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يرتقب الكثريون يف مراكز القرار ال�سيا�سي واملايل والربملاين يف العامل خمرجات لقاء ر�ؤ�ساء
جمموعة الدول الع�شرين الذي حتت�ضنه العا�صمة الريا�ض �ضمن �صور التنامي امللحوظ
يف موقعها ومكانتها كواحدة من م�صادر �صناعة القرار الدويل ،والعب رئي�س يف م�سرية
اال�ستقرار وال�سالم العامليني .
أو�همية هذا اللقاء لي�س فقط يف مدى ت أ�ثري الدول ا ألع�ضاء يف االقت�صاد العاملي ،و�صنع
القرار ال�سيا�سي على م�ستوى العالقات الدولية ،بل �أي�ض ًا يف الدور الذي تلعبه كل دولة على
حدة يف هذه املجموعة  -ح�سب موقعها اجلغرايف  -يف عملية التغيري والت�أثري يف فر�ض
ال�سالم واال�ستقرار يف منطقتها عن طريق تقدمي امل�ساعدات املالية ،وحل الأزمات خا�صة
يف ظل ما ي�شهده العامل من حتوالت ناجمة عن ما ي�سمى القوة الناعمة .
ومن جهة �أخرى تعك�س مبادرة جمل�س ال�شورى ال�سعودي با�ست�ضافة هذا اللقاء التاريخي
الدور الذي يقوم به املجل�س كركيزة أ��سا�سية يف كيان الوطن و�سند لقيادة الدولة أو�جهزتها،
و�أن املجل�س بات أ�حد �أذرع ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني ،يدافع عن ثوابتها ويح�شد امل�ساندة ملواقفها ويخلق فر�ص ًا من التعاون
والتن�سيق مع الدول واملنظمات الدولية ،ويعمل على تعزيز ال�صورة الذهنية ا إليجابية عن
ا إل�سالم وامل�سلمني ،كما جت�سد تلك املبادرة التكاملية والتناغم الذي مييز �أداء املجل�س مع
ال�سلطات الأخرى لتحقيق م�صلحة الوطن واملواطن .
ويف اعتقادي أ�ن هذا اللقاء ميثل �صفحة جديدة يف �سجل املمار�سة ال�شورية ال�سعودية،
إو�طاللة تفتح آ�فاق التعاون والتكامل مع م�ؤ�س�سات نيابية عريقة على م�ستوى العامل .
رئي�س التحرير
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�أجمع عدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى و الدبلوما�سيني على أ�ن االجتماع الثالث لر�ؤ�ساء برملانات
جمموعة الع�شرين ي أ�تي يف وقت مير فيه العامل بالعديد من الأزمات والنزاعات ،مما �أدى �إىل
حدوث ا�ضطراب يف الأمن وزعزعة لال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�أجزاء أ�خرى من العامل.
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أ�ك��د معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي ال�سيناتور نويل كني�سال يف ح��وار لـ
الدبلوما�سية الربملانية على قدر كبري من احلرية يف طرح املو�ضوعات ومناق�شاتها ،و أ�و�ضح
أ�ن دعوته لالجتماع الت�شاوري الأول كان دافعه الرغبة يف اال�ستفادة من ر�ؤية ر ؤ��ساء برملانات
جمموعة الع�شرين يف مو�ضوع الأمن الغذائي.
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�أن ان�ضمام اململكة
أ�كد ا أل�ستاذ �سعود ال�شمري نائب رئي�س الربملان العربيفي حوار لـ
العربية ال�سعودية إ�ىل جمموعة دول الع�شرين م ؤ��شر على تعاظم دورها الدويل ،وقال إ�ن عقد
االجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات دول املجموعة يعد تعبرياً �آخر لتقدير دول املجموعة
للمملكة ودورها الرائد يف التنمية امل�ستدامة.
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الدبلوماسية البرلمانية :قرارات المجلس عززت التعاون الدولي
وزيارات وفوده شرحت رؤى المملكة

على مدى أ�كرث من ثمانية عقود ر�سخ جمل�س ال�شورى دوره يف احلياة ال�سيا�سية والت�شريعية
وامل�شاركة يف �صنع القرار يف اململكة يف ظل اهتمام ودعم القيادة ال�سيا�سية وثقة املجتمع وما
يتمتع به �أع�ضا ؤ�ه من خربات وكفاءات.
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ملف

منو
اقت�صادي
م�ستدام
لعامل آ�من

تجمع برلماني دولي يستضيفه مجلس الشورى:

الحوار العالمي وتأثيرات أزمة الديون
ودور الطاقة في التنمية ..أهم الملفات
ي�ست�ضيف جمل�س ال�شورى يف الثالث من �شهر ربيع الآخر املقبل املوافق اخلام�س والع�شرين من فرباير اجلاري وعلى
مدى يومني االجتماع الت�شاوري الثالث لر ؤ��ساء برملانات الدول الأع�ضاء يف جمموعة الع�شرين ،وذلك يف فندق الريتز
كارلتون يف العا�صمة الريا�ض.
ويناق�ش االجتماع الذي يحمل �شعار «منو اقت�صادي م�ستدام لعامل �آمن» عدة مو�ضوعات تت�صدر املو�ضوعات االقت�صادية
�أولوياتها ،حيث يبحث االجتماع الأزمة املالية و�آثارها على اال�ستقرار واالقت�صاد العاملي ،كما يبحث االجتماع مو�ضوع دور
الطاقة يف التنمية امل�ستدامة� ،إ�ضافة إ�ىل مو�ضوع احلوار العاملي بني أ�تباع الأديان والثقافات يف �سياق أ�هداف االجتماع
الذي يعقد �سنوياً لتعزيز التعاون الربملاين يف مواجهة التحديات االقت�صادية والثقافية وغريها التي تتطلب ا�ستجابة
جماعية لدول جمموعة الع�شرين.
ومواكبة لهذا احلدث غري امل�سبوق �سعينا يف « » �إىل �إلقاء ال�ضوء على �أهم امللفات املطروحة على طاولة مناق�شات
الأع�ضاء ، ،كما تناولنا ب�إيجاز تقارير عن دور اململكة يف احلفاظ على الأمن وال�سالم العامليني ،والتجربة ال�سعودية يف
احلوار والتوا�صل حملياً ودولياً ،ور�صدنا منجزات جمل�س ال�شورى على �صعيد التعاطي مع ال�ش�أن الداخلي ،والق�ضايا
اخلارجية خالل الدورات الأخرية.
ومن جهته رحب معايل رئي�س جمل�س ال�شورى رئي�س
االجتماع ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم
�آل ال�شيخ بالوفود امل�شاركة يف اجتماعهم باململكة،
معرب ًا عن �أمله يف أ�ن يكون االجتماع حمطة مهمة
من حمطات ت�أ�سي�س العمل الربملاين لدول جمموعة
الع�شرين ،أو�ن يفتح أ�فق ًا جديد ًا يف �صياغة ومتابعة
ا ألداء احلكومي لبلدان املجموعة.
و�أكد �أن اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سمو ويل
عهده ا ألم�ين حتر�ص على دع��م كل جتمع دويل من
� أش�نه أ�ن يحقق اال�ستقرار االقت�صادي العاملي ،و�ضمان
حتقيق من��و م�ت��وازن وم�ستدام بجهود م�شرتكة بني
خمتلف الدول.
خادم احلرمني ال�شريفني يتو�سط قادة دول جمموعة الع�شرين
ودعا رئي�س جمل�س ال�شورى �إىل مزيد من العمل نحو
تفعيل �أداء الدبلوما�سية الربملانية والتي تواكب اجلهود الدوليني ،الفت ًا إ�ىل أ�ن جمل�س ال�شورى ي�سهم يف دفع أ��سا�سي يتمثل يف �إبداء الر�أي يف ال�سيا�سة العامة للدولة
احلكومية وتعززها من أ�ج��ل حتقيق ال�سلم والأم��ن عجلة التعاون ال��دويل من خالل ما يقوم به من دور وامل�صادقة على االتفاقات الدولية وامل�شاركة الفاعلة
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رئي�س املجل�س خالل جل�سات االجتماع الثاين لر�ؤ�ساء برملانات جمموعة الع�شرين يف �سيئول  2011م
يف املنا�شط الربملانية اخلارجية� ،إىل جانب ما تقوم
به جلان ال�صداقة الربملانية التي تربطه بالعديد من
الربملانات الدولية ويف مقدمتها ال��دول الأع�ضاء يف
جمموعة الع�شرين ،من تعزيز للدبلوما�سية الربملانية
ودعم الأن�شطة احلكومية يف برامج التعاون الدويل
و�سيا�سات التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة.
و�أ�شار �إىل أ�ن االجتماع الذي ي�ست�ضيفه جمل�س ال�شورى
هو الثالث من نوعه بعد �أن عقد االجتماع الأول يف
العا�صمة الكندية �أوتاوا عام 2010م ،واالجتماع الثاين
مبدينة �سيئول الكورية �أوائل العام املا�ضي.
ولفت النظر إ�ىل أ�ن هذا التجمع الربملاين العاملي
ينعقد يف ظل ظروف اقت�صادية و�سيا�سية عاملية بالغة
ال�صعوبة ،حيث تعاين العديد من دول العامل وبع�ض
دول جمموعة الع�شرين من �أزمة الديون ال�سيادية ،وهو

واحد من امللفات املهمة التي �سيناق�شها االجتماع ال
�سيما الت�أثريات املحتملة من تلك ا ألزمة على النمو
واال�ستقرار العاملي والذي �سيطال جميع االقت�صاديات.
ومن املقرر �أن ي�شارك يف االجتماع ت�سع ع�شرة دولة
إ��ضافة �إىل كل من الربملان الأوروبي واالحتاد الربملاين
الدويل.
وجاء اختيار مو�ضوع احلوار العاملي للثقافات ليكون
املحور الأول يف االجتماع الت�شاوري ليعك�س توجه اململكة
العربية ال�سعودية بقيادة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتبني جملة من املبادرات
يف هذا ال� أش�ن ومن ذلك م ؤ�متر احلوار العاملي ألتباع
ا ألدي ��ان ال�سماوية والثقافات ال��ذي عقد يف مدريد
 2008م ،وتوقيع اتفاقية �إن�شاء مركز امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز للحوار العاملي يف العا�صمة النم�ساوية

فيينا التي من املتوقع أ�ن يناق�شها جمل�س ال�شورى خالل
الأ�سبوع القادم.
كما يجيء اختيار مو�ضوع دور الطاقة يف التنمية
امل�ستدامة �ضمن املحاور الرئي�س لالجتماع الت�شاوري
ليعزز من دور اململكة يف منظومة االقت�صاد العاملي الذي
اكت�سبته من مكانتها يف �سوق الطاقة العاملي ،وحجم
اقت�صادها يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،واال�ستقرار الذي
تنعم به ،وال�سيا�سيات البرتولية واالقت�صادية واملالية
املتزنة التي اتبعتها على مر العقود� ،إ�ضافة �إىل انفتاح
اقت�صادها ،ومركزها يف �صندوق النقد والبنك الدوليني
وع�ضويتها يف جمموعة الع�شرين وم�ساهماتها يف
م ؤ��س�سات العون الإمنائي الإقليمي والدويل واملبادرات
االقت�صادية والتجارية التي اتخذتها اململكة على
ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.
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«

» تستطلع آراء عدد من المختصين والبرلمانيين

ماذا يمكن أن يقدم صناع القرار
في مجموعة دول العشرين؟!
أ�جمع عدد من أ�ع�ضاء جمل�س ال�شورى ال�سعودي والدبلوما�سيني على أ�ن االجتماع الثالث لر�ؤ�ساء برملانات
جمموعة الع�شرين الذي ت�ست�ضيفه اململكة العربية ال�سعودية ي�أتي يف وقت ي�شهد العامل العديد من الأزمات
والنزاعات ،مما �أدى إ�ىل حدوث ا�ضطراب يف الأمن وزعزعة لال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و أ�جزاء أ�خرى من العامل ،وو�صفوا االجتماع ب�أنه «بارقة أ�مل بدور أ�كرب للربملانيني لإر�ساء
ال�سالم واال�ستقرار العاملي» ،معربني عن �أملهم يف �أن ي�سهم يف بلورة بع�ض التو�صيات واملقرتحات البناءة والدفع
بها إ�ىل �صناع القرار يف الدول الأع�ضاء يف جمموعة الع�شرين حتقيقاً لل�سالم والأمن الدويل.
ويف ا�ستطالع �أجرته «ال�شورى» آلراء عدد من اخلرباء
حول دور �صناع القرار يف الدول الأع�ضاء يف جمموعة
الع�شرين يف �إر�ساء قواعد التعاون الدويل واال�ستقرار
العاملي ،ق��ال الدكتور فهد بن عبدالرحمن املليكي
امل���ش��رف ع�ل��ى م��رك��ز ال��درا� �س��ات الأوروب� �ي ��ة مبعهد
الدرا�سات الدبلوما�سية ،بوزارة اخلارجية « :إ�ن جمموعة
الع�شرين هي فريق عمل دويل من قادة البلدان املتقدمة
�صناعي ًا واقت�صادي ًا لدعم االقت�صاد الدويل والت�صدي
ل أ
لخطار وال�صعوبات والأزمات التي تواجه االقت�صاد
العاملي.
وت�أ�س�ست هذه املجموعة عام 1999م بعد ا ألزمة املالية
التي حدثت بجنوب �شرق �آ�سيا عام 1997م ،بهدف
تعزيز اال�ستقرار االقت�صادي واملايل العاملي و�إيقاف
االنهيارات االقت�صادية املتالحقة ،ومناق�شة التطورات
االقت�صادية ب�شكل �سنوي عن طريق احلوار والتعاون بني
دول املجموعة التي تتكون من  20دولة هي:
اململكة العربية ال�سعودية� ،إندوني�سيا� ،إيطاليا ،كوريا
اجلنوبية ،اململكة املتحدة� ،أ�سرتاليا ،الهند ،الربازيل،
ال�صني ،اليابان ،تركيا ،رو�سيا ،االحت��اد الأوروب��ي،
فرن�سا� ،أمل��ان�ي��ا ،جنوب أ�فريقيا ،ك�ن��دا ،املك�سيك،
الواليات املتحدة ا ألمريكية ،ا ألرجنتني .ولكن جند
امل�شكلة التي نراها يف الوقت احلا�ضر هي التحديات
االقت�صادية والتوتر التجاري امل�سيطر على الأ�سواق
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 .3هل ينجح �أ�سلوب ا�ستخدام القوة
العاملية ،والتحوالت ال�سيا�سية يف منطقة
االقت�صادية وفر�ض العقوبات الدولية
ال�شرق الأو��س��ط وجنوب �شرق آ��سيا،
ملواجهة التحديات يف تطوير الطاقة
وبع�ض دول �أوروبا ال�شرقية.
ال��ذري��ة ،واحل��د من إ�نتاجها يف دول
تساؤالت تبحث عن
العامل الثالث؟
تفسيرات
 .4هل يتغري منط العالقات ال�سيا�سية
و�أ� �ض��اف ال��دك�ت��ور املليكي« :م��ن هذا
بني املع�سكر ال�شرقي واملع�سكر الغربي
املنطلق �أ�ستطيع القول إ�ن هناك حقيبة
عن طريق احل��رب ال�ب��اردة والتعاون
مالية دولية جديدة تثري الت�سا�ؤالت
الزهراين
�صالح
د.
ً
االقت�صادي بدال من القوة الع�سكرية؟
التالية:
للإجابة على هذه الت�سا�ؤالت ،نحتاج
 .1هل احلقيبة املالية الدولية التي تعمل
حتت مظلة جمموعة الع�شرين �سوف تلعب دور ًا إ�يجابي ًا إ�ىل معرفة قوة العالقات بني هذه املجموعة يف جمال
يف عملية اال�ستقرار وال�سالم العاملي بني الدول املتنازعة االقت�صاد العاملي والتفاهم املتبادل والثقة على الإجناز
ال�سيا�سي واالجتماعي خالل ال�سنوات القادمة خلدمة
يف املجتمع الدويل؟
 .2هل هناك قرارات دولية يف جمال االقت�صاد لدرا�سة املجتمع الدويل ومواقفها جتاه التحوالت ال�سيا�سية التي
الأ�سباب التي �أدت �إىل حدوث االنعكا�سات واملتغريات غريت خارطة الطريق و�إ�سقاط ا ألنظمة القيادية يف
بع�ض الدول العربية ،إو�عادة هيكلتها وت�شكيلها �سيا�سي ًا
ال�سيا�سية با�سم الربيع العربي؟
مثل ما حدث يف جمهورية م�صر العربية ،ليبيا ،تون�س،
اليمن.
د .املليكي :تفعيل الكيانات االقت�صادية
ولكن عندما ننظر �إىل تركيبة هذه املجموعة من الدول
،وم��دى ت�أثريها يف االقت�صاد العاملي ،و�صنع القرار
القوية يف �صادراتها ال�صناعية و�أ�سواقها
ال�سيا�سي على م�ستوى العالقات الدولية ،نلحظ أ�ن هذه
التجارية ي�ساعد على تفعيل التعاون يف
الدول ب�سبب القوة االقت�صادية والوزن ال�سيا�سي املتمثل
جمال التنمية
يف كل دول��ة ع�ضو ًا يف ه��ذه املجموعة ح�سب موقعها

اجتماع قادة جمموعة الع�شرين بح�ضور �سمو وزير اخلارجية الأمري �سعود الفي�صل
التجارية ي�ساعد على تفعيل التعاون
اجلغرايف � -سوف تلعب دور ًا مهم ًا يف
يف جمال التنمية ،مع تو�سيع العالقات
عملية التغيري والت�أثري يف فر�ض ال�سالم
ال��دول�ي��ة ،وتقوية امل�صالح امل�شرتكة
واال�ستقرار يف الدول املت�صارعة ،وف�ض
بني الدول ال�صناعية وغري �صناعية،
النزاعات ال�سيا�سية عن طريق تقدمي
إو�نقاذ بع�ض ال��دول يف العامل الثالث
امل �� �س��اع��دات امل��ال �ي��ة ،وح��ل ا ألزم���ات
من االنهيار االجتماعي الذي قد ي�ؤدي
االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي م���ص��دره��ا الفقر
إ�ىل معاناتها ويالت املجاعات والفقر
والعلميات ا إلرهابية ،وعدم ا�ستطاعتها
واالن�ح�لال االجتماعي ال��ذي ي�ساعد
ت�أمني حياة ي�سودها ا ألمن ،واال�ستقرار،
أ�.د� .إ�سماعيل الب�شري
على الف�ساد ا إلداري ،والف�ساد املايل
والتنمية.
واال�ضطرابات ،والفو�ضى ال�سيا�سية يف
ا إلع �ل�ام اجل��دي��د �ساهم يف �سقوط
القيادات الع�سكرية ،وفقدان الأمن وعدم ا�ستقراره،
العديد من الأنظمة
بهذه الطريقة �أ�صبحت لدينا حتوالت اقت�صادية �أكرث وازدياد الأزمات االقت�صادية واالجتماعية.
من التحوالت الع�سكرية التي طغت عليها الثورات« ،اصنع قرارك قبل أن تتخذه»
واملظاهرات ال�سيا�سية ال�سلمية يف تغيري ا ألنظمة عن من جهته يرى الأ�ستاذ الدكتور إ��سماعيل بن حممد
طريق ما ي�سمى القوة الناعمة با�ستخدام تكنولوجيا الب�شري ع�ضو جمل�س ال�شورى « أ�ن عملية �صنع واتخاذ
و�سائل االت�صال والتوا�صل االجتماعي احلديثة ،ا إلعالم القرارات املهمة والإ�سرتاتيجية متر بعدد من املراحل
اجلديد  -مثل في�سبوك -تويرت -يوتوب -بالك بريي .الأ�سا�سية يف �سبيل الو�صول �إىل الغاية املطلوبة والهدف
فالتكتالت االقت�صادية الدولية يف املجموعة �سوف املحدد ،ولعل أ�هم تلك املراحل هي مرحلة ت�شخي�ص
تتيح تعاون ًا �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا يخدم م�صالح كثري امل�شكلة وحجمها ونوعها وهل هي طارئة أ�م مزمنة،
من ال��دول خ��ارج ه��ذه املجموعة ،كذلك �سوف تتاح عاجلة �أم �آجلة ،ويف هذه املرحلة يتم حتديد الهدف،
الفر�صة من خ�لال ذل��ك حلل اخل�لاف��ات ال�سيا�سية بعد ذلك حتليل ودرا�سة امل�شكلة بعد جمع املعلومات
التي وقعت بني بع�ض الدول .مثال على ذلك اخلالف املتعلقة بها ،والتفكري يف اجلوانب ا إليجابية والنتائج
ال�سيا�سي واالقت�صادي بني رو�سيا وال�صني ،فقد مت حل ال�سلبية وانعكا�ساتها على املت�أثرين بالقرار� ،أفراد ًا �أو
هذه اخلالفات بينهما عن طريق التعاون االقت�صادي م ؤ��س�سات ،ويجب �أن يتم ذلك بدرجة كبرية من الدقة
ٍ
وعندئذ
واملو�ضوعية وال�شمولية والو�ضوح يف الر�ؤية،
والثقايف.
وخل�ص ال��دك�ت��ور املليكي �إىل أ�ن «تفعيل الكيانات ميكن ملتخذ القرار القيام ب�إ�صدار القرار الالزم.
االقت�صادية القوية يف �صادراتها ال�صناعية و�أ�سواقها وه�ن��اك مقولة م�ت��داول��ة ت�ق��ول« :ا�صنع ق ��رارك قبل

