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ُعقد االجتماع الثاين والعشرون للجنة اخلرباء احلكومية الدولية لشرق أفريقيا التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا يف
-١
كيغايل من  20إىل  22تشرين الثاين/نوفمرب  .20١٨واشرتك يف تنظيم االجتماع كل من حكومة رواندا واللجنة االقتصادية
ألفريقيا .وتناول موضوع االجتماع ’’ تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف شرق أفريقيا :ترمجة الرؤية إىل عمل‘‘.
افتتح االجتماع رمسيا السيد أوزبل نداغيجيمانا ،وزير املالية والتخطيط االقتصادي يف مجهورية رواندا ،الرئيس
 -2و َ
املقبل ملكتب جلنة اخلرباء احلكومية الدولية ،والسيد فوادي غوالمي املفوض العام للتخطيط يف احتاد جزر القمر ،رئيس جلنة
اخلرباء احلكومية الدولية املنتهية واليته .وحضرت أيضا السيدة جيوفاين بيها ،نائبة األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا،
والسيد فودي ندياي ،منسق األمم املتحدة املقيم يف رواندا.
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انتخب االجتماع البلدان التالية باإلمجاع أعضاء يف املكتب للفرتة
و َ
الرئيس:
النائب األول للرئيس:
النائب الثاين للرئيس:
املقرر:

.20١9-20١٨

رواندا
إريرتيا
كينيا
سيشيل

االجتماع وفود من البلدان التالية :إثيوبيا ،إريرتيا ،وأوغندا ،وبوروندي ،وتنزانيا ،وجزر القمر ،وجنوب
 -4وحضرت
َ
السودان ،وجيبويت ،ورواندا ،والصومال ،والكونغو الدميقراطية ،وكينيا ،ومدغشقر.
االجتماع ممثلون عن املؤسسات الوطنية ودون
 -5وباإلضافة إىل عدد كبري من أصحاب املصلحة من رواندا ،حضر
َ
اإلقليمية واإلقليمية والدولية التالية :املركز األفريقي لدراسات التكنولوجيا؛ املركز األفريقي لسياسات اهلجرة والتنمية؛ مفوضية
االحتاد األفريقي؛ حتالف الثورة اخلضراء يف أفريقيا؛ رابطة الوكاالت السياحية األوغندية؛ جامعة حبر دار (إثيوبيا)؛ املكتب
الوطين للسياحة يف بوروندي؛ غرفة قطاع السياحة والفندقة يف بوروندي؛ وكالة تيسري النقل العابر للممر املركزي؛ وزارة البيئة
(مكتب النائب الثاين للرئيس ،زجنبار ،مجهورية تنزانيا املتحدة)؛ جملس أعمال شرق أفريقيا؛ مركز شرق أفريقيا للطاقة املتجددة
وكفاءة الطاقة؛ مجاعة شرق أفريقيا؛ مركز حبوث األسواق املالية والسياسات العامة؛ غرفة التجارة (جزر القمر)؛ مبادرة الدعم
دون اإلقليمية لشرق أفريقيا من أجل النهوض باملرأة؛ مركز حبوث السياسات االقتصادية؛ معهد البحوث اإلمنائية اإلثيويب؛
وكالة التحول الزراعي اإلثيوبية؛ املنظمة اإلثيوبية للسياحة؛ املديرية العامة للطاقة واملناجم واملوارد املائية (جزر القمر) .الوكالة
األملانية للتعاون الدويل؛ مؤسسة أفريقيا اخلضراء؛ رابطة فنادق تنزانيا؛ معهد القرن األفريقي للسياسات االقتصادية
واالجتماعية؛ جلنة احمليط اهلندي؛ املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى؛ رابطة املصرفيني الكينيني؛ جامعة كابايل
(أوغندا)؛ احتاد السياحة الكيين؛ جامعة كريينيايا (كينيا) .جامعة ماكرييري (أوغندا)؛ وزارة االقتصاد والتجارة املكلفة
بالتكامل االقتصادي (جزر القمر)؛ وزارة الطاقة (جيبويت)؛ وزارة الطاقة (كينيا)؛ وزارة الطاقة (زجنبار)؛ وزارة الطاقة والتنمية
املعدنية (أوغندا)؛ وزارة الطاقة واملناجم (إريرتيا)؛ وزارة الطاقة واملوارد املائية (الصومال)؛ وزارة املالية وامليزانية (جزر القمر)؛
وزارة السياحة واحلياة الربية واآلثار (أوغندا)؛ وزارة التجارة (جيبويت) ،وزارة احملافظة على احلياة الربية والسياحة (جنوب
السودان)؛ اجمللس االقتصادي واالجتماعي الوطين الكيين؛ املفوضية الوطنية للطاقة (مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ مبادرة
حوض النيل؛ شركاء من أجل السلم واألمن؛ رابطة إدارة املرافئ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي؛ الروابط التجارية
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ جملس السياحة التنزاين؛ احتاد السياحة التنزاين؛ املؤسسة املالية للسياحة؛ مؤسسة ’’عالمة
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صفحة 2
جتارية ‘‘ يف شرق أفريقيا؛ سلطة املمر الشمايل لتنسيق النقل العابر؛ رابطة أصحاب الفنادق يف أوغندا؛ هيئة اإليرادات
األوغندية؛ رابطة السياحة األوغندية.
 -6وحضر ممثلون عن هيئات األمم املتحدة التالية :منسقا األمم املتحدة املقيمان وممثال برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
املقيمان يف كل من بوروندي ورواندا؛ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف رواندا وأوغندا؛ ومكتب األمم املتحدة املتكامل -
مكتب نائب املمثل اخلاص لألمني العام /املنسق املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية؛ وممثل األمم املتحدة املقيم ،بعثة األمم
املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية .وباإلضافة إىل ذلك ،كان صندوق النقد الدويل ممثال يف
االجتماع ،وحضر استشاريون ،وصحفيون ،وموظفون من اللجنة االقتصادية ألفريقيا .ويف اجملموع ،شارك يف االجتماع أكثر
من  250خبريا دوليا وروانديا .
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ومشل االجتماع اجللسات العامة
(أ)

