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  وثائق مفاوضات السالم
  

  بشأن التعاون" إعالن طابا"
  االقتصادي والتنمية التجارية

  .8/2/1995طابا، 
  

  
 دعا وزراء التجارة إىل زيادة التعاون بين اقتصاد دولهم حيث أكدوا على احلاجة إىل تنمية القطاع

اخلاص ووافقوا على زيادة اتصال القطاع اخلاص مع املشاريع التنموية يف املنطقة بهدف إيصال املنطقة إىل 
  .املشاركة العامة واخلاصة واحملافظة عليها

كما وافق الوزراء على اتخاذ جميع اخلطوات املمكنة إلزالة احلواجز أمام األسواق احلرة واملفتوحة 
  .نطقة ودعم كل اجلهود إلنهاء املقاطعة مع إسرائيلللتجارة واالستثمار يف امل

وأشار الوزراء إىل أهمية دعم االستثمار يف سلطة احلكم الذاتي الفلسطيني وإيجاد الوظائف ووافقوا على 
  .مفهوم إنشاء مناطق صناعية ألنها تعود بمردودات مبكرة

نطقة وأوضح الوزراء احلاجة إىل كما أكدوا على أهمية إعطاء الفرص للتبادل التجاري بين دول امل
  .التناسق يف سياسات التجارة للسماح بإدخال املنتوجات وخدمات الشركات للمنطقة

وكما عبر كل منهم عن التزامه باالستمرار باالتصاالت الثنائية يف جمال التبادل والتعاون التجاري 
  .ضمن مبادىء اتفاقية الغات

نظمة التي من شأنها أن تدعم االستثمار يف املنطقة وتقلص القيود ووافق الوزراء على سن القوانين واأل
على رؤوس األموال والتملك وأن حتمي هذه القوانين مثل هذه االستثمارات للتأكد من حل النزاعات بصورة سريعة 

  .وعادلة
  .املنطقةكما وافقوا على تنفيذ اخلطوات الالزمة حلماية حقوق امللكية الفكرية للشركات العاملة يف 

واتفق الوزراء على احلاجة إىل برامج تدريب يف حقول التدريب املهني واإلدارة والتسويق وجودة اإلنتاج 
ووافقوا على تشجيع مهمات األعمال التجارية وتنظيم حوار بين القطاعين العام واخلاص يف جمال تنمية وتمويل 

  .املشاريع املشتركة وتشجيع إقامة مشاريع إقليمية
  .د الوزراء تأكيدهم على دعمهم إلنشاء بنك الشرق األوسط للتنميةوأعا

  :وإلجناز هذه األهداف أعلن الوزراء عن اتخاذ آلية عمل تتضمن اخلطوات التالية

                                                 
 "اإلعالن في إثر االجتماع الذي استضافته الحكومة المصرية، وحضره وزراء التجارة وقد صدر هذا . 9/2/1995، )عّمان" (الرأي

 .في آل من األردن ومصر وإسرائيل وسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني والواليات المتحدة األميرآية
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ـ تشكيل جمموعات خبراء حكوميين لدراسة السبل إلزالة احلواجز أمام األسواق احلرة بالتعاون مع 1
الرئيسي وستتعاون اجملموعة بشكل متالزم مع جهود جلنة املراقبة للتنمية  الواليات املتحدة الشريك التجاري

  .االجتماعية وستقدم هذه اجملموعة تقريرها خالل ستة أشهر
ودعوة القطاعين العام  1995] أكتوبر[ـ الترحيب بعقد قمة عمّان االقتصادية يف تشرين األول 2

  .تي ستدعم االستثمارات التجارية يف املنطقةواخلاص يف العامل للدعم الكامل لهذه املبادرة ال
ـ املشاركة يف ندوات منظمة التدريب وهيئات العمل ومهام رجال األعمال دعماً لتنمية القطاع اخلاص 3
  .يف املنطقة
ـ تكثيف اجلهود ملشاركة القطاعين العام واخلاص لضمان إيجاد أفضل مناخ للعمل واالستثمار 4

  .والتجارة
ية القطاع اخلاص يف املنطقة ستدرس الدول املشاركة إمكانية إنشاء جملس أعمال ـ ودعماً لتنم5

  .إقليمي
وقرر السادة الوزراء عقد اجتماعهم القادم يف غضون عام من اآلن ملتابعة ومراجعة ما تم حتقيقه من 

  .أهداف هذا اإلعالن
  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


