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 الحكومات األفريقية
 المجموعة األفريقية التشاورية بشأن تغيير المناخ 

  
 االتحاد األفريق 

 
 الشعوب األفريقية 

 
 
 
 

ة انتقالية:     في 
 
 2022إعالن العدالة المناخية للشعوب األفريقية إىل الحكومات األفريقية / أكتوبر  - تحدي الظلم ف

 
 األفريقية نحن الشعوب 

 
ي كجبهة متحدة ضد  متضامنير  

، نقف كنساء ورجال وشباب وفالحون وحركات اجتماعية ومنظمات مجتمعية ومجتمع مدن 
ي قارتنا. 

 األزمة متعددة األبعاد المهيمنة عىل ف 
 

لندعو    وإذ نالحظ  نتحدث بصوت واحد  فإننا  بتنوعنا،  مًعا  ي جمعتنا 
الت  أفريقيا  ي 

المناخ ف  أزمات  األفارقة  تواتر وشدة  القادة 
 والعالميير  إىل أخذ مسائل تغير المناخ عىل محمل الجد وضمان تحقيق العدالة المناخية عىل وجه الرسعة. 

 
ا  
ً
مؤتمر  وإدراك من  ين  والعرسر السابعة  النسخة  ي 

ف  أخرى  مرة  لالجتماع  يستعدون  اآلخرين  العالم  وقادة  األفارقة  القادة  أن  منا 
ين  (، فقد قمنا نحن  COPاألطراف ) ي مؤتمر األطراف السادس والعرسر

ي أعلن عنها ف 
امات الت  الشعوب األفريقية بتقييم االلي  

 واجتماعات األطراف السابقة ومدى تحقيقها. 
 

االستماع لألصوات   وحيث يتم  أن   بمكان  األهمية  فإنه من  ي 
اب األفريق  الي  ينعقد عىل  ين سوف  السابع والعرسر المؤتمر  أن 

ي االعتبار. األفريقية وأخذ مخاوفنا 
 وتوصياتنا ف 

 
لتصنيف    ونرفض ي تنوعها ودفع    COP 27أي محاوالت 

الشعوب األفريقية ف  بأصوات  ف  إذا لم يعي  أفريقيا  باعتباره مؤتمرا 
ب من جعل توقعات العدالة المناخية حقيقة واقعة.   باتجاه اتفاقيات تقي 

 
 

ات الحالية ألزمة المناخ عىل منا لذلك، إدراكا   أفريقيا والعالم للتأثير
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اير   ي فير

اي ف  يظل تغير المناخ أكير "تحد وجودي" ألفريقيا. نحن نشهد بالفعل آثار أزمة المناخ، كما يتضح من إعصار باتسير
ي مدغشقر والذي أعقبته عواصف شديدة، تركت وراءها حواىلي  2022
مليون شخص يواجهون   1.64ومن النازحير    150000ف 

ي مما أدى إىل تفاقم آثار أسوأ جفاف منذ 
ا لألمن الغذان 

ً
ي أجزاء أخرى من البالد. كما تسببت "قنبلة   40انعداًما شديد

عاًما ف 
ي أبريل 

ة" ف  ي جنوب إفريقيا، حيث فقد   2022ديربان المطير
ي منطقة كوازولو ناتال ف 

ي حدوث فيضانات ف 
شخًصا   450ف 

مر   40زح حياتهم، ون
ُ
ا، ود

ً
ل تماًما  12000ألف ي عام 2مي  

 وآالف المفقودين وأثر  960خلف إعصار إيداي أكير من  2019. ف 
ً
قتيال

ي   3عىل ما يقرب من 
. كما أن العواصف   4، وتبعه  موزمبيق وزيمبابوي ومالويماليير  شخص ف  ة عامير 

