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COP27، نحو أفريقيا قادرة 
على التكيف مع المناخ

 يبين تقرير الفريق العامل الثاني للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ عن التأثيرات والتكيف والقابلية
 للتأثر، وهو جزء من تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، دليالً واضحاً على أن

 العديد من المخاطر المناخية أكبر مما كان متوقعاً في السابق، ال سيما بالنسبة للبلدان األفريقية بسبب ضعفها. إن
 موجات الجفاف الشديدة والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر وموجات الحر والعديد من األحداث المتطرفة

تدمر القارة األفريقية بالفعل

1 https://climateactiontracker.org/global/cat-thermometer/

 . يتجه العالم حاليًا نحو ارتفاع درجة حرارة 2.71 درجة مئوية، بينما مع
 ارتفاع درجة حرارة األرض »فقط« + 1.5 درجة مئوية، من المتوقع
 حدوث العديد من التأثيرات المناخية. من المتوقع أن يفقد نصف األنواع
 األفريقية التي تم تقييمها أكثر من %30 من سكانها أو منطقة الموائل

 المناسبة، من المتوقع أن تنخفض المحاصيل األساسية ومحصول األسماك
 مع صيد األسماك بنسبة تصل إلى %40، سيتعرض 116-801 مليون
 شخص الرتفاع مستوى سطح البحر، يمكن إجبار 40-17 مليون على

 .الهجرة داخليًا، وستكون هناك زيادة في توزيع األمراض المنقولة وانتقالها

 ستكون السنوات القليلة المقبلة حاسمة للغاية بالنسبة للقارة، وقد حان الوقت
للعمل اآلن - لتأمين مستقبل مرن وآمن ألفريقيا

 استناًدا إلى األدلة حتى اآلن، تعد إفريقيا واحدة من أكثر القارات عرضة
 لتغير المناخ في العالم. مع انعقاد   مصر في الفترة من 6 إلى 81 نوفمبر

 2022، من الضروري أن يكون هذا الحدث السياسي رفيع المستوى
 لحظة حاسمة لشن استجابة فعالة على طريق لجعل إفريقيا قادرة على

 التكيف مع تقلبات المناخ. وينبغي أن يكون مؤتمر األطراف 27، وهو
 مؤتمر األطراف األفريقي، بمثابة منبر يربط بين المشاركات المكثفة

 والمشاورات المشروعة وتعبئة مختلف أصحاب المصلحة لتمهيد الطريق
 أمام أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ. ويشمل ذلك على وجه

 الخصوص التوصيات المتعلقة بالسياسات التي قدمها المؤتمر الوزاري
 األفريقي المعني بالبيئة، وفقا لتوجيهات لجنة رؤساء الدول والحكومات

.األفريقية المعنية بتغير المناخ

 ينبغي تأمين التزامات أكثر جرأة يدعمها التنفيذ العاجل لاللتزامات القائمة
 حول ما يلي: ميثاق غالسكو للمناخ، األهداف المالية الحالية كطريقة

 لتحقيق أهداف متعددة لتلبية احتياجات التكيف، وتقليل انبعاثات غازات
 الدفيئة، وحصر الخسائر واألضرار، وتأمين تمويل المناخ، وضمان

 الوصول إلى الطاقة واالنتقال العادل، وتوسيع نطاق منهج النظم الغذائية،
.واالستفادة من إمكانات الحلول القائمة على الطبيعة

 الطموح والتحول
إلى التنفيذ

 يعتمد التعجيل بالتنفيذ على الوفاء بااللتزامات السابقة على
 سبيل المثال ال الحصر، وتعزيز التعاون على نطاق واسع،

وتعزيز القدرة المؤسسية. على سبيل COP27 ؛

2 Pauw, W. P., P. Castro, J. Pickering, and S. Bhasin, 2020: Conditional nationally 
determined contributions in the Paris Agreement: foothold for equity or Achilles heel? 
Clim. Policy, 20(4), 468–484, doi:10.1080/14693062.2019.1635874. 

3 The other five enabling conditions are: finance, technological innovation, 
strengthening policy instruments, multi-level governance, and changes in human 
behaviour and lifestyles.

