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ديباجة
 -1استضافت حكومة زمبابوي الدورة الثالثة والعشرين للجنة اخلرباء احلكومية الدولية للجنوب األفريقي يف مدينة
بوالوايو ،زمبابوي ،يومي  26و 27تشرين األول/أكتوبر  2017يف إطار املوضوع’’ :تيسري التجارة يف اجلنوب األفريقي:
سد الفجوة يف اهلياكل األساسية‘‘.
 -2وتوىل معايل وزير املالية والتنمية االقتصادية ،الدكتور إغناتيوس م .س.تشومبو افتتاح الدورة رسيماً عقب كلمة
ترحيبية أدىل هبا معايل السيد يونيس ساندي-مويو ،وزير شؤون مقاطعة بوالوايو الكربى .وأدىل بكلمات ترحيبية أيضا
كل من السيدة جيوفاين بيها ،نائبة األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا ،والسيد سعيد أديجمبو ،مدير املكتب
دون اإلقليمي للجنوب األفريقي التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا ،والدكتور أوغست نغومو ،ممثال عن املكتب اإلقليمي
للجنوب األفريقي التابع لالحتاد األفريقي ،والسيد بيرت سيمباين ،ممثال عن رئيس مكتب الدورة الثانية والعشرين للجنة
اخلرباء احلكومية الدولية.
 -3وحضر الدورة الثالثة والعشرين مندوبو الدول األعضاء التالية :أنغوال ،وزامبيا ،وزمبابوي ،وسوازيلند ،وليسوتو،
ومالوي ،وموريشيوس ،وناميبيا.
 -4وضمت املنظمات املمثلة يف االجتماع :جمموعة األعمال األفريقية ،ومصرف التنمية األفريقي ،ومفوضية االحتاد
األفريقي ،ومكتب اجلنوب األفريقي التابع لالحتاد األفريقي ،ومركز تنمية السياسات التجارية ،ومركز جامعة إدواردو
موندلني لدراسات التكامل اإلقليمي ،والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ،وجملس حبوث العلوم اإلنسانية،
ومصرف زمبابوي للهياكل األساسية ،ووزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف زمبابوي ،وميناء مبولونغو ،والشراكة اجلديدة
من أجل تنمية أفريقيا ،والرابطة الوطنية للمنظمات غري احلكومية ،واجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ،ومنظمة أوكسفام،
ورابطة إدارات املوانئ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ،ومصرف زمبابوي االحتياطي ،ورابطة اجلنوب األفريقي للتجارة
عرب احلدود ،والصندوق االستئماين للجنوب األفريقي ،ومركز اجلنوب األفريقي للبحوث والتوثيق ،ومعهد اجلنوب األفريقي
وشرق أفريقيا للمعلومات واملفاوضات التجارية ،ورابطة سرتيتوايز للتجار غري الرمسيني ،واهليئة السوازيالندية لتشجيع
االستثمار ،وجامعة زمبابوي ،وغرفة زمبابوي لرابطة االقتصاد غري الرمسي ،وحتالف زمبابوي املعين بالديون والتنمية ،ورابطة
زميبابوي للتجارة عرب احلدود ،ومكتب اإلحصاءات الوطين يف زمبابوي ،ومؤسسة زمبابوي لالستشارات ،وهيئة اإليرادات
يف زمبابوي .وحضر ممثلون عن املؤسسات اإلعالمية التالية :ذا كرونيكل ،وجملة إكسربس ،جملة ’’نيو أفريكان‘‘ ،وهيئة
إذاعة جنوب أفريقيا ،وجمموعة تاميز ،وزامبيا ديلي ميل ،وهيئة إذاعة زامبيا الوطنية ،وهيئة إذاعة زمبابوي .كما حضر
االجتماع خرباء ىف التكامل االقليمى واهلياكل األساسية والتجارة.
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صفحة2

برنامج العمل
 -5انتخب املندوبون زمبابوي رئيسا ملكتب الدورة الثالثة والعشرين للجنة اخلرباء احلكومية الدولية للجنوب األفريقي،
وليسوتو نائبا للرئيس وناميبيا مقررا.
 -6واعتمدت الدورة الثالثة والعشرون للجنة اخلرباء جدول األعمال التايل:
(أ)

اجللسة االفتتاحية

(ب)

انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرنامج العمل

(ج)

عرض التقارير النظامية املقدمة من املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي
’‘ 1

الظروف االقتصادية واالجتماعية يف اجلنوب األفريقي

’‘2

األداء الربناجمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف اجلنوب األفريقي

