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  اخلتامي للمؤتمر االقتصادي الثاين البيان
  للشرق األوسط وشمال إفريقيا

  .31/10/1995، ناعمّ
  

  
القمة االقتصادية  1995 ]أكتوبر[تشرين األول  31ـ  29الواقعة ما بين  ان يف الفترةعقدت يف عمّ  

  . لللشرق األوسط وشمال إفريقيا حتت رعاية صاحب اجلاللة امللك احلسين بن طال ةالثاني
وقد جمعت القمة التي رعتها الواليات املتحدة واالحتاد الروسي، بدعم من االحتاد األوروبي وكندا   

  .واليابان، احلكومات وكبار رجال األعمال من الشرق األوسط وشمال إفريقيا واألميركيتين وآسيا
واعية وللجهود املتميزة ويتقدم املشاركون يف القمة بالشكر لصاحب اجلاللة امللك احلسين لقيادته ال  

  .التي بذلتها اململكة األردنية الهاشمية إلجناح هذه القمة
وعبّر املشاركون أيضاً عن تقديرهم لشراكة املنتدى االقتصادي العاملي الذي ساهم باقتدار يف تنظيم   
  .هذه القمة
املنطقة، وإلقامة  كان الهدف من هذه القمة توفير التسهيالت لزيادة استثمارات القطاع اخلاص يف  

شراكة معينة بين القطاعين العام واخلاص تضمن حتقيق تلك الغاية، والعمل على تدعيم التعاون والتنمية 
  .اإلقليميين
وانطالقاً من هذا تمكن رجال األعمال من الشرق األوسط وشمال إفريقيا وغيرهما يف هذه القمة من   

لتي ستساعد على تدعيم القدرة اإلنتاجية للمنطقة وتساهم يف تنميتها إتمام العديد من الصفقات التجارية الهامة ا
  .وشملت هذه االتفاقيات مشاريع جماالت السياحة واالتصاالت والنقل. االقتصادية يف كافة اجملاالت

وانعكاساً للشراكة بين القطاعين العام واخلاص فإن عدداً من هذه املشاريع سيستفيد من الضمانات   
  .املساعدات الفنية وأشكال الدعم األُخرى من قبل اجملتمع الدويلاحلكومية و

ة، كما يوقد أجرى ممثلو احلكومات سلسلة من املفاوضات خالل العام املنصرم حول الترتيبات املؤسس  
ويف هذا اخلصوص تم التوصل إىل االتفاقيات . نص على ذلك إعالن الدار البيضاء بهدف يدعم مسيرة السالم

  :التالية
ويهدف البنك ـ . ـ إقامة بنك للتعاون االقتصادي والتنمية يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف القاهرة  

كما جاء يف مسودة البنود ـ إىل دعم تنمية القطاع اخلاص ودعم مشاريع البنية التحتية اإلقليمية وتوفير منتدى 
  .يعمل على تعزيز أواصر التعاون االقتصادي اإلقليمي

وستواصل دراسة  1995] ديسمبر[كانون األول  31جمموعة العمل مفاوضاتها بحلول وستنهي   
وسيبدأ الذين يودون االنضمام للبنك إجراءات . العروض إلقامة هيئة للتحضير للمشاريع والوساطة املالية

وفقاً للترتيبات ورغب آخرون أن يتركوا قرار االنضمام للبنك إىل وقت الحق . املصادقة على مستوى بالدهم الحقاً
  .ة وغيرها من التطوراتياملؤسس

ـ إقامة جملس إقليمي للسياحة وجمعية وكالء السياحة والسفر ملنطقة الشرق األوسط والبحر املتوسط   
  .وسيضم اجمللس ممثلين عن القطاعين العام واخلاص. لتسهيل تسويق املنطقة كمنطقة جذب سياحي فريدة

  .دعم التعاون والتجارة بين القطاعات اخلاصة يف دول املنطقةـ إقامة جملس أعمال إقليمي ل  
ـ االفتتاح الرسمي لألمانة العامة التنفيذية للقمة االقتصادية، ومقرها الرباط، والتي تعمل من أجل   

تعزيز أواصر الشراكة بين القطاعين العام واخلاص وتكثيف االتصاالت واللقاءات والتشارك يف البيانات وتعزيز 
  .ثمارات القطاع اخلاص يف املنطقةاست

                                                 
 "مع " أجرى االستشارات الالزمة"وقد تم إجراء تعديل على البيان جاء فيه أن الملك حسين . 1/11/1995، )بيروت" (السفير

 ."عرضها استضافة القمة المقبلة لمصلحة مصر"ُأخرى، وأن قطر تنازلت عن معنية  وقطر ومع أطراف مصرممثلي 
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وقد عبّر املشاركون عن تقديرهم للحكومة املغربية ملساهمتها يف هذا اجلهد وأكّدوا دعمهم ألنشطتها   
اجلارية كرديف للمؤسسات اإلقليمية التي دعا إليها مؤتمر الدار البيضاء، كما قررت جمموعة العمل املنبثقة عن 