 ينبغي للبلدان األطراف المتقدمة أن تفي بوعودها بتعبئة 100 بليون دوالر من
 دوالرات الواليات المتحدة سنوياً من أجل العمل المناخي في البلدان النامية لدعم

 كل من التكيف والتخفيف. يجب أن يترجم هذا إلى ما ال يقل عن 600 مليار
 دوالر أمريكي بشكل تراكمي بين عامي 2020 و2025. وال يمكن التنفيذ

 العاجل والفوري على أرض الواقع إال بإمكانية التنبؤ بالدعم على المدى الطويل.
 هناك حاجة إلى حوار بناء مع التزامات واضحة لتحقيق هدف جماعي جديد محدد

 كمياً بشأن تمويل المناخ لفترة ما بعد عام 2025 لزيادة التمويل الالزم بعد عام
.2025 بشكل كبير لمعالجة الحاجة الملحة للمناخ

 يجب التعهد بالتزامات ملموسة بشأن الحاجة الملحة لتعزيز المساهمات المحددة
 زيادة الطموح ألهداف خفض االنبعاثات لعام 2 2030(NDCs) وطنيًا

 واألهداف الجديدة لعام 2035، من3 خالل المخزون العالمي وبرنامج العمل
 بشأن طموح التخفيف وتنفيذه قبل عام 2030. وهذا يتطلب انتقال البلدان بسرعة

 إلى التنفيذ وتحديث بلدانها النامية الوطنية بطموح متزايد واستراتيجيات طويلة
.األجل لسد الفجوات الحالية مع االستجابة أيًضا العتبارات المساواة

وينبغي لألطراف أن تعلن مسبقاً الحاجة إلى تعزيز القدرة المؤسسية باعتبارها 
شرطاً تمكينياً حاسماً، وأن تنشئ منتدى لتبادل الدروس وتحديد الموارد الالزمة 

لتعزيز القدرات المؤسسية. وتميل المناقشة المتعلقة بالتنفيذ إلى تجاهل أهمية 
االحتياجات اإلجمالية لبناء القدرات في البلدان النامية، وال سيما البلدان األفريقية. 
ويمكن إدراك الحاجة الملحوظة إلى تعزيز القدرات من الحقيقة البسيطة المتمثلة 

في أن البلدان النامية غير المتمتعة بالحكم الذاتي في 113 بلداً نامياً من 169 بلداً 
تدرج بناء القدرات كشرط لتنفيذ البلدان النامية غير المتمتعة بالحكم الذاتي. كما 
أن القدرة المؤسسية هي أحد الشروط التمكينية الستة التي حددها 3WG الفريق 

الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.

وينبغي ألفريقيا أن تعرض حلوال ملموسة لما يلي:  

تعزيز نظم القياس واإلبالغ والتحقق وخطط االستثمار المتصلة بالمناخ   •
لتحقيق أهداف البلدان النامية غير الساحلية،

تكثيف استثمارات التكيف القابلة للقياس بما في ذلك القطاعات االقتصادية   •
الرئيسية،

تكرر تأكيد احتياجاتها لتنفيذ جدول أعمال طموح عن طريق التمويل   •
والتكنولوجيا وبناء القدرات

إيجاد طرق جديدة لدعم التعاون على نطاق واسع من أجل تنفيذ إجراءات   •
ملموسة و قطاعية محددة تتغلب على القيود على القدرات المؤسسية والبشرية 

مع تحقيق األهداف المناخية واإلنمائية في الوقت نفسه.

WWF AFRICA   |    COP27 3  توقعاتWWF AFRICA   |    COP27 2  توقعات

© Petra Schmitter / IWMI

© Judy Kosgei / WWF-Kenya

https://climateactiontracker.org/global/cat-thermometer/


األولويات 
األفريقية 

COP27
أولوية التكيف، أكثر إلحاًحا من أي وقت مضى
يخلص تقرير الفريق العامل الثاني التابع للفريق الحكومي الدولي المعني 
بتغير المناخ إلى أن تدابير التكيف الحالية غير كافية، وأن التقدم المحرز 

متفاوت، وأننا ال نتكيف بالسرعة الكافية. من المتوقع أن يكلف بناء 
المرونة واالستجابة للكوارث المتعلقة بالمناخ البلدان األفريقية %5-3 من 
ناتجها المحلي اإلجمالي سنويًا بحلول عام 2030، ولكن في سيناريوهات 

