
 

 
 
 

2022الرسائل الرئیسیة �شأن تقر�ر فجوة التكیف لعام   
 

 
 

 الكارثیة معظمها في الفیضاناتتمثل : 2022، �ما رأینا طوال عام تلو األخرى  �ضرب البشر�ة ضر�ةتغیر المناخ  إن

لتجنب تفاقم هذه اآلثار، �جب على المجتمع الدولي أن �خفض �شكل . و من �اكستان �المیاه ة�ثیر أجزاء غمرت التي 

إحراز تقدم  - 2022فجوة التكیف لعام تقر�ر ألن إصدار  ونظراً عاجل انبعاثات غازات االحتباس الحراري. ومع ذلك، 
 جهوده �شكل عاجل، �جب على العالم ز�ادة اإلخفاق في التكیف مع المناخ �عرض العالم للخطر -طفیف و�طيء للغا�ة

المبذولة في . ومع ذلك، فإن الجهود العالمیة التي یتوقع حدوثها في المستقبلللتكیف مع اآلثار الموجودة �الفعل وتلك 

 .تخطیط التكیف والتمو�ل والتنفیذ ال تواكب المخاطر المتزایدةمجال 

لمساعدة  ضرور�اً  راسخینال التخفیف والتكیفاالحتباس الحراري. �عد �ل من وتیرة مخاطر المناخ مع تسارع  تتصاعد

 البلدان والمجتمعات الضعیفة على التعامل مع آثار تغیر المناخ.

الجفاف الذي استمر لعدة سنوات في القرن األفر�قي والفیضانات غیر المسبوقة في جنوب آسیا وحرارة �شیر  •

درجة  1.1 إلىهذه التأثیرات  تصلو الصیف الشدیدة عبر نصف الكرة الشمالي إلى تصاعد مخاطر المناخ 

 ة.یالصناع الثورة مئو�ة فقط فوق درجات حرارة ما قبل

إلى  2.4�صل إلى نسبة تتراوح ما بین  تشیر المساهمات المحددة وطنیًا �موجب اتفاق �ار�س إلى احترار عالمي •

 2.8ارتفاع درجة الحرارة �مقدار ومع ذلك، تشیر السیاسات الحالیة إلى درجة مئو�ة �حلول نها�ة القرن.  2.6

 درجة مئو�ة.

لتا�ع للهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ، یواجه العالم للفر�ق العامل الثاني اوفًقا لتقر�ر التقییم السادس  •

 .مئو�ة مخاطر مناخیة ستزداد حدة مع �ل ُعشر درجة

. التخفیف في االستجا�ة العالمیة لتغیر المناخإجراءات إلى جانب �صبح التكیف محط اهتمام �جب أن  لذلك ي •

ومع ذلك، ال �مكن حتى لالستثمارات الطموحة في التكیف أن تمنع تأثیرات المناخ �شكل �امل، لذلك �جب 

 معالجة الخسائر واألضرار �شكل مناسب.

وأنها تتحسن وتصبح أكثر ثمانیة بلدان من أصل عشرة لدیها أداة وطنیة واحدة على األقل لتخطیط التكیف،  من أكثر

 شموًال.

 5في المائة من األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغیر المناخ، بز�ادة  84ما ال �قل عن وضع  •

 هذه األطرافحوالي نصف ولدى في المائة عن العام الماضي، خطط واستراتیجیات وقوانین وسیاسات للتكیف. 

 أكثر من أداة تخطیط واحدة.



 

 اً في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغیر المناخ أهداف 197دها األطراف من البلدان البالغ عد أدرج ثلث •

 ، وهي تشكل جزءًا متزایدًا من التخطیط الوطني للتكیف.محددة �میًا ومحددة زمنیاً 

في المائة من أدوات التخطیط التي تم تحلیلها مراعاة النوع االجتماعي والفئات  90ُ�ظهر ما �قرب من  •

 وب األصلیة.المحرومة، مثل الشع

تدفقات تمو�ل وتعد ال یزال غیر �اٍف.  موضع تنفیذومع ذلك، فإن التمو�ل لتحو�ل هذه الخطط واالستراتیجیات إلى 

 .تزداد اتساعاً الفجوة ال تزال مرات من االحتیاجات المقدرة و  10إلى  5التكیف الدولي إلى البلدان النامیة أقل من 

ملیار دوالر أمر�كي في عام  29�لغت و . بوتیرة �طیئة الدولي إلى البلدان النامیةتتزاید تدفقات تمو�ل التكیف  •

في المائة  34تمثل والتي  2019في المائة عن عام  4، �ما أفادت بذلك البلدان المانحة، بز�ادة قدرها 2020

 من إجمالي التمو�ل المتعلق �المناخ.