’‘ 3

تنفيذ اخلطط اإلقليمية والدولية واملبادرات األخرى اخلاصة يف اجلنوب األفريقي

(د)

عرض التقرير املواضيعي’’:تيسري التجارة يف اجلنوب األفريقي :سد الفجوة يف اهلياكل األساسية‘‘

(ه)
األفريقي‘‘

مائدة مستديرة بشأن ’’متويل اهلياكل األساسية للتعجيل بالتكامل اإلقليمي والتجارة يف اجلنوب

عرض توصيات اجتماع فريق اخلرباء املخصص بشأن ’’تعميق التكامل اإلقليمي يف اجلنوب
(و )
األفريقي :الدور والتوقعات والتقدم احملرز يف منطقة التجارة احلرة الثالثية‘‘
(ز)

عرض تقارير عن عمل الشعب األخرى يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا

مائدة مستديرة بشأن’’التعجيل بالتكامل اإلقليمي من أجل التنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة
(ح)
يف اجلنوب األفريقي :التحديات والفرص  -وجهة نظر اجلهات الفاعلة من غري الدول‘‘
(ط)

مسائل أخرى

(ك)

موعد االجتماع املقبل ومكان انعقاده

(ل)

النظر يف البيان اخلتامي للدورة الثالثة والعشرين للجنة اخلرباء احلكومية الدولية للجنوب األفريقي
واعتماده

(م)

اجللسة اخلتامية
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صفحة3

سرد وقائع االجتماع
نظرت اللجنة يف ثالثة تقارير نظامية قدمتها األمانة العامة .وتناولت التقارير ما يلي( :أ) الظروف االقتصادية
-7
واالجتماعية يف اجلنوب األفريقي يف عام  2016والتوقعات لعام 2017؛ (ب) األداء الربناجمي ملكتب اجلنوب األفريقي
التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا ؛ (ج) التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطط اإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك الشراكة اجلديدة من
أجل تنمية أفريقيا واملبادرات اخلاصة األخرى يف املنطقة دون اإلقليمية اليت تركز على خطة عام  2063وخطة عام
 .2030وقد جعرض التقرير املتعلق مبوضوع ’’تيسري التجارة يف اجلنوب األفريقي :سد الفجوة يف اهلياكل األساسية‘‘
وتناولته اللجنة باملناقشة .ونظرت اللجنة أيضا يف توصيات اجتماع فريق اخلرباء املخصص بشأن ’’تعميق التكامل اإلقليمي
يف اجلنوب األفريقي :الدور والتوقعات والتقدم احملرز يف منطقة التجارة احلرة الثالثية‘‘ واعتمدهتا.
وعرضت على اللجنة تقارير من أعمال شعبة املبادرات اخلاصة التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا واملركز
-8
ج
األفريقي للسياسات التجارية لإلحاطة علماً هبا ومناقشتها.
وأيدت اللجنة تقرير األداء الربناجمي ملكتب اجلنوب األفريقي التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا للفرتة -2016
-9
 2017وأقرت برنامج العمل للفرتة .1919-2018
المالحظات
أبدت اللجنة املالحظات التالية:

-10

ال تزال اقتصادات اجلنوب األفريقي ضعيفة يف مواجهة التطورات الدولية ،مبا يف ذلك اخنفاض أسعار
(أ)
السلع األساسية .ومع ذلك ،فإن استقرار األسعار خالل العام املاضي يتيح فرصاً لتحسني األداء االقتصادي يف املستقبل
القريب؛
ال تزال الزراعة تشكل الدعامة األساسية القتصادات اجلنوب األفريقي .غري أن القطاع ال يزال
(ب)
تقليدي الطابع ،حيث يستخدم تكنولوجيا منخفضة املستوى ويعتمد يف الغالب على هطول األمطار؛
ال تزال مستويات الدين العام املتصاعدة يف املنطقة ،بسبب أمور عديدة منها خسائر الشركات
(ج)
اململوكة للدولة وما يتصل هبا من التزامات خدمة ،حتول املوارد املالية بعيدا عن اإلنفاق االجتماعي والرأمسايل الذي تشتد
احلاجة إليه؛
من شأن استخدام البحار ومواردها (وغريها من املسطحات املائية الداخلية) أن حيفز التنمية
(د)
االجتماعية واالقتصادية املستدامة وأن يكون جزءا ال يتجزأ من االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية واإلقليمية؛
(ه)

االستقرار السياسي واتساق السياسات واليقني هي مفاتيح جذب االستثمار إىل املنطقة؛
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صفحة4