�أن تتخذه» ،وم��ن ه��ذا املنطلق ف��إن �صناع القرارات
الإ�سرتاتيجية يف جميع أ�نحاء العامل يعتمدون ب�شكل
رئي�س على الدرا�سات والآراء واملقرتحات التي تعينهم
على �صنع القرار املنا�سب ،فهناك املجال�س ال�شورية،
والنيابية ،واملتخ�ص�صة ،وك��ذل��ك م��راك��ز البحوث
والتخطيط اال�سرتاتيجي ،واملجموعات البحثية يف
ق�ضايا وجماالت حمددة (.)Think Tank
ويف عاملنا املعا�صر أ�درك اجلميع أ�همية تعزيز دور �صناع
القرار ،و�ضرورة التن�سيق فيما بينهم ،والتعاون البناء
على امل�ستوى ال��دويل مبا يعود بالنفع على ا إلن�سان،
�أي ًا كانت جن�سيته �أو معتقده �أو موقعه ،ومن هنا كان
ذل��ك التوجه احلميد الجتماعات جمال�س ال�شورى
والربملانات يف الدول الأع�ضاء يف جمموعة الع�شرين
( )G20من �أجل التباحث وتبادل ال��ر�ؤى حول �أهم
الق�ضايا وامل�شكالت التي تواجه العامل – �شرقه وغربه
– حر�ص ًا على اال�ستقرار والتعاون الدويل ،وال�سعي
ل�صناعة قرارات تتفق مع م�صالح كل دولة دون ا إل�ضرار
با آلخرين ،فالعامل �أ�صبح قرية واحدة ،و�ساكنوه غدا
بع�ضهم يعرف الآخر ويدرك �أهمية التوا�صل والتفاهم
واحلوار املثمر البناء.
تحديات سياسية واقتصادية
واجتماعية

�أما اللواء دكتور �صالح بن فار�س الزهراين ع�ضو جمل�س
ال�شورى فقد �أكد على �أهمية االجتماع وخمرجاته قائ ًال:
«ينعقد االجتماع الثالث لر�ؤ�ساء برملانات جمموعة
الع�شرين بالريا�ض يف الفرتة من 2ــ1433/4/ 4هــ
املوافق 2012/2/26 -24م يف وقت مير فيه العامل
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بالعديد من الأزم��ات والنزاعات املتنوعة ،مما �أدى
إ�ىل ح��دوث ا�ضطراب يف الأم��ن وزعزعة لال�ستقرار
االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي يف منطقة ال�شرق
الأو� �س��ط أو�ج� ��زاء �أخ ��رى م��ن ال �ع��امل ،وب��ال�ت��ايل يعد
االجتماع بارقة أ�م��ل لل�شعوب ،فلعله ي�سهم يف بلورة
بع�ض التو�صيات واملقرتحات البناءة والدفع بها إ�ىل
�صناع ال�ق��رار يف ال��دول املمثلة فيه حتقيق ًا لل�سالم
وا ألمن الدويل ،وذلك من منطلق أ�ن الأمن وال�سالم
كل ال يتجز�أ ،ومن إ�دراك حقيقة أ�ن حدوث ا ألزمات
واال�ضطرابات يف بلد ما �أو منطقة ما ال ميكن ح�صر
�سلبياته يف ذلك البلد �أو يف تلك املنطقة – فال بد �أن
تعاين منه دول العامل ولو على درجات متفاوتة الأمر
الذي يتطلب تعاونا ً دوليا ً �صادقا ً وفعاال ً للتعامل مع
العلل التي يعاين منها العامل والعمل على �إيجاد احللول
املنا�سبة لها حيثما وجدت .وال�شك �أن هذا يقع يف �صميم
ما أ�ن�شئت من �أجله جمموعة الع�شرين يف وا�شنطن عام
1999م.
و�أردف اللواء الزهراين قائ ًال�« :صحيح �أن امل�صالح
الوطنية حتظى بالأولوية يف العالقات الدولية غري �أن
الواقع املعا�ش يثبت أ�ن امل�صالح الوطنية وال�سيا�سات
ا ألن��ان�ي��ة لوحدها مل تعد منا�سبة وال كافية يف هذا
الع�صر لتحقيق امل�صالح العليا لأية دولة ،ملا يت�سم به
هذا الع�صر من تعقيد ،وملا ميوج به من �أح��داث وملا
خ�صو�صا تقنية
للتقنيات فيه من ت�أثري على الر أ�ي العام
ً
االت�صاالت والإعالم ،حتى �إنه لي�صدق القول �إن العامل
اليوم أ��صبح �أ�شبه بقرية كونية يف ت�أثري دوله و�شعوبه
مما يجري يف �أي بقعة على وجه الأر�ض.
ودعا اللواء الزهراين إ�ىل أ�ن يكون احلوار البناء بني
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دول العامل و�شعوبه وثقافاته املختلفة هو الو�سيلة والبديل ال�سعودية �إىل دول جمموعة الع�شرين يدعمها دعم ًا
احلقيقي لنظرية �صراع احل�ضارات من أ�جل عامل ي�سوده قوي ًا يف حل امل�شاكل االقت�صادية يف العامل ،مع املكانة
التفاهم وي�شمله النماء ويعمه ا ألمن واال�ستقرار ،وذلك واالح�ترام ال��دويل ب�سبب منهجها الوا�ضح واملعتدل
ما نادى به خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل يف �صنع القرار ال�سيا�سي ،والدور الذي تلعبه خلدمة
بن عبد العزيز يف دعوته امل�شهورة �إىل انتهاج احلوار ا إل���س�ل�ام وال�ع�م��ل ع�ل��ى حتقيق اال� �س �ت �ق��رار الأم �ن��ي
وال�سيا�سي يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
�سبيلاً بني الدول وال�شعوب واحل�ضارات
كما أ�نها تعد �أكرب م�صدر للطاقة يف
وا ألديان والثقافات املختلفة ،من منطلق
العامل ،وينظر �إليها على �أنها �صمام
أ�ن احلوار هو ال�سبيل ال�صحيح للتفاهم
الأمان يف �إمدادات النفط إ�ىل خمتلف
املف�ضي �إىل التعاون البناء والتعاي�ش
ال� ��دول ،كونها متلك أ�ك�ب�ر احتياط
ال�سلمي.
نفطي يف العامل ،كما �أن اململكة هي
تطلعات وآمال
مهوى �أفئدة امل�سلمني وقبلتهم يف جميع
وحول التطلعات والآمال املعقودة على
أ�نحاء العامل كونها حتت�ضن احلرمني
هذا االجتماع قال الدكتور /فهد بن
ال�شريفني يف مكة املكرمة واملدينة
د .فهد املليكي
عبدالرحمن املليكي امل�شرف على مركز
املنورة ،وكون ع�شرين دولة هي الأف�ضل
الدرا�سات الأوروبية مبعهد الدرا�سات
اقت�صاد ًيا من ثماين دول فقط ،ملواجهة التحديات،
الدبلوما�سية ،بوزارة اخلارجية:
لتعزيز العالقات بني دول املجتمع الدويل ف�إنه ينبغي لها وا ألزمات االقت�صادية ،وم�ساعدة الدول الفقرية التي
تكثيف اجلهود لتطوير العالقات التجارية واال�ستثمارية تعاين كوارث طبيعية إو�ن�سانية يف خمتلف أ�نحاء العامل.
بني الدول الكربى ،ودول العامل الثالث التي حتتاج إ�ىل وتوقع الدكتور املليكي مزيد ًا من املواجهة بخ�صو�ص
التحديات االقت�صادية ،والأخطار التي �أ�صبحت م�شكلة
امل�ساعدات املالية.
و�أ�ضاف« :من خالل العودة �إىل �سجل النتائج املا�ضية اجتماعية خا�صة يف جمتمعات ال��دول الفقرية مثل
التي قررتها القمم ال�سابقة ،جند �أنه لي�س هناك قرارات االرتفاع يف �أ�سعار املواد الغذائية ،ال�سكن ،البطالة،
جديدة وا�ضحة يف حل جميع ال�صعوبات االقت�صادية ظاهرة االرهاب ،الت�سلح النووي ،الأمرا�ض املزمنة مع
التي حدثت يف املجتمعات الأوروبية ،خا�صة يف مو�ضوع تدين م�ستوى اخلدمات الطبية� ،سوء م�ستوى الرتبية
ال�ضرائب� ،أو أ�زمة اليونان� ،أو النمو االقت�صادي يف دول والتعليم ،ت��دين م�ستوى البحوث العلمية يف جميع
املجاالت التي تخدم املجتمعات ,واملتغريات ال�سيا�سية
العامل الثالث.
التي تدور يف منطقة ال�شرق الأو�سط املجهولة النتائج
مقومات عضوية المملكة
ور أ�ى الدكتور املليكي �أن ان�ضمام اململكة العربية م�ستقبلي ًا .كما توقع الرتكيز على اال�ستقرار ال�سيا�سي،

د .الب�شري :املجال�س ال�شورية والنيابية
واملتخ�ص�صة ،وك��ذل��ك م��راك��ز البحوث
والتخطيط اال�سرتاتيجي تقدم الآراء
ل�صناع القرار
وا ألمني ،واالجتماعي يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ودفع
عجلة التنمية االقت�صادية إلنقاذ ال��دول التي تعاين
البطالة يف دول �أوروبا ،وامل�شاكل االقت�صادية التي كانت
�سبب ًا يف املظاهرات ال�شعبية ب�سبب ارتفاع ا أل�سعار،
وقلة اخلدمات يف العامل الثالث ،وتعزيز التعاون املايل
وتطبيق القوانني الدولية حلقوق الإن�سان.
و�أيد اللواء دكتور �صالح بن فار�س الزهراين ،ع�ضو جمل�س
ال�شورى ر أ�ي الدكتور املليكي حول ارتفاع �سقف التطلعات
واملطالب من االجتماع قائ ًال « :نعم �إن ا آلم��ال العري�ضة
معقودة على هذا التجمع الربملاين الذي ي�ضم ت�سع ع�شرة
دولة رائ��دة يف عامل اليوم بالإ�ضافة �إىل االحت��اد الأوروب��ي
ملا متثله ه��ذه املجموعة من ثقل يف املجاالت االقت�صادية
والثقافية وال�سيا�سية والع�سكرية� ،آخذ ًا يف االعتبار أ�ن دوله
متثل ثلثي �سكان العامل ،ح��وايل  %80من إ�جمايل التبادل
التجاري والعاملي وقرابة  %90من الناجت العاملي ،وبذلك ف�إن
ا آلمال املعقودة ت أ�تي بحجم هذا التجمع ومقدرته املتوقعة على
الإ�سهام يف �إحداث ت أ�ثري �إيجابي على �سيا�سات الدول باجتاه
عامل ي�سوده العدل والتفاهم ويغمره الأمن واال�ستقرار والنماء.
مقترحات لجملة من التوصيات

واقرتح اللواء الزهراين أ�ن يخرج عن هذا التجمع
الربملاين بتو�صيات جادة تدفع بال�سيا�سات الدولية

يف هذا االجت��اه ي�صاحبها التزام برملاين مبتابعة
تنفيذ تلك املقرتحات وحتويلها إ�ىل واقع من قبل
القيادات ال�سيا�سية وا�ستعمال كل ال�صالحيات
والأدوات الربملانية املتاحة لتحقيق هذه الغاية ،ومن
أ�برز ما ينتظر �صدوره عن هذا التجمع:
 حث احلكومات على حل النزاعات الدولية علىأ��سا�س من العدل والإن�صاف وعدم الكيل مبكيالني
يف �سيا�ساتها.
 تبني مواقف حازمة جتاه النزاعات الع�سكريةلدى قادة بع�ض الدول الهادفة �إىل ال�سيطرة إو��شعال
احل��روب وا�ستدامة ال�صراعات الدولية ب��د ًال من
العمل على حلها.
 العمل على تر�سيخ ثقافة احل���وار ب�ين ا ألمموالثقافات والأديان ،يف املناهج الدرا�سية ويف و�سائل
ا إلعالم وعرب جميع القنوات واملجاالت والأن�شطة
الفكرية والثقافية وا ألكادميية بق�صد إ�يجاد ثقافة
تقوم على التفاهم والتعاي�ش ال�سلمي و�إحاللها حمل
نظريات العنف والنمطية اجتاه ا آلخر.
 دفع عجلة التعاون الدويل خ�صو�ص ًا فيما يت�صلمبجاالت معاجلة الكوارث والتعامل مع احلوادث
النووية ،ويف جماالت مكافحة الإرهاب واملخدرات
واجلرمية املنظمة ملا متثله هذه الظواهر من تهديد
للمجتمع ا إلن���س��اين ،حيث �إن��ه ال ميكن لأي��ة دولة
معاجلة �أو الت�صدي لهذه الظواهر ب�شكل انفرادي
دون تعاون دويل �صادق وفعال.
 حث القيادات التنفيذية على تقدمي املزيد منامل�ساعدات للدول الفقرية التي تعاين من �شح املوارد
ومن االرتفاع الفاح�ش يف ا أل�سعار ،وذلك على غرار
ما قامت به اململكة العربية ال�سعودية التي قدمت

د .ال���زه���راين :احل���وار ال��ب��ن��اء ب�ين دول
ال��ع��امل و�شعوبه وثقافاته املختلفة هو
ال��و���س��ي��ل��ة وال��ب��دي��ل احل��ق��ي��ق��ي لنظرية
�صراع احل�ضارات
خالل الفرتة من  1991إ�ىل  2009م نحو  136مليار
دوالر لهذا الغر�ض .وكذلك النظر يف �إمكانياته
إ�ن�شاء �صندوق موحد تقدم من خالله م�ساعدات
الع�شرين للدول الفقرية.
هذا أقل ما نتوقعه

وخل�ص اللواء الزهراين �إىل �أن «قرارات من هذا
النوع هو �أقل ما تتوقعه ال�شعوب من هذا املجتمع
الربملاين .أ�ما م�س�ؤولية القيادات ال�سيا�سية يف الدول
املمثلة يف هذا االجتماع فيما يتعلق بتنفيذ مثل هذه
املقرتحات يف حال �صدورها ف إ�نها م�س�ؤلية عظيمة،
حيث �إن �أخذ هذه التوجيهات بجدية من عدمه يعرب
عن مدى التزام كل دولة بواجباتها جتاه الإن�سانية
وجممل م�س�ؤوليتها الدولية .كما أ�نه مقيا�س ملدى
�إدراكها الرتباط �أمنها وا�ستقرارها الداخلي وجمموع
م�صاحلها هي مبا يجري على ال�ساحة الدولية.
وهو ارتباط تقوم الأدل��ة عليه يوم ًا بعد يوم آ�خر.
إ�ن احلاجة ما�سة �أكرث من أ�ي وقت م�ضى النتهاج
�سيا�سات م�س�ؤولة تقوم على التعاون والعمل امل�شرتك
البناء جتاه الظواهر والتطورات والعلل التي تعاين
منها ا إلن�سانية ،فذلك وحده كفيل بخلق جمتمع دويل
�آمن وم�ستقر ومتطور ي�سعد فيه اجلميع.
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عبر عن اعتزاز بالده بالدور القيادي للمملكة لتحقيق السالم واألمن العالميين

:
رئيس مجلس الشيوخ الكندي لـ
اختيار مجلس الشورى لموضوعات االجتماع
التشاوري اتسم بالدقة والحكمة
••�أجرى احلوار  :علي اخل�ضري

أ�كد معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي ال�سيناتور نويل كن�سيال �أن الدبلوما�سية الربملانية على قدر كبري من احلرية يف
طرح املو�ضوعات ومناق�شتها من نظريتها الدبلوما�سية التي تتبعها الأجهزة التنفيذية احلكومية ،وقال �إننا كربملانيني
نتمتع بقدر �أكرب من املرونة ملناق�شة الق�ضايا املثرية للجدل بعك�س الدبلوما�سيني التنفيذيني.
و�أو�ضح ال�سيناتور نويل كن�سيال الذي كان �صاحب املبادرة يف الدعوة لعقد االجتماع الت�شاوري الأول لر�ؤ�ساء برملانات دول
جمموعة الع�شرين والذي حتول �إىل اجتماع ت�شاوري دوري ،أ�ن دعوته لالجتماع الت�شاوري كان دافعه الرغبة يف اغتنام
فر�صة ا�ست�ضافة كندا الجتماع قمة جمموعة الع�شرين يف عام 2010م جلمع نظرائه ر�ؤ�ساء برملانات دول املجموعة معاً
واال�ستفادة من ر�ؤيتهم اجلماعية يف مو�ضوع له أ�همية خا�صة بالن�سبة له �أال وهو مو�ضوع الأمن الغذائي .
و أ�ثنى معاليه على ح�سن اختيار جمل�س ال�شورى ال�سعودي للمو�ضوع الرئي�س لالجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات
دول جمموعة الع�شرين الذي ي�ست�ضيفه املجل�س �أواخر �شهر فرباير اجلاري وو�صفه ب�أنه ات�سم بالدقة واحلكمة وبدرجة
كبرية من العملية نظراً ملا حتظى به هذه املو�ضوعات من اهتمام عاملي حيث يرتدد �صداها يف خمتلف أ�نحاء العامل.
كما عرب عن اعتزاز كندا بالدور القيادي الذي تقوم به اململكة العربية ال�سعودية لتحقيق مبادئ ال�سالم والأمن العامليني.
جاء ذلك يف حوار أ�جرته « ال�شورى » مع معاليه مبنا�سبة ا�ست�ضافة جمل�س ال�شورى لالجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء
برملانات دول جمموعة الع�شرين فيما يلي ن�صه:

معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي
ال�سيناتور ن��وي��ل كن�سيال ب���ادرمت إ�ىل كان هديف من الدعوة لالجتماع التعرف
الدعوة لعقد االجتماع الت�شاوري الأول على ر�ؤي��ة ر ؤ��ساء الربملانات يف مو�ضوع
لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين
على ماذا ت�أ�س�ست هذه الدعوة وماذا كانت الأمن الغذائي
الأهداف الأولية لذلك االجتماع؟
�أ�ؤم��ن كثري ًا بالدبلوما�سية الربملانية ،وهي تختلف للجدل بعك�س الدبلوما�سيني التنفيذيني .ولقد منحتني
عن الدبلوما�سية التي تتبعها الأج�ه��زة التنفيذية جتربتي كرئي�س ملجل�س ال�شيوخ يف كندا العديد من
احلكومية ،فالربملانيون على قدر �أكرب من احلرية الفر�ص للتقييم وا إل�شادة باخلربة الوا�سعة التي متيز
يف إ�ث��ارة أ�ي مو�ضوع يرغبونه ،بالإ�ضافة إ�ىل أ�ن بها زمالئي الربملانيون يف عدد كبري من املوا�ضيع التي
مناق�شاتهم تت�سم بال�صراحة .ونحن – كربملانيني ت�شمل خمتلف جماالت ال�سيا�سة العامة.
 -نتمتع بقدر �أكرب من املرونة ملناق�شة الق�ضايا املثرية ويف ال��واق��ع ك��ان��ت رغبتي  -ح�ين أ�طلقت م�ب��ادرة
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االجتماع  -أ�ن �أغتنم فر�صة ا�ست�ضافة كندا الجتماع
جمموعة الع�شرين يف عام 2010م جلمع نظرائي
ر�ؤ�ساء برملانات دول املجموعة مع ًا واال�ستفادة من
ر�ؤيتهم اجلماعية يف مو�ضوع له أ�همية خا�صة بالن�سبة
يل :أ�ال وهو مو�ضوع الأمن الغذائي .ولقد �أكدت �أوراق
العمل التي متيزت باجلودة العالية من ذوي الكفاءات،
واملناق�شات املثمرة التي جرت والرغبة الوا�ضحة
لتكرار التجربة ،كيف كانت مبادرتي جمدية .وكان
من دواعي �سروري ر�ؤية اال�ستفادة من الفكرة مرة
�أخرى وتكررت التجربة يف �شهر مايو 2011م يف كوريا
وا آلن تتكرر يف اململكة العربية ال�سعودية.
معايل الرئي�س ..االجتماع الت�شاوري

رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي ال�سيناتور نويل كن�سيال
لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين
يعقد دورته الثالثة يف اململكة العربية
ال�سعودية ب��دع��وة م��ن جمل�س ال�شورى
ال�سعودي ،ما هي التطلعات التي تودون
اخلروج بها من هذا االجتماع؟
لقد �ساهم تنظيم اللقاء الت�شاوري يف إ�يجاد قيادة
وتعاون برملاين بني امل�شاركني ،با إل�ضافة إ�ىل تعزيز
روح الت�ضامن وال�صداقة التي ي�شعر بها ر�ؤ�ساء
برملانات جمموعة الع�شرين .ومتيزت املوا�ضيع التي

اختار جمل�س ال�شورى ال�سعودي مناق�شتها بالدقة
واحلكمة وبدرجة كبرية من العملية .وما يجمع هذه تنظيم اللقاء الت�شاوري �ساهم يف �إيجاد
املو�ضوعات هو تردد �صداها يف جميع أ�نحاء العامل.
و�أنا �أتطلع �إىل �سماع جميع وجهات النظر املختلفة قيادة وتعاون برملاين بني امل�شاركني
حول الق�ضايا التي �سيتم مناق�شتها عن احلوار العاملي
للثقافات ،والطاقة من �أجل التنمية امل�ستدامة والأزمة التي �سيقدمها زمالئي ر�ؤ�ساء الربملانات.
االجتماع الت�شاوري لر ؤ��ساء برملانات
املالية وت�أثريها يف االقت�صاد العاملي .و�أنا واثق �أنني
جم��م��وع��ة الع�شرين ب���د�أ مب��ب��ادرة ثم
اطالعا على الق�ضايا
�سوف �أغادر الريا�ض أو�نا أ�كرث
ً
انطلق يف اجتماعات دولية �سنوية� ،إال
الرئي�سية التي �سيتم مناق�شتها وذلك بف�ضل ا ألفكار

 1432 -122هـ

13

حوار

منو
اقت�صادي
م�ستدام
لعامل آ�من

�سمو وزير الدفاع الأمري �سلمان بن عبدالعزيز لدى ا�ستقباله رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي يف زيارة �سابقة للريا�ض

