
Komunikat uczestników Afrykańskiej Ministerialnej Konferencji w sprawie 

Przyjaznego Klimatowi Rolnictwa w Johannesburgu z 14 września 2011r. 

 

Jako że: 

rolnictwo przyczynia się w dużej mierze do wzrostu gospodarczego oraz zrównoważonego rozwoju, a 

także zwiększa przypływy wśród biednych i małych gospodarstw;  

problemy bezpieczeństwa żywnościowego, ubóstwa i zmian klimatu są ściśle powiązane i nie powinny 

być rozważane osobno;  

przyjazne klimatowi rolnictwo proponuje całościowe podejście do tematu „zielonego” wzrostu 

gospodarczego, bezpieczeństwa żywnościowego, adaptacji i mitygacji, a prócz tego buduje trwały 

potencjał przystosowawczy dla ludzi i ziemi;  

jako że priorytetem Afryki jest realizacja programów klimatycznych oraz projektów rozwojowych, wraz 

z dążeniem do Milenijnych Celów Rozwoju, w celu zwalczania ubóstwa, w szczególności przez 

osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego wśród najbardziej potrzebujących;  

bez zdecydowanych przedsięwzięć adaptacyjnych i mitygacyjnych oraz wspierającego je finansowania 

celów tych nie osiągniemy;  

biorąc przykład z roli afrykańskiego Komitetu Głów Państw i Rządów w sprawie Zmian Klimatu 

(CAHOSCC), Komisji Unii Afrykańskiej (AUC) oraz Afrykańskiej Konferencji Ministerialnej w 

sprawie Środowiska (AMCEN) przy zapewnianiu politycznego przewodnictwa pod względem 

tworzenia jednolitej polityki afrykańskiej w sprawie międzynarodowych negocjacji klimatycznych pod 

egidą UNFCCC;  

mając na uwadze rezultaty 13. Afrykańskiej Konferencji Ministerialnej w sprawie Środowiska w 

Bamako, Mali (23-25 czerwca 2010r.), która potwierdziła, że priorytetem Afryki jest adaptacja, a 

działania służące temu wymagają natychmiastowego wsparcia;  

przyjmując zobowiązanie o przeznaczaniu przynajmniej 10% środków budżetowych w krajach 

afrykańskich na rolnictwo i politykę rozwoju obszarów wiejskich;  

mając w pamięci konsensus Międzynarodowej Konferencji w Monterrey w sprawie Finansowania dla 

Rozwoju (Meksyk, 2002), który ustalił szeroki plan działań dla rozwoju, ujmujący zwalczanie ubóstwa, 

równowagę środowiskową i wzrost ekonomiczny, oraz wezwał donatorów do przeznaczania na pomoc 

rozwojową 0,7% PKB;  

przywołując postanowienia z Cancun na temat zapewnienia przez kraje rozwinięte nowych i 

dodatkowych środków i inwestycji poprzez międzynarodowe instytucje: w wysokości 30 mld dolarów 

na okres 2010-2012 z zachowaniem równowagi między adaptacją i mitygacją, oraz w wysokości 100 

mld dolarów do roku 2020;  

fundusze na adaptację, decyzją z Cancun, będą przeznaczone w pierwszej kolejności dla państw 

najbardziej potrzebujących takich, jak najmniej rozwinięte państwa, małe rozwijające się kraje 

wyspiarskie i państwa afrykańskie;  

rozumiejąc znaczenie implementacji planu działania Komisji Unii Afrykańskiej i Nowego Partnerstwa 

dla Rozwoju Afryki (AUC-NEPAD), dotyczącego rolnictwa, zmian klimatu, adaptacji i mitygacji;  

uznając znaczenie współpracy z sektorem pozarządowym oraz prywatnym przy wdrażaniu programów 

rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;  



doceniając wysiłki i wsparcie wszystkich partnerów w promowaniu bezpieczeństwa żywnościowego 

oraz przyjaznego klimatowi rolnictwa;  

uwzględniając ważną rolę kobiet, ludzi młodych, rolników, społeczeństwa obywatelskiego i prywatnego 

sektora w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, oraz potrzebę ich skutecznego zaangażowania przy 

postulatach bezpieczeństwa żywnościowego oraz przyjaznego klimatowi rolnictwa w Afryce; 

 

Wzywamy: 

1. Kraje afrykańskie i partnerów do przyspieszenia wdrażania Całościowego Programu na rzecz 

Rozwoju Afrykańskiego Rolnictwa (CAADP) przez zwiększenie wsparcia finansowego dla 

krajowych planów inwestycji rolniczych w ramach przyjaznego klimatowi rolnictwa, a w 

szczególności działań w kwestii bezpieczeństwa żywieniowego; 