يعد هنج الدولة اإلمنائية املقرتن باإلرادة السياسية على أعلى املستويات أمراً مهما لرتسيخ املشاريع
(و)
الوطنية واإلقليمية وتنفيذها؛
شرع عدد من بلدان اجلنوب األفريقي يف إدراج خطيت عامي  2030و 2063يف السياسات
(ز)
واخلطط واالسرتاتيجيات الوطنية ووضعت األطر املؤسسية الداعمة الالزمة للتعجيل بالعملية والربامج؛
يعد إدراج خطة عام  2030وخطة عام  2063يف السياسات واخلطط واالسرتاتيجيات الوطنية
(ح)
وتعميمهما فيها أمراً يف غاية األمهية لنجاح التنفيذ؛
(ط)
والتعجيل بتنفيذها؛

مهما لنجاح اخلطط العاملية واإلقليمية والدولية
تعد مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين أمرا ًّ

هناك عدم تطابق يف املهارات بني املتطلبات اإلمنائية والناتج من مؤسسات التدريب يف املنطقة،
(ي)
وهو ما يؤدي إىل حدوث فجوة يف املهارات .غري أن هذه الفجوة ختتلف باختالف البلدان؛
ال تزال قلة املوارد البشرية واملالية الالزمة تعرقل اجلهود اليت تبذهلا احلكومات يف اجلنوب األفريقي
(ك)
لتنفيذ اخلطط اإلمنائية اإلقليمية والقارية والعاملية إىل جانب اخلطط اإلمنائية الوطنية؛
يعد القطاع غري الرمسي جهة فاعلة هامة يف جمال التنمية والتجارة يف املنطقة ،ولذلك ينبغي مجع
(ل)
بيانات أنشطة القطاع وإدراجها يف إحصاءات للحصول على الصورة اإلقليمية والوطنية الكاملة بشأن التجارة؛
يواجه التجار غري الرمسيني العديد من التحديات الفريدة يف جمال اهلياكل األساسية املادية وغري
(م)
املادية والتحديات املتعلقة بالتجارة على طول طرق التجارة يف املنطقة؛
(ن)
وتقييمها؛

تتسم اإلحصاءات الدقيقة واحملدثة واملصنفة بأمهية بالغة بالنسبة لتخطيط الربامج اإلمنائية ورصدها

يتطلب تيسري تطوير اهلياكل األساسية والصيانة الالحقة توافر اإلرادة السياسية والقدرة واملشاركة
(س)
القيادية وجهنج النظم يف حتليل التحديات والتصدي هلا؛
ال يزال العجز يف اهلياكل األساسية املادية وغري املادية يقوض جهود السوق املشرتكة لشرق أفريقيا
(ع)
واجلنوب األفريقي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي لتوسيع التجارة داخل املنطقة؛
اهلياكل األساسية ذات أمهية اسرتاتيجية بالنسبة لإلنتاج والتجارة والتصنيع ،وال تزال الفجوة يف هذا
(ف)
اجملال تقوض األنشطة اإلنتاجية؛
جتري حركة البضائع واألشخاص داخل املنطقة عن طريق الرب أساساً ،وهي ليست مكلفة فحسب،
(ص)
بل تؤدي أيضا إىل اهرتاء الطرق بصورة كبرية؛
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صفحة5

تقتضي حمدودية املوارد املالية املوجهة لتطوير اهلياكل األساسية إياد طرائق مبتكرة لتحصيل املوارد
(ق)
املالية على الصعيدين الوطين واإلقليمي تشمل ما يلي :الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص ،ومبادلة اهلياكل
األساسية باملوارد الطبيعية ،وصناديق املعاشات التقاعدية ،وحتويالت املغرتبني ،وسندات اهلياكل األساسية ،وصناديق
الثروة السيادية ،والتعبئة املشرتكة للموارد ،وصناديق اهلياكل األساسية اإلقليمية؛
يشكل تنسيق السياسات واألطر القانونية والتنظيمية يف مجيع أحناء املنطقة والتعاون فيما بني الدول
(ر)
األعضاء واجلهات الفاعلة املختلفة شرطاً مسبقاً هاماً لتطوير اهلياكل األساسية العابرة للحدود؛
(ش)
هياكلها األساسية؛

تفتقر بعض احلكومات يف اجلنوب األفريقي إىل القدرة على إعداد ملفات مقبولة مصرفياً لتمويل

(ت)

تتوقف كفاءة ممارسة األعمال يف املوانئ بشكل حاسم على فعالية األنشطة ذات الصلة يف املناطق

النائية.

