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الوزري لتنمية قطاع السياحة األفريقي
نتائج اجتماع فريق العمل ا
المنعقد في سيشل ،يومي  35و 36مارس 4136
(بند اقترحته جمهورية سيشل)

مقدمة:

 .1انعقد اجتماع فريق العمل الوزاري حول وضع استراتيجية تنمية قطاع السياحة األفريقي في
سياق أجندة لالتحاد األفريقي  2063في مدينة فيكتوريا ،منتجع كمبيسكي وقد نظّم االجتماع

باالشتراك مع حكومة جميورية سيشل وبالتعاون مع إدارة البنية التحتية والطاقة لمفوضية
االتحاد األفريقي تحت موضوع :السياحة :قوة تحويمية ألفريقيا .سبقت االجتماع الدورة
التحضيرية لمخبراء التي عقدت في نفس موعد ومكان االجتماع.
المشاركة:

 .2تم اختيار فريق العمل الوزاري من أجل تمثيل أقاليم االتحاد األفريقي الخمسة .في ىذا
الصدد ،وجيت الدعوة لمدول األعضاء التالية لممشاركة في اجتماع فريق العمل:
االقميم
شمال أفريقيا

شرق أفريقيا

غرب أفريقيا

البمد

العدد

الجزائر

1

مصر

1

تونس

1

كينيا

1

تنزانيا

1

سيشل

1

غانا

1

جامبيا

1
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وسط أفريقيا

الجنوب األفريقي

بوركينا فاسو

1

الكاميرون

1

الجابون

1

غينيا االستوائية

1

أنجوال

1

ناميبيا

1

جنوب أفريقيا

1
15

إجمالي البمدان حسب األقاليم
الرئيس السابق لالتحاد األفريقي

إثيوبيا

1

الرئيس الحالي لالتحاد األفريقي

موريتانيا

1

رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات

السنغال

لتوجيو النيباد.
اإلجمالي

1
18

أما من حيث المشاركة الفعمية ،فقد شارك في االجتماع الوزراء المسؤولون عن السياحة،
ّ .3
والخبراء من الدول األعضاء التالية :أنجوال ،الجابون ،جامبيا ،كينيا ناميبيا ،السنغال ،سيشل،
تونس وجنوب أفريقيا كما تم تمثيل المنظمات التالية في االجتماع :وكالة التخطيط والتنسيق
لمنيباد ،ىيئة الطيران المدني األفريقية ،منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة ,
الرابطة األفريقية لمسفريات.
 .4افتتح االجتماع معالي الوزير /بول آدم ،وزير خارجية جميورية سيشل بينما ت أرّسو معالي
الوزير السيد /الين ساينت – انجي ،وزير السياحة والثقافة.
جدول أعمال وأهداف االجتماع:
 .5استرشدت مناقشات فريق العمل الوزاري والخبراء ببنود جدول األعمال التالية:
 )1اجندة االتحاد األفريقي 2063؛
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 )2حاالت ،تحديات ومقترحات االستراتيجيات الطويمة المدى لتنمية السياحة في أفريقيا؛
 )3تنفيذ خطة العمل المشتركة لمسياحة بين النيباد واالتحاد األفريقي .2004
 .6تكمن األىداف الرئيسية لالجتماع في الحصول عمى التوجيو السياسي والفني بشأن :
 )1ما ورد في أجندة  2063عن اليدف العام لمبادرات السياحة في أفريقيا في سياق تحقيق
تطمعات أفريقيا السبع(.)7
)2مجاالت العمل المتعمقة بتطمعات أفريقيا السبعة التي ىي ضرورية لنمو صناعة السياحة
في أفريقيا؛
)3مساىمة قطاع السياحة في تحقيق تمك التطمعات األفريقية ؛
 )4والمكونات الرئيسية لسياسة سياحية أفريقية شاممة واالستراتيجية التي ينبغي وضعيا في
إطار أجندة االتحاد األفريقي . 2063
نتائج االجتماع:
 .7ناقش فريق العمل الوزاري والخبراء بصورة مستفيضة إطار أجندة  2063من حيث عالقتيا
بقطاع السياحة في أفريقيا والحظ أن أربعة ( )4من التطمعات السبعة المشار إلييا في أجندة
 ،2063ضرورية لنمو قطاع السياحة في أفريقيا واستدامتو وىي :التطمعات  ،4 ،3 ،2و.7
وىي عمى النحو التالي:
.2

قارة متكاممة وموحدة سياسيا عمى أساس المثل العميا لموحدة األفريقية الشاممة ؛

.3

أفريقيا التي تنعم بالسمم واألمن؛

.4

أفريقيا التي يسودىا الحكم الرشيد واحترام حقوق االنسان والعدالة وسيادة القانون

.7

أفريقيا كشريك والعب عالمي قوي ومؤثر .