التالية:

حملة عامة عن االقتصاد الكلي واحلالة االجتماعية يف شرق أفريقيا :متهيد األرضية إلنشاء سوق قارية؛

(ب) االستفادة من التكامل االقتصادي اإلقليمي للمجتمعات احمللية من أجل تنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة
القارية األفريقية :التجربة والتحديات والدروس املستفادة؛
(ج) تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف شرق أفريقيا :ترمجة الرؤية إىل عمل؛
(د)

التجارة يف اخلدمات ومنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛

(هـ) ما وراء التجارة :الربوتوكول املتعلق حبرية تنقل األشخاص؛
جاهزيةا؟

(و) تقدمي التقارير :إطار السياسة األمنية جلماعة شرق أفريقيا واالحتاد النقدي لشرق أفريقيا – هل هو يف حالة

(ز) اجتماع مائدة مستديرة رفيع مستوى عن موضوع’’ :تسخري منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لتحقيق
املساواة بني اجلنسني‘‘.
-٨

ومشل االجتماع أيضا اجتماعات أفرقة اخلرباء املخصصة

التالية:

(أ) تيسري التجارة والتصنيع – كيفية االستفادة من الفرص اجلديدة يف التجارة فيما بني البلدان األفريقية؛
األفريقية؛

(ب) معوقات ميزان املدفوعات بالنسبة للنمو االقتصادي يف شرق أفريقيا وصلته مبنطقة التجارة احلرة القارية
(ج) حنو أمن الطاقة يف شرق أفريقيا :حتقيق أقصى قدر من املكاسب من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛
(د)

تعزيز التجارة يف اخلدمات داخل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية :التمويل املستدام