التوصيات
يف ضوء املالحظات واملناقشات أعاله ،أوردت اللجنة التوصيات التالية اليت جمجعت يف ثالثة جماالت مواضيعية
-11
واسعة ومرتابطة( :أ) السياسة العامة؛ (ب) اهلياكل األساسية؛ و (ج) القدرات.
فيما يتعلق بالسياسات ،ينبغي للدول األعضاء القيام بما يلي:
’‘ 1

بناء خمزونات مالية للمساعدة يف التعامل مع اخنفاض أسعار السلع األساسية يف بعض األحيان
وضعف التجارة واالستثمارات العاملية؛

’‘2

معاجلة عدم االستقرار السياسي وعدم اليقني يف السياسات جلذب االستثمارات يف القطاعات
الرئيسية اليت تؤدي إىل إياد وظائف؛

’‘3

احلد من ارتفاع مستويات الدين العام وتقييد القروض والضمانات للشركات اململوكة للدولة ،فضال
عن احلد من االقرتاض غري الضروري؛

’‘4

إدراج خطيت عامي  2030و 2063يف السياسات واخلطط واالسرتاتيجيات الوطنية وتعميمهما
فيها ،ووضع أطر مؤسسية من أجل الدفع بعملية التنفيذ للتعجيل بإحراز تقدم حنو بلوغ األهداف
اإلمنائية؛

’‘5

وضع آليات ملشاركة أصحاب املصلحة املتعددين يف إدراج اخلطط اإلمنائية يف السياسات واخلطط
واالسرتاتيجيات الوطنية؛
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صفحة6

’ ‘6تعزيز مشاركة مجيع أصحاب املصلحة وتبادل اخلربات لتنفيذ خطيت عامي  2030و 2063من
خالل العمليات اإلقليمية ودون االقليمية ،مبا يف ذلك جلنة اخلرباء احلكومية الدولية ،ومنتدى أفريقيا
اإلقليمي للتنمية املستدامة ،ومؤمتر الوزراء ،والعمليات احلكومية الدولية األخرى؛
’ ‘7وضع آليات لتوثيق األنشطة ومجع البيانات عن القطاع غري الرمسي لكي تعكس بدقة دوره واالعرتاف
به؛
’ ‘8التعجيل مبواءمة السياسات واألطر القانونية والتنظيمية عرب احلدود الوطنية لتيسري تطوير اهلياكل
األساسية العابرة للحدود من أجل حتسني التجارة؛
فيما يتعلق بالسياسات ،ينبغي للجماعات االقتصادية اإلقليمية وأصحاب المصلحة اآلخرين القيام بما يلي:
’ ‘1التعجيل بتنفيذ الربامج ذات األولوية للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا
واجلنوب األفريقي ،مبا يف ذلك الربامج املتعلقة بتيسري التجارة واهلياكل األساسية؛
’ ‘2وضع أطر للتعجيل مبواءمة السياسات واألطر القانونية والتنظيمية عرب احلدود الوطنية لتيسري تطوير
اهلياكل األساسية العابرة للحدود بغية حتسني التجارة؛
’ ‘3وضع أطر سياساتية ملواءمة بيئة التجارة غري الرمسية يف مجيع أحناء املنطقة وضمان التزام الدول األعضاء
هبا.
فيما يتعلق بالهياكل األساسية ،ينبغي للدول األعضاء القيام بما يلي:
’ ‘1االستثمار يف امليكنة وحتسني القطاع الزراعي ،مبا يف ذلك تطوير نظم الري لتحسني اإلنتاجية واألمن
الغذائي؛
’ ‘2االستثمار يف تطوير نظم نقل متعددة األمناط وحتديثها لتخفيف الضغط عن اهلياكل األساسية للطرق
من أجل تيسري التجارة وحركة األشخاص؛
’ ‘3إدراج مشاريع اهلياكل األساسية ،مبا يف ذلك اخلطط العابرة للحدود ،يف اخلطط اإلمنائية الوطنية لضمان
املواءمة وتعبئة املوارد الالزمة لتنمية املشاريع وختصيصها كجزء من عملية امليزنة الوطنية.
فيما يتعلق بالهياكل األساسية ،ينبغي للجماعات االقتصادية اإلقليمية وأصحاب المصلحة اآلخرين القيام بما
يلي:
’ ‘1تشجيع التعجيل بتنفيذ مشاريع اهلياكل األساسية اإلقليمية ذات األولوية ،مبا يف ذلك تلك اليت تؤثر
مباشرة على تيسري التجارة؛
’ ‘2وضع آليات على نطاق املنطقة ملعاجلة التحديات اخلاصة باهلياكل األساسية واملتصلة بالتجارة اليت
يواجهها التجار غري الرمسيني على طول الطرق التجارية وعلى املعابر احلدودية.
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فيما يتعلق بالقدرات ،ينبغي للدول األعضاء القيام بما يلي:
’ ‘1تعبئة املوارد املالية وبناء القدرات البشرية الالزمة لرتسيخ تنفيذ اخلطط اإلمنائية اإلقليمية والقارية والعاملية
مع كفالة إدراج هذه اخلطط يف اخلطط اإلمنائية الوطنية؛
’ ‘2التعاون مع القطاع اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين حىت يكون املنهج التدرييب متماشياً مع احتياجات
الصناعة وأولوياهتا لتفادي النقص يف املهارات؛
’ ‘3تعزيز قدرة النظم اإلحصائية الوطنية على مجع إحصاءات دقيقة وحمدثة ومصنفة لرصد اخلطط اإلمنائية
وتقييمها؛
’ ‘4استكشاف املصادر غري التقليدية لتمويل تطوير اهلياكل األساسية ،حيثما أمكن ،مبا يف ذلك :الشراكات
بني القطاع العام والقطاع اخلاص ،ومبادلة اهلياكل األساسية باملوارد الطبيعية ،وصناديق املعاشات
التقاعدية ،وسندات اهلياكل األساسية ،وصناديق الثروة السيادية ،وحتويالت املغرتبني.
فيما يتعلق بالقدرات ،ينبغي للجماعات االقتصادية اإلقليمية وأصحاب المصلحة اآلخرين القيام بما يلي:
’ ‘1تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية على إعداد ملفات قوية ملشاريع مقبولة مصرفياً من أجل تعزيز جاذبية
مشاريع اهلياكل األساسية للمستثمرين احملتملني؛
’ ‘2تعزيز صناديق تطوير اهلياكل األساسية اإلقليمية وإمنائها وتوجيه األموال حنو الربامج اإلقليمية ذات
األولوية ،مبا يف ذلك اهلياكل األساسية؛
’ ‘3تعزيز القدرات على الصعيد اإلقليمي على مجع إحصاءات دقيقة وحمدثة ومفصلة لرصد اخلطط اإلمنائية
وتقييمها واختاذ التدابري املناسبة للتدخل.
طريق المضي قدما
- 12

