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  الصادر عن املؤتمر االقتصادي  "إعالن القاهرة"
  للشرق األوسط وشمال إفريقيا الثالث
  ]مقتطفات[ .14/11/1996، القاهرة

  

  
تشرين  14إىل  12عقد املؤتمر االقتصادي للشرق األوسط وشمال إفريقيا يف القاهرة يف الفترة من   

وجمع املؤتمر الذي عقد برعاية الواليات . بارك، برئاسة فخامة الرئيس حممد حسني م1996) نوفمبر(الثاين 
كوميين وقيادات واالحتاد الروسي، وبدعم من االحتاد األوروبي وكندا واليابان، كبار املسؤولين احل املتحدة

  .لشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومن مناطق أُخرى من العاملا القطاع اخلاص من
  [.......]  
هرة االقتصادي عن التزامهم الثابت الذي ال يتزعزع بتحقيق سالم وأعرب املشاركون يف مؤتمر القا  

د للسالم التي تستند إىل قراري جملس األمن عادل ودائم وشامل يف الشرق األوسط على أساس مرجعية مؤتمر مدري
طراف عزمهم على البناء على االتفاقات التي توصلت إليها األ ويف هذا اإلطار أكد املشاركون جمدداً. 338و 242

كدوا األهمية البالغة للتنفيذ الفوري واألمين لتلك االتفاقات من جانب جميع األطراف وبصفة خاصة على املسار وأ
كما أعادوا تأكيد التزامهم توسيع السالم وتعميقه، عالوة على إحراز مزيد من التقدم يف . اإلسرائيلي ـ الفلسطيني

وحضوا جميع األطراف على . العربية ـ اإلسرائيلية يف عملية السالم كل القضايا املعلقة على كل مسارات التفاوض
  .مواصلة السياسات واإلجراءات التي من شأنها بناء الثقة بين شعوب املنطقة

، وأتاح "خلق بيئة مواتية للمستثمر: البناء من أجل املستقبل"كان شعار مؤتمر القاهرة االقتصادي هو   
مار الدويل واإلقليمي يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتم إبراز إمكانات املنطقة املؤتمر الفرصة لتشجيع االستث

يف جماالت االقتصاد والتجارة والتبادل التجاري التي تدعمها برامج إصالح اقتصادي مهمة، يتم تنفيذها حالياً 
وإزالة احلواجز أمام وتشمل تلك اإلصالحات اخلصخصة، واإلصالح الهيكلي . من جانب العديد من دول املنطقة

  .التجارة، التي من شأنها إيجاد مناخ اقتصادي موات لقطاع األعمال يف املنطقة
س الفرص االقتصادية والتجارية املتزايدة يف املنطقة أُتيحت الفرصة ملمثلي القطاع اخلاص الدويل لدر  

القائمة يف ما بينها يف هذا  بالتفصيل وعرضت كل دولة برامج االستثمار والتنمية فيها، كما تم إبراز اإلمكانات
  .وجرت مناقشات بناءة ومثمرة للموضوعات ذات األهمية اخلاصة لبلدان املنطقة ولقطاع األعمال الدويل. الصدد

دد املشاركون على األهمية القصوى لتنمية االقتصاد الفلسطيني والحظوا بمزيد من القلق أن االقتصاد ش  
الفلسطيني ـ وهو االقتصاد الضعيف أصالً ـ يعاين القيود وإغالق األراضي التي تعوق انتقال العمال وحركة التجارة 

ش يف سالم ورخاء وأمن، األمر الذي من شأنه أن الفلسطينية، وسلموا بحاجة جميع األطراف يف املنطقة إىل العي
تدابير إغالق األراضي سيحوالن  ءوأكدوا جمدداً أن إلغاء القيود وإنها. يعزز األهمية االقتصادية للمنطقة برمتها

يحيط  دون تدهور االقتصاد الفلسطيني، ويساهمان إيجاباً يف تعزيز كفاءة أدائه، مع حتسين املناخ السياسي الذي
  .لية السالم بكل أبعادهابعم

وعرض املؤتمر أوضاع املؤسسات االقتصادية التي نادى بها مؤتمرا الدار البيضاء وعمّان للشرق   
ورحب املشاركون بالتقدم امللموس الذي حتقق بإنشاء مؤسسة الشرق األوسط واملتوسط . األوسط وشمال إفريقيا

لتعاون االقتصادي والتنمية يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا للسفر والسياحة يف تونس، كما أبرزوا أهمية بنك ا
يف القاهرة وإمكاناته بالنسبة إىل تشجيع تدفق رأس املال إىل املنطقة، ما يفسح اجملال إلقامة مشروعات البنية 

البنك،  كما أعرب املشاركون عن الترحيب باالنتهاء من اتفاقية إنشاء. األساسية، عالوة على تطوير القطاع اخلاص
وشجعوا الدول على توقيعها والتعجيل بإنهاء إجراءات التمويل والتصديق بما يسمح للبنك بأن يبدأ نشاطه عام 

1997.  

                                                 
 "15/11/1996، )لندن" (الحياة .  



  222، ص )1997 ءاتش( 29، العدد 8المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية  ةيلودوثائق 

 

2 
 

وتعهدت األطراف املعنية جمدداً دفع . كما عرضوا ما أُجنز بالنسبة إىل إنشاء جملس األعمال اإلقليمي  
  .هذه املبادرة قدماً

  [.......]  
يف مدينة الدوحة يف قطر لعقد املؤتمر االقتصادي  1997االجتماع مرة أُخرى أواخر وقرر املشاركون   

  .الرابع للشرق األوسط وشمال إفريقيا
  



 

 
 

  

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
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