ، واتخاذ تد

البرامج ونشرھا واستكمالھا بصفة دوریة، واضعین في االعتبار مسؤولیاتھم المشتركة، لتیسیر التكیّف بما یتالءم مع تغیّر المناخ، وتنفیذ تلك 
 وإن كانت متباینة، وأولویاتھم وأھدافھم وظروفھم اإلنمائیة المحددة على الصعیدین الوطني واإلقلیمي. كما ینبغي أن تكون ھذه السیاسات

 لھا أن تتكامل مع برامج التنمیة الوطنیة.والتدابیر مالئمة للظروف المحدّدة لكل طرف، كما ینبغي 

تتخذھا وقد استحدثت االتفاقیة العدید من العملیات الرامیة إلى تعزیز الشفافیة والمساءلة في ما یتعلق بإجراءات التصدي لتغیّر المناخ التي 
 البلدان المعنیة.

 
إلى اتفاقیة المناخ لیجمع الدول حول قضیة مشتركة تتمثل في ضرورة بذل جھود طموحة لمكافحة تغیّر المناخ والتكیّف  2ویستند اتفاق باریس

ویكمن الھدف مع آثاره، مع تعزیز الدعم الالزم لمساعدة البلدان النامیة على القیام بذلك، ورسم مسار جدید في الجھود العالمیة المتعلقة بالمناخ. 
فاق باریس في تعزیز االستجابة العالمیة لخطر تغیر المناخ، بسُبُل منھا اإلبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمیة في الرئیسي الت

. حدود أقّل بكثیر من درجتین مئویتین فوق مستویات ما قبل الحقبة الصناعیة، ومواصلة الجھود الرامیة إلى الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة
 تفاق إلى تعزیز قدرة البلدان على التعامل مع آثار تغیّر المناخ. كما یھدف اال

 تَِرد المواد المتعلّقة بتنفیذ االتفاق من األطراف بصورة منتظمة.

 

4.B. التعلیقات والقیود 
 4aأنظر الى 

 

4.C. طریقة االحتساب 
قبل إعداد التقاریر المرحلیة عن التقدم المُحرز نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، استناداً إلى أحدث البیانات الخاصة  التقریر المقدمةإحصاء 

 بالدول الجزریة الصغیرة النامیة وأقّل البلدان نمواً.
 

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 
 

4.F  .) المستوى اإلقلیمي  ) على2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة 
 على مستوى البلد •

 ال ینطبق
 على مستوى اإلقلیمي والعالمي •

  ال ینطبق
 

 
ات عن اتفاق باریس على الرابط  ویمكن االطالع على مزید من المعلوم  .2016تشرین الثاني/نوفمبر   4دخل اتفاق باریس حیّز التنفیذ في    2

 >http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php: <التالي
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4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 ال ینطبق

 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

 تجُمع البیانات على الصعید العالمي •
 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة 
 >.unfccc.intتستند البیانات المبلغ عنھا إلى المعلومات الرسمیة كما تم توثیقھا اإلبالغ عنھا على موقع <

 

4.K  . تقییم الجودة 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 

 توافر البیانات:
 اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیّر المناخ واتفاق باریسعدد الدول الجزریة الصغیرة النامیة وأقّل البلدان نموا؛ عدد األطراف في 

 ).دولة ومنظمة إقلیمیة واحدة للتكامل االقتصادي 196طرفاً ( 197حالیاً، تضم اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیّر المناخ 
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/status-of-ratification-of-the-
convention 
 

 طرفاً في االتفاقیة. 197، من بین طرفاً على اتفاق باریس 191صدّق ى اآلن، وإل
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification  
 

 :التسلسل الزمني
دم المحرز نحو تُحدَّد السالسل الزمنیة بالتزامن مع تقدیم األطراف تقاریرھا. تُجمع البیانات سنویاً قبل إعداد التقاریر المرحلیة السنویة عن التق

) كل خمس 2023ام تحقیق أھداف التنمیة المستدامة؛ تُقدَّم المساھمات المحدّدة وطنیاً قبل عملیة استخالص حصیلة تنفیذ االتفاق (اعتباراً من ع
 . 2020سنوات، على أن تقدّم الجولة التالیة من ھذه المساھمات (الجدیدة أو المحدّثة) بحلول عام 

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

 التفصیل:
حسب االقتضاء، یمكن إجراء بعض التحلیالت بشأن الروابط القائمة بین ھذا المؤشر وأھداف التنمیة المستدامة األخرى بالتعاون  ینطبق.ال 

أھداف مع منظمات األمم المتحدة األخرى، وذلك إلظھار كیفیة استخدام البلدان المختلفة لھذه األدوات في تنفیذ اإلجراءات المتعلقة بالمناخ و
 تنمیة المستدامة على نطاق أوسعال
 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
  :مصادر التباین

 ال ینطبق

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
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 قائوثالمراجع وال.  7
 كما ھو مدرج في الروابط أعاله؛

 >. unfccc.intیتوفر السجل المؤقت الخاص بالمساھمات المحدّدة وطنیاً على موقع االتفاقیة <

 >.unfccc.intتتوفر البالغات بشأن االستراتیجیات الطویلة األجل التي تلقتھا أمانة االتفاقیة على موقع االتفاقیة <

 >.unfccc.intتُنشر خطط العمل الوطنیة التي تلقتھا أمانة االتفاقیة اإلطاریة على موقع االتفاقیة <

ل البالغات المتعلقة بالتكیّف في سجل عام ت  >.cc.intunfcتعھده األمانة، ویمكن االطالع علیھ على موقع االتفاقیة <تُسجَّ
 

 انظر الجدول المرفق.
 الدول الجزریة الصغیرة النامیة

sids-http://unohrlls.org/about  
 أقلّ البلدان نمواً:

ldcs-http://unohrlls.org/about  
 

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
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