االجتماع يف مراحله الأوىل وحتوله �إىل
�شكل برملاين آ�خر يف يد امل�شاركني
�أنه مل يناق�ش حتى الآن م�س�ألة حتويله
�إىل منظمة برملانية دولية حتت مظلة
االحت��اد الربملاين ال��دويل ،هل ترون �أن
ه��ذه االجتماعات الت�شاورية �ستكون
مرحلية فقط مل�سايرة الأو�ضاع العاملية
الراهنة ،أ�م �أن��ه �سيتحول يف امل�ستقبل
�إىل منظمة �أو احتاد برملاين يجمع دول
املجموعة وي ؤ��س�س وفق معايري املنظمات
أ�و احتادات الربملانية؟
أ�رى �أن��ه بالرغم من ا�ستفادة االجتماع الت�شاوري
لر�ؤ�ساء برملانات جمموعة الع�شرين بالفعل من
الدورتني الأوليني� ،إال أ�نه ال يزال يف مراحله الأوىل
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فقط .وا ألمر مرتوك للم�شاركني أ�نف�سهم التخاذ قرار
ب�ش�أن م�ستقبل هذا االجتماع ،وما ال�شكل الذي �سوف
يكون عليه� ،سواء باال�ستمرارية� ،أو باالن�ضمام إ�ىل
غريه من املحافل .وال �أود ا�ستباق االجتاه الذي �سوف
يقررونه.
ك��ي��ف ي����رى م��ع��ال��ي��ك��م دور ب��رمل��ان��ات
دول جمموعة الع�شرين يف التعاون
االقت�صادي ال��دويل ومعاجلة الق�ضايا
الدولية الراهنة خا�صة ذات ال�صلة
بهموم وق�ضايا ال�شعوب؟
لقد �شكل وجود مثل هذا االجتماع بالفعل نوع ًا من
التعاون ال��دويل ويكفي ما �أر��س��اه ذل��ك االجتماع
من ح��وار م�شرتك بني ر�ؤ��س��اء برملانات جمموعة
الع�شرين .ومثلما �س�أفعل ،فعندما يعود ه � ؤ�الء
الر�ؤ�ساء إ�ىل بالدهم ،عقب نهاية االجتماع القادم،
��س��وف ي�ك��ون لديهم اجل��اه��زي��ة ملناق�شة النتائج
وا ألفكار املفيدة التي �سيخرجون بها من هذا احلدث

مع قادة بالدهم .لقد أ��صبح االجتماع الت�شاوري
لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين جزء ًا من
ظواهر العوملة ،وذلك لي�س فقط ملناق�شته واهتمامه
بالق�ضايا ا آلنية ،ولكن ال�ست�شرافه لأخرى على املدى
البعيد.
ب��رغ��م اخ���ت�ل�اف ال��ن��ظ��م ال�سيا�سية
والربملانية يف الدول الأع�ضاء يف جمموعة
الع�شرين ،هل نتوقع أ�ن يتجاوز ر�ؤ�ساء
برملانات هذه الدول تلك االختالفات يف
�سبيل تعزيز وتطوير التعاون فيما بني
املجال�س الت�شريعية والربملانية ملا فيه
خري �شعوبها والعامل أ�جمع؟

االج��ت��م��اع ال��ت�����ش��اوري �أ���ص��ب��ح ج���زءاً من
ظواهر العوملة

االخ��ت�لاف��ات يف الأن��ظ��م��ة ال�سيا�سية
ل������دول جم���م���وع���ة ال��ع�����ش��ري��ن ت�ث�ري
وجهات النظر

�سمو وزير اخلارجية الأمري �سعود الفي�صل لدى ا�ستقباله رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي

ر�ؤ�ساء برملانات جمموعة الع�شرين يف اجتماع �أوتاوا 2010م

تبدو احلقيقة جلية ونخرج ب�أفكار جديدة.
كيف ينظر معاليكم إ�ىل الدور الذي
تقوم به اململكة العربية ال�سعودية يف
�إ�شاعة احلوار والتفاهم بني ال�شعوب
و إ�حالل ال�سلم والأمن الدوليني؟
كرم و�سخاء اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق
بامل�ساعدات ا إلن�سانية يعترب منوذج ًا يحتذى.
كما ننظر بالتقدير ملا مت م�ؤخر ًا من ت أ��سي�س
اململكة لكر�سي احلوار بني الثقافات يف جامعة
تورنتو فهو خطوة هامة يف طريق «تروي�ض»
اخلالفات وتعزيز ال�سالم ،فاململكة العربية
ال�سعودية تبدو يف و�ضع جيد لتكون يف دور
القيادة لتحقيق مبادئ ال�سالم وا ألمن العامليني
وهو ما تعتز به كندا كثري ًا.
�إىل أ�ي مدى و�صل التعاون بني جمل�س
ال�شيوخ الكندي وجمل�س ال�شورى
ال�سعودي ،وم��ا ه��ي ب��ر أ�ي��ك��م �آليات
تفعيل وتعزيز التعاون بني املجل�سني
�سواء يف إ�طار االجتماع الت�شاوري أ�و
منظومة االحتاد الربملاين الدويل؟
�إن بلدينا تبذالن جهود ًا متزايدة لتعزيز وتدعيم
العالقات الثنائية مب��ا يعود بالنفع املتبادل
عليهما .وق��د ج��اء ت�شكيل جلنة ال�صداقة
ال�سعودية الكندية وما أ�عقبها من زيارة الحقة
خلم�سة من �أع�ضائها �إىل �أوت��اوا يف دي�سمرب
2010م ك�إ�شارة لهذه العالقة القوية .وقد �سبق
أ�ن أ�تيحت يل الفر�صة لزيارة مدينتي الدمام
والريا�ض يف يناير 2011م ،كما ن�أمل ح�ضور
وفد �سعودي كبري يف مدينة كيبيك للم�شاركة
يف أ�عمال اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين
الدويل ( )127والتي �سيجري تنظيمها هناك
يف اكتوبر.

رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكندي يف زيارة �سابقة ملجل�س ال�شورى
على العك�س ممن ينظر �إىل االختالفات يف عقبة ،ف�أنا �أراها م�صدر ًا لتنوع وجهات النظر.
أ
و�عتقد أ�نه عندما تتباين وجهات النظر وا آلراء،
ا ألنظمة ال�سيا�سية يف دول املجموعة باعتبارها

م�ساعدات اململكة الإن�سانية لدول العامل
مثال يحتذى
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مقومات عضوية المملكة في
مجموعة العشرين
يخطئ م��ن يظن �أن جمموعة الع�شرين ه��ي جم��رد ن��ا ٍد مغلق
للأثرياء �أي أ�ن الدول تنظم إ�ىل ذلك التجمع ملجرد كونها ثرية.
و�إذا أ�عاد املحلل النظر �إىل قائمة أ�ع�ضاء هذا التجمع يجد أ�ن
للع�ضوية �شروطاً أ�خرى تتعدى جمرد الرثاء املايل .فهذه الدول
تنطوي على مميزات �أهلتها لالنتماء لهذا النادي املتفرد ،والبد
من توافر �أكرب قدر من املميزات .وهي مميزات جعلت تلك الدول
عوامل م ؤ�ثرة وحمركة ملحيطها الذي تتفاعل فيه �سوا ًء كان ذلك
إ�قليمياً �أو عاملياً على امل�ستوى اجلغرايف �أو ثقافياً وتنموياً على
امل�ستويات الأخرى.
و�س أ�جتاوز مناق�شة امليزة الن�سبية للمملكة من الناحية االقت�صادية ،حيث �إن هذا
العن�صر هو – غالب ًا – جمال احلديث عنها عند مناق�شة ان�ضمامها �إىل مثل هذا
التجمع ،وفيما يورد االقت�صاديون يف هذا الباب ما يغني عن التو�سع فيه يف مثل هذه
الورقة ،كما �أن احلديث عن املميزات ا ألخرى �سيكون على �سبيل ا إلملام فقط لتعذر
ا إلطالة يف هذه العجالة أ�ي�ض ًا .و�آمل مالحظة أ�ن بع�ض ما �أورده من مميزات هي هبات
وجدت اململكة نف�سها حمظية بها وبع�ضها هي نتاج عمل دائب من قيادتها و�شعبها
للرقي بها لك�سب تلك املميزات واحلفاظ على ما تك�سبه منها .وكال النوعني ميثالن
م�س�ؤولية ما تتحمله اململكة بقدر ما تفتخر وتعتز بهما.
وللتدليل على �صحة هذه الفر�ضية �سن أ�خذ مثا ًال لع�ضو يف هذه املجموعة هو :اململكة
العربية ال�سعودية .وال�س�ؤال الذي ميكن أ�ن يو�ضح ما نرمي إ�ليه هو ملاذا مت دعوة
اململكة العربية ال�سعودية لالنتماء لهذا التجمع؟ وما الذي ميكن للمملكة �أن ت�ساهم
به إلكمال بناء املنظومة؟
وللإجابة على هذا الت�سا�ؤل العري�ض نقول� :إن اململكة العربية ال�سعودية تنطوي على
عدد من املميزات �أهلتها لدخول هذه املجموعة النخبوية التي تقرر م�صري العامل
�أجمع لي�س على ال�صعيد االقت�صادي فح�سب بل على كافة ا أل�صعدة ،ولعل من نافلة
القول التقدمي ب�إيجاز عن املنظومة نف�سها.
مجموعة العشرين:

تت�ألف جمموعة الع�شرين من ت�سع ع�شرة دولة من أ�كرب االقت�صادات العاملية إ��ضافة
إ�ىل االحتاد الأوروبي ،وتهدف املجموعة إ�ىل معاجلة ال� أش�ن االقت�صادي العاملي وتر�شيد
م�ساره ملا يخدم دول املنظومة والعامل �أجمع على حد �سواء .وقد مت �إن�شاء التجمع بناء
على مقرتح من وزير االقت�صاد الكندي الذي �أ�صبح فيما بعد رئي�س ًا لوزراء بالده.
وتعقد املجموعة لقاءات دورية على م�ستوى وزراء املال واالقت�صاد ور�ؤ�ساء البنوك
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املركزية ،كما يعقد ر�ؤ�ساء الدول اجتماعات دورية
�أي�ض ًا.
يف �ضوء ما تقدم وبا�ستقراء حال اململكة العربية
ال�سعودية ميكن للمرء أ�ن يلمح �إىل أ��سباب ان�ضمام
اململكة �إىل جمموعة الع�شرين ،وما ميكن لبلد مثل
اململكة �أن ي�ساهم به لت�شكيل هذا التجمع والو�صول
به إ�ىل �أهدافه املرجوة وال�سمو ب أ�هدافه وخمرجاته
�إىل �آفاق �أكرث �إن�سانية.
••د .عبدالعزيز ال�سويّل
تتوفر يف اململكة العربية ال�سعودية �سمات ومميزات
ت ؤ�هلها لتدخل نوادي النخبة املتعددة .وهي كذلك،
أ�ي ع�ضو فاعل يف عدد من تلك النوادي منها على �سبيل املثال البنك الدويل و�صندوق
النقد الدويل على ال�صعيد االقت�صادي ومنظمة التعاون ا إل�سالمي وجامعة الدول
العربية وجمل�س التعاون لدول اخلليج على امل�ستوى ال�سيا�سي وغريها كثري على
امل�ستويات الأخرى ،وذلك إ��ضافة – طبع ًا – إ�ىل ما تقوم به اململكة من �أدوار يف
املنظومات العاملية املفتوحة كمنظمة ا ألمم املتحدة واملنظمات الثقافية واالجتماعية
وغريها .ومن أ�هم – ولي�س كل – ما تنطوي عليه اململكة من مميزات ما يلي:
 -1مكانتها اإلسالمية:

متثل اململكة مكان القيادة يف العامل الإ�سالمي فهي – عدا عن كونها قبلة ملا يربو على
ملياري م�سلم يف �صلواتهم اخلم�س يومي ًا – حمط أ�نظار امل�سلمني يتلقون من مواقفها
احلكمة ويتوقعون منها الريادة ،ويلتم�سون عندها املبادرة .ومل تخيب اململكة �آمال
�شعوب �أو قيادات العامل الإ�سالمي ،فلطاملا كانت ال�سباقة فع ًال �إىل ت�سنم هذه املرتبة
إو��سداء الن�صح للجميع بل والوقوف في�ص ًال عند احتدام النزاع بال تدخل يف �ش�ؤون
�أحد �أو حماباة لأحد على ح�ساب العدل والإن�صاف ومد يد العون ملن يحتاج .وللمزيد
ميكن الرجوع �إىل الأدبيات املن�شورة يف هذا ال�صدد لتعذر الإ�سهاب هنا.
ولقد فتحت اململكة �أبوابها لقا�صدي احلج والعمرة جلميع امل�سلمني حتى عند اختالف
وجهات نظرها ال�سيا�سية مع قياداتهم يف بع�ض الأحيان .ولطاملا انبهر حجاج وزوار
احلرمني وامل�شاعر مبا تبذله اململكة من �إعمار وخدمات دون حتميل احلاج �أو الزائر
�أية تكاليف مالية مقابل ذلك.
واحت�ضنت اململكة م�ؤ�س�سات العمل الإ�سالمي مكان ًا وت�أييد ًا .فاتخذت أ�هم املنظمات
ا إل�سالمية أ�را�ضيها مقار ًا لها .و�أقرب مثال لذلك منظمة التعاون الإ�سالمي ورابطة
العامل الإ�سالمي والندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي وغريها كثري.
ولطاملا انربت اململكة جلمع الفرقاء للت�شاور والت�صالح والأمثلة على ذلك أ�كرث من
�أن حت�صى ويكفي ا إل�شارة هنا �إىل حماوالتها امل�ساهمة يف حل اخلالفات مثل امل�شكلة
الفل�سطينية والأفغانية واليمنية وغريها.

وللمملكة برامج دائمة ومواقف م ؤ�قتة للم�ساعدات املالية والدبلوما�سية للمجتمعات
الإ�سالمية املحتاجة .و�أمثلة الربامج الدائمة هي �صندوق التنمية ال�سعودي وبرامج
امل�ساعدات االئتمانية من خالل الربامج العاملية �أو العالقات الثنائية ،أ�ما امل�ساعدات
الآنية ف�أمثلتها أ�كرث من أ�ن حت�صى ويكفي للداللة عليها ما تعلنه اململكة من برامج
التربعات والهبات والإعانات املقطوعة يف منا�سبات متعددة �أو عند حدوث الكوارث.
والكالم يف امليزة الن�سبية للمملكة من الوجهة ا إل�سالمية يطول كثري ًا جدا.

اململكة عام ًال ثابت ًا يف هذه املحاور ب�سبب ثباتها وا�ستقرارها إ�ال أ�ن اململكة ا�ستطاعت
بحكمة �أن تتجنب حماور امل�صالح امل ؤ�قتة مما �أك�سبها م�صداقية وثبات يف الر�ؤية
جنم عنه ثقة مبواقفها وتطلع �إىل قيادتها للعمل العربي ،ومل تخيب �آمال �شعوب �أو
قيادات املنطقة على توايل املتغريات ال�سيا�سية وتعاقب التطورات التاريخية وعلى
مدى تاريخها الذي يزيد عن قرن .والأمثلة مرة �أخرى �أكرث من �أن حت�صى ويكفي
للتمثيل موقفها من الق�ضية الفل�سطينية وغزو العراق للكويت واال�ضطرابات يف اليمن
والبحرين وغري ذلك.

تقع اململكة العربية ال�سعودية يف قلب العامل متام ًا وت�شري الدرا�سات �إىل �أن الكعبة
امل�شرفة هي مركز العامل ،وال �سبيل إ�ىل توا�صل ال�شرق بالغرب واجلنوب بال�شمال
�إال عرب �أرا�ضي أو�جواء جزيرة العرب التي حتتل اململكة �أكرب م�ساحة منها .وميثل
البحر الأحمر ممر ًا مائي ًا منفرد ًا مل يكن لقناة ال�سوي�س �أن حتظى ب أ�ية �أهمية لوال
أ�نها تف�ضي �إليه .وي�شعر العامل بكثري من االرتياح إلطالل ال�سواحل ال�شرقية لهذا املمر
البحري على دولة من أ�كرث دول العامل ا�ستقرار ًا و�أمن ًا .كما �أن لثقل اململكة القاري
وا إلقليمي ت أ�ثري ًا كبري ًا على طرق التجارة البحرية واجلوية والربية يف حميطها العام.
ومتثل موانئها  -بكل �أنواعها  -ممرات لتجارة الرتانزيت تخدم �أغلب �إن مل يكن كل
دول اجلزيرة العربية وتلك الواقعة �شما ًال عنها .وهكذا فاململكة على الأقل جغرافي ًا
منطقة متو�سطة مما ي�ؤهلها لتكون ملتقى للعامل ب�أ�سره.

 -4إمكانية توقع مواقفها السياسية:

 -2موقعها الجغرافي:

ال يحتاج املرء الكثري من اجلهد للتنب�ؤ باملوقف ال�سعودي �إزاء كل جديد ولي�س ال�سبب
يف ذلك ب�ساطة املوقف ال�سعودي �أو �سذاجته ولكن ثباته .فاململكة �أثبتت على مدى
تاريخها انتهاجها ملبادئ �سيا�سية ولي�س متغريات م�صلحية مما يوفر للمراقب إ�مكانية
ا�ستقراء املوقف ال�سعودي من الأح��داث .ولقد وقفت اململكة أ�حيان ًا ب�شكل رمبا ال
يتوافق كثري ًا مع م�صاحلها الآنية لكنه ينطلق من ثوابتها الدينية والوطنية وكذلك
قناعاتها ال�سيا�سية.
 -5استدامة وتنوع سياساتها االقتصادية:

مع �أن �أهم املوارد االقت�صادية يف اململكة هي النفط �إال أ�نها مل تركن إ�ىل النفط
باعتباره امل�صدر الوحيد للرثوة .بل عمدت �إىل تنويع اقت�صادها �إما باتخاذ النفط
 -3أهميتها العربية:
كم�صدر ل�صناعات �أ�سا�سية ولقيم ملنتجات �أ�صبحت اليوم �أحد دعائم االقت�صاد
متثل اململكة العربية ال�سعودية ثق ًال هائ ًال على امل�ستوى العربي ،وكانت ومل تزل العاملي� .أو با�ستحداث �أن�شطة اقت�صادية غري نفطية.
عام ًال وم�ؤثر ًا يف حماور العمل العربي امل�شرتك وهي ،ومن ي�ستطيع من الدول العربية وتعتمد اململكة يف خططها التنموية م�ؤخر ًا على اقت�صاديات متجددة �سواء يف جمال
بح�سب الظروف التي مرت بها كل دولة ،متثل �صلب العمل العربي امل�شرتك وبقيت الطاقة �أو االقت�صاد املنتج كاقت�صاديات املعلوماتية واملعرفة واال�ستثمار يف الرثوة
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الب�شرية باعتبارها �أحد م�صادر الإنتاج امل�ستدامة .وكمراحل انتقالية من االقت�صاد
املعتمد على النفط �إىل اقت�صاد م�ستقل ميكن �أن ميول نف�سه مبعزل عن م�صدر
نا�ضب.
ولقد حظيت هذه ال�سيا�سات باحرتام العامل الذي تعامل معها على �أ�سا�س الندية فقبل
باململكة ع�ضو ًا يف منظمة التجارة العاملية أو�خ�ضعها لل�سيا�سات االقت�صادية التناف�سية
كتوقيع االتفاقيات التجارية معها والتي مرت بع�ضها مبباحثات م�ضنية ال تتعر�ض لها
االقت�صادات اله�شة عادة كفر�ض ال�ضرائب على �صادراتها بل وفر�ض عقوبات عليها
مثل ر�سوم الإغراق .باعتبارها اقت�صاد ًا كبري ًا متنوع ًا وم�س�ؤو ًال دولي ًا.
 -6تنوع السكان والبيئات واالنفتاح االجتماعي:

متتد اململكة العربية ال�سعودية من ال�شمال إ�ىل اجلنوب على م�ساحة �شا�سعة تتنوع
جغرافي ًا ومناخي ًا من مناطق بالد ال�شام �إىل �شبه اال�ستوائي جنوب ًا ،مما �أثمر تنوع ًا
مناخي ًا وزراعي ًا كبري ًا جد ًا .وكذلك الأمر من ال�شرق �إىل الغرب حيث تتنوع البيئات
والثقافات من املنطقة ال�شرقية املتاخمة ل�سواحل اخلليج العربي و�صحراء الربع
اخلايل ونفود الدهناء إ�ىل �سواحل البحر الأحمر وجبال ال�سروات .ومتثل منطقة
احلجاز تنوع ًا ب�شري ًا قل مثيلة يف العامل حيث تلتقي كل ثقافات العامل على مدار العام
وتتبلور الوحدة الإن�سانية الهائلة يف منا�سبات احلج والعمرة.
ولقد جنم عن ذلك انفتاح ثقايف واجتماعي وتقبل �إن�ساين فتح الباب على م�صراعيه
ال�ستقدام العمالة من جميع ال�سحنات واملذاهب وا ألفكار بل والديانات .و�ساهم
اجلميع يف ور�ش عمل �أقامتها اململكة لتنفيذ خططها الطموحة لت�أ�سي�س و�صيانة بناها
التحتية .وقد �ساهم ذلك بطرق مبا�شرة وغري مبا�شرة يف �إثراء املجتمعات التي وفد
منها �أولئك النا�س �سوا ًء على ال�صعد االقت�صادية �أو حتى الثقافية واالجتماعية.
واملده�ش �أن املجتمع ال�سعودي تقبل كل ذلك دون التنازل عن قيمه �أو الت أ�ثر ال�شديد أ�ن ي�صب يف معني هذا التجمع لرت�شيد قراره وتهذيب ر�ؤيته ،بل �إن امل�أمول أ�ن ميزج
مبن وفدوا �إليه على مدى عقود متتالية .وال تكاد جتد دولة بل مدينة �أو حتى قرية يف الطرح ال�سعودي الر�ؤى االقت�صادية – ال�صارمة أ�حيان ًا – بلم�سة �إن�سانية منبثقة
بع�ض دول العامل مل يفد منها �أحد للعمل يف ال�سعودية يف وقت من الأوقات .وبرغم من قناعاته الإ�سالمية مما �سي�ساهم يف ت�سويق ر�ؤى التجمع و�إ�سباغ روح التعاون ال
كل �شيء ف�إن الإيجابي املتحقق من كل ذلك يفوق ما قد يكون اعرتاه من �سلبيات التناف�س التي قد ال يجيد االقت�صاديون التعامل بها دائم ًا.
كما �أن لتفاعل اململكة ال�سل�س واملقبول يف ف�ضائها الإ�سالمي والعربي �أهمية بالغة
لكال الطرفني.
يف توجيه قرار املجموعة ملا يخدم هذا اللقاء بالذات .فاملتوقع �أن تكون اململكة – مع
 -7تنامي الدور السعودي في السياسة الدولية
�شقيقاتها الإ�سالمية الأع�ضاء يف التجمع – ممث ًال للمجموعة الإ�سالمية والعربية
واتساع آفاق العالقات الدولية:
أو�ن ت�سوق جتاربها التنموية وخرباتها التي تراكمت لديها من التعامل مع املجتمعات
متنام يف الأو�ساط الأقل منو ًا وذلك �أم ًال يف �أن تلعب املجموعة دور ًا حموري ًا يف �إعادة التوازن االقت�صادي
حظيت ال�سيا�سات ال�سعودية جتاه كثري من ق�ضايا العامل باحرتام ٍ
الدولية مما جنم عنه تطور م�ستمر يف دور اململكة على م�ستوى املنطقة الإ�سالمية بني املجتمعات الإن�سانية .والواقع �أن اململكة حتتاج �إىل م�ساعدة الأع�ضاء الآخرين
والعامل أ�جمع .وتقيم اململكة عالقات متوازنة مع عدد من الدول تتنوع يف نظمها يف التجمع لتنفيذ �سيا�ساتها التي �أثبتت جناحات ال ب�أ�س بها يف هذا امل�ضار ولكن
ال�سيا�سية واالقت�صادية باحرتام إلرادة �شعوب وقيادات تلك الدول .وقد انتهجت ب�شكل �أعمق أو�كرث ات�ساع ًا – و�سوف ي�ؤدي ذلك �إىل نتائج �إيجابية تنعك�س على �أمن
اململكة منذ ت�أ�سي�سها �سيا�سة عدم التدخل يف �ش�ؤون الغري مع عدم ال�سماح للغري وا�ستقرار الدول الأع�ضاء نف�سها كما أ�نه �سيكون معين ًا لها على النجاح يف م�ساعيها
بالتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية ال�سعودية .وقد أ�دى ثبات �سيا�سات اململكة �إىل فر�ض لتهيئة العامل ليكون �سوق ًا آ�منة مربحة للم�سوق وللم�ستهلك على حد �سواء .وهكذا ففي
احرتامها على اجلميع .ومما أ�هل اململكة للعب �أدوار دولية كبرية؛ ثقلها الإ�سالمي ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية ملجموعة الع�شرين فائدة ق�صوى لهذه املجموعة
والعربي وقدرتها االقت�صادية وتوازن عالقاتها و�سيا�ساتها فيما يتعلق بالطاقة �إنتاج ًا باعتبارها ثق ًال اقت�صادي ًا متميز ًا وباعتبارها جمتمع ًا متطلع ًا للتنمية امل�ستدامة وكذلك
امل�ساهمة يف �إر�ساء قواعد الأمن وال�سالم العامليني.
وت�سعري ًا.
ه��ذا باخت�صار �شديد فيما يتعلق ب�أ�سباب دع��وة اململكة العربية ال�سعودية إ�ىل وهو �إىل ذلك م�ساهمة فاعلة يف حتقيق �أهداف املجموعة بل و�إ�ضافة نوعية متثل قيمة
جمموعة الع�شرين و�س�أورد ما أ�راه بالن�سبة ملا ميكن أ�ن ت�سهم به اململكة يف بناء م�ضافة حقيقية لهذا النادي الدويل املتميز.
••ع�ضو جمل�س ال�شورى
هذه املجموعة.
ميكن القول ب�شيء من الثقة �إن ال�صوت ال�سعودي الهادي والرزين واملبدئي ميكن
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اتجاهات

دخول المملكة مجموعة العشرين
اعتراف عالمي بدورها الرائد
سياسيًا واقتصاديًا
••د � .صدقة بن يحيى فا�ضل
هناك «تنظيمات» دولية ...تن�ش�أ فيما بني بع�ض دول العامل ،من حني آلخر ،نتيجة أ�حداث ،وم�ستجدات �سيا�سية �أو اقت�صادية� ،أو غريها من الق�ضايا
الدولية امللحة ...التي ت�ستلزم التن�سيق بني دول قليلة معنية معينة ،بهدف :مواجهة �أخطار م�شرتكة� ،أو دعم م�صالح م�شرتكة ،مبا يخدم هذه امل�صالح،
ويفيد – يف نهاية الأمر – كل الدول املعنية .وغالب ًا ما تكون هذه الق�ضايا ذات طابع دويل م�شرتك ومتداخل ....يهم جمموعة حمددة من الدول،
وال يهم – ب�شكل مبا�شر – كل دول العامل .وتت�سم هذه الق�ضايا باجلماعية ،وب�ضرورة تعاون وتن�سيق جميع املعنيني للتعامل معها ب�شكل �سليم وفعال.
ومن هذه احلاجة ،ن�ش�أت عدة تنظيمات (جمموعات) دولية ...تهدف خلدمة م�صالح م�شرتكة م�ؤكدة فيما بينها ،ال ميكن خدمتها دون تن�سيق
وتعاون دوليني .ولعل أ��شهر هذه التنظيمات هي :ما يعرف بـ «جمموعة الثمانية» (املكونة من أ�هم ثمان دول �صناعية كربى يف العامل ،وهى – حتديد ًا:
اليابان ،رو�سيا ،الواليات املتحدة ،كندا ،بريطانيا ،فرن�سا� ،أملانيا ،ايطاليا) .وقد كانت هذه املجموعة ت�سمى «جمموعة ال�سبعة» ( .)Group 7ثم
أ��صبحت «جمموعة الثمانية» ( )G 8بعد �ضم رو�سيا �إليها.
وب�سبب «ا ألزمة املالية» العاملية ،التي بد�أ العامل يعاين منها نهاية الت�سعينات من القرن املا�ضي ر أ�ت «جمموعة الثمانية» ،يف اجتماع لها بوا�شنطن ،يف
�سبتمرب 1999م� ،ضرورة �إن�شاء جمموعة دولية �أو�سع ...ت�ضم جمموعة الثمانية زائد ًا اثنتي ع�شرة دولة مهمة يف العامل ،ملواجهة التحديات االقت�صادية
العاملية اخلطرية ،التي جدت على ال�ساحة الدولية م ؤ�خر ًا .وروعي يف اختيار هذه الدول �إمكاناتها االقت�صادية ،ومتثيلها لأقاليم العامل الكربى.
أ�ما هذه الدول االثنتي ع�شرة ،فهي :ال�صني ،الهند ،كوريا اجلنوبية ،ا�سرتاليا ،ال�سعودية ،جنوب �أفريقيا ،الربازيل ،املك�سيك ،الأرجنتني ،تركيا،
اندوني�سيا ،االحتاد الأوروبي – ككتلة واحدة .وت�ضم املجموعة – إ��ضافة �إىل الدول املذكورة – بع�ض الهيئات الدولية ذات العالقة ،و�أهمها :الربملان
الأوروبي ،ممث ًال برئي�سه ،والبنك املركزي الأوروبي ،و�صندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل للإن�شاء والتعمري.
�إنه منتدى دويل ،الغر�ض منه :دعم تعاون الدول ا ألهم اقت�صادي ًا ،للعمل على ا�ستتباب اال�ستقرار املايل الدويل ،والتفاهم واحلوار بني البلدان
ال�صناعية والبلدان النامية مبا يخدم التنمية امل�ستدامة يف العامل ،ويجنب اقت�صادياته الك�ساد ،واال�ضطرابات اخلطرية .ومتثل جمموعة الع�شرين
 % 65,2من جمموع �سكان العامل ،وتقوم مبا يعادل ثلثي التجارة الدولية ،وحتظى بامتالك حوايل  % 90من ناجت العامل اخلام.
وبد�أت هذه املجموعة تعقد م�ؤمترات قمة (ر�ؤ�ساء الدول ا ألع�ضاء) ابتداء من نوفمرب 2008م ،مرة كل �سنتني .و�آخر م ؤ�متر قمة عقد يف تورنتو بكندا
يف يونيو 2010م .كما تعقد لقاءات على م�ستوى وزراء املالية واخلارجية ،وكذلك ر�ؤ�ساء برملانات الدول الأع�ضاء .وقد عقد – حتى الآن – م�ؤمتران
لر�ؤ�ساء برملانات هذه الدول ،الأول يف كندا ،والثاين يف كوريا اجلنوبية .و�سيعقد االجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين
يف عا�صمتنا العزيزة الريا�ض ،ابتداء من يوم  24فرباير احلايل ،وحتى  26منه.
و�سيكون عنوان اجتماع الريا�ض الرئي�س والعام ،والذي ينظمه جمل�س ال�شورى ال�سعودي ،هو :تنمية م�ستدامة لعامل �آمن .أ�ما �أهم حماور هذا
امل ؤ�متر ،فهي� :ضرورة احلوار العاملي بني الثقافات ،الطاقة لتنمية م�ستدامة ،الأزمة املالية أو�ثرها على اال�ستقرار العاملي .وهو م�ؤمتر عاملي مهم،
ويعترب من أ�هم امل�ؤمترات الدولية التي ت�ست�ضيفها عا�صمتنا الريا�ض.
والواقع ،أ�ن �ضم اململكة �إىل ع�ضوية املجموعة الع�شرينية ،لتمثل العامل العربي ،هو اعرتاف عاملي مبكانة ودور اململكة املهم يف عامل اليوم .فاململكة
حتظى بثقل اقت�صادي و�سيا�سي ،إ�قليمي وعاملي كبري ،ناجم عما متتلكه من موارد طبيعية وب�شرية هائلة ،وما تتخذه من �سيا�سات تنموية واقت�صادية
حكيمة ومعتدلة ....ت�أخذ يف اعتبارها م�صالح العامل �أجمع ،بعد امل�صلحة الوطنية لل�شعب العربي ال�سعودي .وع�ضوية اململكة يف هذه املجموعة
حتقق لبالدنا وللعامل العربي فوائد عدة من أ�همها :وجود �صوت عربي قوي ،ي�سهم مع غريه من �أكرب و�أقوى بلدان العامل ،يف ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سات
املالية واالقت�صادية للعامل ،ومبا يحقق – ب إ�ذن اهلل ،وكما هو م ؤ�مل من هذا اجلمع – اخلري للب�شرية جمعاء.
••ع�ضو جمل�س ال�شورى
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لقاء

منو
اقت�صادي
م�ستدام
لعامل آ�من

سعود الشمري نائب رئيس البرلمان العربي عضو مجلس الشورى السعودي
في لقاء خاص:

«الربيع العربي» سيغير شكل
ومضمون الحياة البرلمانية في
الدول العربية
••�أجراه :حممد ال�شيباين

�أكد نائب رئي�س الربملان العربي ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سعودي الأ�ستاذ �سعود
بن عبدالرحمن ال�شمري �أن ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية �إىل جمموعة
دول الع�شرين م�ؤ�شر على تعاظم دورها الدويل يف �شتى امليادين ال�سيا�سية
واالقت�صادية �إىل جانب دورها املحوري العربي والإ�سالمي.
وق��ال �إن عقد االجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة
الع�شرين يف العا�صمة الريا�ض الذي ي�ست�ضيفه جمل�س ال�شورى خالل الفرتة
من  26 – 24فرباير اجلاري ،تعبري �آخر عن احرتام دول املجموعة للمملكة
العربية ال�سعودية ،وتقدير لدورها الرائد يف التنمية امل�ستدامة ل�شعوب الدول
الأقل منواً حتى باتت اململكة يف مقدمة الدول يف تقدمي امل�ساعدات والإعانات
للدول النامية ل إ
ل�سهام يف براجمها التنموية ،إ�ىل جانب دورها الفاعل يف
حتقيق ال�سالم والأمن يف العامل عرب املبادرات التي تقدمت بها اململكة بقيادة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني
– حفظهما اهلل – ف�ض ً
ال عن مكانتها االقت�صادية كونها الدولة الأوىل التي
تعمل على ا�ستقرار ال�سوق النفطية من خالل التزامها بتحقيق التوازن بني
العر�ض والطلب يف تلك ال�سوق.
مبنا�سبة االجتماع الت�شاوري الثالث
جاء ذلك يف حوار أ�جرته معه جملة
لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين.
ت�ست�ضيف اململكة العربية ال�سعودية
اجتماع برملانات دول جمموعة الع�شرين..
كيف ميكن توظيف خم��رج��ات مثل هذا
امللتقى يف خدمة الق�ضايا العربية؟
ال �شك ب��أن دخ��ول اململكة جمموعة الع�شرين يعك�س
حجمها ودوره��ا ال�سيا�سي واالقت�صادي يف املنطقة
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وال�ع��امل ،ه��ذا ال��دور ال��ذي مل ت�صل إ�ليه عن طريق
تكدي�س ا أل�سلحة والتدخل ب�شئون الآخرين ،إ�منا عن
طريق التنمية امل�ستدامة ل�شعبها ،وامل�شاركة الفاعلة يف
املجتمع الدويل حتى أ��صبحت حمل ثقة العامل اجمع
يف عالقاتها و�سيا�ساتها املحلية واخلارجية ،وعقد مثل
هذا االجتماع يف اململكة تعبري �آخر عن احرتامها من

قبل دول املجموعة وتقدير لدورها املتعاظم امل�شار إ�ليه.
بالن�سبة للفوائد من هذا االجتماع وكيفية توظيفها،
اعتقد �أن هذا االجتماع فر�صة كبرية للمملكة لتو�ضيح
وجهة نظرها يف كثري من م�شاكل املنطقة التي تعنيها
مبا�شرة مثل الق�ضية الفل�سطينية والأم��ن يف اخلليج
وا�ستقرار �إمدادات النفط.
ترى ما هي �أهم امللفات التي �ستفر�ض نف�سها
على طاولة حوار �صناع القرار يف جمموعة
الع�شرين؟
اعتقد ان امل�شاركني يف االجتماع م�شاركني أ��سا�سيني
يف �صناعة القرار يف بلدانهم ،هذا تو�ضيح للم�صطلح
امل�ستخدم فقط� .أم��ا �أه��م امللفات ،ورغ��م كوين غري
م�شارك يف أ�عمال االجتماع ،إ�ال �أنه ميكنني القول ان
�أهم امللفات التي �ستكون حمل نقا�ش املجتمعني هي
امللفات التي تعني الربملانيني ب�شكل خا�ص مثل :ملف
الدميقراطية ،وحقوق ا إلن�سان ،والتنمية ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية ،واال�ستقرار يف جماالت
الأمن وال�سلم الدوليني.
وماذا عن الدور الإقليمي والإ�سالمي احليوي
الذي تقوم به اململكة العربية ال�سعودية يف
هذا ال�صدد؟
اململكة كانت وال زال��ت قائدة على امل�ستوى الإقليمي
والإ�سالمي وتلعب دور ًا حموري ًا على هذين امل�ستويني،
والبعد الإ�سالمي يف �سيا�ساتها املحلية واخلارجية ي�شكل
حجر الزاوية .على امل�ستوى الدويل ي�شكل ان�ضمامها إ�ىل
جمموعة الع�شرين م�ؤ�شر ًا من �ضمن م ؤ��شرات أ�خرى
على تعاظم دورها الدويل ،واململكة يف جميع ا ألدوار

�سعود ال�شمري يتحدث لـ

دخول اململكة جمموعة الع�شرين يعك�س
حجمها ال�سيا�سي واالقت�صادي يف املنطقة
والعامل
التي تلعبها ،وعلى جميع امل�ستويات ،ت�ستهدف ال�صالح
العام واال�ستقرار وح�سن اجلوار والعالقات الطيبة مع
جميع الدول واملنظمات.
�إيل أ�ى مدى ميكن �أن ي�شارك ممثلو برملانات
املجموعة يف و�ضع حلول عاجلة للتحديات
التي تواجه العامل الآن؟
�إن املجتمعني وامل� ؤ���س���س��ات الربملانية التابعني لها
م�شاركون حقيقيون يف �صناعة القرار يف دولهم ،وعلى
هذا الأ�سا�س ميكنهم لعب دور �أ�سا�سي يف و�ضع حلول
للتحديات التي تواجه العامل من خالل فر�ض ر�ؤاهم
و�أفكارهم على القرار ال�سيا�سي يف بالدهم ،وبالتايل
ت�سهم دولهم يف نقل هذه الأفكار والر�ؤى �إىل امل�ستوى
الدويل عرب املنظمات الدولية املخت�صة باتخاذ القرار

على امل�ستوى الدويل.
ك��ي��ف ت���رى ا�ست�ضافة جمل�س ال�����ش��ورى
ال�سعودي لذلك احلدث؟ وما هي انعكا�ساته
على تر�سيخ �صورة ذهنية ايجابية عن
التجربة الربملانية ال�سعودية وعن اململكة
بوجه عام؟
أ�ح�سن جمل�س ال�شورى يف طلبه ا�ست�ضافة هذا االجتماع،
و�أح�سن يف انتزاع املوافقة على ذلك ،وهذا يح�سب له
ولرئا�سته ،حيث ان مثل هذه الفعاليات الدولية ت�ضع
اململكة وجمل�س ال�شورى يف قلب احلدث ،مما ي�سمح
ل آ
لخرين باالطالع عن كثب على جتربتها ال�شورية التي
ً
ال تختلف ن�سبيا عن ما هو �سائد يف كثري من الربملانات
امل���ش��ارك��ة ،ك��ذل��ك ي�سمح ألع���ض��اء جمل�س ال�شورى
باالطالع على جتارب الآخرين ،وتالقح ا ألفكار يف هذا
املجال.
الربملان العربي االنتقايل ال��ذي تتولون
من�صب نائب رئي�س ال�برمل��ان ه��ل لكم أ�ن
تقدموا لنا يف هذا احليز �إيجاز ًا عن ن�ش أ�ة
الربملان واخت�صا�صاته؟

منذ ثمانينات القرن الع�شرين رفع االحتاد الربملاين
العربي راية �إن�شاء الربملان العربي �أو حتويل نف�سه �إىل
برملان عربي موحد .وعندما �شرعت جامعة ال��دول
العربية يف مطلع ا أللفية الثالثة يف اتخاذ ا إلجراءات
الالزمة لتحديث وتطوير أ�نظمة العمل العربي امل�شرتك
لتتالءم مع �أهداف العمل العربي امل�شرتك يف املرحلة
املقبلة وملواكبة امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية اجتهت �إىل ا�ستحداث برملان عربي خا�صة
و�أن جتربة الربملان الأوروبي بدت مغرية جلميع من تابع
م�سرية التكامل الأوروبي ووقف عند إ��سهام هذا اجلهاز
يف دفعها وتنميتها نحو احلالة االحتادية.
و�أ�صدر جمل�س اجلامعة على م�ستوى القمة خالل دورته
العادية ال�سابعة ع�شرة املنعقدة يف اجلزائر يومي 22
و.2005/3/23
�أ -القرار رقم :290ب�ش�أن إ�دخال تعديالت على ميثاق
اجلامعة� ،أولها إ��ضافة مادة جديدة على النحو التايل:
«ين�ش�أ يف إ�طار اجلامعة العربية برملان عربي .ويحدد
نظامه ا أل�سا�سي ت�شكيله ومهامه واخت�صا�صاته»� .إال �أن
هذه التعديالت مل تدخل حيز ًا إ�ال خالل �سنة ،2007
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بعد أ�ن متت امل�صادقة عليها من قبل الربملانات أ�و
اجلهات املخت�صة يف أ�كرث من ن�صف الدول ا ألع�ضاء
يف اجلامعة .وعندما انتهت الدول ا ألع�ضاء من �إر�سال
�أ�سماء ممثليها يف الربملان العربي االنتقايل إ�ىل ا ألمانة
العامة جلامعة ال��دول العربية انعقدت دورت��ه الأوىل
يومي  27و  ،2005/12/28يف مقر اجلامعة وانتخب
رئي�سه ونوابه ومكتبه و�شكلت جلنة خا�صة تولت و�ضع
م�شروع نظامه الداخلي الذي �أقره الربملان يف جل�سة
.2006/3/17
ومن اختصاصات البرلمان:

�أ -البحث يف �سبيل تعزيز العالقات العربية يف �إطار
ميثاق اجلامعة أو�نظمتها واملواثيق واالتفاقيات
العربية ال�سارية.
ب -مناق�شة املو�ضوعات املتعلقة بتعزيز العمل العربي
امل�شرتك ،و�إ�صدار آ�راء وتو�صيات ب�ش�أنها ،و�إيالء
االه�ت�م��ام إ�ىل ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه الوطن
العربي وعملية التنمية فيه .وخا�صة يف املجاالت
االقت�صادية والب�شرية والتكامل االقت�صادي يف
العامل العربي.
ت -مناق�شة امل�سائل التي يحيلها �إليه جمل�س اجلامعة
على م�ستوى القمة �أو على امل�ستوى ال��وزاري �أو
الأمني العام للجامعة .إو�ب��داء الر�أي فيها ويحق
له �إ�صدار تو�صيات ب�ش�أنها لت�ؤخذ يف االعتبار عند
�إ�صدار املجال�س املعينة للقرارات ذات العالقة.
ث -مناق�شة م�شاريع االتفاقيات اجلماعية بني الدول
العربية التي يحيلها جمل�س اجلامعة �إليه.
ج -إ�قامة عالقات تعاون مع االحت��ادات الربملانية
والربملانات الدولية والإقليمية والوطنية ،مبا يخدم
م�صالح الأمة العربية والأمن وال�سلم واال�ستقرار
يف املنطقة.
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ح -إ�قرار موازنة الربملان االنتقايل واحل�ساب اخلتامي.
خ -إ�حاطته مب�شروع املوازنة ال�سنوية جلامعة الدول
العربية.
د -إ�قرار النظام الداخلي للربملان االنتقايل.
 كما �أ�سند �إليه النظام ا أل�سا�سي مهمة �إعداد النظاما أل�سا�سي للربملان العربي الدائم قبل �إقراره من جمل�س
اجلامعة على م�ستوى القمة.
ون����ص النظام ا أل��س��ا��س��ي على �أن ال�برمل��ان العربي
االنتقايل يتكون من �أربعة �أع�ضاء لكل دولة ع�ضو يف
جامعة الدول العربية.
وتتم ت�سمية الع�ضو من قبل برملانه الوطني .ويكت�سب
الع�ضوية يف الربملان العربي االنتقايل من تاريخ هذه
الت�سمية وال تنتهي من حيث املبد�أ �إال بانتهاء مدة هذا
الربملان .على أ�نها قد تنتهي قبل هذا الآجال بالوفاة �أو
بقبول اال�ستقالة �أو بعدم جتديد انتخاب الع�ضو بربملانه
الوطني �أو بزوال ال�صفة التي متت ت�سميته على أ��سا�سها
�إذا كان غري منتخب.
وهكذا ربط النظام الداخلي بني الع�ضوية يف الربملان
ال�ع��رب��ي االن�ت�ق��ايل (الع�ضوية الربملانية القومية)
بالع�ضوية يف الربملان الوطني (الع�ضوية الربملانية
الوطنية) .وه��و نف�س املنحى ال��ذي اعتمده الربملان
الأوروبي يف بداياته وقبل تبني مبد أ� االقرتاع املبا�شر.
وقد ن�ص النظام ا أل�سا�سي على �أن أ�ع�ضاء الربملان
العربي االنتقايل ميار�سون مهامهم بحرية وا�ستقالل
ذل��ك أ�نهم ال يعتربون مندوبني ممثلني لربملاناتهم
الوطنية .فالع�ضو كما تن�ص على ذلك ميثل ا ألمة العربية
ب أ��سرها ويرعى امل�صلحة العامة وهو حر فيما يبديه من
�آراء و�أفكار بالربملان �أو جلانه .وال جتوز م�ساءلته عن
ذلك مطلق ًا (املادة  7من النظام الداخلي) .ويف ذلك
ت أ�كيد على الطبيعة التمثيلية ال�شعبية للربملان العربي
االنتقايل .و�إ�شارة إ�ىل ال�ضمانات القانونية والإجرائية

التي ت�شعر الع�ضو ب أ�نه ميار�س مهمة قومية فال يكون
�صوته �صدى مواقف حكومته.
وت�ضطلع أ�جهزة الربملان بدور مهم يف ت�سيري عمله
فهي التي تتحكم يف النهاية يف �أداء الربملان .وقد �أوكل
النظام ا أل�سا�سي للربملان العربي االنتقايل مهمة إ�عداد
نظامه الداخلي وت�شكيل �أجهزته.
وتعترب رئا�سة الربملان �أهم املنا�صب التي قد يتوالها
ع�ضو ال�برمل��ان .وق��د أ��سند النظام الداخلي لرئي�س
الربملان العربي االنتقايل �صالحيات وا�سعة جتعل منه
حجر الزاوية يف الربملان .فهو الذي ميثل الربملان يف
عالقاته مع الغري و�أم��ام الق�ضاء والتحدث با�سمه.
ويتوىل ا إل�شراف على جميع أ�عمال الربملان وعلى �أعمال
الأمانة العامة وهو الذي يحيل املو�ضوعات الواردة على
الربملان �إىل اللجان .وير أ��س جل�سات الربملان ويفتتح
دورات انعقاده وف�ضها ويدير املناق�شات ويحفظ النظام
يف اجلل�سة..
وللرئي�س �أربعة نواب يتولون الرئا�سة يف حالة غياب
الرئي�س �أو عدم متكنه من مبا�شرة مهامه وف ًقا للرتتيب
الذي يقره مكتب الربملان .كما أ�ن للرئي�س �أن يفو�ض
بع�ض اخت�صا�صاته لنائب �أو �أك�ث�ر .ويتم انتخاب
الرئي�س ونوابه باالقرتاع ال�سري املبا�شر ما مل يح�صل
التوافق قبل الت�صويت وذلك يف جل�سة انتخابية ال ي�صح
انعقادها إ�ال بح�ضور ثلثي �أع�ضاء الربملان على الأقل
وتكون مدة الرئي�س ونوابه لفرتة ثالث �سنوات بداية
من تاريخ االنتخاب .و�إذا كان نواب الرئي�س ينتخبون
با ألغلبية الن�سبية ف إ�ن انتخاب الرئي�س يتم با ألغلبية
املطلقة لأ�صوات ا ألع�ضاء احلا�ضرين.
وتعد اللجان الربملانية من �أه��م الأج�ه��زة الربملانية
باعتبارها «ال�برمل��ان املخترب» وال ميكن تقييم عمل
الربملان دون الوقوف عند دور جلانه ،ذلك �أن أ�غلب
الأعمال التي تدخل يف اخت�صا�ص الربملان تعر�ض على

ملفات الدميقراطية ،وحقوق الإن�سان،
والتنمية على قمة أ�ولويات االجتماع
اللجان لدرا�ستها بت�أن وعمق وتقدمي تقارير ب�ش�أنها
إ�ىل الهيئة العامة .واللجان الدائمة يف الربملان العربي
االنتقايل �أربع:
 -1جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سية والأمن القومي.
 -2جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية واملالية.
 -3جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية وحقوق ا إلن�سان.
 -4جلنة ال���ش��ؤون االجتماعية والثقافية وامل ��ر أ�ة
وال�شباب.
وللربملان من جهة أ�خرى أ�ن ي�شكل جلان ًا وقتية �أو خا�صة
�أو م�شرتكة تنتهي بانتهاء الغر�ض الذي �شكلت
من �أجله .ويتم اختيار أ�ع�ضاء اللجان عادة على
�أ�سا�س االخت�صا�ص العلمي �أو املهني �أو امل�ؤهالت
ال�شخ�صية للع�ض
يف ظل ما ي�سمى بظاهرة «الربيع العربي»
كيف ترون ت أ�ثري ذلك على �أدوار امل�ؤ�س�سات
الربملانية يف الدول العربية؟
بال �شك �سوف يكون له ت أ�ثري كبري ج��د ًا ،من حيث
ال�شكل وامل�ضمون .من حيث ال�شكل �سيكون هناك
برملانات منتخبة مبا�شرة من ال�شعب وف��ق املعايري
الدميقراطية املقبولة حملي ًا ودولي ًا تتمتع ب�صالحيات
ت�شريعية ورقابية كاملة منبثقة من �إرادة �شعبية ومن
خالل جمعيات ت�أ�سي�سية منتخبة .من حيث امل�ضمون
�سوف يدخل �إىل هذه امل ؤ��س�سات الربملانية �شخ�صيات
�سيا�سية متمر�سة يف العمل ال�سيا�سي لها عالقات مع
ال�شعب �أفراد وجماعات ومنظمات جمتمع مدين ،ولها
وزن �شعبي يعطيها وزن ًا متثيلي ًا ي�سمح برت�شيد القرار
الوطني على م�ستوى الأمة.
ما هي قراءتكم مل�ستقبل العمل العربي
امل�شرتك؟
احلقيقة ومن خالل جتربتي الب�سيطة يف العمل العربي
امل�شرتك ،كع�ضو ونائب لرئي�س الربملان العربي ،أ�رى
�أن هذا العمل يحتاج إ�ىل غربلة كاملة إو�ع��ادة توجيه
مل�ساراته وفق ر�ؤية �إ�سرتاتيجية حمددة وموحدة ،تكون
حائزة على احل��د ا ألدن��ى من االت�ف��اق واالل�ت��زام من
الدول العربية ،حيث تعاملنا مع �أغلب م�ؤ�س�سات العمل
العربي امل�شرتك وعلى ر أ��سها اجلامعة العربية و�أمانتها
العامة ،ومل جند فيها جميع ًا ما يجعلنا مطمئنني إ�ىل

م�ستقبل العمل العربي امل�شرتك ،حيث مل نلحظ وجود
توجه ا�سرتاتيجي لهذه امل�ؤ�س�سات ،والعمل فيها قائم
على املجاملة واملحا�ص�صة �أكرث من الكفاءة وال�شفافية،
والغريب أ�ن العبء املايل الرئي�س قائم على دول جمل�س
التعاون اخلليجي دون أ�ن يكون لهذه الدول �أو مواطنيها
ح�ضور حقيقي على م�ستوى ا إلدارة التنفيذية يف هذه
امل�ؤ�س�سات.
كيف تف�سر ت��ف��وق التيار الإ���س�لام��ي يف
انتخابات امل ؤ��س�سات الت�شريعية يف عدد من
الدول العربية؟
من الطبيعي من وجهة نظري فوز التيارات ا إل�سالمية يف
انتخابات امل ؤ��س�سات الت�شريعية لبلدان الربيع العربي،
حيث إ�ن هذه التيارات هي الوحيدة التي كانت مق�صاة
عن العمل ال�سيا�سي بقرارات دكتاتورية من النظم
احلاكمة ،وهي الوحيدة التي بقيت يف �ساحة املعار�ضة
ل�سنني طويلة ،حتملت خاللها كل �أنواع القمع والإق�صاء
والتهمي�ش ال�سيا�سي لها ومل ؤ�يديها ،كذلك من املعروف
يف جميع الدميقراطيات ،التي يتم فيها تداول ال�سلطة
عن طريق االنتخاب ،أ�ن ا ألحزاب احلاكمة �أو امل�شاركة
يف ال�سلطة تخ�ضع �أثناء فرتة االنتخابات لتقييم من
الناخبني لتجربتها يف احلكم ،ف إ�ذا كان هذا التقييم
�سال ًبا يحجب الناخب الثقة عنها ومينحها إ�ىل ا ألحزاب
التي مل يجربها أ�م ًال يف احل�صول على �إجنازات جديدة
أو��سلوب حكم خمتلف ،واعتقد �أن هذا ما حدث مع
التيارات ا إل�سالمية ،فالناخب يف بلدان الربيع العربي
منحها الفر�صة كعقوبة للتيارات الي�سارية واليمينية

الليربالية على �إ�ساءتها ا�ستعمال ال�سلطة ،ورغبة منه
يف منح هذه التيارات فر�صة لتحقيق براجمها التي
نادت بها ،ولكن الأمر لن يكون �شيك ًا على بيا�ض لهذه
التيارات ،التي �ستواجه خالل ال�سنوات القادمة م�شاكل
احلكم و�صعوباته مما يجعلها أ�مام تقييم الناخب مثلها
مثل غريها.
تتعر�ض امل�ؤ�س�سات الربملانية يف عاملنا
العربي لأزم��ة ثقة يف ال�شارع العربي..
ما أ��سباب ذلك يف اعتقادك؟ وكيف ميكن
معاجلة تلك ال�سلبيات؟
طبيعي �أن تكون هناك أ�زمة ثقة بني ال�شارع وامل ؤ��س�سات
الربملانية العربية ناجتة عن التناق�ض بني الدور املعلن
عنه د�ستور ًيا للربملان والدور الذي تلعبه هذه امل ؤ��س�سة
الت�شريعية والرقابية على ار�ض الواقع ،حيث جند أ�ن
ت�شكيل أ�غلبها ناجت عن انتخابات مزورة �أو غري نزيهة
على أ�ق��ل تقدير ،والأع �م��ال التي تقوم بها لي�س لها
عالقة بالعملية الت�شريعية �أو الرقابية املناطة بالربملان
وفق ن�صو�ص الد�ستور ،ال��ذي ال ي�سلم هو ا آلخ��ر من
التعديل آلي �سبب ويف �أ�سرع وقت ممكن متى ما دعت
حاجة النظام �إىل ذلك ،كما حدث �أن عدل يف �إحدى
البالد العربية خالل جل�سة مل تتجاوز ال�ساعة لل�سماح
بالتوريث ال�سيا�سي وتعيني جنل الرئي�س حمل والده رغم
عدم انطباق الن�صو�ص الد�ستورية عليه! �أما معاجلة
ال�سلبيات فيمكن اخت�صارها بتطبيق مبد أ�ين هما نزاهة
االنتخابات ،وحرية االختيار ،والربملان الناجت عن هذين
املبد أ�ين كفيل مبعاجلة بقية ال�سلبيات.
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األزمة المالية وأثرها على «االقتصاد العالمي»

الديون السيادية في تحدي
السياسة المالية
حتولت الأزمة التي تفجرت يف منت�صف عام  2008يف الواليات املتحدة ،م�ؤخراً �إىل أ�زمة اقت�صادية
عاملية �أدت �إىل ت�صاعد الدين العام يف االقت�صاديات املتقدمة ،مما ا�ضطر احلكومات إ�ىل إ�عادة
�شراء عدة م�صارف متعرثة وعر�ض حوافز �ضريبية �ضخمة لربامج تغذية النمو االقت�صادي.
ومن أ�هم الوقائع امل�ستجدة منذ ثالث �سنوات �أن الدين العام قد زاد يف البلدان التي ظل فيها
منخف�ضاً ن�سب ًيا قبل الأزمة .هذه املجموعة ال ت�ضم فقط الواليات املتحدة وبريطانيا ،ولكن
ريا ن�سب ًيا يف بلدان لها �سجل
�أي�ضا ا�سبانيا وايرلندا .وبينما كان ارتفاع معدالت الديون �صغ ً
ديون �ضخمة ك�إيطاليا واليونان �إال أ�ن الأزمة االقت�صادية �شكلت تفاقماً مل�شاكل ديونها.

وعلى الرغم من �أن التكاليف املبا�شرة ل أ
لزمة املالية
على احلكومة قد تبدو كبرية �إال أ�نها يف الواقع �ضئيلة
ن�سب ًيا باملقارنة مع التكاليف غري املبا�شرة الناجتة
عن اخل�سائر يف عائدات ال�ضرائب وارتفاع نفقات
توفري حوافز اقت�صادية ،مما زاد من العجز املايل.
�أما برامج الإنقاذ املايل ،ومنها حقن اخلزينة و�شراء
الأ�صول ف�ضلاً عن التمويل احلكومي الذي يقدر ب�أكرث
من  %13من االقت�صاديات املتقدمة يف الناجت املحلي،
فت�شري �إح�صاءات م�صرف الت�سويات الدولية يف عام
 2007ب�أن و�ضع الديون احلكومية يف العامل يقارب %76
من الناجت املحلي ا إلجمايل.
وق��د �شهدت بع�ض االق�ت���ص��ادي��ات امل�ت�ط��ورة أ�على
م�ستويات للدين العام على الإط�لاق ،لكن مل ي�سفر
ذلك عن أ�ي عجز.
وبا�ستعرا�ض �أطول للتطورات ا ألخرية ف�إن انعكا�س أ�زمة
الديون ال�سيادية توا�صل م�ضاعفة امل�شكلة املالية يف
االقت�صاديات املتقدمة �إىل مرحلة حمفوفة باملخاطر.
ففي ال�سنوات ا ألخرية مت تدعيم النظام املايل الناجح
يف أ�كرث من مرة ومع ذلك ،متيل ال�سيا�سة املالية إ�ىل
تقدمي م�ستوى م�ستقر من الديون ،ولكن نادر ًا ما يقلل
ذلك من الديون ب�شكل كبري .وا ألكرث خطورة �أن العجز
يت�أرجح من فائ�ض إ�ىل هبوط أ��سعار الفائدة اال�سمية
وارتفاع النمو االقت�صادي احلقيقي �أو كليهما .و�أ�سعار
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الفائدة حالي ًا منخف�ضة للغاية ،وت�شري التوقعات إ�ىل
�أن النمو االقت�صادي يف االقت�صاديات املتقدمة ما زال
�ضعيف ًا .ويف الوقت نف�سه �سيطالب امل�ستثمرون نظر ًا
لغياب االن�ضباط املايل الرتفاع معدل عائد املخاطر
باالحتفاظ مببالغ كبرية ومتزايدة من الدين العام
الذي �ست�صدره احلكومات لتمويل الإنفاق املفرط يف
القطاع العام .ويبدو �أن ال�سيا�سات املالية التو�سعية
كاملن�سقة من قبل جمموعة الـ  20قد جنحت يف تفادي
رك��ود اقت�صادي عاملي �أع�م��ق ،ولكن يجب معاجلة
ال�ع��واق��ب امل��ال�ي��ة ل�ل�أزم��ة قبل أ�ن تعرقل االنتعا�ش
االقت�صادي اله�ش.
تقلب العمالت الأجنبية وم�ستقبل النظام املايل العاملي:
اخلوف من تعر�ض امل�صارف الأوروبية الرئي�سية إ�ىل
الديون ال�سيادية الهام�شية ميكن أ�ن يزعزع ا�ستقرار
النظام املايل العاملي ب�شكل كبري وي ؤ�ثر على الت�صرفات
يف ال�سوق ،مع الو�ضع يف االعتبار حماوالت اخلزانة
الأمريكية ال�ضغط النزويل على اليورو.
وع�لاوة على ذلك ا�ستفاد ال��دوالر من مركزه كعملة
مالذ يف هذه البيئة �شديدة التذبذب ،وتظل الأو�ضاع
يف أ��سواق العمالت الأجنبية متقلبة للغاية ،بالعملتني
الرئي�سينت املت�ضررتني من جمموعة القوى املتناق�ضة،
واحلكم عليها مبفردها .وال��دوالر ا ألمريكي ال يبدو
�شديد اجلاذبية نظر ًا خليبة ا ألمل ووترية االنتعا�ش
االقت�صادي يف ال��والي��ات املتحدة ،وك��ذل��ك بالعجز

••د� .سعيد ال�شيخ

املايل والتجاري الكبريين ،ف�ضلاً عن انخفا�ض أ��سعار
الفائدة واالن�ح��دار يف تقييم الديون ال�سيادية .ويف
ارتفاعا
الوقت نف�سه �شهدت الأ�شهر القليلة املا�ضية
ً
حادًا يف املخاطرة ،كما كان رد فعل امل�ستثمرين �سلبي ًا
جتاه خماوف الركود والرتاجع املزدوج يف االقت�صاديات
املتقدمة ،واخلوف من م�شاكل الديون يف �أوروبا.
وتهدف اخلطط التي حددها االحتاد الأوروبي م ؤ�خراً
�إىل معاجلة أ�زم��ة الديون يف جلب بع�ض اال�ستقرار
لأ�سواق العمالت ا ألجنبية ،ولكن ذلك يثبت �أنه جمرد
عالج ق�صري الأجل .ومنذ ذلك احلني أ�خذت املخاطر
املرتبطة بالديون ال�سيادية منعط ًفا ل أ
ل�سو أ� مع عائدات
ال�سندات ا إليطالية والفرن�سية القادمة حتت �ضغط
�شديد .ال يبدو قري ًبا يف الأف��ق ح��دوث آ�لية للدعم
املايل احلايل يف �أوروبا واال�ستقرار يف �صندوق املالية
مبا يكفي لتوفري �ضمان لإيطاليا التي يبلغ دينها 1.9
تريليون يورو .وب�صرف النظر عن كل هذا ،فالأ�سواق
تتما�شى مع انحدار �آف��اق النمو العاملي مبا يف ذلك
خم��اوف حت��رك ال�ع��ودة إ�ىل ال��رك��ود االقت�صادي يف
منطقة اليورو .ونتيجة لذلك عاودت البنوك املركزية
خف�ض �أ�سعار الفائدة �أو إ�دخال �آليات الدعم اجلديدة
مثل الت�سهيالت ا إل�ضافية .ويعد هذا �أزم��ة خماطر
للجنيه الإ�سرتليني ،وكثري من عمالت ال�سوق النا�شئة
تبحث عن بدائل كمالذ آ�من مثل ال��دوالر الأمريكي
والني الياباين والفرنك ال�سوي�سري .وك�شفت ا ألزمة
املالية �أن الآليات امل ؤ��س�سية لل�سيطرة على املخاطر
النظامية مل تواكب وترية العوملة املالية .فال�سلطات
التنظيمية الوطنية مل تكن جاهزة لتنظيم امل�ؤ�س�سات
املالية املعوملة ،و�أظهر هذا �ضرورة إلجراء �إ�صالحات
عميقة للنظام امل��ايل ال ��دويل وا ألن �ظ �م��ة الرقابية
وا إل�شرافية خا�صة من �أجل �ضمان املزيد من اال�ستقرار
املايل العاملي .ونتيجة لذلك ف�إن احلاجة ملتابعة عملية
تنظيمية جديدة للنظم املالية ال تزال قيد الدرا�سة من
قبل الهيئات الدولية ذات ال�صلة واجلهات التنظيمية
يف العديد من البلدان .أو��صبح من الوا�ضح أ�نه من

املحتمل أ�ن يحدث تغيري طريقة التنظيم وا إل�شراف
على النظم املالية يف كل دولة ،أو�نه �إىل جانب قوانني
التنظيم الوطنية هناك حاجة إ�ىل �إطار تنظيمي عاملي
لرت�شيد عمليات امل�ؤ�س�سات املالية الدولية.
وهذا النظام يجب �أن يكون أ�قوى مع معايري مت�سقة عرب
البلدان ،ويكت�سب �أهمية حيوية لي�س فقط كو�سيلة ملنع
التحكيم التنظيمي ،ولكن �أي�ضا التعامل مع املخاطر
النظامية وتوفري اال�ستقرار املايل على ال�صعيد العاملي.
و�سيتطلب هذا جهود ًا لتن�سيق حركة النظم املالية بني
البلدان وترتيبات مراقبية أ�ق��وى متعددة الأط��راف
للم ؤ��س�سات املالية يعترب عنا�صره ه��ام��ة .وهناك
درجة من توافق الآراء فيما يتعلق باحلاجة �إىل تنفيذ
�آلية إ�ن��ذار مبكر عاملية فعالة .حيث �إن االجت��اه على
ال�صعيدين الوطني والعاملي نحو الرقابة والتنظيم أ�كرث
�شمولية يف حماولة ل�سد الثغرات التي كانت موجودة
قبل الأزمة.
حتديات ارتفاع معدالت البطالة:
لقد انتقلت تطورات �أزمة الديون ال�سيادية يف �أوروبا
�إىل االقت�صاد العاملي من خالل عدد من القنوات ،وقد
�صاحب ذلك احلدث تقلبات كبرية يف �سعر ال�صرف،
وهبوط يف �أ�سعار الأ�سهم ،وانخفا�ض كبري يف �أ�سعار
بع�ض ال�سلع املُ�صدرة الرئي�سية ،و�ضعف يف جمال