للسياحة.
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صفحة 3

الرسائل واإلجراءات الرئيسية
 -9الحظ املشاركون أن منطقة شرق أفريقيا تتسم بأداء كبري ومتسق وأهنا األسرع منوا يف املنطقة دون اإلقليمية يف
أفريقيا ،مع اإلقرار بأن النمو االقتصادي القوي يقوم على استمرار التحسن يف اإلنتاج الزراعي واالستثمار يف اهلياكل
األساسية .غري أن القطاع الزراعي ال يزال عرضة للصدمات املتصلة بالطقس .واتفقوا على أن هناك مكاسب كبرية يف
التنمية االجتماعية ،بيد أن املنطقة تواجه حتديات يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،ال سيما تلك املتعلقة بالفقر والتعليم
واهلياكل األساسية .
 -١0وأشاروا إىل أن منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية تتيح فرصة فريدة لالستفادة من النمو السريع يف األسواق
اإلقليمية ،ومن مث هناك حاجة لتشجيع الدول األعضاء على مواصلة التصديق عليها .وأوصوا بأن تقوم اللجنة االقتصادية
ألفريقيا بتقدمي الدعم لوضع اسرتاتيجيات وطنية ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .وشددوا على احلاجة إىل تعزيز األسواق
احمللية ،وتعزيز سالسل القيمة اإلقليمية ،وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات ،مؤكدين يف الوقت نفسه أنه ميكن ملنطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية تيسري تلك العملية .وإذ أقر املشاركون باإلمكانيات اهلائلة لوجود سوق قارية ،أشاروا إىل أن التحديات
املرتبطة باحلواجز غري اجلمركية والقيود القائمة يف جانب العرض حتتاج إىل معاجلة.
 -١١وأقر املشاركون بتجربة مجاعة شرق أفريقيا يف بناء كتلة متكاملة من البلدان من خالل إنشاء احتاد مجركي وسوق
مشرتكة .وأشاروا إىل أن هذا النجاح ميكن أن يُعزى إىل اإلرادة السياسية القوية لقادة البلدان .وشددوا على أنه ينبغي
حلكومات الدول األعضاء يف مجاعة شرق أفريقيا أن تعمل بشكل أوثق مع القطاع اخلاص وأن يتفاوض األفريقيون ككتلة
واحدة يف مفاوضات التجارة العاملية.
 -١2وأشار املشاركون إىل الدور اهلام الذي يضطلع به القطاع اخلاص يف تنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
َقروا أيضا بأنه ميكن لالقتصادات
وسلطوا الضوء على احلاجة إىل تعزيز مشاركته يف املفاوضات على مجيع املستويات .وأ ّ
الصغرية أن تستفيد من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،داعني إىل اتباع سياسات حمددة حلماية الفئات الضعيفة ،مبا
يف ذلك املزارعون واملؤسسات الصغرية واملتوسطة .وجدد بعض املشاركني يف االجتماع التأكيد على أنه ال بد من توفر إرادة
سياسية قوية إلجناح تنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .وأضافوا أنه ينبغي أال متارس اإلرادة السياسية عن
طريق إشراك واضعي السياسات واملؤسسات القوية فقط ،ولكن من خالل مشاركة خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة أيضا،
مثل القطاع اخلاص ،وأعضاء األوساط األكادميية واملواطنني .
 -١3وشدد املشاركون على أن حرية تنقل األشخاص ،وإشراك املغرتبني ،وارتفاع مستوى املعايري ،واالبتكار ،والبحث
والتدريب املناسب ،وتوفر اهلياكل األساسية والبيئة يف جمال التمويل والسياسات املواتية عوامل تنهض بازدهار التجارة يف
اخلدمات .وأبرزوا ارتفاع تكاليف اخلدمات يف بيع السلع يف املنطقة دون اإلقليمية .وأضافوا أن اإلصالحات اجلادة واملتعمقة
ميكن أن تساعد على تقليل هذه التكاليف ،ويف الوقت نفسه ،قد تتأثر بشكل إجيايب من الصناعات التحويلية .وشددوا