 .8فيما يتعمق بالسياق الجاري ،لوحظ أن التطمعات ،5 ،1 :و 6التالية ىي التي سيساىم قطاع
السياحة في تحقيقيا:
 .1أفريقيا مزدىرة عمى أساس النمو الشامل والمستدام
 5أفريقيا ذات ىوية ثقافية قوية وأخالق؛
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 .6أفريقيا التي تقود شعوبيا تنميتيا خاصة باالعتماد عمى االمكانيات المتوفرة لدى
الشباب والنساء.
 .9أما من حيث قطاع االستراتيجيات ،فقد وافق الوزراء عمى أن يكون اليدف الرئيسي لقطاع
مقصدا مفضلً لمسياحة في العالم
السياحة في أجندة االتحاد األفريقي  : 2063جعل أفريقيا
ً
 .10لتحقيق اليدف العام لمسياحة في افريقيا ،خمص االجتماع إلى أنو من الضروري بناء
القدرات في مجال السياحة وتسريع تنفيذ خطة عمل السياحة المشتركة بين االتحاد األفريقي
أخيرا ،قدم الوزراء توصيات حول األعمال التالية التي تتولى بيا مفوضية االتحاد
والنيباد .و ً
األفريقي بصورة رئيسية:
 .1تعزيز أىمية ومالمح السياحة في ىياكل عمميات صنع القرار باالتحاد األفريقي؛

 .2تنشيط المؤتمر الوزاري لمسياحة وادراجو في المجان الفنية المتخصصة لالتحاد
األفريقي كمنبر لتنمية قطاع السياحة في القارة؛
 .3توسيع مجال عمل فريق العمل الوزاري كإجراء مؤقت قبيل تفعيل المؤتمر الوزاري
المذكور؛
 .4مواصمة المشاورات برعاية االتحاد األفريقي بغية تعزيز دور السياحة في التنمية
االجتماعية واالقتصادية لمقارة في إطار أجندة 2063؛

 .5والتوقيع عمى مذكرة التفاىم بين مفوضية االتحاد األفريقي ،ومنظمة السياحة العالمية
التابعة لألمم المتحدة حول التعاون الفني في مجال تنمية السياحة في افريقيا.
الخاتمة:
عمما ببيان سيشل الختامي المرفق
.11يطمب االجتماع من المجمس التنفيذي اإلحاطة ً
والصادر في نياية اجتماع فريق العمل الوزاري حول السياحة واعتماده وكذلك اجازة نتائجو
الرئيسية .كما يطمب من المجمس التنفيذي اعتماد مشروع المقرر المرفق لتمكين مفوضية
االتحاد األفريقي من تسييل تنفيذ توصيات فريق العمل الوزاري.
-
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اجتماع فريق العمل الوزاري حول استراتيجية
تنمية قطاع السياحة األفريقية :أجندة 3602

سيشل 31-32 ،مارس 3631

بيان سيشل الختامي

بيان سيشل الختامي
نحن ،أعضاء فريق العمل الوزاري لالتحاد األفريقي حول السياحة المكمف من قبل مفوضية
االتحاد األفريقي بمناقشة المسألة ومواصمتها والموافقة عميها بغية التشاور مع الوزراء
األفريقيين المسؤولين عن السياحة حول االجراءات االستراتيجية لتعزيز المساهمة في قطاع
السياحة في أفريقيا في إطار أجندة  3602لالتحاد األفريقي ،المجتمعين في مدينة فكتوريا،
سيشل حول الموضوع" :السياحة :القوة التحولية ألفريقيا".
 نعرب عن خالص امتناننا لحكومة جمهورية سيشل عمى استضافتها لفريق العمل
الوزاري األول لالتحاد األفريقي حول السياحة وعمى التسهيالت الممتازة وكرم الضيافة
؛
 نعترف ونقدر ما لمسياحة من إمكانيات هائمة لمتنمية االجتماعية االقتصادية والتحول
في أفريقيا خصوصا فيما يتعمق بالناتج المحمي اإلجمالي وتوفير فرص العمل بما في
ذلك التكامل االقميمي وحاجة أفريقيا إلى االستفادة من النمو المتوقع في السياحة
العالمية ؛
 نقر بكل من أجندة  3602لالتحاد األفريقي ،وخطة عمل السياحة المشتركة بين
االتحاد األفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا "النيباد" والمبادرات الوطنية
واالقميمية والدولية التي تتم في أفريقيا؛
 نحيط عمما ونقدر تقرير دورة الخبراء المنعقدة في مدينة فكتوريا ،سيشل (راجع
الممحق  )3؛