أعاصير أخرى خالل في 
ي 
ابية تعيث فسادا ف   .  منطقة الساحلالي 

 
ي ويسبب فقدان التنوع البيول 

ي ماليير  األشخاص من الجوع الشديد كل هذا يؤثر سلًبا عىل األمن الغذان 
ي إفريقيا حيث يعان 

ي ف  وجر
ي جميع أنحاء القارة. ينتج المزارعون الفالحون، ومعظمهم من النساء، غالبية الغذاء 

ويحتاجون إىل المساعدات الغذائية ف 
، ويطعمون المنازل األفريقية  ي  ٪ من إجماىلي الغذاء الذي يستهلكه األفار  80ما يقرب من  -المحىلي

قة. كما أنهم يعتمدون ف 
ي أراضيهم لكسب عيشهم. 

ها من المنتجات الطبيعية المتوفرة ف  ي الغالب بآثار   إنه يتأثرونالغالب عىل الزراعة البعلية وغير
ف 

ي االقتصادات الريفية.  
ا عن توفير الطاقة والمياه ألرسهن كما أن تغير المناخ ف 

ً
وهن   ومجتمعاتهن،الفالحات مسئوالت أيض

،الرعاية اس مقدمات باألس ي أوقات األزمات. تقود أزمة المناخ أفريقيا إىل أن  من إرهاق فيضاعمما   للمرض 
األدوار المتعددة ف 

،  قدراتمما أدى إىل تجاوز أسعار المواد الغذائية   بشكل تام، للغذاءتصبح مستوردا   ي الناس العاديير 
كثير من    إضافة اىل كونها ف 

 الحاالت تقوض األسواق المحلية. 
 

ي جميع أنحاء  
ي المنطقة األفريقية ولكن ف 

اعات الناجمة عن الموارد والكوارث البيئية، ليس فقط ف  يستمر تغير المناخ والي  
ي عام  هوادة، بال  يستمر  ،العالم

رت مئات اآلالف من األرس بشدة ف  ة  وحده. مع تفاقم الظواهر المناخي  2022وقد تض 
اعاتأدى انعدام األمن إىل تغذية  الشديدة، ي   ةالمسلح الي  

ي المناطق الهشة مثل دلتا النيجر وحوض تشاد والقرن األفريق 
ف 

كات متعددة الجنسيات( حيث  حيث وحوض جمهورية الكونغو الديمقراطية واألمازون ) قطع األخشاب من قبل الرسر
ة بالفعل. والظلم والعنف وانالضعيفة  واالقتصاداتالمؤسسات   عدام األمن االجتماعي منترسر

 
ي الوقت الحاىلي ، تجتاح موجات 

غير مسبوقة جميع أنحاء العالم ، مسببة حرائق الغابات ومقتل   من ارتفاع حرارة الجو ف 
ة عىل باكستان )آسيا( منذ   فيضانات الرياح الموسميةعام ، بينما أثرت  500اآلالف. تواجه أوروبا أسوأ موجة جفاف منذ   األخير

ي تركت ثلث البالد تحت الماء.   2022منتصف يونيو 
ي لخطر االنقراض بسبب ارتكما  والت  فاع مستوى سطح تتعرض جزر الكاريتر

ي والبحر. 
ي درجة الحرارة ، تسببت موجة الصير  ف 

جنًبا إىل جنب مع الجفاف المطول خالل موسم  ارتفاع غير مسبوق ف 
ي إحداث 

ي المستقبل. حالة من الفوض  أثرت عىل الفيضانات المعتاد ف 
يحدث قدرة الطاقة الكهرومائية واإلمدادات الغذائية ف 

ي جنوب الكرة األرضية. انخفاض القدرة ع وسط  كل هذا 
 ىل التكيف مع المناخ ف 

 
نهب مواردنا عىل نطاق واسع من أجل الرب  ح ولمقابلة االستهالك    -ية من خالل االستخراج  سوء إدارة الموارد الطبيعلقد أدى 

ي شمال الكرة األرضية والجنوب
ي  المفرط للنخب ف 

الفقر وسوء التنمية بير  المجتمعات واألمم وهو محرك   معدالت زيادة ف 
ها من   اك،األسموصيد  والغابات، الصناعية،لألزمة المناخية والبيئية. إن الزراعة  وي    ج المتهور لهذه الحلول الزائفة وغير

والي 
ي أفريقيا   الزائفة،الحلول 

تدفع بأفريقيا إىل حافة الدمار. ومن المفارقات أن هناك دفعة جديدة الستثمارات الوقود األحفوري ف 
 وسط الضاع بير  أوكرانيا وروسيا. 

