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  وثائق دولية
  

  البيان اخلتامي ملؤتمر القمة االقتصادية
  للشرق األوسط وشمال إفريقيا

  .1/11/1994الدار البيضاء، 
  
  

احلسن الثاين ملك املغرب وبدعم ومساندة من رئيس الواليات املتحدة  ـ بدعوة من جاللة امللك1
تشرين  30ن، اجتمع يف مدينة الدار البيضاء بين نتون ورئيس الفيديرالية الروسية بوريس يلتسيياألميركية بيل كل

من رجال األعمال من كل  1114بلداً إضافة إىل  61ممثلو  1994] نوفمبر[واألول من تشرين الثاين ] أكتوبر[األول 
وقد عبر املشاركون عن تقديرهم جلاللة امللك . أنحاء العامل يف قمة اقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا

ثاين بصفته رئيساً ومضيفاً للمؤتمر كما أشادوا بدور جاللته يف النهوض باحلوار والتفاهم بين أطراف احلسن ال
النزاع يف الشرق األوسط وعبروا عن شكرهم حلكومة صاحب اجلاللة والشعب املغربي على كرم الضيافة وعلى 

  .اجملهودات املبذولة إلجناح القمة
التي قادتهم إىل قمة الدار البيضاء، تلك الرؤية املتمثلة يف سلم  ـ وقد أجمع زعماء القمة على الرؤية2

  .شامل وقيام شركة جديدة بين رجال األعمال واحلكومات تتوخى تعزيز مسلسل السالم بين العرب وإسرائيل
احلكوميون ورجال األعمال إىل التزام هذه الشركة باقتناع أعمق بترابط  ـ ولقد توصل املسؤولون3

وهكذا فإن رجال األعمال يرون أن على حكوماتهم االستمرار . حدة أهدافهم وارتباط بعضهم ببعضمصاحلهم وو
يف إبرام اتفاقات للسالم والعمل على تشجيع التجارة واالستثمار وإقامة األسس لذلك، ملتزمين يف الوقت نفسه 

وتؤكد . السالم يف الشرق األوسط مسؤوليتهم يف استخدام نفوذهم الدويل اجلديد للدفع إىل األمام بدبلوماسية
وال يرى . احلكومات بدورها أن ال غنى عن القطاع اخلاص لتوفير املوارد املناسبة إلبراز الفوائد امللموسة للسالم

املشاركون يف قيام رجال األعمال بمهماتهم أي تعارض مع مساهمتهم يف عملية السالم بل هو برهان على أن 
  .د كبير يف بناء دعائم اقتصاد يخدم السالم الدائمحتقيق الربح يساهم إىل ح

ـ وتشيد القمة بالتحول السياسي التاريخي الذي شهدته املنطقة نتيجة املراحل املهمة التي قطعتها نحو 4
بمعاهدة  1979ذلك املسلسل الذي انطلق سنة  338و 242سالم عادل دائم وشامل يرتكز على قراري جملس األمن 

وإسرائيل وتطور تطوراً ملحوظاً مع مؤتمر السالم الذي انعقد يف مدريد منذ ثالث سنوات والذي السالم بين مصر 
إن توقيع معاهدة السالم بين . آتى هذا املسلسل ثماره بإعالن املبادىء بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية

ملغرب بإقامة مكتبي اتصال بينه وبين إسرائيل كما أن قرار ا. واألردن قد أعطى بعداً جديداً ملسلسل السالمإسرائيل 
إن هذه املنجزات وما سيليها من . جديداً إيجابياً وقرار تونس بإحداث قناة اتصال مع إسرائيل يشكالن تطوراً

ولبنان لفي حاجة إىل أن تدعم بقوة من طريق  ةمراحل متالحقة يف اجتاه سالم شامل يف املنطقة يعم أيضاً سوري
وقد أبرزت القمة الدور املهم الذي يرجع . متين وحتسن ملموس يف حياة شعوب هذه املنطقة وأمنها نمو اقتصادي

وعلى هذا فإن القمة تعبر عن وطيد أملها يف أن يتمكن البلدان العربيان من . ولبنان يف تنمية املنطقة ةإىل سوري
  ].اإلقليمي[االلتحاق قريباً باجملهود االقتصادي اجلهوي 

                                                 
 إعالن الدار البيضاء. 
 "2/11/1994، )بيروت" (النهار. 
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ذا اإلطار سجل املشاركون أن احلاجة امللحة إىل تنمية اقتصادية يف الضفة الغربية وقطاع غزة ـ ويف ه5
تتطلب اهتماماً خاصاً ً من اجملموعة الدولية سواء منها القطاع العمومي أو اخلاص، وذلك من أجل مساندة إعالن 