ا ألعمال ،بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض يف ثقة امل�ستهلكني.
كما �أن هنالك عالمات متزايدة من الآثار غري املبا�شرة
�أو الآث��ار التبعية على االقت�صاد احلقيقي يف �أوروب��ا،
والتي �أدت �إىل تداعيات على �شركائها التجاريني
الرئي�سيني.
وقد �ساهم ذلك يف خف�ض الزخم �أو القوة الدافعة
لالقت�صاد الأوروبي و�أجزاء أ�خرى من االقت�صاد العاملي
مما �أدى إ�ىل حدوث تباط ؤ� يف منو فر�ص العمل .ومبا
�أن النزعة االقت�صادية ال�ضعيفة يف البلدان الأوروبية
غري الرئي�سية تبدو يف حالة ا�ستمرار ف�إن �صادرات
البلدان الرئي�سية ،مثل أ�ملانيا وفرن�ساُ ،يتوقع لها �أن
تنخف�ض .ونتيجة لذلك ف�إنه من غري املحتمل أ�ن يكون
هناك حت�سن يف معدالت البطالة يف الأعوام القادمة.
وقد تزامن هذا التدهور يف �أوروبا مع ٍ
�ضعف يف النمو
يف الواليات املتحدة ،وهو ا ألمر الذي أ�رهق �آمال النمو
العاملي يف وقت تعترب فيه ال�سيا�سات النقدية واملالية
يف االقت�صادات املتقدمة الرئي�سية مقيدة ب�شكل كبري.
وتعترب الإجراءات التق�شفية الكبرية والق�صرية املدى
التي مت �إقرارها يف الواليات املتحدة ،با إل�ضافة إ�ىل
ال�شكوك ح��ول ما إ�ذا ك��ان ميكن االتفاق على خطة
دمج مايل متو�سطة املدى تت�سم بالواقعية ،من امل�سائل
التي زادت من الغمو�ض وع��دم اليقني يف ا أل��س��واق

املالية العاملية .ويجري نقل هذه التطورات ال�سلبية
يف االقت�صادات املتقدمة �إىل كل �أرجاء املعمورة من
خالل ال�سوق املالية ومن خالل القنوات املتعلقة بالثقة
والتبادل التجاري .ويف الوقت الذي من املتوقع فيه �أن
يكون لل�ضعف يف �أوروبا والواليات املتحدة �آثار �سلبية
على االقت�صادات النا�شئة ،إ�ال أ�ن��ه من املرجح �أال
ينخف�ض النمو يف قارة آ��سيا ب�صورة �شديدة ،ومل يكن
ذلك ليحدث لو ال الدعم الذي ي�أتي من الطلب املحلي
من نف�س القارة .ومع هذا كله ،ف� إ�ن ما ذكرناه من
�إ�شكاالت ميكن أ�ن يتغري يف حال لو مت توجيه اجلهود يف
�أوروبا نحو تقلي�ص املديونية يف الأ�سواق املالية العاملية
�أو نحو القيام بتهدئة النمو االقت�صادي يف االقت�صادات
املتقدمة الكربى ب�صورة �أكرب مما هي عليه يف التوقعات
املح�سوبة يف الوقت احلا�ضر .ويف املح�صلة النهائية
ف�إن احتمالية ت�سبب �أزمة الديون ال�سيادية الأوروبية
يف ا�ضطراب يف الأ�سواق املالية العاملية  -الذي �سيولد
ب��دوره ت��ده��ور ًا كبري ًا يف منو االقت�صادات املتقدمة
الرئي�سية با إل�ضافة �إىل انتقال ال�ضعف إ�ىل الأ�سواق
النا�شئة  -متثل خطر ًا كبري ًا على م�ستقبل االقت�صاد
ٍ
ب�ضغط على منو فر�ص العمل.
العاملي م�صاحب
�سيا�سات التنمية لالقت�صادات النا�شئة ودوره��ا يف
حتفيز النمو االقت�صادي العاملي
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وبالنظر إ�ىل كثري من االقت�صادات الرئي�سية النا�شئة جند
�أن الو�ضع خمتلف متا ًما .فعلى الرغم من أ�ن اال�ستدامة
املالية لي�ست م�صدر قلقٍ كبري على املدى القريب� ،إال أ�ن
ال�سيا�سات النقدية واملالية ما زالت تت�سم بالتو�سعية يف
كثري من االقت�صادات النا�شئة .ويف الوقت ذاته ،تزداد
عالمات التدهور والت�ضخم املبكرة و�ضوح ًا يف االقت�صادات
النا�شئة ،مما ي�ستلزم �ضرورة التعديالت الق�صرية املدى يف
ال�سيا�سات املالية والنقدية .وللوهلة الأوىل جند �أن العجز
املايل قد انخف�ض يف االقت�صادات النا�شئة يف عام ،2010
مبتو�سط  ٪ 3من الناجت املحلي الإجمايل ،با إل�ضافة �إىل �أن
ن�سب الدين العام �أقل بكثري مما هي عليه يف االقت�صادات
املتقدمة بنحو  ٪ 37من الناجت املحلي ا إلجمايل� .إال أ�نه
يجب التنبه �إىل أ�نه على الرغم من �أن الو�ضع املايل قد
يبدو أ�قل إ�ثار ًة للقلق ،إ�ال أ�نه لي�س قوي ًا كما يبدو .ففي بع�ض
احلاالت ،جند �أن هذا املناخ اجلذاب للقيام بالأعمال التي
تتوافر فيها التدفقات الر�أ�سمالية القوية ،ومعدالت الفائدة
املنخف�ضة و�أ�سعار ا أل�صول القوية ،وارتفاع �أ�سعار ال�سلع
ا أل�سا�سية� ،إال �أنه ومع هذا كله جند ال�ضغوط الت�ضخمية
آ�خذة يف التو�سع الذي يتعدى حيز املواد الغذائية والطاقة
وال �سيما يف البلدان الآ�سيوية .وللحماية �ضد الهروب
العك�سي املفاجئ لتدفقات ر�ؤو�س الأم��وال ،ينبغي �إدخال
ما ي�سمى بالتدابري املالية العازلة وتفعيلها .ولكي يت�سنى
ذلك� ،ستكون هناك حاجة على املدى القريب ل�سيا�سة مالية
أ�كرث ت�شدد ًا من املعمول بها حالي ًا يف االقت�صادات النا�شئة.
كما يجب الت�أكيد على أ�نه ال بد من حماية الفئات ا ألكرث
�ضعف ًا يف املجتمع من خالل تدابري الدعم التي ت�ستهدفهم،
وذلك يف �سبيل مواجهة ارتفاع �أ�سعار ال�سلع ا أل�سا�سية من
�أجل �ضمان التما�سك االجتماعي.
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على اال�ستدامة املالية طويلة الأجل .وبالتايل ف�إنه يجب
�أن يكون لدى االقت�صادات النا�شئة ذات الفوائ�ض �سيا�سة
مالية حكيمة ومتوازنة – أ�ي لالقت�صادات القائمة على
الطفرات االقت�صادية املبنية على تدفقات ر أ��س املال
التي قد ال تكون دائمة – تقوم ببناء االحتياطيات التي
تكون كبرية مبا يكفي ملواجهة الإفال�س �إىل حد ما يف
نهاية املطاف.

وعلى املدى املتو�سط ،ويف حني �أن بع�ض االقت�صادات
النا�شئة �ستحتاج إل�صالحات اقت�صادية لغر�ض زيادة
اال�ستهالك ،جند �أن البع�ض ا آلخ��ر �سيكون بحاجة
�إىل ٍ
مزيد من اال�ستثمار يف البنية التحتية االجتماعية
واملادية .وبع�ض هذه البلدان تخطط لزيادة الإنفاق على
الرعاية ال�صحية وذلك بهدف رفع م�ستوى التغطية
والو�صول للخدمة ،يف حني �أن غريها من البلدان لديها
••ع�ضو جمل�س ال�شورى
خطط لتح�سني �شبكات ا ألمان االجتماعي من أ�جل دعم

الفقراء واحلد من ظاهرة عدم امل�ساواة.
والتحدي الرئي�سي بالن�سبة لالقت�صادات النا�شئة يكمن ورقة عمل مقدمة لالجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات
يف تنفيذ الربامج االجتماعية املتعلقة بها ،مع احلفاظ جمموعة الع�شرين.

اتجاهات

ماض راسخ
ٍ
ومستقبل واعد
••فالنتينو �سيمونيتي

يف �إطار اجلهود التي تبذلها بلدان جمموعة الع�شرين عامليا نحو اال�ستقرار االقت�صادي وال�سيا�سي العاملي ،ف�إنني اقدر
ب�شكل خا�ص الدور الهام الذي ت�ضطلع به برملانات جمموعة الـ  20يف تعزيز احلوار بينها .وجاءت مبادرة جمل�س ال�شورى
يف اململكة العربية ال�سعودية ال�ست�ضافة االجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات الدول الأع�ضاء يف جمموعة الـ 20
يف الريا�ض يف الفرتة من  24اىل  26فرباير  2012لت�ؤكد مدى أ�همية تبادل اخلربات امل�شرتكة ووجهات النظر مل�صلحة
اجلميع .و�سوف ي�شارك وفد على م�ستوى عال من جمل�س ال�شيوخ االيطايل يف االجتماع ،برئا�سة نائب رئي�س املجل�س
ال�سناتور فانينو ت�شيتى ،و�ستكون الفر�صة �سانحة لتعزيز العالقات ال�سعودية الإيطالية.
ولقد أ�ظهرت ا ألزم��ة املالية العاملية الطاحنة التي حدثت يف ال�سنوات ا ألخ�يرة وم��ا �صاحبها من تكهنات ،مدى
�أهمية التعاون امل�شرتك بني الدول .فكل دولة لها احلق يف اال�ستقرار والأمن .وكل �شعب له احلق يف حتقيق الرخاء.
نتقا�سم ما�ضي ًا عظيم ًا و�سيكون لدينا م�ستقبل واع��د ،اذا كانت لدينا ال�شجاعة لنبلغ �شعوبنا أ�ننا ال ن�ستطيع
أ�ن ن��دع �سفننا تتحدى العا�صفة يف البحر وح��ده��ا ،ول�ك��ن ينبغي أ�ن ن�ؤ�س�س ح ��وار ًا حقيقي ًا ق��ائ��م على الثقة.
لقد كانت إ�يطاليا واح��دة من �أوائ��ل ال��دول القليلة التي قامت عالقات دبلوما�سية وجت��اري��ة مع اململكة العربية
ال�سعودية عندما افتتحت قن�صليتها يف ج��دة ووقعت اتفاق تعاون مل��دة ع�شر �سنوات مع اململكة يف ع��ام ،1933
أ�ي بعد وق��ت ق�صري م��ن اع�ل�ان اململكة ك��دول��ة حديثة م��وح��دة م��ن قبل امل�ل��ك امل ؤ��س�س عبد العزيز آ�ل �سعود.
وعلى مدى تاريخها ،ظلت العالقات االيطالية ال�سعودية م�ستقرة ومقاومة للزالزل ال�سيا�سية التي اجتاحت العامل وبدرجات
متفاوتة ،ويعود الف�ضل يف قوة تلك العالقة ب�شكل عام إ�ىل التوافق ال�سيا�سي والر�ؤية امل�شرتكة ال�سرتاتيجية حمبة لل�سالم.
وتتميز ال �ع�لاق��ات االق�ت���ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة ب�ين اي�ط��ال�ي��ا وامل�م�ل�ك��ة ب �ق��در مت�ساو م��ن ال �ق��وة وال�ن�م��و يف ع�صر
ال �ع��ومل��ة .ول�ي����س ه��ذا مب�ستغرب ن �ظ��را للتقدير ال���س�ع��ودي جل �م��ال وج� ��ودة امل�ن�ت�ج��ات االي �ط��ال �ي��ة� � ،س��واء كانت
ه��ذه املنتجات م��ن امل ��واد اال�ستهالكية ال�ع��ادي��ة �أو امل �ع��دات الثقيلة .وت�شري ال�ب�ي��ان��ات الأول �ي��ة للعام املنتهي
2011م �إىل زي � ��ادة م�ل�ح��وظ��ة يف ح �ج��م ال �ت �ج��ارة ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،وال��ت��ي ت��ق��ارب  10م �ل �ي��ار ي ��ورو.
وذه� � � �ب � � ��ت ال � � ��دول� � � �ت � � ��ان �أب� � � �ع � � ��د م � � ��ن ذل � � � ��ك ف � �ي � �م� ��ا ي� �ت� �ع� �ل���ق ب� �ت� �ن� ��� �ش� �ي ��ط ال � � �ت � � �ب� � ��ادل ال � �ث � �ق� ��ايف
ب� �ي� �ن� �ه� �م ��ا ،ع � �ل� ��ى االق � � � ��ل ل� � �ي� � �ت � ��وازن م�� ��ع ال� � �ت� � �ع � ��اون االق� � �ت� � ��� � �ص � ��ادي وال� ��� �س� �ي���ا�� �س���ي ال � � � ��ذي حت� �ق ��ق.
وو��ض��ع خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك عبد اهلل ب��ن عبدالعزيز يف زي��ارة تاريخية �إىل �إيطاليا يف ع��ام 2007
الأ�سا�س لتعزيز التعاون الثنائي يف جم��االت التعليم والتدريب املهني والقطاعات ال�صحية .ومنذ ذل��ك احلني
دع�م��ت اج�ت�م��اع��ات ر�سمية ب�ين م���س��ؤول�ين ذوي م�ستوى رف�ي��ع م��ن البلدين ق��وة ه��ذه ال �ع�لاق��ات ،و�شجعت على
ا�ستك�شاف آ�ف ��اق ج��دي��دة للتبادل االقت�صادي والتقني والعلمي وال�ث�ق��ايف .وم��ن ب�ين تلك الآف ��اق �أود �أن أ��شري
إ�ىل ال��زي��ارات التي ق��ام بها ر�ؤ��س��اء ال ��وزراء ال�سابقني يف ال�سنوات القليلة املا�ضية للمملكة العربية ال�سعودية،
وال��دورة العا�شرة للجنة ال�سعودية الإيطالية امل�شرتكة ،والزيارة امل�شرتكة يف عام  2010من قبل وزيري اخلارجية
ووزي��ر التنمية االقت�صادية االيطاليني وبرفقتهما أ�ك�ثر من مائة �شركة ايطالية تنتمي الحت��اد (كونفندو�سرتيا).
وب�شكل الفت �شهدنا ح�ضور ًا لل�شركات االيطالية يف اململكة كمثال �شديد الو�ضوح على العديد من النجاحات .و�أعرب هنا عن
متنياتي املخل�صة مب�ستقبل باهر لعالقاتنا ،مبا مياثل النتائج الكبرية التي حدثت يف العالقات الثنائية خالل العقود ا ألخرية.
و�أمتنى كل اخلري وجل�سات عمل مثمرة للوفود امل�شاركة يف االجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات جمموعة الـ .20
و�أود �أن �أ�شكر ب�شكل خا�ص جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية لتنظيم مثل هذا احلدث.
••ال�سفري االيطايل لدى اململكة العربية ال�سعودية
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اتجاهات

منو
اقت�صادي
م�ستدام
لعامل آ�من

ديمقراطية الصحراء
وشورى التنمية
د� .سعد البازعي

يف أ�كتوبر من عام  2003ن�شرت جملة «نا�شيونال
جيوغرافيك» حتقيق ًا مو�سع ًا ح��ول اململكة العربية
ال�سعودية كان املو�ضوع الرئي�س يف ذلك العدد وواحد ًا
من عدة حتقيقات د�أبت املجلة على ن�شرها منذ �سنوات.
وك�سابقيه �سلط التحقيق ال�ضوء على بالد طاملا ا�سرتعت
االنتباه أو�ث��ارت الت�سا�ؤالت لدى العديد من املراقبني
الأجانب .وال�شك أ�ن العدد اكت�سب أ�همية خا�صة لكونه
جاء يف أ�عقاب الأح��داث امل�أ�ساوية للحادي ع�شر من
�سبتمرب من عام 2001م وما نتج عنها من مفاهيم
مغلوطة حول الإ�سالم واململكة ب�شكل خا�ص .ويت�ضح من
العدد �أنه هدف لإزالة الكثري من تلك املفاهيم بالنظر
عن قرب إ�ىل املجتمع ال�سعودي وم�ؤ�س�ساته املختلفة .فقد
ت�ضمن التحقيق �أن املجتمع ال�سعودي «قد يبدو �صامت ًا
من بعيد – عرب فجوة اجلهل والت�صوير الكاريكاتريي
الذي يغلف النظرة الغربية للملكة – �أو �أن يبدو ذلك
املجتمع كما لو �أنه يتحدث من خالل نظام �أتوقراطي».
هذا االنطباع تقول املجلة �إنه مل يعد ممكنا �أو قاب ًال
للتداول�« :إن اململكة العربية ال�سعودية عن قرب مزيج
من ا آلراء املختلفة ،حتى يف �أ�صقاعها ال�صحراوية
النائية».
ويدعم فرانك فيفيانو ،كاتب املجلة الذي يقف خلف
التحقيق� ،آراءه وما ات�ضح له بالعديد من الأمثلة .ومن
بني تلك حوار �سمعه بينما هو حماط بعدد من أ�بناء
البادية الرحل القاطنني على أ�طراف الربع اخلايل.
يقول فيفيانو إ�ن �أحد �أولئك عرب عن ر�أي ي�ؤكد قيمة
القبيلة والأ�سالف يف حياة الفرد .غري أ�ن رج ًال �آخر
أ�كرب �سن ًا انربى له ليعرب عن ر�ؤية خمالفة .قال ذلك
الرجل امل�سن ،وكان يجل�س �إىل جانب حمدثه« :ال ،ال
�أتفق معك .املهم هو أ�نت يف هذه احلياة ،ولي�س ما كان
عليه أ�جدادك� .إنك أ�نت الذي عليك أ�ن تختار بني اخلري
وال�شر».
يخربنا ال�صحفي الأمريكي أ�نه �سمع ر�ؤى م�شابهة حيثما
ذهب يف املحافظات الإحدى ع�شر التي زارها من بني
حمافظات اململكة الثالث ع�شرة وذلك على مدى �أربعة

28

 1433 -131هـ

�أ�شهر .وما ي�ستخل�صه من ذلك كله هو النتيجة الهامة
التالية�« :إن أ��صداء ما �سمعته يوحي بر�ؤية �سعودية
للدميقراطية يف جذورها ال�صحراوية ،ر�ؤي��ة جتعلها
نقا�ش ًا مفتوح ًا ومت�ص ًال يرن عرب املجتمع الكبري».
ذلك النقا�ش املفتوح واملت�صل ميكن �سماعه �أي�ضاً،
كما يقول كاتب املجلة ،حتت «القبة ال�ضخمة» ملجل�س

ال���ش��ورى ،املجل�س اال�ست�شاري ال��ذي �أ�س�سه امللك
عبدالعزيز ع��ام 1243ه1924 /م ثم �أعيد �إىل
العمل عام 1412ه1992/م يف عهد امللك فهد بن
عبدالعزيز رحمه اهلل (ومل يكن امللك فهد هو م�ؤ�س�س
املجل�س كما يفهم مما ذكره الكاتب) .فمجل�س ال�شورى
ٍّ
جتل لر�ؤية �سيا�سية واجتماعية انطلقت من القناعة ب�أن

البالد يف تلك املرحلة من تطورها بحاجة �إىل جمل�س
يت�ألف من عدد من املخت�صني والعلماء و�أهل اخلربة
ي�سهمون يف دفع م�سريتها على كافة الأ�صعدة .واملجل�س
ب أ�ع�ضائه املائة واخلم�سني (وكانوا مائة وع�شرين حني
ن�شر حتقيق املجلة ا ألمريكية) يوا�صل �سريه على النحو
الذي جاء و�صفه يف التحقيق« :ميكن القول �إن جمل�س
ال�شورى أ�ك�ثر املجال�س احلكومية تعليم ًا على مدى
التاريخ» .وا�ستند الو�صف على حقيقة معروفة تتمثل
يف عدد حملة ال�شهادات العليا يف املجل�س ويف خمتلف
التخ�ص�صات :الطبية والهند�سية وال�شرعية والقانونية
�إىل جانب الإن�سانية واالقت�صادية والإدارية .وهو من
هذه الزاوية ،وكما ذكرت املجلة� ،أعلى� ،أو من �أعلى،
املجال�س املماثلة ت�أهي ًال �سواء �أكانت معينة �أم منتخبة.
�إن ثمة م�ؤ�شرات عديدة تقول ب�أن القيادة ال�سعودية
وكذلك العديد من ال�سعوديني ب�شكل عام وعرب خمتلف