اإلقليمية للتنمية ة للجنة املتابعة جملموعة العمل طراف إقامة األمانة العاممفاوضات السالم املتعددة األ
واتفقت كافة األطراف املشاركة أن إنشاء هذه . اناالقتصادية كمؤسسة اقتصادية إقليمية دائمة يكون مقرها عمّ

األطراف أن تشمل  الهيئة سيدعم ويعزز التعاون االقتصادي اإلقليمي يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتوصي
أنشطة األمانة العامة القطاعات التي تقع ضمن مسؤولياتها جلنة املتابعة جملموعة العمل اإلقليمية للتنمية 

  .االقتصادية، وهي البنية التحتية والسياحة والتجارة والتمويل وجماالت أُخرى ضمن خطة كوبنهاغن للعمل
تتعهد األطراف الرئيسية، وبعد مشاورات حثيثة مع االحتاد األوروبي وأعضاء آخرين من جلنة املتابعة   

باستكمال الوثيقة املناسبة حول الهيكل التنظيمي والوظيفي لهذه املؤسسة، والتي ستقدم يف اللقاء املقبل 
ع تصور لبدء أنشطة املؤسسة يف النصف لالجتماع العام جملموعة العمل اإلقليمية للتنمية االقتصادية، مع وض

سينظر االجتماع العام جملموعة العمل اإلقليمية للتنمية االقتصادية يف هذا املوضوع . 1996األول من العام 
  .اإلجراء املناسب ويرفع تقريره للقاء القادم للجنة التوجيهية للمفاوضات املتعددة األطراف ويتخذ

تأييدهم الشديد للتقدم املتواصل يف عملية السالم التي بدأت يف مدريد يف القمة عن  وعبّر املشاركون  
قبل أربعة أعوام بالضبط وأهمية حتقيق السالم الشامل، وأشار املشاركون بالذات إىل اإلجنازات التي أحرزت خالل 

  .العام املاضي
نتقالية يف الضفة الغربية وقد رحب املشاركون يف القمة بتوقيع االتفاقية الفلسطينية ـ اإلسرائيلية اال  

. وقطاع غزة، وأشاروا بارتياح إىل التقدم الهام الذي أحرز على طريق تنفيذ معاهدة السالم بين األردن وإسرائيل
املؤتمر الوزاري حول  1995] ديسمبر[ورحبت القمة بالقرار الذي اتخذ بأن يعقد يف باريس يف كانون األول 

  .ييناملساعدات االقتصادية للفلسطين
وقد أخذت القمة أيضاً علماً باملساهمات اإليجابية التي قدمتها جمموعات العمل متعددة األطراف من   

  .أجل إحراز السالم
ويف حين ترحب القمة باألجواء اإليجابية السائدة يف املنطقة املتسمة باالنفتاح فإنها ترى ضروة   

  .توسيع دائرة السالم
يتم التوصل إىل معاهدات السالم بين إسرائيل وسورية، وإسرائيل ولبنان وعبّر املشاركون عن أملهم أن   

  .يف أقرب وقت ممكن
القمة باخلطوات الهامة التي اتخذتها األطراف اإلقليمية يف إعالن طابا ودول جملس التعاون  تورحب  

  .ملقاطعةاخلليجي بخصوص رفع املقاطعة عن إسرائيل، وعبّروا عن دعمهم ألي جهود إضافية إلنهاء ا
وأعلن املشاركون يف القمة عن عزمهم على أن ينفذوا بأسرع وقت ممكن االتفاق الذي تم التوصل إليه يف   

ان يف ما يتعلق باألنشطة التجارية، وأعاد ممثلو قطاع األعمال التأكيد على عزمهم أن يتابعوا تنفيذ االتفاقيات عمّ
 وا الفرص اجلديدة لزيادة وتوسعة حجم التجارة واالستثمار يفالتجارية التي تم التوصل إليها هنا وأن يتدارس

بالنسبة للحكومات أعلن املسؤولون الذين حضروا القمة  عن عزمهم على دعم أنشطة القطاع اخلاص على . املنطقة
  .ان بأسرع وقت ممكناألخص املساعدة يف إقامة وتشغيل املؤسسات اجلديدة التي أنشئت يف عمّ

أيضاً باإلجراءات التي اتخذتها األطراف اإلقليمية من أجل انفتاح اقتصادهم  اركونورحب املش
  .واالنضمام لالقتصاد العاملي

ان واستكماالً لهذه املسيرة التي صاحبها اإلعالن عن خطوط عريضة وإنشاء مؤسسات خالل مؤتمر عمّ
تصادية يف الشرق األوسط وشمال اليوم عرضت دولتان شقيقتان استضافة اجلولة املقبلة ملؤتمر التنمية االق

وقد أجرى جاللة امللك حسين املشاورات الالزمة مع كبار ممثلي الدولتين الشقيقتين . إفريقيا وهما مصر وقطر
وكذلك مع أطراف أُخرى معنية باألمر، وأعلن بسرور أن قطر تنازلت عن عرضها باستضافة املؤتمر املقبل وأن 

ا يف ذلك األردن الذي استضاف هذا املؤتمر وأيضاً مصر وآخرون على أن مصر ستستضيفه، واتفق اجلميع بم
  .1997تستضيف قطر مؤتمر التنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا سنة 
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