أيضا على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بني القطاعات واهليئات التنظيمية واملؤسسات .وجرى التشديد أيضا على احلاجة
إىل تكييف ومواءمة آليات إدارة املعارف وإنشاء املراكز املعرفية .وأشاروا أيضا إىل أنه ميكن تعزيز اخلدمات القادمة من
أفريقيا وحتويلها إىل سيولة نقدية يف السوق العاملية.
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صفحة 4
 -١4وأقر املشاركون يف اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى بأن املساواة بني اجلنسني هي املساواة يف املعاملة بني
النساء والرجال ،ال سيما املساواة يف األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية .ويف املناقشة اليت تلت ذلك ،سلط املشاركون
الضوء على التعليم باعتباره عنصرا حموريا يف حتقيق املساواة بني اجلنسني .وأشاروا إىل أن هناك فجوة واسعة ال تزال قائمة
بني التمثيل السياسي ومستويات القواعد الشعبية إىل جانب احلواجز الثقافية .وشدد املشاركون أيضا على احلاجة إىل التعليم
وتبادل املعلومات وتدريب الشباب والنساء ،ال سيما يف التعاونيات .واُقرتح أيضا أن تستفيد شرق أفريقيا من مركزها بوصفها
حديثة عهد بالتحرير االقتصادي والتحديث لتحقيق قفزات والتعلم من جتارب اآلخرين .واتفق املشاركون أيضا على احلاجة
إىل إدراج املنظور اجلنساين يف العمليات الوطنية ذات الصلة مبنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وإجراء مزيد من الدراسات
املتعمقة بشأن هذا املوضوع.
 -١5وسلم املشاركون بأن حرية تنقل األشخاص جزء ال يتجزأ من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .وأضافوا أنه
رغم أن  27بلدا َوقَّـ َعت بروتوكول حرية تنقل األشخاص ،فثمة حاجة إىل توقيع مزيد من البلدان عليه لتيسري التنقل.
وأشاروا إىل أن حرية تنقل العمال يف مجيع أحناء القارة ميكن أن يساعد يف معاجلة التفاوتات يف املهارات والنقص القائم
فيها .وعند إثارة شواغل بشأن اهلجرة ،لوحظ أن  ٨0يف املائة من اهلجرة األفريقية جتري يف الواقع داخل القارة .وسلم
املشاركون بأن احلوكمة واألطر التنظيمية األساسية أمران أساسيان لكفالة استفادة مجيع األطراف املعنية من اهلجرة ،وأنه ال
بد من وجود توازن يف سياسات اهلجرة للتأكد من أن السماح حبرية تنقل األشخاص لن يؤدي إىل زيادة يف االجتار بالبشر.
كما أقر املشاركون يف االجتماع على ضرورة رفع مستوى الوعي وتنظيم محالت دعوة من أجل تعزيز االلتزام مبنطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية والربوتوكول املتعلق حبرية حركة األشخاص واألخذ بزمام األمر يف تنفيذ االتفاق إلنشائها .
 -١6وجرى خالل االجتماع اإلطالق الرمسي إلطار السياسة العامة لألمن والطاقة يف مجاعة شرق أفريقيا .ويكمن
اهلدف من هذا التقرير ،الذي ميثل معلما هاما يف جمال التعاون الرفيع املستوى بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومجاعة شرق
أفريقيا ،يف تقدمي إرشادات إقليمية بشأن وضع اسرتاتيجيات ألمن الطاقة على الصعيد القطري .
 -١7وأشار املشاركون إىل اجلهود اليت تبذهلا مجاعة شرق أفريقيا إلزالة احلواجز غري اجلمركية من خالل نظم تعقب
البضائع .حيث أن من شأن هذه اجلهود أن تساعد على تعزيز هيكل اإليرادات املتصلة بالسلطات اجلمركية .وشدد
املشاركون أيضا على أمهية الطاقة اخلضراء وبرامج اجلماعة يف جمال الطاقة املتجددة .وأشاروا إىل أن جعل الطاقة يف متناول
السكان يف غاية األمهية وأن وضع شبكة ربط كهربائية إقليمية ميكن أن جيعل من القيام باألعمال التجارية أكثر يُسرا .ومع