التابعة له لتمكين الشعب الفلسطيني من  املبادىء بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية واالتفاقات التطبيقية
كما أحلوا على األهمية املماثلة للمضي قدماً يف املشاريع . املشاركة على قدم املساواة يف التعاون وتقدم املنطقة

األردنية اإلسرائيلية وكذلك يف املشاريع التعاونية بين إسرائيل واألردن من أجل دفع معاهدة السالم األردنية 
  .لية إىل األماماإلسرائي

ـ وقد أكد املشاركون اإلمكانات االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا واستكشفوا السبل للتعجيل 6
. يف تطويرها والتغلب يف أقرب وقت على العراقيل بما يف ذلك املقاطعات وكل احلواجز التجارية واالستثمارية

والحظوا أن مثل هذا . ستثمار من داخل املنطقة وخارجهاواتفق اجلميع على احلاجة إىل تطوير املزيد من اال
االستثمار يتطلب حرية تبادل البضائع ورأس املال واليد العاملة عبر احلدود وفقاً لقدرات السوق كما يتطلب 

مؤسسات مناسبة للنهوض  تعاوناً تقنياً مبنياً على املصلحة املشتركة وانفتاحاً على االقتصاد الدويل وقيام
وقد سجل املشاركون يف هذا اإلطار بارتياح قرار دول جملس التعاون اخلليجي . ة التفاعل االقتصاديبعملي

  .املتعلق برفع الدرجتين الثانية والثالثة من إجراءات مقاطعة إسرائيل
ـ واعتماداً على االتفاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فإن من األهمية بمكان أن تبقى 7

ضي الفلسطينية مفتوحة يف وجه اليد العاملة والسياحة والتجارة لتمكين السلطة الفلسطينية، يف إطار شركة األرا
  .مع جيرانها، من فرصة بناء اقتصادي ذي جدوى يف إطار السالم

والتي حققت  1992ـ ويشيد املشاركون باملفاوضات املتعددة الطرف التي دشنت يف موسكو سنة 8  
وسوف تدرس احلكومات املمثلة يف الدار البيضاء وسائل دعم دور . هداف مسلسل السالمخطوات مهمة نحو أ

املفاوضات املتعددة الطرف وأوجه نشاطها بما يف ذلك التفكير يف مؤسسات جهوية تهتم بالقضايا االقتصادية 
جب أن يرافقه بحث جدي يف حاالت وسجل املشاركون أن التقدم احلاصل يف مسلسل السالم ي. واإلنسانية واألمنية

التفاوت االجتماعي واالقتصادي يف املنطقة وأنه يتطلب التطرق إىل فكرة األمن يف املنطقة يف جميع أبعادها 
ويف هذا اإلطار اتفق املشاركون على أن هذه القضايا حتتاج إىل أن تدرس . االجتماعية واالقتصادية والسياسية

األبعاد االقتصادية واالجتماعية وتضمن السالمة والرفاهية ألفراد املنطقة  تضم على أسس منهجية شمولية
  .وشعوبها

ـ ويقر املشاركون بضرورة قيام مسلسل مستمر يترجم مداوالت الدار البيضاء إىل خطوات ملموسة 9
ات وجمموعة املزدوج أي السالم والتنمية االقتصادية وكذلك هيكلية الشركة اجلديدة بين احلكوم وحتقيق الهدف
  :ولهذه الغاية. رجال األعمال

ـ فإن احلكومات املمثلة يف الدار البيضاء وممثلي القطاع اخلاص يعلنون نيتهم التخاذ اخلطوات ) أ(
  :اآلتية

ـ بناء األسس جملموعة اقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا تقتضي يف مرحلة معينة حرية تدفق 
  .ملة عبر املنطقةالبضائع ورأس املال واليد العا

ـ أخذاً يف االعتبار لتوصيات أطراف املنطقة خالل اجتماع اللجنة الفرعية املالية التابعة للجنة املراقبة 
جملموعة العمل املتعددة الطرف اخلاصة بالتنمية االقتصادية اجلهوية، ستدرس جمموعة من اخلبراء خيارات 

وستقدم هذه اجملموعة تقريراً . تنمية للشرق األوسط وشمال إفريقياخمتلفة آلليات التمويل بما فيها إنشاء بنك لل
وستضع آلية التمويل . عن تقدم أعمالها واستنتاجاتها خالل ستة أشهر يف أفق القمة املوالية ملؤتمر الدار البيضاء

