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المحتويات

أوجه الترابط بين المساهمات المحدَّدة وطنياً وأهداف التنمية -

المستدامة

موجز لتحليل درجة التوافق بين أهداف التنمية المستدامة -

 ً والمساهمات المعتزمة والمحدَّدة وطنيا

ً مالحظات ختامية- وُسبُل المضي قدما



ةأوجه الترابط بين المساهمات المحدَّدة وطنياً وأهداف التنمية المستدام

.  والتنمية المستدامةتشير كال الخّطتان بشكل صريح إلى ضرورة تحقيق تقارب بين إجراءات تغيُّر المناخ❑

ها من من أهداف التنمية المستدامة للتصدّي لظاهرة تغيُّر المناخ وما ينشأ عن13وقد ُخصص الهدف 

اإلجراءات كما يُشدّد اتفاق باريس على الحاجة إلى مراعاة اعتبارات التنمية المستدامة في. تأثيرات

.الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون

وغ العديد من أهداف التنمية تؤثر طريقة معالجة القضايا المتعلّقة بتغيُّر المناخ تأثيراً شديداً على إمكانية بل❑

در ويزداد اعتراف الخبراء وواضعي السياسات بضرورة المواَءمة، ق. المستدامة، والعكس صحيح

.لتنميةاإلمكان، بين االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات المتعلّقة بالمناخ وتلك المرتبطة با

رابط مستقل محتمل بين تدابير التخفيف الواردة في500سمحت احدى الدراسات بتحديد أكثر من ❑

في المائة من هذه الروابط إلى 80المساهمات المحدَّدة وطنياً وأهداف التنمية المستدامة، وتشير أكثر من 

د إقرار واسع بأنه ال ويسو. الحاالت التي يُؤثّر فيها العمل المناخي تأثيراً إيجابياً على التنمية المستدامة

.يمكن ألّي من الخطتين تحقيق كامل امكاناتها من دون إحراز تقدٍم كاٍف في الخطة األخرى

بلد 100خلُصت دراسة أخرى قامت بتحليل المساهمات المعتزمة والمحدَّدة وطنيا الصادرة عن قرابة ❑

غاية من غايات أهداف التنمية 154مع تتواءمإلى أن اإلجراءات المحدَّدة في مجال تغيُّر المناخ 

.169المستدامة الـ 



 World Resources Institute, Examining the alignment between the intended nationally determinedمقتبس عن : المصدر
contributions and Sustainable Development Goals, 2016. 

ً موجز لتحليل درجة التوافق بين أهداف التنمية المستدامة والمساهمات المعتزمة والمحدَّدة وط نيا



من أهداف التنمية 13و7اإلجراءات بشأن تغيُّر المناخ المرتبطة بالهدفين 
العربيةالمستدامة، والمستَمدة من المساهمات المعتزمة والمحدَّدة وطنياً للبلدان

أهداف التنمية المستدامة وغاياتها

زمة أمثلة على اإلجراءات بشأن تغيُّر المناخ المستَمدة من المساهمات المعت

 (NDC)المساهمات المحدَّدة وطنيا  / (INDC)والمحدَّدة وطنيا  

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة: 7الهدف 

قة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطا7-1

2030الحديثة الموثوقة، بحلول عام 

تنفيذ مشروع الحصول على الطاقة في المناطق الريفية▪

(اليمن)واحد بلد

وعة تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجم7-2

2030مصادر الطاقة العالمية بحلول عام 

زيادة حصة الطاقة المتجّددة في إنتاج الكهرباء▪

(الجزائر، األردن، المملكة العربية السعودية، المغرب، السودان)بلدان 5

دة في مجموعة مصادر الطاقة▪ زيادة حصة الطاقة المتجّدِّ

(لبنان، تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن)بلدان 4

طاقة مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام ال7-3

2030بحلول عام 

تحسين كفاءة استخدام الطاقة/ ترويج▪

(األردن، لبنان، تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن)بلدان 5

تنفيذ برامج ومعايير كفاءة استخدام الطاقة▪

ربية الجزائر، البحرين، المملكة العربية السعودية، المغرب، اإلمارات الع)بلدان 7

(اليمنالسودان،المتحدة، 

وث تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحأ-7

قة بالطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك تلك المتعلّ 

دة، والكفاءة في استخدام الطاقة، وتكنولوجي ا الوقود المتجدِّّ

البنى األحفوري المتقدّمة واألنظف، وتشجيع االستثمار في

2030عام التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول

التعاون الدولي في مجال التكنولوجيات المتعلقة بالتخفيف و التكيف،▪

(المملكة العربية السعودية)واحد بلد

وتخزينه( استخدامه)التعاون الدولي في مجال احتجاز الكربون ▪

(حدةالبحرين، العراق، المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المت)بلدان 4