معينة يمكن أن يرتفع هذا إلى أكثر من %15 من 4الناتج المحلي 
اإلجمالي. على سبيلCOP27 ؛

ينبغي ألفريقيا أن تشدد على الحاجة إلى مواصلة تطوير تخطيط التكيف 
وتنفيذه، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج عمل غالسكو - شرم 

الشيخ بشأن الهدف العالمي للتكيف لتلبية احتياجات التكيف في أفريقيا 
والتكاليف المرتبطة به. وينبغي أن ينطوي ذلك على وضع إطار يساعد 

على تحديد ثغرات أفريقيا واحتياجاتها في مجال التكيف، والتعجيل بوضع 
وتنفيذ إجراءات التكيف التحويلية على نطاق واسع.

ينبغي لبرنامج العمل المتعلق بالهدف العالمي للتكيف أن يحدد ويهيئ 
الظروف المواتية لدعم البلدان األفريقية في التعجيل بوضع وتنفيذ خططها 

الوطنية للتكيف وفقاً بالتزاماتها المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وحتى 
آب/أغسطس 2022، لم يقدم سوى خمسة عشر بلدا5ً أفريقياً برامج عمل 
وطنية إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وينبغي 

ألفريقيا أن تدعو إلى إعداد تقرير توليفي عن برامج العمل الوطنية 
وبالغات التكيف يقدمه برنامج عمل النظم العالمية لسواتل المالحة في 
COP28 على أبعد تقدير، ليكون بمثابة معيار لإلجراءات السياساتية 

المتعلقة بالتكيف في سياق االستراتيجية العالمية.

ينبغي ألفريقيا أن تستفيد من دور الحلول القائمة على الطبيعة في معالجة 
الحاجة الملحة إلى المناخ وفي سد الثغرات في الحد من آثار تغير المناخ. 

 NbS بدأت العديد من المؤسسات العامة والخاصة في النظر بجدية في
لتغير المناخ كعنصر رئيسي لتقديم فوائد تكييف ملموسة للناس والتنوع 

البيولوجي، وأفريقيا في الخطوط األمامية لتقديم NbS قابلة للقياس لدعم 
التكيف مع تغير المناخ. وأبرز المؤتمر األخير للمناطق المحمية في أفريقيا 
- نداء كيغالي للعمل الحاجة إلى تقدير دور الطبيعة في تنفيذ وتنقيح البلدان 

6.COP27 األفريقية النامية، وينبغي التعهد به خالل عام

4 ECA, African Climate Policy Centre, as featured in WMO, State of the Climate in Africa 2019 (Geneva, 2020). Available at: https://library.wmo.int/doc_num.
php?explnum_id=10421

5 https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Pages/national-adaptation-plans.aspx
6 https://mcusercontent.com/2fb332cf3ab7b65967b1632b1/files/ea1a7ad0-8da1-ad4d-9a44-625a1bebb11b/APAC_Kigali_Call_to_Action_Final.pdf
7 http://www.climate-loss-damage.eu/wp-content/uploads/2021/10/LD_NDC_PB.pdf

آليات واضحة للخسائر واألضرار
إن تعزيز إجراءات التكيف وحدها لن يكون كافياً لتجنب وتقليل جميع 

الخسائر واألضرار الناجمة عن آثار تغير المناخ التي يمكن أن نتوقعها 
إذا لم تخفض االنبعاثات بشكل كاٍف على الفور. حوالي %54 من البلدان 

النامية غير النامية (بما في ذلك %14 من البلدان األفريقية النامية)، 
مشيرة إلى الخسائر واألضرار التي قدمتها الدول الجزرية الصغيرة النامية 

(SIDS) وأقل البلدان نمواً (LDC)7. وينبغي للبلدان الضعيفة أن تضع 
أهدافاً واضحة في بلدانها النامية الوطنية للدعوة إلى زيادة المساعدة التقنية 

والمالية الالزمة. على سبيل COP27 ؛

ينبغي ألفريقيا أن تضغط من أجل التوصل إلى نتيجة طموحة بشأن 
الخسائر واألضرار وأن تضمن حال للتمويل في إطار مفاوضات المناخ. 

ينبغي إنشاء مرفق لتمويل الخسائر واألضرار في إطار اآللية المالية 
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ مزود بصندوق مخصص 

وإدراجه كعنصر من عناصر الهدف الجماعي الجديد المحدد كمياً، 
باإلضافة إلى تمويل التخفيف والتكيف.