 نقدر التوجيهات الواردة في الكممات االفتتاحية لوزراء السيشل ،الجابون وجنوب
أفريقيا ومفوض االتحاد األفريقي المسؤول عن البنية التحتية والطاقة .
قد وافقنا عمى :
 تعزيز أهمية ومكانة السياحة في عمميات وهياكل صنع القرار لالتحاد األفريقي ؛
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 تنشيط المؤتمر الوزاري حول السياحة في إطار تفعيل المجان الفنية المتخصصة
منبر لتنمية السياحة في القارة؛
لالتحاد األفريقي باعتبارها ًا
 توسيع نطاق أعمال فريق العمل الوزاري كإجراء مؤقت قبل تفعيل المؤتمر الوزاري

حاليا لمتشاور وعمى سبيل المثال ،االجتماع ال60
واالستفادة من المحافل القائمة ً
لمنظمة التجارة العالمية والمجنة الخاصة ألفريقيا المقرر عقده في أنجوال في ابريل

 3631والسياحة إندابا في جنوب أفريقيا ،مايو  3631؛
 جعل أفريقيا الجهة المقصودة المفضمة لمسياحة .
 مواصمة المشاورات تحت إشراف االتحاد األفريقي من أجل تعزيز دور السياحة في
التنمية السياسية واالجتماعية واالقتصادية في القارة في إطار اجندة . 3602
لخمق النمط األفريقي لمسياحة ،نوافق مجددا عمى التشاور حول:
 .3استعراض خطة عمل النيباد لمسياحة في سياق خطة العمل االستراتيجية -3631
 3632وأجندة أفريقيا  3602؛
 .3عممية جرد وتقييم األصول السياحية الوطنية
 .2إنشاء نظام خاص بإدارة البيانات والمعمومات ؛
 .1مواءمة السياسات والبيئة التنظيمية ؛
 .6بناء القدرة المؤسسية وتعزيزها ؛
 .0تعزيز البحث والتطوير ؛
 .2تعزيز االستثمار في البنية التحتية والمنتجات السياحية ؛
 .8بناء قدرات الموارد البشرية بما في ذلك ضمان جودة األنشطة السياحية ؛
 .9إنشاء فريق عمل لوضع المعالم واألهداف واالستراتيجيات الرئيسية لمسياحة في إطار
أجندة  3602مع األخذ في االعتبار المطمب الخاص بتقديم األجندة إلى القمة
القادمة لالتحاد األفريقي؛
 .36تعزيز منهاج عمل افريقيا لتقاسم الخبرات فضالً عن مواءمة صوت أفريقيا في
المشاركات العالمية؛
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 .33تحديد االمكانات المتوفرة لتوفير العمالة من خالل األنشطة السياحية -سمسمة
القيمة ،الوظائف الخضراء واالقتصاد األزرق ؛
 .33عممية التوثيق وتبادل الخبرات الجيدة وأحسن الممارسات لمتعمم بين األقران؛
 .32تنسيق ورصد أحسن التطورات في القارة ؛
 .31اعتماد مدونة السموك واالخالقيات لمسياحة ؛
 .36تعزيز الدور األساسي لمقطاع الخاص والمجتمع المدني في السياحة ؛
 .30استخدام السياحة كأداة لتعميم المشاركة الجنسانية وتمكين المرأة والشباب
 .32تعزيز استخدام المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت في الخدمات السياحية ،مثل
استخدام التأشيرات اإللكترونية؛
 .38تحسين حركة النقل الجوي في القارة بالتعاون مع الوزراء المسؤولين عن النقل
الجوي .نطمب من مفوضية االتحاد األفريقي أن تشارك مع منظمة السياحة العالمية
في التوقيع عمى مذكرة مفاهيمية بشأن التعاون في استراتيجيات التنمية في أفريقيا؛

وأخي اًر ،إننا نقدر روح االنفتاح والمودة التي كانت سائدة خالل مداوالت االجتماع.

تم تحريره في سيشل 41 ،مارس 4141
فريق العمل الوزاري حول السياحة
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