ذلك ،أشاروا إىل أنه ال تزال هناك حاجة إىل املواءمة بني توليد الكهرباء وتوزيعها على املستخدمني النهائيني .
 -١٨وأطلق خالل االجتماع أيضا تقرير’’االحتاد النقدي لشرق أفريقيا – جاهز أم ال؟‘‘ وسلم املشاركون باملسوغات
الكامنة وراء إقامة االحتاد النقدي لشرق أفريقيا والتقدم احملرز يف إنشائه .وأ ُِشري إىل أن تقاربا جزئيا فقط حدث بني متغريات
االقتصاد الكلي الرئيسية وأن اقتصادات اجلماعة ال تزال عرضة للصدمات غري املتناظرة .وذُكر أن هتيئة بيئة مواتية إلقامة
االحتاد النقدي حبلول عام  ،2024وحتسني تنسيق السياسات النقدية بني الدول الشريكة يف مجاعة شرق أفريقيا وإنشاء
آليات لضمان االمتثال من األمور األساسية.
 -١9وناقش املشاركون يف اجتماع فريق اخلرباء املخصص بشأن تيسري التجارة والتصنيع واالستفادة من الفرص اجلديدة
يف التجارة بني البلدان األفريقية التجارَة داخل املنطقة وما يعرتضها من عوائق واألثر الذي سينجم عن تيسري التجارة .
وأشاروا إىل أن التجارة داخل املنطقة شهدت ركودا على مدى السنتني املاضيتني ،األمر الذي يشكل مدعا ًة للقلق .واتفقوا
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صفحة 5
على أن تدين مستوى التجارة فيما بني البلدان األفريقية ميكن أن يعزى إىل عوامل عديدة ،منها االعتماد الشديد على
صادرات السلع األساسية حمدودة التنوع أو القيمة املضافة ،وتكلفة نقل البضائع واملدخالت اليت تقوض القدرة التنافسية،
وضعف اهلياكل األساسية ،والتداخل بني اجلماعات االقتصادية اإلقليمية .وأُشري أيضا إىل أن السياسة الصناعية ليست
منسقة على الصعيدين اإلقليمي والقاري ،وهو ما يقوض قدرة البلدان األفريقية على إضافة قيمة إىل صادراهتا أو تطوير
أقر املشاركون يف االجتماع بأن تيسري التجارة يف شرق أفريقيا
صناعات حملية ميكنها املشاركة يف سالسل القيمة العاملية .و ّ
يستفيد من تبسيط اإلجراءات اجلمركية وسرعة أكثر يف جتهيز شحنات البضائع يف املوانئ وأن أداء بلدان مجاعة شرق
أفريقيا ،يف املتوسط ،أفضل من أداء البلدان األخرى يف املنطقة ،فيما يتعلق بالتجارة.
 -20وأوصى املشاركون يف اجتماع فريق اخلرباء املخصص بأن تعمل املنطقة على تنفيذ سياسات حملية وتقوم باستثمارات
من أجل احلد من تكاليف التجارة داخل البلدان وضمان استفادة مجيع البلدان من التدخالت املتعددة األطراف لتيسري
التجارة .وأضافوا أنه ينبغي بذل اجلهود لزيادة املنافسة يف قطاعات اخلدمات ،مثل اللوجستيات والنقل ،بغية تعزيز الصناعات
التحويلية .وباإلضافة إىل ذلك ،أضافوا أنه ال بد من تعزيز القدرات اإلقليمية على زيادة القيمة املضافة للتوفيق بني أحجام
الصادرات والواردات .
إطارا شامالً لالقتصاد األزرق ،وهو ما يؤكد
 -2١وأقر املشاركون بأن اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يتيح ً
احلاجة إىل استغالل فرص النقل البحري واملياه الداخلية .وفيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،أشاروا إىل أنه ال
بد من وجود تنسيق إقليمي للحد من تكاليف النقل من املوانئ إىل وجهات خمتلفة يف البلدان .ومن أجل تيسري التجارة يف
اخلدمات ،اتفقوا على ضرورة وضع إطار إقليمي لتيسري تنقل اليد العاملة .وفيما يتعلق بالتصنيع ،أوصى اجملتمعون بإنشاء
مراكز لزيادة القيمة املضافة على طول ممرات النقل .واُقرتحت أيضا إمكانية أن يشمل تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية
األفريقية اعتماد أفضل املمارسات من اجلماعات االقتصادية اإلقليمية.
 -22وناقش اجتماع فريق اخلرباء املعين بأثر معوقات ميزان املدفوعات على النمو االقتصادي يف شرق أفريقيا وأمهية
