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  املؤتمر  الصادر يف ختام" إعالن الدوحة"
  وشمال إفريقيااالقتصادي الرابع للشرق األوسط 

  ]مقتطفات[ .18/11/1997، الدوحة
  

  
   [.......]  
أعرب املشاركون يف مؤتمر الدوحة االقتصادي عن التزامهم القوي حتقيق سالم عادل ودائم وشامل يف   

الم يف مدريد واملتمثلة يف مبدأ األرض مقابل السالم وعلى أساس الشرق األوسط على أساس صيغة مؤتمر الس
  .338و 242قراري جملس األمن 

وعلى رغم العقبات الراهنة التي تعترض املسيرة السلمية، دعا املشاركون إىل توسيع وتعميق التقدم   
وأكدوا جمدداً . السلمية حيال كل املسائل العالقة على مسارات التفاوض بين العرب وإسرائيل يف إطار العملية

تصميمهم على دعم االتفاقات التي تم التوصل إليها بين األطراف كافة وخصوصاً تلك االتفاقات التي تمت بين 
كما أكدوا األهمية القصوى للتنفيذ الدقيق والسريع لالتفاقات وااللتزامات من  ،اإلسرائيليين والفلسطينيين

  .األطراف كافة
خلق مشاركة جديدة للقطاع اخلاص والعام لنمو التجارة "وحة االقتصادي كان شعار مؤتمر الد  

مشاركاً من رجال األعمال بجانب ممثلين رسميين  850وقد جتسد ذلك بحضور ". 2000واالقتصاد ما بعد سنة 
تجارة وقد الحظ املشاركون أن إمكانات املنطقة يف جماالت ال. دولة إىل عدد من املنظمات الدولية 65ألكثر من 

واالقتصاد واملبادالت قد تعززت يف شكل كبير بفضل برامج اإلصالح االقتصادي التي هي قيد التنفيذ يف الكثير 
وقد ساهمت التخصيصية واإلصالح الهيكلي وإزالة احلواجز التجارية يف خلق مناخ اقتصادي . من دول املنطقة

وقد . درة على استقطاب االستثمارات اخلارجية والتجارةأكثر مالءمة للتجارة عبر املنطقة كما أنه سوف يعزز الق
  .أكدوا جمدداً دعمهم لتعميق البنية التحتية للسالم

بقلق بالغ أن االقتصاد  وقد لوحظ. شدد املشاركون على األهمية البالغة لتنمية االقتصاد الفلسطيني  
عوق احلركة اليومية للعمالة والتجارة الفلسطيني ال يزال يعاين القيود واإلغالقات املفروضة عليه والتي ت

وقد أكد املشاركون أن رفع هذه اإلجراءات . لقد تردى الوضع يف شكل مثير خالل العام املاضي. الفلسطينيتين
جابي يف أداء االقتصاد الفلسطيني وهو أساسي إلعادة الثقة بين األطراف املقيدة واإلغالقات سيساهم يف شكل إي

املعنيين يف التزامهم العملية السلمية وخلق الظروف الضرورية كي ينعم األطراف كافة يف املنطقة بالسالم 
  .واالزدهار واألمن من أجل تعزيز األداء االقتصادي للمنطقة برمتها

  [.......]  
ؤسسات التي دعت إليها املؤتمرات السابقة املنعقدة يف الدار البيضاء وعمان عرض املشاركون امل  
وتم الترحيب بالتقدم الذي أحرز يف شأن إقامة احتاد السياحة والسفر ملنطقتي الشرق األوسط واملتوسط . والقاهرة

ريقيا الذي سيقام يف كما تم تأكيد أهمية بنك التعاون والتنمية االقتصادي للشرق األوسط وشمال إف. يف تونس
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القاهرة، وكذلك إمكان مساهمته يف تشجيع تدفق رؤوس األموال على املنطقة وإقامة مشاريع البنية التحتية 
وقد تم حض الدول التي مل تنته بعد من إجراءات املصادقة والتمويل على إتمام تلك . وتطوير القطاع اخلاص

كما تم الترحيب باجلهود التي بذلها . 1998لشروع يف العمل عام اإلجراءات على وجه السرعة لتمكين البنك من ا
وقد عبر املشاركون عن رغبتهم يف أن تستأنف اجلهود إلنشاء جملس . الفريق الدويل االنتقايل يف هذا املشروع

  .إقليمي لألعمال
الفاصلة بين وستواصل األمانة التنفيذية للشرق األوسط وشمال إفريقيا يف الرباط العمل يف الفترات   

املؤتمرات على استشراف وتطوير البرامج والنشاطات التي من شأنها أن تعزز الشركة بين القطاعين العام 
  .واخلاص يف املنطقة

عرض املشاركون أنشطة سكرتاريا جلنة متابعة جمموعة عمل التنمية االقتصادية اإلقليمية التي أنشئت   
كما تم عرض أنشطة جمموعة العمل . 1996نشاطها الرسمي عام بدأت  يف عمان طبقاً إلعالن عمان والتي

املذكورة وجلنة املتابعة املنبثقة منها يف جماالت البنية األساسية والسياحة والتجارة والتمويل الواردة يف خطة 
  .كوبنهاغن
انت أعرب املشاركون عن تقديرهم للدور الفريد الذي يضطلع به املنتدى االقتصادي العاملي، حيث ك  

كما عبروا عن امتنانهم جمللس العالقات اخلارجية يف . جهوده التي مل تعرف الكلل عامالً حاسماً يف جناح املؤتمر
  .نيويورك ملساهمته القيمة يف عدد من جلسات املؤتمر

  [.......]  
  



 

 
 

  

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
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