خطيط هيئات مالئمة للنهوض باحلوار حول اإلصالح االقتصادي والتعاون اجلهوي واملساعدة التقنية والت
  .االقتصادي على املدى البعيد

ـ إقامة مكتب جهوي لتسهيل السياحة للنهوض بالشرق األوسط وشمال إفريقيا كوجهة سياحية موحدة 
  .وجذابة

بعين للقطاع اخلاص لتسهيل املبادالت ـ تشجيع إقامة غرفة جتارية جهوية وجملس لألعمال، تا
هزة أن تكون أداة فعالة يف تقوية الروابط بين القطاعين اخلاص ومن شأن هذه األج. التجارية بين أجزاء املنطقة

  .والعمومي يف خمتلف االقتصادات
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ـ ويعتزم املشاركون أيضاً إحداث اآلليات التالية لتطبيق هذه اآلفاق لتجسيد التعاون اجلديد بين ) ب(
  :القطاعين العمومي واخلاص

ثلون يف اللجنة التوجيهية جملموعة العمل املتعددة ـ جلنة توجيهية تضم ممثلي احلكومات بمن فيهم املم
مع البنيات والتنسيق . الطرف حول مسلسل السالم تسند إلها مهمة متابعة جميع القضايا التي أثيرت يف القمة

. املوجودة مثل جمموعة العمل املكلفة التنمية االقتصادية وبقية اآلليات املتعددة الطرف فاملتعددة الطر
وسوف تستشير اللجنة . جنة التوجيهية خالل شهر بعد قمة الدار البيضاء للبحث يف آليات املتابعةوستجتمع الل

  .القطاع اخلاص على نطاق واسع وبكيفية منتظمة
ـ سكرتارية تنفيذية ملساعدة اللجنة التوجيهية، مقرها يف املغرب، وتعمل على تدعيم بنية التنمية 

وستساعد السكرتارية يف تنظيم غرفة . يف تقوية األمن اجلماعي يف املنطقة االقتصادية اجلديدة وهي بذلك تساهم
وتعمل على تطوير الشركة بين القطاعين العمومي واخلاص من طريق بلورة . جتارية جهوية وجملس لألعمال

إقامة كما تساعد على . مشاريع وتبادل املعطيات وتقوية االتصاالت وتنمية استثمار القطاع اخلاص يف املنطقة
وستكون اللجنة التوجيهية مسؤولة عن ترتيبات التمويل بمساندة من . خمتلف الهيئات املشار إليها يف هذا اإلعالن

  .القطاع اخلاص
اقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا  اـ ويرحب املشاركون بإقامة جمموعة العالقات الستراتيجي10

جمموعة القطاع اخلاص هذه باقتراح استراتيجيات للتعاون  وسوف تتقدم. من طرف جملس العالقات اخلارجية
وسوف . االقتصادي اجلهوي ووسائل التغلب على العقبات التي تعترض التبادل التجاري واالستثمارات اخلاصة

  .تعمل هذه اجملموعة بتعاون وثيق مع السكرتارية وتعرض توصياتها على اللجنة التوجيهية
ل ام املنتدى االقتصادي العاملي على تشكيل جمموعة للتبادل بين رجـ كما يرحب املشاركون بعز11

األعمال من شأنها أن تقوي االتصاالت واملبادالت بين جمموعات رجال األعمال وتقدم توصياتها إىل اللجنة 
  .التوجيهية

ية ـ ويتعهد املشاركون يف قمة الدار البيضاء أن يحولوا هذا احلدث جمموعة روابط هيكلية جماع12
وقد توصلوا إىل االقتناع بأن . وفردية دائمة من شأنها أن توفر حياة أفضل لشعوب الشرق األوسط وشمال إفريقيا

التعاون بين القطاعين العمومي واخلاص الذي ميز قمة الدار البيضاء سيكون بمثابة مرحلة حاسمة يف املصير 
  .األوسط وشمال إفريقيا التاريخي الذي أخذت تباشيره تظهر حالياً يف منطقة الشرق

ـ ويعبر املشاركون عن تقديرهم جمللس العالقات اخلارجية وللمنتدى االقتصادي ملساهمتهما املهمة 13
  .يف تنظيم قمة الدار البيضاء

ان يف األردن يف النصف الثاين من سنة املشاركون عن عزمهم على اللقاء مرة أُخرى يف عمّ رـ كما يعب14
  .ية ثانية للشرق األوسط وشمال إفريقيا يستضيفها جاللة امللك حسينيف قمة اقتصاد 1995

  



 

 
 

  

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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