�أوجه الن�شاط يف اململكة مقتنعون ب أ�ن البالد يف الوقت
احلايل بحاجة �إىل كل تلك الوفرة من اخلربات لتطورها
ولالنتقال بها �إىل مرحلة قد تكون فيها االنتخابات
مطلوبة .وم��ع أ�ن ه��ذه ال��ر�ؤي��ة لي�ست بال�ضرورة ما
�سيتفق معه اجلميع ،ف�إن الكثريين �سيتفقون على �أن
جمل�س ال�شورى ا�ستطاع عرب العقدين املا�ضيني اللذين
ي�شكالن عمر املجل�س �أن يكون فاع ًال يف و�ضع الأ�س�س
لعدد من النقالت والتعديالت يف بناء امل�ؤ�س�سة احلكومية
ال�سعودية وكذلك يف الت�شريع لعدد من ا ألنظمة �أو
القوانني التي ت�ؤثر يف احلياة العامة وما حتتاجه البالد
تنظيمي ًا وتنموي ًا .ولقد �أ�سهمت ال�صالحيات التي
ح�صل عليها املجل�س عرب الأعوام املا�ضية يف امل�ضي به
من مو�ضعه املبدئي بو�صفه كيان ًا ا�ست�شاري ًا (باملعنى
احلريف للمفهوم الإ�سالمي لل�شورى) أ�ي بو�صفه جمل�س ًا
يكتفي بتقدمي اال�ست�شارات للملك ،لي�صبح م ؤ��س�سة
ذات �صالحيات تناظر إو�ن مل ت�شابه �صالحيات جمل�س
ال��وزراء .فح�سب التنظيم املتبع حالي ًا ،يقوم جمل�س
ال�شورى بدوره يف ا إل�شراف على الأجهزة احلكومية �إىل
جانب مهامه الت�شريعية ويتخذ قراراته التي قد تتفق �أو
تتعار�ض مع ما يراه جمل�س الوزراء.
لقد كانت إ�حدى املنعطفات يف تاريخ جمل�س ال�شورى يف
اململكة ما جاء به املر�سوم امللكي الذي �سمح لع�ضو واحد
من أ�ع�ضاء املجل�س ،بد ًال من ع�شرة �أع�ضاء يف التنظيم
ال�سابق ،أ�ن يتقدم مب�شروع ي ؤ��س�س لنظام جديد �أو يعدل
نظام ًا قائم ًا .امل�شروع ي�أخذ طريقه �إىل اللجنة املخت�صة
و�إذا وجدته �صاحل ًا للمناق�شة عر�ضته على املجل�س يف
جل�سته العامة ف إ�ن وافق عليه أ��صبح قرار ًا .ويف حالة
اعرتا�ض جمل�س ال��وزراء على القرار ف إ�نه يعيده إ�ىل
ٍ
عندئذ �إما �أن يوافق على
جمل�س ال�شورى الذي ميكنه
مرئيات جمل�س الوزراء �أو ي�صر على قراره ليكون امللك
ٍ
عندئذ هو احلكم بني املجل�سني.
ومع ذلك ف�إن ت�أثري جمل�س ال�شورى يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية اتخذ �صور ًا متيزه عن غريه من املجال�س ومنها
جمل�س الوزراء .فبو�صف املجل�س م�ؤ�س�سة مفتوحة إ�ىل
حد كبري على �أجهزة الدولة املختلفة واملواطنني �إىل
جانب و�سائل ا إلعالم ،فقد أ�دى هذا إ�ىل متكني املجل�س
من ممار�سة دور م ؤ�ثر يف احلياة العامة من حيث هو
منرب �ضخم للحوار حول ق�ضايا تت�صل بال� أش�ن العام.
ف�إىل جانب �صالحياته كم�شرع وم�شرف على احلكومة،
يتيح املجل�س الفر�صة ل�ل�آراء املختلفة لكي تعرب عن
نف�سها �أم��ام امل�س�ؤولني احلكوميني و�ضيوف املجل�س
الأجانب وكذلك املواطنني ال�سعوديني وا إلعالميني.
ونتيجة لذلك �سرعان ما تنتقل الق�ضايا التي يناق�شها

املجل�س إ�ىل ال�صحف واملواقع الإلكرتونية وغريها من
و�سائل ا إلعالم فتت�سع بذلك دائرة النقا�ش.
ويتعزز دور و�سائل الإعالم حني يقوم املجل�س مبمار�سة
�إحدى �صالحياته املتمثلة بدعوة �أحد الوزراء ملناق�شته
حول �سيا�سات وزارته و�أدائها وتلقي �أ�سئلة الأع�ضاء
حول ذلك .جميء الوزير يخ�ضع ملوافقة امللك ،ح�سب
نظام املجل�س ،ولكن مبجرد جميء املوافقة ،وهي أ�مر
معتاد ،ف�إن املناق�شة ت�صبح هامة لي�س لعمل املجل�س
فح�سب إو�منا للر�أي العام الذي يتاح له التعرف عن
كثب على منجزات احلكومة وم�ستوى �أدائها وما قد
تواجهه من م�شكالت .وجمل�س ال�شورى من هذه الزاوية
ي ؤ�دي �إحدى مهامه الرئي�سة على امل�ستويني احلكومي
والعام :التحدث با�سم املواطنني يف ق�ضايا تهمهم وت ؤ�ثر
يف حياتهم .وبالطبع ف�إن الأمر ال يتوقف عند التحدث
إو�منا يتعداه إ�ىل الفعل فيما يتعلق ب�صنع ال�سيا�سات
وكيفية تطبيقها �أو تفعيلها.
لرمبا ب��دت التقاليد وا ألع ��راف املحلية خمتلفة عن
املمار�سات الدميقراطية احلديثة ،لكنها بكل ت أ�كيد
تت�ضمن الوعي ب�أثر الت�شاور املفتوح واحل��ر يف حياة
النا�س .ومن هنا فقد ات�سعت قبة ال�شورى عرب ال�سنوات
املا�ضية لتجمع املا�ضي باحلا�ضر والتقليدي باحلديث
يف م�سرية تنظر �إىل م�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا وبعني واثقة
وم ؤ�منة باهلل ثم ب�إمكانيات البالد وقيادتها.
االت �� �س��اع امل���ش��ار �إل �ي��ه �سيكت�سب م��زي��د ًا م��ن الأه�م�ي��ة
واحل�سا�سية دون �شك حني تن�ضم امل��ر�أة �إىل املجل�س
بو�صفها ع�ضوة كاملة الع�ضوية يف الدورة القادمة .فح�سب
ا ألمر الذي أ��صدره خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
يف كلمته �أمام املجل�س م ؤ�خر ًا� ،ستتجاوز املر أ�ة مرحلة كانت
فيها م�ست�شارة يف املجل�س لي�س �إال .وال�شك �أن دخولها
�سيعني دخول املجتمع ال�سعودي ككل مرحلة جديدة يف
املمار�سة الدميقراطية التي جتتمع فيها احلداثة بالتقاليد
يف جتاور فريد �آخر يحقق املزيد من العدالة االجتماعية.
غري أ�ن التخوف من نتائج ذلك التجاور لن يكون مربر ًا يف
ظل اخلطوات التي حققتها املر أ�ة ال�سعودية يف ال�سنوات
ا ألخرية ،وما دخولها �إىل قبة جمل�س يعد الرائد يف ت أ��صيل
املمار�سة الدميقراطية يف البالد �سوى تبديد للمخاوف
التي ي�شعر بها البع�ض عند كل خطوة تطويرية مت�س تقاليد
املجتمع� .إن متثيل املر�أة نف�سها واملجتمع مع ًا �سيزيد من
الثقة لي�س بدور املر�أة ا أل�سا�سي فح�سب إو�منا �أي�ض ًا بعمل
جمل�س ال�شورى الذي �سيجد نف�سه مرة �أخرى م�ؤ�س�سة تقود
املجتمع وتقف به على تخوم النه�ضة التحديثية التي تعم
أ�رجاء البالد.
••ع�ضو جمل�س ال�شورى
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المجلس يلعب دورًا مؤثرًا في دعم سياسات المملكة الخارجية

زيارات «الشورى» ساهمت في شرح الرؤى
السعودية وتعزيز العالقات الثنائية
مثلت م�شاركات وزيارات املجل�س إ�ىل دول العامل وبرملاناته ركناً مهماً من �أركان الدبلوما�سية
الربملانية التي �أداها املجل�س على مدى دوراته ،فمنذ الدورة الأوىل واملجل�س ير�سل وفوده
للتباحث والت�شاور و���ش��رح وجهة نظر اململكة يف العديد م��ن الق�ضايا خا�صة العربية
والإ�سالمية منها.
و إ�ذا كانت الزيارات اخلارجية لدول العامل من قبل املجل�س يف دورتيه الأوىل والثانية قد متيزت
بكونها ج��اءت بناء على دع��وات ر�سمية من تلك ال��دول وبرملاناتها� ،إال أ�نها خالل الدورتني
الثالثة والرابعة وال�سنوات الثالث املا�ضية من الدورة اخلام�سة متيزت كماً وكيفاً ،حيث كانت
جميعها للم�شاركة يف اجتماعات وم�ؤمترات برملانية دولية و�إقليمية وكذلك كزيارات برملانية
�شملت مقابالت مع ر�ؤ�ساء تلك الدول وم�س�ؤوليها ،وعملت على �شرح ودعم املواقف ال�سعودية
جتاه العديد من الق�ضايا.
ونقدم فيما يلي بياناً لبع�ض تلك الزيارات التي قامت بها وفود املجل�س �إىل دول العامل املختلفة.
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يف الدورتني الأوىل والثانية زارت وفود املجل�س ك ًال من
دول ال�صني وباك�ستان وبلجيكا وفرن�سا و�أملانيا وبريطانيا
والهند و�إيطاليا واليابان وال�سنغال إو�يران والنم�سا وبولندا
ورومانيا ،با إل�ضافة إ�ىل معظم الدول العربية.
وخالل الدورة الثالثة من عمر املجل�س قامت وفود املجل�س
بزيارات �إىل �سوي�سرا بتاريخ 1424/8/7هـ وذلك حل�ضور
االجتماع  109لالحتاد الربملاين الدويل ،وجمهورية ال�صني
ال�شعبية بتاريخ 1424/7/27ه��ـ حل�ضور امل�ؤمتر العام
الثالث الحتاد برملانات �آ�سيا من �أجل ال�سالم ،وكوريا –
�سيئول بتاريخ 1424/6/30هـ حل�ضور االجتماع الت�أ�سي�سي
(الحتاد الربملانيني الدويل للخدمة االجتماعية) ،والفلبني
بتاريخ 1424/7/8ه �ـ حل�ضور م ؤ�متر احتاد الربملانات
الآ�سيوية من �أجل ال�سالم (الرابع) ،وال�سودان بتاريخ
1424/7/13ه�� �ـ حل�ضور اجتماع اللجنتني القانونية

وكيل وزارة اخلارجية الأملانية يلتقي بوفد جمل�س ال�شورى
وال�سيا�سية الربملانية الحتاد الربملان العربي ،وبروك�سل
بتاريخ 1423/4/12هـ حل�ضور االجتماع ال�سنوي للحوار
الربملاين العربي الأوروبي ،واملغرب يف 2142/12/30هـ
حل�ضور امل ؤ�متر  107لالحتاد الربملاين الدويل ،وجمهورية
م�صر العربية يف 1423/1/24ه� �ـ حل�ضور الدولة 41
الطارئة ملجل�س االحتاد الربملاين العربي.
و�شهدت الدورة الرابعة للمجل�س م�شاركات مكثفة للمجل�س
يف جميع امل��ؤمت��رات واالجتماعات العربية والإقليمية
والدولية و�شهدت زيارات ر�سمية عديدة نذكر منها:
زي��ارة ر�سمية �إىل كل من كندا والبو�سنة والهر�سك يف
الفرتة من 1426/4/12-8هـ ،واجلزائر يف 1426/2/6هـ
وذلك للم�شاركة يف اجتماع الدورة ال�ساد�سة وا ألربعني
مل�ج�ل����س االحت� ��اد ال�ب�رمل ��اين ال �ع��رب��ي ،وب��اك �� �س �ت��ان يف
1426/7/18ه �ـ للم�شاركة يف املجل�س التنفيذي الحتاد
الربملانات ا آل�سيوية من أ�جل ال�سالم ،والواليات املتحدة
الأمريكية يف الفرتة من 1426/8/5-1هـ وذلك للم�شاركة
يف امل� ؤ�مت��ر الثاين لر�ؤ�ساء الربملانات الحت��اد الربملان
الدويل .واجلزائر مرة أ�خرى يف 1426/8/18هـ وذلك
للم�شاركة يف الندوة العربية حول تعزيز قدرات الربملانيني
العرب ،و�سوريا يف 1426/8/23ه �ـ وذلك للم�شاركة يف
امل ؤ�متر الثاين ل ألمناء العامني للربملانات العربية ،وفرن�سا
يف 1426/9/10هـ وذلك للم�شاركة يف اجتماع اجلمعية

العامة ( )34لليون�سكو ،وم�صر يف 1427/6/13هـ وذلك
للم�شاركة يف م�ؤمتر الإرهاب والأبعاد القانونية ،وم�صر
مرة أ�خرى خالل الفرتة من 1427/6/25-23ه�ـ وذلك
للم�شاركة يف اجتماع ال ��دورة الأوىل للربملان العربي
االنتقايل ،وكوريا يف 1427/8/7-1هـ وذلك للم�شاركة يف
اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل للخدمة
االجتماعية ،وقطر يف 1428/11/12هـ وذلك للم�شاركة
يف االجتماع الأول لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والوطني والأمة
يف جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية ،ونيجرييا يف
1428/2/3هـ وذلك للم�شاركة يف اجتماع رابطة جمال�س
ال�شيوخ واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي جلنة
ال�سالم وحل النزاعات ،وتركيا يف 1429/3/17-16ه�ـ
وذل ��ك الج�ت�م��اع منظمة امل ��ؤمت��ر الإ� �س�لام��ي ،وجنوب
أ�فريقيا يف 1429/4/12ه �ـ وذلك للم�شاركة يف اجتماع
االحت��اد الربملاين ال��دويل ،و�أب��و ظبي يف 1429/5/3ه �ـ
وذلك للم�شاركة يف حلقة العمل املوجهة للربملانيني حول
اتفاقيات التجارة الدولية ،وجنيف يف 1429/5/10ه �ـ
وذل��ك للم�شاركة يف منتدى ت�شكيل جمتمع املعلومات
ودور الربملانات وامل�شرعني ،وزي��ارة ر�سمية �إىل كل من
أ�ي�سلندا والربتغال يف الفرتة من 1429/6/24-18ه� �ـ
بوفد برئا�سة معايل ال�شيخ الدكتور �صالح بن حميد
رئي�س جمل�س ال�شورى ال�سابق ،وفرن�سا يف 1429/9/17هـ

وذلك للم�شاركة يف م�ؤمتر ال�سياحة العاملي ،و�إي��ران يف
1429/10/9ه � �ـ وذل��ك للم�شاركة يف اجتماع املجل�س
التنفيذي الآ�سيوي ،وجنيف يف 1429/10/15ه �ـ وذلك
للم�شاركة يف اجتماع االحتاد الربملاين الدويل ،وتركيا يف
1430/1/18هـ ،بوفد برئا�سة معايل ال�شيخ الدكتور �صالح
بن حميد رئي�س جمل�س ال�شورى ال�سابق وذلك للم�شاركة يف
اجتماع اللجنة التنفيذية الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ملناق�شة العدوان الإ�سرائيلي
على غزة.
اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد الربملان الدويل
(� )120أدي�س �أبابا – أ�ثيوبيا 1430هـ ،امل�ؤمتر الربملان
ح��ول الأزم��ة االقت�صادية العاملية ،جنيف – �سوي�سرا
1430هـ ،اجتماع ا ألمناء العامني مبجال�س ال�شورى والنواب
والوطني وا ألمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
الكويت 1430هـ ،اجتماع ممثلي اللجان االقت�صادية يف
الربملانات العربية ،دم�شق – �سوريا 1430هـ ،االجتماع
احلادي والع�شرين للجنة التنفيذية الحتاد جمال�س الدول
ا ألع�ضاء مبنظمة امل ؤ�متر ا إل�سالمي ،اجلزائر 1430هـ،
م�ؤمتر الربملاين الدويل حول الطاقة والتغريات املناخية،
لندن -اململكة املتحدة 1430هـ ،امل�ؤمتر الثاين للربملانيني
العرب حول الطفولة ،القاهرة – م�صر 1430هـ ،اجتماع
الربملانيني لأجل اليون�سكو وامللتقى العام ل�شركاء اليون�سكو،
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باري�س -فرن�سا 1430هـ ،اجتماع االحتاد الربملاين الدويل
( )121واالجتماع الن�صف �سنوي للأمناء العامني ،جنيف
 �سوي�سرا 1430هـ ،امل�ؤمتر الدويل الرابع للربملانيني لعام 2009املعني بتنفيذ برنامج عمل امل�ؤمتر الدويل لل�سكان
والتنمية املنعقد يف �أدي�س أ�بابا -أ�ثيوبيا 1430هـ ،اجتماع
اللجنة التنفيذية لالحتاد ال�برمل��اين العربي واجتماع
اللجنة القانونية لالحتاد ،الرباط -املغرب 1430ه �ـ،
م ؤ�متر احتاد جمال�س ال��دول الأع�ضاء مبنظمة امل ؤ�متر
ا إل�سالمي ،كمباال -يوغندا 1430ه��ـ ،اجتماع ر�ؤ�ساء
جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة يف دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،الكويت 1430هـ ،امل�ؤمتر
الرابع للأمناء العامني للربملانات العربية ،القاهرة –
م�صر 1430هـ ،امل�ؤمتر ال�ساد�س ع�شر لالحتاد الربملاين
العربي ،القاهرة -م�صر 1431هـ ،االجتماع الرابع لر�ؤ�ساء
جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة بدولة املجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية� ،أبو ظبي – ا إلمارات العربية
املتحدة 1431هـ ،وفد املجل�س ي�شارك يف امل�ؤمتر ال�سابع
ع�شر لالحتاد الربملاين العربي ،الدوحة -قطر 1432هـ،
املجل�س ي�شارك يف أ�عمال ال��دورة الثالثة ع�شرة الحتاد
جمال�س الدول الأع�ضاء مبنظمة امل ؤ�متر الإ�سالمي� ،أبو
ظبي -الإمارات 1432هـ.
كما زار وفد املجل�س برئا�سة ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
حممد بن إ�براهيم آ�ل ال�شيخ جمهورية رو�سيا االحتادية،
وزار معايل رئي�س املجل�س وع��دد من �أع�ضاء املجل�س
جمهورية النم�سا والتقى رئي�س اجلمهورية ورئي�سة أو�ع�ضاء
املجل�س الوطني ووزير اخلارجية وم�س�ؤولني حكومني كبار ًا،
زيارة رئي�س املجل�س على ر أ��س وفد من �أع�ضاء املجل�س
بزيارة �إىل تركيا ا�ستقبله خاللها الرئي�س الرتكي عبداهلل
غول ،ورئي�س جمل�س الأمة الرتكي ورئي�س الوزراء الرتكي
طيب رجب أ�ردوغان وم�س�ؤولون برملانيون ،جلنة ال�صداقة
ال�سعودية الأملانية تزور جمهورية أ�ملانيا االحتادية 1432هـ،
جلنة ال�صداقة جمهوريتي الت�شيك واملجر 1432هـ ،معايل
رئي�س املجل�س ووفد املجل�س يزور مملكة الأردن وا�ستقبله
امللك عبداهلل الثاين وامل�س�ؤولون احلكوميون والربملانيون،
جلنة ال�صداقة ال�سعودية البلجيكية تزور مملكة بلجيكا
والربملان الأوروبي ودوقية لوك�سنبورغ 1431هـ ،وفد املجل�س
برئا�سة معايل الرئي�س يزور مملكة �أ�سبانيا ويلتقي ملكها
ووزير خارجيتها ورئي�س جمل�س ال�شيوخ ا أل�سباين و�أع�ضاء
املجل�س1431 ،ه �ـ ،وفد جمل�س ال�شورى ي��زور جمهورية
�سنغافورة إو�مرباطورية اليابان ويلتقي كبار امل�س�ؤولني
والوزراء يف البلدين 1431هـ ،جلنة ال�صداقة ال�سعودية
ال�سوي�سرية تزور جمهورية �سوي�سرا 1431هـ ،أ�ع�ضاء جلنة
ال�صداقة ال�سعودية الكندية تزور جمهورية كندا 1431هـ.
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وكانت من �أبرز الزيارات التي قام بها وفود الربملانات
�أو امل�س�ؤولون الدوليون إ�ىل املجل�س يف الدورة الأوىل وفود
كل من الربملان الأوروبي ،والربملان الربيطاين ،وجمل�س
الدوما الرو�سي ،والربملان الهندي ،والربملان الأملاين.
أ�م��ا يف ال��دورة الثانية ف��زار املجل�س وف��ود من :الربملان
الربيطاين ،والربملان البلجيكي ،وجمل�س النواب ا إليطايل،
وجمل�س ال�شورى العماين ،واجلمعية الوطنية الفرن�سية
(الربملان) ،وجمل�س الأمة الكويتي ،ووفد الربملان ا ألملاين.
و�شهدت الدورة الثالثة زيارات وفود برملانية بارزة منها:
جمل�س النواب البلجيكي ،وجمل�س ال�شيوخ البولندي،
وجمل�س ال�شيوخ الكندي ،والربملان البو�سني ،وجمل�س
ال�شعب ال���س��وري ،واملجل�س الوطني االحت ��ادي بدولة
الإمارات العربية املتحدة ،وجمل�س النواب يف الأورجواي،
والوفد الأمريكي ،والربملان ال�سويدي.
و�شهدت الدورة الرابعة والتي ا�ستمرت من 1426/3/3هـ
وحتى 1430/3/2ه �ـ زي��ادة ملحوظة يف عدد الزيارات
املتبادلة مع عدد كبري من برملانات العامل ،كما قام عدد
كبري من وفود تلك الربملانات بزيارة املجل�س ومنها:
جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي ،وجلنة ال�صداقة الربملانية
ال�ك��وري��ة ،واملجل�س الوطني ل�ن��واب ال�شعب ال�صيني،
وجمل�س العموم الربيطاين ،والربملان املك�سيكي ،والربملان
امل�ج��ري ،ووف��د اللجنة الدائمة لل�ش�ؤون اخلارجية يف
الربملان الرنويجي ،ووفد جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي ،ووفد

الربملان ال�سويدي ،ووفد كبار م�ساعدي �أع�ضاء اللجان
يف الكوجنر�س ا ألمريكي ،ووف��د الربملان ال�سوي�سري،
ووف��د الربملان الأمل��اين ،ووف��د الربملان الإي ��راين ،ووفد
الربملان الربيطاين ،ووفد الربملان الهندي ،ووفد جمل�س
النواب املاليزي ،ووفد حلف الناتو ،ووفد جمل�س ال�شيوخ
البولندي ،والربملان الروماين ،وجمل�س النواب التون�سي،
وجمل�س النواب الياباين ،با إل�ضافة �إىل زيارات من كل
من رئي�سة الربملان الألباين ،ونان�سي بلو�سي رئي�سة جمل�س
النواب ا ألمريكي ،رئي�س جمل�س ال�شيوخ الروماين ،عمد
بع�ض املدن الفرن�سية ،وفد احتاد امل ؤ��س�سات العربية يف
أ�مريكا الالتينية ،وفد من عمد بع�ض املدن ا ألمريكية،
رئي�س أو�ع�ضاء الربملان الفلبيني ،مفتي كو�سوفا نعيم
فربانه ،وف��د جمل�س ال�شيوخ الإي �ط��ايل ،وف��د الربملان
الأوكراين برئا�سة نائب رئي�س املجل�س الأعلى الأوكراين،
وفد نادي مدريد ال�سيا�سي .و�شهدت ال��دورة اخلام�سة
احلالية زي��ارة العديد من ال��وف��ود الربملانية والدولية
للمجل�س ومنها :ا�ستقبال م�ساعد رئي�س املجل�س لوفد
امللحقني الع�سكريني لدى اململكة وا�ستقباله �أي�ض ًا وفد
برملاين بريطاين ،كما ا�ستقبلت جلان ال�صداقة باملجل�س
وفد جنوب �أفريقيا ،ووفد الربملان ا ألملاين ،ووفود ًا من كل
من :اليابان وت�شيكيا وهولندا ،ووفد عمد املدن الفرن�سية،
ووفد م�شرعي أ�مريكا ،وغريها وعدد ًا كبري ًا من ال�سفراء
ا ألجانب املعتمدين لدى اململكة.