 
ي العالم حيث يدفع 

ي ف 
ي الوقود   وقد أدى ذلك إىل تفاقم الظلم المناج 

ة لالستثمار ف  الشمال العالمي دول جنوب العالم الفقير
يا ومنطقة دلتا النيجر إىل   400األحفوري مثل خط أنابيب الغاز الذي تبلغ تكلفته  .  أوروبا مليار دوالر والذي يمتد من نيجير

ا  ذاته شمال الكرة األرضية  كونبغض النظر عن حقيقة   وذلك 
ً
يدعو إىل تقليص استثمار الوقود األحفوري من قبل الدول خوف

٪ من االنبعاثات  4أقل من ب ،نبعاثاتال ألقل مصدًرا لهي ا أنه ألمر مأساوي أن تكون أفريقيا من زيادة انبعاثات غازات الدفيئة. 
ي  العالمية، ومع ذلك فهي 

ي  الت 
 المناخية.  الصدمات والكوارث نتيجةتدفع الثمن النهان 

 
ايدة   هناك ي أفريقيا لن يجلب فوائد اقتصادية طويلة األجل للقارة. تثبت أدلة مي  

ن  ي الوحيد ير  لرابح بل أن اأن استغالل الغاز ف 
ي تبحث عن إمدادات غاز بديلة

كات النفط والغاز عن الروسية عىل المدى القصير هم الدول األوروبية الت   عن رسر
ً
العابرة  ، فضال

ي تتطلع إىل تحقيق أرباح ضخمة.  للجنسيات 
ي العالم ل   كما  الت 

كات النفط والغاز ف  ا للنفط    195تخطط أكير رسر
ً
وًعا عمالق مرسر

https://www.carbonbrief.org/climate-change-made-extreme-rains-in-2022-south-africa-floods-twice-as-likely/
https://reliefweb.int/report/mozambique/southern-africa-cyclone-idai-snapshot-9-april-2019
https://www.intechopen.com/chapters/77551
https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-2022-monsoon-floods-situation-report-no-6-16-september-2022
https://www.reuters.com/world/china/china-faces-more-climate-havoc-despite-cool-off-some-regions-2022-08-24/
https://www.energymonitor.ai/sectors/power/exclusive-civil-society-speaks-out-against-africa-400bn-gas-trap
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ي من شأنها أن تدفع المناخ إىل ما بعد حدود درجات الحرارة المتفق   "قنابل الكربون"،والغاز تسم 
ي إفريقيا ، والت 

ي ذلك ف 
بما ف 
ي أكسيد   646عليها دولًيا. ستنتج القنابل الكربونية 

انية الكربون العالمية   الكربون،جيجا طن من انبعاثات ثان  وهو ما يتجاوز مير 
ي أكسيد ال 500البالغة 

ي بلد واحد ستؤثر علينا   حدود،كربون. انبعاثات الكربون ليس لها  جيجا طن من ثان 
.  جميًعا والزيادات ف 

ي تقودها النساء   ذلك أنلطاقة. متجددة لإىل االنتقال إىل مصادر  نحن بحاجة
مصادر الطاقة المتجددة الالمركزية والت 

كة عىل البيئة والمجتمع. هذا أمر ال يحتاج إىل   ات المحليةوالمجتمع ا ولها فوائد مشي 
ً
ي  كثير من الأرخص تكلفة وأكير أمان