وينبغي لألطراف أيضاً أن تكفل التشغيل الكامل لشبكة سانتياغو المعنية 
بالخسائر واألضرار، مع تخصيص التمويل والقدرات الالزمة لتنفيذ 

مهامها بفعالية.

التزامات التمويل الملموس
يشير التقرير 3WG للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أن8 

التدفقات المالية للوقود األحفوري ال تزال أكبر من تلك الخاصة بالتكيف 
مع المناخ والتخفيف من حدته، وأن »التعاون المالي الدولي المعجل هو 

عامل تمكين حاسم (النخفاض غازات االحتباس

الحراري) وعمليات االنتقال العادلة، ويمكن أن يعالج أوجه عدم المساواة 
في الوصول إلى التمويل وتكاليف آثار تغير المناخ والقابلية للتأثر بها«.

وفقًا لحساب واحد، تم تخصيص %8-4 فقط من جميع تمويل المناخ 
9الستثمارات التكيف. استناًدا إلى تقييم احتياجات تمويل المناخ للبلدان 

األفريقية، تم تقدير أن تكلفة تنفيذ NDC تمثل بشكل جماعي أكثر من 
%93 من الناتج المحلي اإلجمالي ألفريقيا وأن10 تكلفة تنفيذ NDCs في 
إفريقيا سيكلف حوالي 2.8 تريليون11 دوالر أمريكي بين عامي 2020 و 
2030. وينبغي معالجة هذه الفجوة التمويلية الكبيرة على سبيل األولوية. 
وفي حين أن التكيف يمثل أولوية بالنسبة للبلدان األفريقية، فإن احتياجات 

التكيف تميل إلى التقليل من شأنها، ربما بسبب االفتقار إلى البيانات 
والخبرة التقنية. وهذا يفسر جزئيًا سبب تحديد %24 فقط من احتياجات 
تمويل المناخ على أنها احتياجات تكيف على الرغم من ضعف إفريقيا. 

بشكل عام، ال تزال هناك فجوة كبيرة في تمويل المناخ يتعين على الدعم 
الدولي الخارجي سدها. مع مزيد من التأخير في العمل المناخي، يمكن 

توقع زيادة هذه االحتياجات والتكاليف المرتبطة بها بشكل كبير. على سبيل 

8 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/resources/spm-headline-statements/#:~:text=(high%20confidence)%20Accelerated%20international%20financial,climate%20
change%20(high%20confidence)

9 Climate Investment Funds. 2022. Available online at: https://climateinvestmentfunds.org/news/call-action-more-adaptation-more-climate-finance
10 Guzmán, S., Dobrovich, G., Balm, A., and Meattle, C. 2022. Climate Finance Needs of African Countries. Climate Policy Initiative. Available online at:  https://www.

climatepolicyinitiative.org/publication/climate-finance-needs-of-african-countries/
11 The study uses various sources of finance and therefore cannot be directly compared to USD 100 Billion goal.

COP27 ؛

ينبغي آلليات التمويل أن تدعم التنفيذ الكامل لبرامج العمل الوطنية والبلدان 
النامية الوطنية في أفريقيا، بما في ذلك االلتزامات المالية والتعهدات من 

البلدان المتقدمة النمو بالتمويل المتعدد األطراف. إن تحقيق أهداف باريس 
المناخية يتطلب زيادة كبيرة في الدعم المالي الذي يسهل الوصول إليه 

للبلدان النامية، وال سيما البلدان األفريقية. ومن شأن زيادة تدفقات التمويل 
العام والخاص بمليارات الدوالرات في السنة، وزيادة الوصول المباشر 

إلى الصناديق المتعددة األطراف، وتعزيز تطوير خطوط أنابيب المشاريع، 
وتحويل التمويل من أنشطة االستعداد إلى تنفيذ المشاريع، أن يساعد على 

تحقيق التكيف التحويلي في أفريقيا.