ملیار دوالر أمر�كي عن  17�ما ال �قل عن  2020تدفقات تمو�ل التكیف والتخفیف المجمعة في عام انخفضت  •

إذا أردنا  في هذه التدفقات حاجة إلى تسر�ع �بیر وثمةملیار دوالر أمر�كي تم التعهد بها للبلدان النامیة.  100

حو الذي حث علیه میثاق غالسكو على الن ،2025�حلول عام  2019تلبیة مضاعفة التدفقات المالیة لعام 

 .2021في عام  لمؤتمر األطراف 26الدورة الفي اعتمد ، الذي للمناخ

 565-315و 2030ملیار دوالر أمر�كي �حلول عام  340-160ـ بنحواحتیاجات التكیف السنو�ة المقدرة تقدر  •

 .2050ملیار دوالر أمر�كي �حلول عام 

 لكنه ال یتماشى مع تأثیرات المناخ.آخذ في االزد�اد تنفیذ إجراءات التكیف 

متعدد األطراف العدد وحجم إجراءات التكیف المدعومة من خالل الصنادیق الدولیة للمناخ والتمو�ل  ال یزال •

 االرتفاع. یواصل ینالمانحین الثنائی المقدم من دعمالو 

والقطاعات الشاملة. وهي تتناول في المقام األول الجفاف تتر�ز اإلجراءات في الزراعة والمیاه والنظم اإل�كولوجیة  •

 والفیضانات وتقلب هطول األمطار.

، في الدعم، �مكن تجاوز إجراءات التكیف من خالل تسر�ع مخاطر المناخاتخاذ خطوة تغییر ومع ذلك، بدون  •

 التكیف. إجراءات مما سیز�د من اتساع فجوة تنفیذ

، ولكن هناك فهم جید لكیفیة تحسین مخیف�شكل  دون المستوى المطلوبالتكیف الحالیة  اتممارسال تزال  •

 الفعالیة.

 

 إجراءات التكیف والتخفیف من البدا�ة في التخطیط والتمو�ل والتنفیذ �مكن أن �عزز الفوائد المشتر�ة.ر�ط إن النظر في 

إذا �ان التخفیف غیر �اٍف. ستكون هناك حاجة إلى مز�د من التكیف، وسیحدث المز�د من الخسائر واألضرار،  •

 .�صورة جوهر�ةهذا �ال من التخفیف والتكیف مرتبطین سیجعل و 



 

التكیف والتخفیف �شكل مشترك عند التخطیط والتمو�ل والتنفیذ �عزز فرص المنافع المشتر�ة و�حد من  مراعاةإن  •

المحاصیل الذي یز�د من استهالك مثل الطاقة المائیة التي تقلل من األمن الغذائي أو ري المبادالت المحتملة، 

 .الطاقة

تعمل �عض الحلول المناخیة على تقلیل المخاطر المناخیة �شكل فعال وتسهم في التخفیف: ال سیما الحلول  •

المستنقعات المالحة أو حما�ة  إصالحالقائمة على الطبیعة مثل زراعة أشجار المانغروف والحفاظ علیها أو 

 أراضي الخث.

 .لز�ادة االستثمارات والنتائج في التكیفإرادة سیاسیة قو�ة هناك حاجة إلى 

في تطور أزمة ) 19-وجائحة فیروس �ورونا (كوفیدساهمت الحرب في أو�رانیا ونقص اإلمدادات العالمیة  •

 الطاقة واألمن الغذائي، مع ارتفاع تكالیف المعیشة و�ذلك التضخم في العدید من البلدان في جمیع أنحاء العالم.

حاجة ماسة إلى إرادة  فثمةومع ذلك، ال �مكن السماح لهذه األزمات �عرقلة الجهود الدولیة لز�ادة التكیف.  •

 سیاسیة غیر مسبوقة والمز�د من االستثمارات طو�لة األجل في التكیف لوقف اتساع فجوة التكیف.

خالل اتخاذ إجراءات قو�ة لز�ادة لمناخ من لمیثاق غالسكو  فيالوعود الهامة الواردة دعم  تحتاج الدول إلى •
  في شرم الشیخ، مصر.الذي سُیعقد  من مؤتمر األطراف السا�ع والعشر�ن اً استثمارات التكیف والنتائج، بدء