تفكير ف 
 سة الطاقة القذرة. إفريقيا حيث أن معظم القارة ليست حبي 

 
" مصدر إلهاء خطير وقذر خاصة عندما يتم اشتقاقه من الغاز الطبيعي وأنواع الوقود   وي    ج القوي للهيدروجير  "األخض 

يعتير الي 
ي تدعمها دولنا جزئًيا إىل خدمة شمال الكرة 

مع    األرضية،األحفوري األخرى. تهدف االستثمارات الضخمة والبنية التحتية الت 
ي أراضينا. نحن إطالقا فيما يخص المزيد من إتاحة الطاقة  ن الفوائد أو عدم وجود فوائد القليل م

فضح وتشويه نسع إىل ف 
 سمعة وتثبيط ووقف جميع أشكال التنقيب عن غاز الهيدروجير  وإنتاجه. 

 
 تخذلنا!  زالتقمم المناخ العالمية ال  : موقفنا

 
يننظًرا ألن مؤتمر األطراف  ام الشمال العالمي   السابع والعرسر  عن عدم الي  

ً
يركز عىل إفريقيا وقابليتها للتأثر بالمناخ فضال

ي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
اف برسد  المناخ،بتعهداته الواردة ف  ا االعي  ً "االنتقال العادل" من قبل   يةفقد تم أخير
ي   ذلك، (. ومع نضاالت ومطالبات مجتمعيةنوات من الحكومات )بعد س

ا دفعة أقوى من قبل الصناعة الت 
ً
فإننا نشهد أيض

ي بشأن الوصول إىل الطاقة 
. إن "الموقف األفريق  حه االتحاد  وانتقالهاترسخ استعمار الطاقة القذرة بشكل أكير " الذي اقي 

ي 
ي جميع أنحاء أفريقيا. وسوف يدمر الجهود   يكرسأن  يمكن   الدول،إذا تم تبنيه من قبل رؤساء  مؤخًرا،األفريق 

النظام القمعي ف 
ةوالديمقراطية  المساواة، المبذولة لتعزيز  ، و المبارسر ي  سوف يسحق ، وإدراج أصوات الناس، والعدالة بير  الجنسير 

اآلمال ف 
 . 2050عام التخفيف منه بحلول بطموحات العالمية  ال مستقبل طاقة خاٍل من الوقود األحفوري لشعوب إفريقيا باإلضافة إىل 

 
ي انبثقت عن الدورة السادسة إن 

امات الت  ي جميع أنحاء المنطقة ال يتوافق مع االلي  
ايد بموارد الطاقة القذرة ف  االهتمام المي  

ين لمؤتمر األطراف.   ي كما أن والعرسر
ي جنوب أفريقيا، واستكشاف النفط والغاز ف 

ي عمليات الوقود األحفوري ف 
 زمبابوي التوسع ف 

ي  العاج،وساحل 
يا واستغالل المياه البحرية احتياطيات النفط والغاز ف  ي جمهورية   ،نيجير

ي موزمبيق والمصالح ف 
وعمليات الغاز ف 

ي  10،  9الديمقراطية  الكونغو 
ي خلقتها الحرب ف 

ي أوروبا لتغطية الفجوة الت 
، هي  أوكرانيا ، ناهيك عن إنعاش استخدام الفحم ف 

 مجرد أمثلة عىل التشدق بالكالم الذي تم منحه لتقليل االعتماد عىل الوقود األحفوري القذر. 
 
، وحرق البالستيك/النفايات، وأسواق الكربون،  إن  ي

الكربون، والهندسة   واستبدالالحلول الكاذبة مثل إعادة التدوير الكيميان 
، تدفعنا  النبعاثات اىل الصفر وتخفيض االجيولوجية،   ي يمولها الشمال العالمي

ي مختلف البلدان األفريقية الت 
، وما إىل ذلك ف 

اآلثار المدمرة لتغير  للمواجهة الخطوط األمامية دون مصادر  عىل الهشةبشكل أعمق إىل حالة الطوارئ المناخية والمجتمعات 
 المناخ. 