2. Unię Afrykańską i innych partnerów do włączenia problematyki zmian klimatu do CAADP i 

kontynuowania wsparcia dla realizacji programu działania AUC-NEPAD; 

3. Kraje rozwinięte i innych partnerów do poparcia implementacji i zwiększenia programów szybkiej 

reakcji, w tym najlepszych praktyk i technologii w służbie przyjaznego klimatowi rolnictwa i 

bezpieczeństwa żywnościowego jako kwestii priorytetowej, poprzez lokalne, regionalne i narodowe 

programy oraz instytucje; 

4. Kraje afrykańskie do inwestowania w badania, technologie i przepływ informacji w celu czynności 

adaptacyjnych i zapoczątkowania przyjaznego klimatowi rolnictwa; 

5. Unię Afrykańską i partnerów do natychmiastowego zwrócenia uwagi na potrzebę rozwoju Platformy 

Inwestycyjnej dla Przyjaznego Klimatowi Rolnictwa w Afryce, jako wsparcia programu AUC-

NEPAD, Platformy mobilizującej donatorów na COP17/CMP7; do podkreślenia wagi podchodzenia 

do negocjacji klimatycznych na COP17/CMP7 w duchu oraz kontekście zrównoważonego rozwoju 

oraz powszechnie akceptowanych zasad równości i globalnej, acz zróżnicowanej, odpowiedzialności, 

a także proporcjonalnych do niej powinności; 

6. 17. Konferencję Stron w Durbanie do stworzenia Planu Działania w zakresie rolnictwa, który pokryje 

też temat adaptacji i mitygacji; 

7. Kraje afrykańskie i międzynarodową opinię do zapewnienia, że wsparcie finansowe dla przyjaznego 

klimatowi rolnictwa będzie z korzyścią dla małych gospodarstw rolnych, pasterzy i innych 

odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych i kobiet; 

8. Po raz kolejny, kraje rozwinięte i partnerów do zapewnienia zwiększonego, nowego, dodatkowego, 

regularnego i adekwatnego wsparcia finansowego dla państw rozwijających się, biorącego pod 

uwagę ich pilne potrzeby (w szczególności najmniej rozwiniętych państw, małych rozwijających się 

państw wyspiarskich i krajów afrykańskich) związane z umożliwieniem im przeciwstawienia się 

negatywnym skutkom zmianom klimatu; 

9. Do podkreślania roli rządowo pobudzanej współpracy z instytucjami pozarządowymi przy tworzeniu 

strategii, polityki oraz odpowiedniego podejścia rynkowego do promowania przyjaznego klimatowi 

rolnictwa; 

10. Aby zachęcać wszystkie państwa do zwiększenia inwestycji sektora prywatnego poprzez 

partnerstwo instytucji publicznych i prywatnych przy wspieraniu przyjaznego klimatowi rolnictwa; 

11. Wzywamy COP17 do zatwierdzenia kształtu Zielonego Funduszu Klimatycznego, aby jeszcze raz 

zwrócić uwagę na znaczenie odpowiedniej wysokości finansowania rolnictwa w zakresie adaptacji i 

mitygacji; 



12. Partnerów rozwojowych do zapewnienia adekwatnego finansowania, które będzie przewidziane z 

korzyścią dla przyjaznego klimatowi rolnictwa oraz będzie łatwo dostępne dla rozwijających się 

krajów; 

13. Komisję Unii Afrykańskiej i NEPAD oraz rządy krajów do zacieśnienia współpracy między 

Ministerstwami Środowiska w kwestii realizacji projektu przyjaznego klimatowi rolnictwa oraz 

bezpieczeństwa żywnościowego, poprzez inicjatywy lokalne, krajowe i regionalne wspierające 

„zielony” wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój w Afryce; 

14. Ministrów odpowiedzialnych za sektor rolnictwa do poinformowania odpowiedniego szczebla 

współpracowników zaangażowanych w prace COP17/CMP7 o powyższym stanowisku oraz 

przekazania mandatu rządowi RPA do przesłania tego komunikatu pod rozwagę Konferencji 

Ministrów Afrykańskich ds. Środowiska (AMCEN), a także przesłania go innym podmiotom, w 

tym Ogólnemu Zgromadzeniu ONZ; 

15. Do nawoływania Komisji Unii Afrykańskiej, aby rozwinąć grupę warsztatową, która nada kierunek 

i treść przewidzianemu Planowi Działania (pkt. 6); 

16. Do wykorzystania każdej okazji ku zapewnieniu, że afrykańscy negocjatorzy na COP17/CMP7 

zaangażują się w tematykę rolnictwa.  

 

Tłumaczenie własne. 

Komunikat w języku angielskim dostępny na stronie: http://www.trademarksa.org/news/african-

ministerial-conference-climate-smart-agriculture-communique.  
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