يتعين على جميع البلدان، وال سيما البلدان المتقدمة النمو، أال تلتزم بأي 
تمويل جديد - وال سيما التمويل العام - الستكشاف الوقود األحفوري 

والهياكل األساسية في القارة األفريقية. إن تحقيق االلتزامات المناخية، مع 
تمويل الوقود األحفوري، غير ممكن، ال سيما بالنسبة للغاز ألن ذلك ال 

يقوض العمل المناخي في كل مكان في القارة وعلى مستوى العالم فحسب، 
بل يؤدي أيًضا إلى تقييد الموارد في صناعات غروب الشمس.

يجب زيادة تمويل التكيف بشكل كبير، نحو تحقيق مضاعفة المبلغ على 
األقل قبل عام 2025، كما تم حثه في ميثاق غالسكو للمناخ، مع عملية 
متفق عليها لرصد التقدم نحو هذا الهدف. وهذا يحتاج إلى التزام واضح 

بتخصيص ما ال يقل عن 50 في المائة من التمويل العام المتعلق بالمناخ 
لدعم تدابير التكيف في البلدان النامية.
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االعتراف بدور الحلول القائمة على 
الطبيعة في التخفيف والتكيف

تتمتع إفريقيا بإمكانات هائلة لبناء األدلة على كيفية لعب 
الطبيعة دوًرا حاسًما في بناء المرونة في مواجهة تغير 

المناخ والمساهمة في الحد من االحتباس الحراري إلى 1.5 
درجة مئوية. يعترف ميثاق غالسكو للمناخ بدور NbS في 

تحقيق عالم 1.5 درجة مئوية. من خالل استعادة النظم البيئية 
المتدهورة والحفاظ بشكل فعال ومنصف على %30 بحلول 
عام 2030 من موائل األرض والمياه العذبة والمحيطات، 
يمكن للمجتمع االستفادة من قدرة الطبيعة على امتصاص 

الكربون وتخزينه، ويمكن تسريع التقدم نحو التنمية 
المستدامة.12 وعند اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ، 
ينبغي لألطراف أن تكفل قدرة الطبيعة على التخفيف من 

آثار تغير المناخ والتكيف معه، واستخدامها على نحو مستدام 
ومنصف لألجيال الحالية والمقبلة. وفي الدورة 26 لمؤتمر 

األطراف، أقرت الحكومات بالطابع المتكامل للمحيطات 
وأهميتها في عمل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
المناخ، ورسخت بشكل دائم إدراج العمل المعزز القائم على 
المحيطات في ميثاق غالسكو للمناخ عبر إقامة حوار سنوي 
بشأن المحيطات وتغير المناخ لتعزيز العمل المناخي القائم 

على المحيطات.

النظم الغذائية من أجل عالم مرن و 
1.5 درجة مئوية

تنتج األنظمة الغذائية حوالي %30 من جميع انبعاثات 
غازات الدفيئة، لكن من الواضح أننا ال نستطيع التخلص 
التدريجي من الغذاء بنفس الطريقة التي يمكننا بها إنتاج 
الوقود األحفوري. وهذا يعني الحاجة إلى تغيير الطريقة 

التي يتم بها إنتاج األغذية واستهالكها من خالل االنتقال إلى 
نظم إنتاج غذائي إيجابية للطبيعة توفر غذاء مستداًما ومغذيًا 

للجميع مع معالجة االنبعاثات المتعلقة باإلنتاج الزراعي 
وكذلك فقدان الطعام وهدره واألنظمة الغذائية غير المستدامة. 

وفي هذا السياق، سيكون لعمل كورونيفيا المشترك بشأن 
:COP27الزراعة وتنفيذه أهمية حاسمة. على سبي

-وينبغي النظر في النظم الغذائية في مناقشات اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ خارج نطاق الوكالة، مثل 

التكيف، وبرنامج العمل للتخفيف من آثار تغير المناخ قبل 
عام 2030، والبلدان النامية غير الساحلية، والشؤون المالية، 

من أجل التعجيل بتنفيذ اإلجراءات الرامية إلى تحويل النظم 
الغذائية وتعميمها.

-يجب أن تتجاوز مواضيع KJWA منظور اإلنتاج الزراعي 
وتضمن أن تلعب اإليكولوجيا الزراعية دوًرا رئيسيًا في 
تحويل النظم الغذائية األفريقية من خالل دعوة األطراف 
إلى دمج عناصر اإليكولوجيا الزراعية المتفق عليها في 

السياسات والبرامج والعمليات.