نولوجيا من توسيع نطاق البنى التحتية وتحسين مستوى التكب-7

ي أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع ف

البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمواً، والدول

لية، وفقاً الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساح

2030لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة، بحلول عام 

تحديث البنى التحتية األساسية لخدمات الطاقة ▪

(قطر، السودان)اثنين بلدين



من أهداف التنمية 13و7اإلجراءات بشأن تغيُّر المناخ المرتبطة بالهدفين 
العربيةالمستدامة، والمستَمدة من المساهمات المعتزمة والمحدَّدة وطنياً للبلدان

أهداف التنمية المستدامة وغاياتها
أمثلة على اإلجراءات بشأن تغيُّر المناخ المستَمدة من المساهمات

 (NDC)المساهمات المحدَّدة وطنيا  /(INDC)المعتزمة والمحدَّدة وطنيا  

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيُّر المناخ وآثاره: 13الهدف 

تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار 13-1

، وتعزيز المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان

القدرة على التكيُّف مع تلك األخطار

وضع خطة وطنية للتكيُّف▪

(الجزائر، مصر، المملكة العربية السعودية)بلدان 3

ات إدماج التدابير المتعلّقة بتغيُّر المناخ في السياس13-2

واالستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني
إدماج التدابير المتعلقة بتغيُّر المناخ في الخطط الوطنية▪

(الجزائر، مصر، األردن، المغرب، السودان)بلدان5

سية تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤس13-3

من أثره واإلنذار للتخفيف من تغيُّر المناخ، والتكيُّف معه، والحدّ 

المبكر به

التوعية، ونشر المعلومات، والتثقيف ▪

(الجزائر، المغرب، قطر، اإلمارات العربية المتحدة)بلدان 4

ي اتفاقية تنفيذ ما تعّهدت به األطراف من البلدان المتقدمة النمو فأ-13

ف األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ من التزام بهد

مليار دوالر سنوياً بحلول عام100التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 

ة، في من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامي2020

عل سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ، وج

الصندوق األخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق

تزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن

البلدان المتقدمة هي المعنية بهذه الغاية

فعالين تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الب-13

ول الجزرية المتعلقين بتغيُّر المناخ في أقل البلدان نمواً، والد

باب الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والش

والمجتمعات المحلية والمهمشة

احترام حقوق اإلنسان وتحقيق التوازن بين الجنسين▪

(المغرب)واحد بلد

إشراك المرأة والشباب لتعزيز قدرتهم على التكيُّف▪

(السودان)واحد بلد



ً مالحظات ختامية وُسبُل المضي قدما

❑ ً إلى التي تم تقديمها من البلدان العربية تتضمن إشارات واضحة (INDC)معظم المساهمات المعتزمة والمحدَّدة وطنيا

من أهداف التنمية المستدامة، حتى في صورة عدم تضمنها ألهداف قابلة للقياس13و7الغايات الواردة في الهدفين 

بشأن خطط العمل والتدابير المقترحة

ويجب . من أهداف التنمية المستدامة13و7يتعيّن على البلدان العربية أن تضع استراتيجيات واضحة لبلوغ الهدفين ❑

ز التماسك وتشجع أن تتسم هذه االستراتيجيات بالتكامل التام مع خطط تنفيذ المساهمات المحدَّدة وطنياً، بطريقة تعز

التنسيق وتعظم النتائج

اك قاعدة واسعة ال بد من تهيئة الظروف المواتية لتيسير هذا التكامل، واعتماد نَهجٍ شمولي يسمح بتحديد فرص إشر❑

ع السياسات من أصحاب المصلحة في كٍل من البلدان المعنية، كما يتيح اتباع نَهجٍ شامل وشفاف وتشاركي في وض

وتنفيذها

.  مية المستدامةمن الضروري إيالء األولوية إليجاد ُسبُل المواءمة بين تمويل األنشطة المتعلقة بالمناخ وتمويل التن❑

ستثمارات وينبغي استخدام الموارد العامة المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي على نحو فعال، واالستفادة من اال

.ٍد خلَف الركببما يسمح بدعم النمو الشامل والمستدام الذي يعود بالمنفعة على الخطتين معاً ويضمن عدم ترك أُي أح

مناخي تم تطوير أدوات عدّة للمساعدة في هذا المسعى، مثل أداة الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والعمل ال❑

(tool SCAN)  المنبثقة عن والغاياتتغيُّرالمناخهذه األداة أوجه الترابط القائمة بين إجراءات محدَّدة بشأن وتحدّد

نامج األمم ويقدّم إطار عمل بر. أهداف التنمية المستدامة، كما تحدّد أدوات منفصلة إلجراءات التخفيف والتكيُّف

ف التنمية المتحدة اإلنمائي، الذي تم اعداده للغرض، توجيهاً عملياً للمواءمة بين المساهمات المحدَّدة وطنياً وأهدا

.المستدامة
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