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تقرير الدورة الخاصة الرابعة لمؤتمر وزراء البيئة األفريقيين
باماكو ،مالي 21-23 ،سبتمبر 3122

الجزء األول :مقدمة:
لمحة تاريخية:

 -1جرت الدورة االستثنائية الرابعة لمؤتمر وزراء البيئة األفريقيين عمى المستوى الوزاري في
المركز الدولي لممؤتمرات يومي  15و  16سبتمبر  .1111سبقت االجتماع الوزاري
اجتماعات الخبراء .تمحورت الدورة االستثنائية الرابعة حول موضوع "تعزيز الموقف
الموحد واستراتيجية تغير المناخ في أفريقيا".
هدف الدورة االستثنائية الرابعة لمؤتمر وزراء البيئة األفريقيين:
 -1تمثل اليدف الرئيسي لمدورة في منح البمدان األفريقية أرضية لتمتين وتعزيز الموقف
األفريقي الموحد لمتفاوض تحسبا لمؤتمر الدول األطراف السابع عشر التفاقية األمم
المتحدة اإلطارية حول تغير المناخ المقرر عقده في نوفمبر-ديسمبر  .1111أتاحت
الدورة االستثنائية أيضا الفرصة لموزراء لبحث مسألة الصندوق األخضر الخاص بالمناخ
والتحضيرات التي تقوم بيا أفريقيا تحسبا لمؤتمر ريو ،11 +بما في ذلك الفترة االنتقالية
نحو االقتصاد األخضر وضرورة تعزيز الحوكمة البيئية الدولية في سياق اإلطار
المؤسسي لمتنمية المستدامة.
المشاركة:
شارك في االجتماع الوزاري ممثمو الدول األعضاء لمؤتمر وزراء البيئة األفريقيين وىي:
الجزائر ،أنجوال ،بنين ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،الكاميرون ،جميورية أفريقيا
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الوسطى ،تشاد ،الرأس األخضر ،جزر القمر ،الكونغو ،كوت ديفوار ،جميورية الكونغو
الديمقراطية ،جيبوتي ،مصر ،غينيا االستوائية ،إثيوبيا ،الجابون ،غانا ،غينيا بيساو ،غينيا،
كينيا ،ليسوتو ،مالوي ،مالي ،موريتانيا ،موزمبيق ،ناميبيا ،النيجر ،نيجيريا ،رواندا ،ساو
تومي ،السنغال ،سيراليون ،جنوب أفريقيا ،السودان ،سوازيالند ،توجو ،تونس ،أوغندا،
تنزانيا ،زامبيا ،زيمبابوي.
 -3شارك في الدورة الخاصة الرابعة لوزراء البيئة األفريقيين أيضا ممثمو المنظمات اإلقميمية
واإلقميمية الفرعية ،ومؤسسات تابعة لألمم المتحدة ،وأمانات مختمف االتفاقيات حول
البيئة ومنظمات حكومية مشتركة ومنظمات غير حكومية.
مراسم االفتتاح:
 -4افتتحت االجتماع رسميا السيدة سيسي مريم سيديبي كايداما ،رئيسة وزراء مالي .وأدلي
ببيانات تمييدية كل من السيدة أمينة محمد ،نائبة المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة
لمبيئة؛ والسيدة رودا بيس توموسيم ،مفوضة االقتصاد الريفي والزراعة ،في مفوضية
االتحاد األفريقي ،والسيد لوك جناكاجا ،األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة حول
مكافحة التصحر؛ والسيد كمال الخشن ،نائب رئيس البنك األفريقي لمتنمية ،نيابة عن
السيد دونالد كابيروكا ،رئيس البنك األفريقي لمتنمية؛ والسيدة مونيك باربو ،الرئيسة
والمديرة العامة لصندوق البيئة العالمي؛ والسيد أندرو ستير ،المبعوث الخاص لمبنك
الدولي بخصوص تغير المناخ؛ والسيد ماساىيكو أوري ،سفير اليابان لشؤون البيئة
العالمية؛ والسيد توماس كروتشزو ،المبعوث بخصوص تغير المناخ ،نيابة عن السيد
أنجري كراتشوفسكي ،رئيس مجمس وزراء االتحاد األوروبي؛ والسيد ريتشارد كينمي،
مساعد األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ،نيابة عن السيدة
كريستيانا فيجيريس ،األمينة التنفيذية لالتفاقية؛ والسيدة بيرادينا موشاشو ،من البرلمان
األفريقي؛ والسيد جيريميا لونجواسا ،مساعد األمين العام لممنظمة العالمية لألرصاد
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الجوي؛ والسيد جون-كمود نسنجيومفا ،مساعد األمين العام ،قطاع اإلنتاج والشؤون
االجتماعية ،مجموعة دول شرق أفريقيا؛ والسيد أوجوستين نجامشي من التحالف
ال لممجتمع المدني.
األفريقي لمعدالة ،ممث ً
تنظيم األعمال:
 -5قام رئيس مؤتمر وزراء البيئة األفريقيين برئاسة االجتماع الوزاري وتم تعيين وزير البيئة
لجميورية تنزانيا المتحدة مقررا.