ذلك بالنسبة ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية العجز الكبري يف احلساب اجلاري يف املنطقة ،الناجم يف معظمه عن العجز
التجاري .وأُقر املشاركون بأن للعجز يف احلساب اجلاري أثرا سلبيا على منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي.
واقرتحوا إجراء حتليل أكثر تعمقا ألثر أسعار الصرف ،ونوعية احلوكمة ،والعالقات الثنائية يف ميزان املدفوعات .وأكدوا أيضا
على احلاجة إىل حتسني نوعية البيانات املتعلقة مبيزان املدفوعات .وناقش اجملتمعون جتربة السياسة العامة للتصدير واألداء يف
خمتلف البلدان .وجرى التشديد على أمهية وجود سياسات صحيحة مقرتنة مبؤسسات تعمل بصورة سليمة من أجل تعزيز
الصادرات .وأقر اجملتمعون باحلاجة إىل رصد فعالية تدابري السياسات العامة وتقييمها .واُقرتح أيضا أن تلتفت البلدان
األفريقية إىل الداخل وتستفيد من إمكانات األسواق احمللية.
 -23واتفق املشاركون يف هذا االجتماع على أن هناك حاجة إىل تعبئة املدخرات وترمجتها إىل استثمارات إنتاجية،
بالنظر إىل الفجوة القائمة بني ارتفاع معدل االستثمار واخنفاض معدل االدخار .وأشاروا إىل أن اختيار االستثمار األجنيب
املباشر وإدارته من أجل حتقيق هدف تعزيز الصادرات أمر بالغ األمهية ،وأنه ال بد من إجراء تقييم شامل للتكاليف والفوائد
قبل منح املزيد من احلوافز للمستثمرين .واقرتحوا كذلك أن تعمل احلكومات بصورة وثيقة مع القطاع اخلاص لتحديد القيود
امللزمة من القطاعات املختلفة من أجل حتسني بيئة األعمال التجارية.
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صفحة 6
 -24وناقش اجتماع فريق اخلرباء املعنون ’’حنو أمن الطاقة يف شرق أفريقيا :حتقيق أقصى املكاسب من منطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية ‘‘ حمتويات إطار السياسات العامة جلماعة شرق أفريقيا يف جمال أمن الطاقة من أجل التوعية وتلقي
التوجيه من الدول األعضاء يف ما يتعلق بإجراءات املتابعة على الصعيد القطري .وسلَّم املشاركون يف االجتماع بأن شرق
أفريقيا يعتمد اعتمادا كبريا على طاقة الكتلة األحيائية ،مع وجود ثغرات كبرية يف العرض والطلب وأمناط اإلمداد غري
املستدامة .وأوصوا بالتوسع يف استخدام موارد الطاقة البديلة للطهي والتكنولوجيات للحد من االعتماد على الكتلة األحيائية .
كما دعوا إىل توفري التمويل اإلضايف لقطاع طاقة الكتلة األحيائية من خالل زيادة مشاركة القطاع اخلاص ،مبا يف ذلك تعزيز
النماذج التجارية اليت أثبتت جناعتها.
 -25وسلط املشاركون الضوء على التحديات القائمة يف املنطقة دون اإلقليمية املتعلقة بأمن اإلمداد بالكهرباء ،واحلاجة
إىل احلفاظ على التقدم احملرز يف توسيع نطاق هذا اإلمداد .وأكدوا أيضا على األمهية املستمرة لتيسري التجارة اإلقليمية يف
الكهرباء .وأوصوا بأن تقوم اللجنة االقتصادية ألفريقيا بتقدمي الدعم للدول األعضاء فيما يتعلق بتنويع التوليد ،وتطوير
اهلياكل األساسية ،واحلد من فقدان اإلمداد بالكهرباء والربط اإلقليمي للتخفيف من انعدام األمن يف اإلمداد بالتيار .وفيما
يتعلق بالنفط والغاز ،أشاروا إىل أمهية تطوير ممرات النقل باألنابيب ،والربط بالسكك احلديدية وتطوير املصايف وأوصوا بأن
تستخدم الدول األعضاء إطار السياسة العامة ألمن الطاقة يف مجاعة شرق أفريقيا عند وضع االسرتاتيجيات الوطنية ألمن
الطاقة .ودعا املشاركون إىل وضع برنامج خاص بشأن أمن الطاقة يُركز على الدول اجلزرية ،وأوصوا بتسريع وترية تنفيذ
اخلطط اإلقليمية املتعلقة بتطوير اهلياكل األساسية والرتابط.
األفريقية :