 
ي  
ي األغذية ف  مقاومة الظلم الناجم عن هياكل السياسات السيئة  الريفيات،وخاصة المزارعات  أفريقيا،يواصل صغار منتجر

ي 
ي الحال رسديةيتم التقاط حيث  تغير المناخ.   مواجهةوتدمير النظم الغذائية المستدامة ف 

وخطاب تغير المناخ من قبل   يةالغذان 
، وخاصة المزارعات عىل الرغم   كات الدولية وال يعكس أصوات الفالحير   تأثًرا بتغير المناخ. يؤدي تغير  الرسر

من كونهن األكير
ار  ي المناخ واألنظمة الغذائية الصناعية الحالية إىل اإلض 

وخلق عدم المساواة االجتماعية. كقارة، ليس هناك    بنظام التوازن البيت 
ي تشمل نظاًما غذائًيا مستداًما يرتكز عىل الغذائية،وقت أفضل من اآلن للمطالبة بالسيادة 

 اإليكولوجيا الزراعية واألسواق  والت 
ي الغذاء المناسب ثقافًيا والذي يتم إنتاجه من خالل طرق  

. حان الوقت اآلن للمطالبة بحقنا ف  اإلقليمية وحقوق الفالحير 
ي كيفية إنتاج الغذاء ومعالجته وتسويقه 

ي األغذية والمستهلكير  رأي ف  سليمة ومستدامة بيئًيا. يجب أن يكون لصغار منتجر
 العالم.  شعوبنقول ال للطعام الذي يستخدم للسيطرة عىل  نحن تهالكه.  واس
 

ي :  لذلك 
ي ندعو وفدنا األفريق 

ين لمؤتمر األطراف المشارك ف  : للضغط من أجل  - الدورة السابعة والعرسر  ما يىلي
 

ي  ●
  ينبع 

ي أن يكون الهدف المتفق عليهلتحقيق  زيادة التمويل المناخ 
ي شكل منح وبدون أذلك ، وينبع 

وط  ي ف  رسر
وط قمعية. بديون  ي أن جديدة أو رسر

  المواجهة خطوط عىلالمجتمعات األكير ضعفا   يوجه هذا التمويل إىلوينبع 

https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2022/may/11/fossil-fuel-carbon-bombs-climate-breakdown-oil-gas
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2022/may/11/fossil-fuel-carbon-bombs-climate-breakdown-oil-gas
https://chinadialogue.net/en/energy/zimbabwe-energy-policy-still-favouring-coal/
https://www.theafricareport.com/230209/western-banks-fossil-fuel-finance-gives-south-african-lenders-a-free-ride/
https://www.climatechangenews.com/2022/09/01/nigeria-plans-gas-led-transition-to-full-energy-access-and-net-zero-emissions/
https://www.climatechangenews.com/2022/09/01/nigeria-plans-gas-led-transition-to-full-energy-access-and-net-zero-emissions/
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ي ذلك النساء الريفيات منتجات الغذاء. 
ي أفريقيا بما ف 

 األمامية ألزمة المناخ ف 
 

ي  ●
امات واضحةينبع  ار". هناك حاجة للتأكد من أن المسؤوليات   تقديم الي   بشأن تعويضات "الخسائر واألض 

ي يتحملها الملوث
ي يدين بها كبار الملوثير  "عن   ير  التاريخية الت 

ام بديون المناخ'' الت  دفعها إىل  سوف يتم االلي  
ا لكيفية 

ً
ي إفريقيا وبقية دول الجنوب وفق

أزمة المناخ. يجب عىل  م بتأثره المجتمعات األصلية والمحلية المضطهدة ف 
ي يتعرض لها أولئك األكير 