-كما ينبغي أن تنظر المناقشات بشأن النظم الغذائية في تأمين 
مصادر حيوية للغذاء للمجتمعات المحلية الضعيفة، مثل 

األسماك.

12 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_
AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf

التحول إلى الطاقة المتجددة وضمان 
الحصول على الطاقة بأسعار معقولة

سيكون تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحويل مصادر الطاقة إلى الطاقة 
المتجددة الميسورة التكلفة أمرا بالغ األهمية. ال يزال أكثر من 600 مليون 

شخص في إفريقيا يفتقرون إلى الوصول األساسي إلى الطاقة النظيفة 
الميسورة التكلفة والموثوقية. ويفتقر أكثر من بليون شخص في 54 بلدا 
إلى إمكانية الحصول على التبريد، وهو أمر بالغ األهمية لألمن الغذائي 

واإلمدادات الطبية وسبل العيش ومنع الوفيات المرتبطة بالحرارة.13 تميل 
األزمات الدولية، مثل 14COVID-19 والحرب في أوكرانيا، إلى التأثير 

بشكل غير متناسب على إفريقيا بسبب قيود القدرات في المنطقة وأوجه 
الضعف المؤسسية. عندما نبدأ في مشاهدة آثار تغير المناخ على األرض، 

من الضروري حماية المكاسب اإلنمائية في القارة من أي اضطراب 
جيوسياسي. على سبيل COP27 ؛

-ينبغي لألطراف أن تكرر تأكيد التزامها بدعم أفريقيا في التخلص 
التدريجي من الوقود األحفوري (الفحم والنفط والغاز)، باستخدام مبادئ 

االنتقال العادلة بطريقة زمنية لتلبية االحتياجات األفريقية استناداً إلى 
إمداداتها القوية من الرياح، وأشعة الشمس، والطاقة الكهرمائية، وحتى 

الموارد الحرارية األرضية، التي توفر إمكانات كبيرة للنشر واالستثمار. 
ستكون االستثمارات باهظة الثمن في الوقود األحفوري قديمة في غضون 

سنوات قليلة مع تفاقم أزمة المناخ وربما تفقد شركات الوقود األحفوري 
ترخيصها االجتماعي للعمل. وينبغي أن تقوم تنمية الطاقة في أفريقيا على 

تمكينها من إطالق إمكاناتها الهائلة للطاقة المتجددة.

13 Sustainable Energy for All. 2020. Available at https://www.seforall.org/news/over-one-billion-at-risk-from-lack-of-sustainable-cooling-access-as-covid-19-intensifies
14 The pandemic has had a severe impact on the health and the economy of Africa by contracting the GDP of the continent by up to 3.4%, with an estimated loss of 

between $173.1 billion and $236.7 billion for the years 2020–2021 – Based on an interview with Chair of the African Group of Negotiators (AGN) on climate change, 
Mr. Ephraim Mwepya Shitima of Zambia. Available online at: https://www.un.org/osaa/news/towards-cop27-views-africa%E2%80%99s-chief-climate-negotiator

االحتياجات والظروف الخاصة ألفريقيا
 على الرغم من أنها تمثل ما يقرب من 4٪ فقط من االنبعاثات

 العالمية، فإن إفريقيا هي المنطقة األكثر عرضة واألقل قدرة على
 حماية نفسها من اآلثار الضارة لتغير المناخ. تشير التقديرات حاليًا

 إلى ارتفاع درجة حرارتها بمقدار 1.5 مرة أسرع من المتوسط
 العالمي، وتشهد المنطقة أيًضا تعرًضا غير متناسب لمخاطر المناخ،

 والتي ستزداد سوًءا إذا لم يتم متابعة االلتزامات الطموحة بالتنفيذ
 العاجل. ويلزم االعتراف بمساهمة القارة في تنظيم المناخ العالمي،

 على سبيل المثال من جانب حوض الكونغو بوصفه مصرفا للكربون،
 كما يلزم تخصيص موارد متناسبة من أجل حمايته. وينبغي االعتراف

 عالميا باالحتياجات والظروف الخاصة ألفريقيا بسبب ارتفاع
 مستويات الفقر والبطالة والتخلف. من شأن ذلك أن يساعد في إطالق
 التدفق المالي الضروري إلى إفريقيا وهي تشرع في انتقال عادل نحو

مستقبل مدفوع بتوسيع الطاقة المتجددة.
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