شددت اللجنة على ما يلي:
(أ)

ضرورة التعجيل بتنفيذ توصيات اجتماع فريق اخلرباء املخصص للتعجيل بالتكامل اإلقليمي يف منطقة
التجارة احلرة الثالثية؛

(ب) أن يتعاون املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي تعاوناً وثيقاً مع الدول األعضاء واجلماعات
االقتصادية اإلقليمية وأصحاب املصلحة اآلخرين لتيسري مواصلة احلوار الرامي إىل معاجلة التحديات
االجتماعية واالقتصادية وتيسري التجارة واهلياكل األساسية يف املنطقة؛
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(ج)

أن تجدرج األمانة االقتصاد األزرق بوصفه أحد جماالت تركيزها يف املستقبل من أجل إتاحة منرب
ألصحاب املصلحة لوضع اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية لالستفادة على النحو األمثل من املوارد
الداخلية وموارد احمليطات؛

(د)

أن تجقدم توصيات الدراسة بشأن معاجلة الفجوة يف اهلياكل األساسية إىل أصحاب املصلحة املعنيني،
مبا يف ذلك مجاعة شرق أفريقيا ،واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا
واجلنوب األفريقي الختاذ مزيد من اإلجراءات؛

(ه)

احلاجة املاسة إىل أن تتابع األمانة العرض الذي تقدمت به موريشيوس الستضافة الدورة الرابعة والعشرين
للجنة اخلرباء احلكومية الدولية للجنوب األفريقي لتأكيد األمر حىت يتسَّن الشروع يف التحضريات
الالزمة بشكل مبكر؛

(و)

ينبغي لألمانة أن تتشاور مع الدول األعضاء فيما يتعلق جبدول االستضافة ،واالستعجال يف ذلك فيما
خيص الدورتني اخلامسة والعشرين والسادسة والعشرين من أجل إتاحة وقت كاف للدول األعضاء
املعنية حىت تقوم بالتحضريات.

بوالوايو ،زمبابوي
 27تشرين األول/أكتوبر 2017
__________