ار الت  ،دول الشمال أن تعوض بشكل عادل ومنصف عن الخسائر واألض 
ً
   ضعفا

ً
والذين غالبا

تدمير البيئات. هناك حاجة لمناضة حوار جالسكو لالنتقال من منصة تفاوض مفتوحة   عنما يكونون أقل مسؤولية 
ار إىل   لمساءلة. ل ا أطر تشمل طوارئ ة خط بشأن الخسائر واألض 

 
ها من نماذج اإلنتاج والتوزي    ع  السيادة الغذائية تحقيق ● ام ودعم الزراعة اإليكولوجية للفالحير  وغير

اف واالحي  : االعي 

. يجب أن تعزز المبادرات عىل   ي لألغذية القائمة عىل السيادة الغذائية كبدائل لنظام الغذاء الصناعي
المستدام الحقيق 

المحىلي النظم الغذائية والسيادة الغذائية للنساء والفالحير  ويجب أن تدعمها الموارد الوطنية والدولية دون  المستوى 
انية الوطنية  وط. يجب عىل الحكومات زيادة مخصصات المير    البذور،وحماية البذور المحلية وأنظمة  للزراعة،أي رسر

ة )وا شدة بمبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنير
. مسي  ي األغذية والمستهلكير   لمستمرة( من قبل صغار منتجر

 
ي ذلك  التوقف عن تمويل الحلول الخاطئة:  ●

، سياسة االنبعاثات الصفريةالتخىلي عن جميع الحلول الخاطئة )بما ف 
(، وما يسم بالحلول المستندة إىل الطبيعة  CDMs، مثل آلية التنمية النظيفة )التأجيلواالنبعاثات الفاشلة وآليات 
ها من الحلول التقنية  ي الزراعة األحادية،  والحض مثل الهندسة الجيولوجية،  الزائفة وغير

ي  و ف 
التعديل والتالعب الجيت 

 .) ة يجب فضح الخطير اء" و "الزرقاء"االقتصادية  والنماذجالطاقة النووية والسدود الكبير عمليات  باعتبارها  "الخض 
ي  يجب  .احتيال والتخىلي عنها وإلغائها

ضمان دعم المجتمعات الضعيفة إلعادة البناء بشكل أفضل من خالل التعاف 
 .آليات التكيفالعادلة إضافة اىل  والمرونةالعادل 

 
: يجب عىل حكومات الشمال والجنوب العالمي ومموىلي صناعات النفط والغاز الوقود األحفوري تحت األرض اتركوا  ●

والفحم العالمية وقف جميع عمليات االستكشاف الجديدة. يجب عىل حكوماتنا إعادة توجيه االحتياطيات الحالية 
ام بانتقال عادل للطاقة. يجب ا ي من الوقود األحفوري وااللي   اف بالموافقة  نحو أجندة السيادة للتخلص التدريجر العي 

ة والمستمرة للنساء والشعوب األصلية  ي  ومجتمعاتهم، الحرة والمسبقة والمستنير
استخراج   رفض مشاري    عوحقهم ف 

ي أراضيهم
اقه ف  ام آرائهم بشأن الوقود األحفوري واحي  يجب  و  مشاري    ع البنية التحتية الضخمة الضارة . كما يجب احي 

ي أن يتم 
ار الت   بشكل عادل.  نجمت عنها   تعويض الخسائر واألض 

 
  بالدنا نظام الطاقة  تعديل ●

 
 الطاقة،وديمقراطية   الطاقة،وسيادة  للجميع،الطاقة من اكتفاء  إن أطروحات مثل : ف

والطاقة المتجددة    للجميع،٪ 100والطاقة المتجددة بنسبة  عام،والطاقة كصالح  المجانية،وتقنيات الطاقة 
عاجل إىل نا كمجتمع عىل االنتقال بشكل والطاقة المتجددة منخفضة التأثير يمكن أن تساعد للمجتمع، المملوكة 

 أسلوب حياة عادل وأكير انسجاما مع الطبيعة. 
 