 -26وأشار اجتماع فريق اخلرباء املخصص املعنون ’’تعزيز التجارة يف اخلدمات يف منطقة التجارة احلرة القارية
التمويل املستدام للسياحة ‘‘ إىل أن اخنفاض حصة االستثمار السياحي يف املنطقة دون اإلقليمية ميكن أن يعزى إىل املسائل
األمنية ،وعدم كفاية اهلياكل األساسية املتصلة بالسياحة ،واالفتقار إىل تنويع املنتجات واالبتكار يف املنطقة ،وعدم التسويق
للمنطقة باعتبارها وجهة استثمار واحدة ،وقلة املهارات يف جمال االستثمار السياحي ،وما يالحظ من غياب الشفافية .
وباإلضافة إىل ذلك ،أشار املشاركون إىل أن عتبة حتقيق مردود بالنسبة إىل املشاريع السياحية طويلة جدا ،وهو ما يربر
التمويل املستدام على املدى الطويل .وشددوا على احلاجة إىل تعزيز مهارات أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص
يف متويل االستثمار يف السياحة ،وإدارة املشاريع .وشددوا أيضا على أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة واحلاجة إىل دعم
السياسات لضمان اندماجها الكامل يف السياحة وسالسل القيمة.
الدول األعضاء باعتماد صناديق خاصة بالسياحة ،على غرار ما
 -27وأوصى املشاركون يف اجتماع اخلرباء املخصص َ
جيري يف كينيا .وبغية احلفاظ على تلك الصناديق ،اُقتُــرح أن تقوم الدول األعضاء باستكشاف سبل ابتكارية للتمويل ،مثل
ُقرتح أيضا بأن
حتديد رسم على السياحة )كفرض رسم على اإلقامة يف الفنادق أو ضريبة للمطار على سبيل املثال( .وأ ُ
تقوم الدول األعضاء مبا يلي( :أ) النظر يف إنشاء آليات لتخفيف املخاطر بغية تشجيع املصارف واملؤسسات املالية على
دعم املشاريع السياحية؛ (ب) إنشاء حساب سياحة فرعي ووضع خطط رئيسية لتنمية السياحة ،وهو ما من شأنه أن يوفر
معلومات عن مستوى االستثمارات الرأمسالية واالسرتشاد هبا يف صوغ السياسات .وأخرياً ،اقرتح االجتماع أن تقوم اللجنة
االقتصادية ألفريقيا بتوفري اخلدمات التقنية واالستشارية للدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ،السيما فيما يتعلق
بإنشاء احلسابات السياحية الفرعية الوطنية واإلقليمية ،ووضع اخلطط الرئيسية للسياحة.
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صفحة 7
 -2٨وأعرب املشاركون عن صادق الشكر والتقدير حلكومة رواندا على استضافتها االجتماع الثاين والعشرين للجنة
اخلرباء احلكومية الدولية لشرق أفريقيا التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا وعلى حسن الضيافة والتسهيالت املقدمة .وسيتقرر
موضوع االجتماع الثالث والعشرين ومكان انعقاده الحقا بالتشاور مع مكتب االجتماع الثاين والعشرين.
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