الجزء الثاني :المناقشات والنتائج:

 .2عكف االجتماع الوزاري عمى بحث المسائل التالية:
أ) التغيرات المناخية؛
ب) اإلطار المؤسسي لمتنمية المستدامة :الركيزة البيئية؛
ج) االقتصاد األخضر في السياق األفريقي.
ألف .التغيرات المناخية:
 -6يعتمد المقرر بشأن تغير المناخ الموقف األفريقي الموحد والنتائج الرئيسية الجتماع
مجموعة المتفاوضين األفريقية المنعقد يومي  02و  01سبتمبر 3100؛ كما ينص عمى
أن التكيف يبقى األولوية األساسية لمقارة .أكد الوزراء عمى ضرورة الدعم المناسب
والفوري فيما يتعمق بتنفيذ اإلجراءات واألعمال المتعمقة بالتكيف من خالل توفير الموارد
العامة المخصصة عمى أساس اليبات .سيكون تفعيل الصناديق الخضراء لممناخ،
وخاصة الصندوق األخضر األفريقي ،الذي ىو في طور التصميم من قبل البنك
األفريقي لمتنمية ،بمثابة اآلليات األساسية الكفيمة بتمبية ىذه االحتياجات .يجب أن
يراعي إنشاء ىذه الصناديق الخصوصيات األفريقية .ودعوا البمدان المتقدمة إلى الوفاء

)EX.CL/694 (XX
Page 4

بالتزاماتيا بتقميص انبعاثات الغازات المتسببة في االحتباس الحراري خالل فترة ثانية من
االلتزامات المتماشية مع المستويات المتفق عمييا في إطار بروتوكول كيوتو.
باء .اإلطار المؤسسي لمتنمية المستدامة :الركيزة البيئية:

 -7يعترف المقرر بضرورة تعزيز اإلطار المؤسسي بيدف التنمية المستدامة بغية تعزيز
التكامل المتوازن لركائزه الثالث السيما ركيزة الحوكمة الدولية وركيزة البيئة .التزم الوزراء
ببمورة موقف أفريقي موحد في أقرب وقت ممكن لمتأكد من أن القارة تتحدث بصوت
واحد ،منسجم ،قوي وواضح فيما يتعمق بنظم اإلدارة الداخمية لمبيئة مع مراعاة اىتماماتيا
وأولوياتيا .وصادقوا عمى نتائج الوثيقة المتعمقة بنظم اإلدارة الداخمية لمبيئة والمتضمنة
لخصوصيات المؤسسة الدولية المتخصصة كمساىمة في الموقف األفريقي الموحد
حول نظم اإلدارة الداخمية لمبيئة ؛ وأكدوا من ناحية أخرى ،أن كل مؤسسة متخصصة من
ىذا النوع أيا كان شكميا يجب أن تحترم الخصوصيات المحددة في الوثيقة المتضمنة
لمنتائج .دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى دعم المقرر الذي اعتمده االتحاد األفريقي
خالل دورتو العادية السابعة عشرة المنعقدة في ماالبو ،والمتعمق بمراعاة ضرورة تعزيز
وتحويل برنامج األمم المتحدة لمبيئة إلى مؤسسة دولية متخصصة حول البيئة يكون
مقرىا في نيروبي.

جيم .االقتصاد األخضر في السياق األفريقي:
 -8يحيي المقرر حول االقتصاد األخضر في السياق األفريقي كما تم اعتماده ،االقتصاد
األخضر كفرصة سانحة جديدة لتحقيق التقدم في تجسيد األىداف اإلنمائية المستدامة
في أفري قيا ووسيمة لتوقير مناصب العمل ،وتحقيق النمو االقتصادي ،والتقميص من حدة
الفقر .قرر الوزراء التوعية بإدراك مفيوم االقتصاد األخضر في السياق األفريقي السيما
كوسيمة لحماية ودعم التراث الطبيعي وتحسين فعالية الموارد ،واالستيالك واإلنتاج
المستدام وتعزيز المساىمات في التنمية .واعترفوا أن االنتقال إلى االقتصاد األخضر
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تترتب عميو تكاليف إضافية تتطمب بدورىا تمويال جديدا والوصول إلى التكنولوجيا
النظيفة وتعزيز القدرات .ىكذا ستستفيد البمدان األفريقية من الدعم المناسب والمتوقع.
 .3إعالنات ومقررات الدورة االستثنائية الرابعة لوزراء البيئة األفريقيين (انظر الممحقات
لممزيد من المعمومات):

 -9اعتمد الوزراء إعالن باماكو حول تعزيز الموقف اإلفريقي الموحد حول تغير المناخ
والتحضيرات لمؤتمر األمم المتحدة حول التنمية المستدامة .كما اعتمدوا ثالثة مقررات
متضمنة في الممحق  1من التقرير الحالي.

 .4الرسائل األساسية:
 -11قدم السيد توزي مبانو مبانو ،رئيس المجموعة األفريقية لممتفاوضين ،الرسائل األساسية
المتعمقة بالموقف األفريقي الموحد لمتفاوض تحسبا لمؤتمر دوربان .تمت المصادقة عمى
الرسائل األساسية وىي ممحقة بالمقرر .SS.IV/1
 .5اختتام االجتماع:
 -11بعد تبادل المجامالت ،أعمن رئيس مؤتمر وزراء البيئة األفريقيين عن اختتام االجتماع
الوزاري والدورة االستثنائية الرابعة لمؤتمر وزراء البيئة األفريقيين في الساعة ،18:15
من مساء يوم الجمعة  16سبتمبر .1111
-
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