●  :  
ي الشهية إن( ، بالنسبة للقلةالحرب مربحة ) بناء السالم ووضع حد للنفاق المناخ 

العالمية   االرتفاع الحاىلي ف 
ي ضاع عالمي من أجل السلطة عىل إمدادات الطاقة إىل أوروبا، مع يتم إدراجه الحتياطيات الطاقة األفريقية 

سعي  ف 
كات  ي تتطلع إىل تدمير بيئاتنا بشكل أكير وتحقيق أرباح ضخمة من هذا القطاع.   ةالنفط والغاز متعددرسر

الجنسيات الت 
ي تبذلها الحكومات القوية لمعالجة أسباب تغير عىل الرغم من التعهدات والجهود العد

فقد زادت   المناخ،يدة الت 
ي عام  60االنبعاثات والتلوث من الطاقة والصناعة بنسبة 

٪ منذ توقيع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن المناخ ف 
ي أن التنقيب عن . 1992

عظم الغاز للتصدير. إنه  مذلك أن شعوب هذه القارة. ال يستهدف حت  مصالح  الغاز األفريق 
 ليس من أجل االحتياجات اإلنسانية األساسية وحقوق شعوبنا. 

 
ي جنوب الكرة األرضية ويجب عىل  أوقفوا استعمار النفايات ●

: يجب أن يتوقف الشمال العالمي عن إلقاء النفايات ف 

ها من الخطط المناخية. وقف   ام باستبعاد حرق النفايات إىل طاقة من الخطط الوطنية وغير جميع األطراف االلي  
ي 
وكيماويات،التوسع ف  ي من البالست  البالستيك، وتقليل إنتاج  البي  يك المستخدم لمرة واحدة  والتخلص التدريجر

ي الخطط وتدابير الحد من النفايات وأنظمة االقتصاد الدائري صفر  وا والتعبئة عير مختلف القطاعات. استثمر 
ف 
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ي ذلك أنظمة تسليم المنتجات البديلة القائمة عىل إعادة االستخدام. 
كات الملوثات  عىلالنفايات، بما ف  أن تتحمل  رسر

ي ظاهرة االحتباس المسؤولية عن التلوث البالس
بما يتماشر مع مبدأ "المنتج   الحراري،تيكي ومساهمتها الهائلة ف 

ي الحد من تأثير البالستيك عىل المناخ. 
اف بدور المشاركير  ف   يدفع" واالعي 

 
موا وادعموا  ● إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الفالحير  وإعالن األمم المتحدة   وا : استخدمالشعوبحقوق احي 

. مراجعة األطر القانونية الوطنية لمراعاة حقوق المجتمعات بشأن حقوق  ي
ي مواجهة الظلم المناج 

السكان األصليير  ف 
ي التحاف  من العنف. نحن  نوحمايته النساءوخاصة لتعزيز حقوق  أفضل،المحلية والشعوب األصلية بشكل 

ف 
ي للعدالة المناخية

ي موزمب  األفريق 
ي نتضامن بقوة مع مناطق كابو ديلجادو ف 

وجميع    ناميبيا،يق، ومنطقة أوكافانغو ف 
اعات المسلحة وحروب  رة من الي   رين من خط أنابيب  الموارد،المجتمعات واألقاليم المتض  وكذلك جميع المتض 

ق إفريقيا ) اإلجراءات المناخية   تفسح(. يجب أن WAGP( وخط أنابيب غاز غرب إفريقيا )EACOPالنفط الخام لرسر
ي تديم الظلم والم

زيد من استغالل الموارد الطبيعية وتهجير النساء والمزارعير  والمجتمعات بأكملها بسبب الحلول  الت 
ي الطاقة والزراعة والتعدين.  الطريق الزائفة 

 لالنتقال المنصف والعادل ف 
 

 ! ! العدالة المناخية اآلنةأفريقيا جديدة ممكن