أجروا مباحثات مع الرئيس وخاطبوا الشعب السعودي

قبة المجلس تحتضن رؤساء الدول
ومسؤوليها ووفودها

رئي�س اجلمهورية الفرن�سية

رئي�س جمهورية ال�صني ال�شعبية

رئي�س اجلمهورية الرتكية

رئي�س جمهورية اليونان

رئي�س الوزراء الهندي

رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي

زار جمل�س ال �� �ش��ورى ع�ل��ى م��دى دورات� ��ه الأرب ��ع
وال�سنوات الثالث من ال��دورة احلالية ع��دد ًا من
ر�ؤ� �س��اء ال��دول ال�ب��ارزي��ن وع��دد كبري م��ن ر�ؤ��س��اء
الربملانات وم�س�ؤولون كبار من خمتلف دول العامل
على ات�ساعه �شرق ًا وغرب ًا.
وقد حر�ص عدد من ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات أ�ن
يكون من �ضمن برنامج زياراتهم للمملكة إ�لقاء كلمة
حتت قبة املجل�س يخاطبون من خاللها �شعب اململكة

العربية ال�سعودية أو�ع�ضاء املجل�س.
ال��زائ��رون على اختالفهم �أج���روا مباحثات مع
امل�س�ؤولني يف جمل�س ال�شورى واطلعوا على آ�لية عمل
املجل�س وا�ستمعوا من املجل�س و�أع�ضائه خالل تلك
الزيارات إ�ىل �شرح عن وجهة النظر ال�سعودية يف
الق�ضايا ال�سيا�سية الإقليمية منها والدولية.
ومن أ�برز �ضيوف جمل�س ال�شورى على مدى دورات
املجل�س املختلفة م��ن ر�ؤ� �س��اء ال���دول وامل�س�ؤولني

البارزين ملك �إ�سبانيا ،الرئي�س ال�صيني ،الرئي�س
الرتكي عبداهلل ج��ول ،الرئي�س الكوري ،الرئي�س
الفرن�سي جاك �شرياك ،الرئي�س الفرن�سي نيوال
� �س��ارك��وزي ،رئ�ي����س وزراء �إي�ط��ال�ي��ا ،وويل عهد
بريطانيا ،رئي�س وزراء الهند الدكتور منموهان
�سينغ ،الرئي�س الفيتنامي نغوين منيه جييت .كما
زار املجل�س رئي�س الربملان ال�سنغافوري ورئي�س
الربملان الرتكي.
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تقرير

منو
اقت�صادي
م�ستدام
لعامل آ�من

قرارات مجلس الشورى:
بين أولوية القضايا المحلية
واالهتمام بمكانة المملكة خارجيًا
�أ�صدر جمل�س ال�شورى على مدى دوراته الأربع وما م�ضي من الدورة اخلام�سة احلالية
العديد من القرارات ب�ش�أن املو�ضوعات والأنظمة واالتفاقيات التي نظرها ونوق�شت
حتت قبته .وتناولت القرارات ال�ش�أن املحلي كما ت�ضمنت املوافقة على اتفاقيات دولية
وبروتوكوالت وعدد من الأنظمة التي أ��صدرتها املنظمات الدولية كالأمم املتحدة وغريها.
وفيما يلي موجز لأبرز تلك القرارات:
على مدى �أكرث من ثمانية عقود ر�سخ جمل�س ال�شورى
دوره يف احلياة ال�سيا�سية والت�شريعية ،ويف امل�شاركة
يف �صناعة القرار يف اململكة ،يف ظل اهتمام ودعم
القيادة ال�سيا�سية وثقة املجتمع ،وما يتمتع به �أع�ضا�ؤه
من خربات وكفاءات.
و�إذا رجعنا ل�ب��داي��ات ال �ن��واة ال���ش��وري��ة يف اململكة
لوجدنا �أن��ه يف العام 1344ه �ـ أ�م��ر امللك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن آ�ل �سعود – طيب اهلل ثراه -بت�أليف
هيئة ت�أ�سي�سية لو�ضع التعليمات ا أل�سا�سية لت�شكيالت
احلكومة ،ودعا لتكوين املجال�س اال�ست�شارية مبوجب
بالغ ر�سمي ،ومن �ضمن تلك املجال�س جمل�س عام يدعى
«جمل�س ال�شورى العام» وملا جاء العام 1345هـ حيث
أ�نهت الهيئة الت أ��سي�سية و�ضع املواد الأ�سا�سية لنظام
احلكم وا إلدارة ،ومن �ضمنها ما ورد يف الق�سم الرابع
اخلا�ص باملجال�س ،ومنها ما يتعلق مبجل�س ال�شورى،
غري �أن العام 1346هـ متيز ب�صدور أ�مر ملكي كرمي
بتعديل الق�سم الرابع من التعليمات ا أل�سا�سية التي
تتعلق مبجل�س ال�شورى ،وذلك يف 1346/1/9هـ حيث
�صدر نظام جمل�س ال�شورى يف ( )15مادة ،ومن أ�ع�ضاء
متفرغني عددهم (� )8أع�ضاء برئا�سة �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري في�صل بن عبدالعزيز النائب الأول جلاللة
امللك.
ويف العام 1351هـ �صدرت املوافقة على منح �صالحية
متييز ال�صكوك التجارية للمجل�س ،وت�شكلت ذلك
العام أ�ي�ض ًا هيئة العرائ�ض من بع�ض �أع�ضاء املجل�س
وامل�س�ؤولني من خارجه للنظر يف ال�شكاوى التي ترفع
جلاللة امللك ،ويف العام 1354هـ �صدر ا ألمر ال�سامي
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الكرمي بتويل املجل�س �صالحية جلنة الرتقية والت أ�ديب
العليا طبق ًا للنظام اخلا�ص بذلك ،و�صدر يف العام
1355ه �ـ الأم��ر ال�سامي بت�شكيل جديد للمجل�س من
( )12ع�ضو ًا.
ويف العام 1365هـ أ��صبحت جلان املجل�س �ست جلان
وذل��ك ب�إ�ضافة جلنة االق�تراح��ات .وا�ستمر جمل�س
ال���ش��ورى يف عقد جل�ساته يف جهود موفقة ،وعمل
متوا�صل د�ؤوب حتى جاء العام 1373هـ ب�صدور ا إلرادة
امللكية بزيادة �أع�ضاء املجل�س �إىل ع�شرين ع�ضو ًا وهو
�آخر ت�شكيل للمجل�س يف عهد امللك عبدالعزيز – يرحمه
اهلل.-
ويف العام 1373ه��ـ أ��ضيف جلنة جديدة هي جلنة
ال�ش�ؤون الثقافية لي�صبح عدد اللجان �سبع جلان.
وا�صل جمل�س ال�شورى عقد جل�ساته أو�داء ما يوكل إ�ليه
من مهام يف عهد امللك �سعود بن عبدالعزيز ،ويف العام
1375هـ مت إ�عادة تكوين املجل�س وزيادة عدد �أع�ضائه
�إىل ( )25ع�ضو ًا ،أو�نهى املجل�س القدمي ()5963
جل�سة ،أ��صدر فيها ( )8583قرار ًا ملوازنات أو�نظمة
وتعليمات وقرارات �إدارية خمتلفة.
واملتتبع مل�سرية ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية
يجد أ�نها مرت مبراحل ثالث:
املرحلة الأوىل :مرحلة البناء والتطبيق يف عهد امللك
عبدالعزيز -يرحمه اهلل -وهي �أهم املراحل يف تاريخ
ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية.
املرحلة الثانية :وهي الفرتة التي ميكن و�صفها مبرحلة
املراجعة والتقييم التي امتدت منذ بداية عهد امللك
�سعود حتى نهاية عهد امللك خالد -يرحمهما اهلل.-

املرحلة الثالثة :ومتثل املرحلة املتميزة بالتحديث
والتطوير يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد
بن عبدالعزيز – يرحمه اهلل -حيث �صدرت توجيهاته
الكرمية ب�إ�صدار نظام جديد ملجل�س ال�شورى ،وهو
مبثابة حتديث وتطوير للنظام ال�سابق ،مواكب ًا ملتطلبات
الع�صر احلديث مت اجلمع فيه بني املمار�سة والتطوير
حمقق ًا ب إ�ذن اهلل طموحات هذه البالد أو�بنائها التنموية
واحل�ضارية ،ويقع النظام اجلديد ملجل�س ال�شورى يف
( )30مادة.
ً
و�صدرت التوجيهات الكرمية أ�ي�ضا بالالئحة الداخلية
ملجل�س ال�شورى يف ( )34مادة والئحة حقوق أ�ع�ضاء
جمل�س ال���ش��ورى وواجباتهم يف �ست م��واد وقواعد
تنظيم ال�ش�ؤون املالية والوظيفية للمجل�س يف ع�شر
مواد ،أو�خري ًا قواعد التحقيق واملناق�شة لع�ضو جمل�س
ال�شورى إو�جراءاتها يف خم�س مواد.
وبذلك يكتمل عقد املجل�س من الناحية التنظيمية� ،أما
من الناحية الفنية فقد برز اهتمام خادم احلرمني
ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز – يرحمه اهلل-
باملجل�س من خالل �أمره الكرمي ببناء مقر للمجل�س
�ضمن جممع الدواوين امللكية بالريا�ض ،وفق أ�حدث
الت�صاميم املعمارية ومزود ًا ب�أحدث التجهيزات الفنية.
وجاء تكوين املجل�س يف دورته الأوىل من ( )60ع�ضو ًا،
وبلغ عدد جل�سات املجل�س ( )141جل�سة� ،أ�صدرت
خاللها ( )144ق ��رار ًا ،ويف 1418/3/2ه� � �ـ� ،صدر
ا ألمر ال�سامي الكرمي بتكوين جمل�س ال�شورى يف دورته
الثانية من ( )90ع�ضو ًا ،وكانت هذه الزيادة رغبة من
جاللته يف دعم م�سرية املجل�س ،ول�ضرورة �سرعة إ�جناز

ا ألعمال املوكلة إ�ليه وفق التطلعات وا ألهداف ال�سامية.
هذا وقد عقد املجل�س يف دورته الثانية (1418/3/3هـ
 1422/3/2ه� �ـ) ( )305جل�سات� ،أ�صدر خاللها( )296قرار ًا.
ويف الدورة الثالثة التي بد أ�ت يف 1422/3/3هـ وانتهت
يف 1426/3/2هـ بلغ عدد أ�ع�ضاء املجل�س ( )120ع�ضو ًا
وعقد املجل�س ( )328جل�سة ،أو��صدر ( )374قرار ًا ،يف
حني زاد عدد ا ألع�ضاء مرة �أخرى يف الدورة الرابعة
التي بد�أت يف 1426/3/3هـ ،وانتهت يف 1430/3/2هـ
ف أ��صبح ( )150ع�ضو ًا ،وعقد املجل�س خالل تلك الدورة
( )318جل�سة و�أ�صدر ( )488قرار ًا.
املوافقة على م�شروع نظام �أ�سا�سي ملحكمة جنائية
دولية ،املوافقة على التوقيع النهائي على اتفاقية الأمم
املتحدة لقانون البحار ،املوافقة على م�صادقة اململكة
على نظام براءات االخرتاع لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،املوافقة على م�شروع اتفاقية حقوق
الطفل الدولية ،املوافقة على م�شروع االتفاقية الأمنية
بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،درا�سة
وثيقة خطة التنمية ال�ساد�سة 1420-1415هـ ،ان�ضمام
اململكة إ�ىل وثيقة إ�ن�شاء مركز البيئة والتنمية للمنطقة
العربية و�أوروب� ��ا التابع ل�ل�أمم امل�ت�ح��دة ،االتفاقية
العربية ملكافحة ا إلجت ��ار غ�ير امل�شروع باملخدرات
وامل ؤ�ثرات العقلية ،املوافقة على م�شروع الإ�سرتاتيجية
العربية ملكافحة الإره��اب الذي مت إ�ق��راره يف امل�ؤمتر
التا�سع ع�شر لقادة ال�شرطة وا ألم��ن العرب ،حتديد
م�س�ؤولية الأجهزة املعنية والدور املناط بكل جهاز يف
حالة ح��دوث اختطاف الطائرات ،مذكرة التفاهم

بني اململكة و�إيطاليا �ضد ا إلرهاب ،ال�ضمان ال�صحي
للأجانب املقيمني يف اململكة ،االتفاقية الدولية للق�ضاء
على جميع أ��شكال التمييز العن�صري ،طلب ان�ضمام
اململكة �إىل اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب
املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية ،إ�عادة درا�سة
مو�ضوع خروج ال�سيارات ذات اللوحات ال�سعودية التي
ميتلكها ا ألجانب ،الربوتوكول اخلا�ص بالتحكم يف النقل
البحري للنفايات اخلطرة والنفايات الأخ��رى عرب
احلدود والتخل�ص منها ،تعديل املادة الثانية من النظام
اجلزائي اخلا�ص بتزييف وتقليد النقود ،طلب املوافقة
على الإ�سرتاتيجية العمرانية الوطنية ،م�شروع نظام
مياه ال�صرف ال�صحي املنقاة إو�ع��ادة ا�ستخدامها،
طلب املوافقة على م�شروع نظامي ت�صنيف املقاولني
ال�سعوديني وغري ال�سعوديني ،م�شروع النظام ا أل�سا�س
لهيئة املحا�سبة واملراجعة لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار
يف اململكة العربية ال�سعودية ،م�شروع نظام اال�ستثمار
الأجنبي ،طلب ان�ضمام اململكة إ�ىل اتفاقية الق�ضاء على
جميع أ��شكال التمييز �ضد املر�أة ،االتفاقية الدولية ذات
الرقم ( )182ب� أش�ن حظر أ��سو�أ أ��شكال عمل الأطفال
وا إلجراءات الفورية للق�ضاء عليها ،طلب املوافقة على
ان�ضمام اململكة إ�ىل (بروتوكول) معاهدة منع تلوث
البحار ب إ�فراغ النفايات وغريها من املواد يف البحر
لعام 1996م ،االن�ضمام �إىل اتفاقية التنوع البيولوجي،
م�شروع نظام الت�سجيل العيني للعقار باململكة ،م�شروع
قواعد اال�ستعانة باملكاتب وال�شركات اال�ست�شارية
الهند�سية ا ألجنبية ،القواعد املقرتحة لتنظيم العالقة

بني املقاول ا ألجنبي ووكيله ال�سعودي ،املوافقة على
م�شروع نظام العالمات التجارية ،املوافقة على م�شروع
نظام مراقبة أ�ع�م��ال �شركات الت أ�مني التعاوين يف
اململكة ،املوافقة على م�شروع نظام حماية حقوق امل ؤ�لف،
املوافقة على نظام «القانون» اجلمارك املوحد لدول
جمل�س التعاوين ومذكرته ا إلي�ضاحية ،املوافقة على
م�شروع نظام ال�سوق املالية ،املوافقة على م�شروع نظام
الرهن التجاري ،املوافقة على م�شروع التدابري ال�سعودية
اخلا�صة بتنفيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين
وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية ،املوافقة على ان�ضمام
اململكة للنظام ا أل�سا�سي للمجل�س الإ�سالمي للطريان
امل��دين ،املوافقة على الإ�سرتاتيجية ا ألمنية املوحدة
ملكافحة ظاهرة التطرف امل�صحوب با إلرهاب لدول
جمل�س التعاون ل��دول اخلليج ،املوافقة على م�شروع
اتفاق الطرق الدولية يف امل�شرق العربي ،املوافقة على
ان�ضمام اململكة إ�ىل اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة
�ضد الأ�شخا�ص املتمتعني بحماية دولية ،املوافقة على
م�شروع اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية ا إلطارية ب� أش�ن
مكافحة التبغ ال�صادرة عن اجلمعية العامة ملنظمة
ال�صحة العاملية ،م�شروع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية ،املوافقة على
م�شروع نظام مكافحة غ�سل ا ألموال ،م�شروع النظام
الأ�سا�سي للهيئة ال�سعودية العليا ل إ
لغاثة إو�عادتهم إ�ىل
بالدهم ،املوافقة على م�شروع نظام املناف�سة ،املوافقة
على م�شروع نظام املراعي والغابات ،املوافقة على
نظام إ�م��دادات الغاز وت�سعريه ،املوافقة على م�شروع
نظام احلرا�سة ا ألمنية املدنية اخلا�صة ،درا�سة ظاهرة
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تقرير

منو
اقت�صادي
م�ستدام
لعامل آ�من
العنف بكل جوانبه الفكرية واجلنائية واالجتماعية
واالقت�صادية ،املوافقة على �إدخال تعديالت على بع�ض
مواد م�شروع نظام اال�ستثمار التعديني ،املوافقة على
النظام املوحد لإدارة نفايات الرعاية ال�صحية بدول
اخلليج العربية ،املوافقة على م�شروع نظام العمل،
املوافقة على م�شروع نظام الأ�سلحة والذخائر ،املوافقة
على م�شروع نظام البحث العلمي ،املوافقة على تعديل
بع�ض مواد م�شروع نظام ت�صنيف املقاولني ،م�شروع
نظام احلماية واحل��د م��ن االخ�تراق��ات ع�بر �شبكة
الإنرتنت ،املوافقة على م�شروع نظام الطريان املدين،
املوافقة على م�شروع اال�سرتاتيجية الوطنية حلماية
النزاهة ومكافحة الف�ساد ،املوافقة على م�شروع نظام
الهيئة العامة للغذاء وال��دواء ،املوافقة على م�شروع
نظام ا�سترياد امل��واد الكيميائية إو�دارات�ه��ا ،املوافقة
على م�شروع خطة �إدارة املناطق ال�ساحلية ،املوافقة
على م�شروع نظام املتفجرات واملفرقعات واملواد املقيدة
اال�ستخدام ،املوافقة على م�شروع نظام املرور ،املوافقة
على م�شروع نظام ن�شاط امل�شاركة بالوقت يف الوحدات
العقارية باملنتجعات ال�سياحية ،املوافقة على م�شروع
اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات ،م�شروع
نظام جرائم املعلومات واحلا�سب ا آليل والإنرتنت،
املوافقة على االتفاقية الدولية ملنع متويل الإره��اب،
االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل،
م�شروع االتفاقية الدولية لقمع أ�عمال الإرهاب النووي،
م�شروع نظام الغرف التجارية وال�صناعية� ،إجراء بع�ض
التعديالت على م�شروع نظام مكافحة الغ�ش التجاري،
املوافقة على م�شروع نظام أ�خالقيات البحث عن
املخلوقات احلية ،م�شروع نظام املعلومات االئتمانية،
م�شروع نظام التنفيذ ،م�شروع نظام مكافحة جرائم
الإجتار با أل�شخا�ص ،م�شروع اخلطة الوطنية لال�ستجابة
للطوارئ الإ�شعاعية والنووية ،م�شروع ا إل�سرتاتيجية
الوطنية لل�صناعة ،امل�شروع الوطني للتعامل مع ذوي
ا�ضطرابات ت�شتت االنتباه وفرط احلركة.
املوافقة على م�شروع اتفاق بني حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة جمهورية كازاخ�ستان للتعاون يف
جمال مكافحة الإره��اب واجلرمية املنظمة واالجتار
غري امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية و�سالئفها،
املوافقة على م�شروع اتفاقية بني حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة اليابان لتجنب االزدواج ال�ضريبي
وملنع التهرب ال�ضريبي يف � أش�ن ال�ضرائب على الدخل
وم�شروع الربوتوكول املرافق لها ،املوافقة على م�شروع
نظام ال�شركات ،املوافقة على م�شروع اتفاقية التجارة
احلرة بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
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وجمهورية �سنغافورة ،املوافقة على ان�ضمام اململكة
إ�ىل اتفاقية جتارة احلبوب لعام 1995م اعتبار ًا من
الأول من �سبتمرب 2010م ،وال�سعي لدى جمل�س احلبوب
العاملي لت�سجيل منتجات التمور الغذائية امل ؤ�هلة للتوريد
كم�ساعدات غذائية مبوجب االتفاقية ،املوافقة على
م�شروع مذكرة تفاهم الريا�ض اخلا�صة بالتفتي�ش
والرقابة على ال�سفن يف موانئ دول جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية ،املوافقة على م�شروع مذكرة
تفاهم بني وزارة ال�صحة يف اململكة العربية ال�سعودية
ووزارة ال�صحة الكندية ووكالة ال�صحة العامة الكندية،
املوافقة على م�شروع اتفاقية بني حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة جمهورية �أوكرانيا للتعاون يف البحوث
واال�ستخدامات ال�سلمية للف�ضاء اخلارجي ،املوافقة
على م�شروع نظام املناطق البحرية باململكة العربية
ال�سعودية ،املوافقة على م�شروع مذكرة تعاون بني معهد
الإدارة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية واملدر�سة
الوطنية للإدارة يف اجلمهورية الفرن�سية ،املوافقة على
م�شروع مذكرة تفاهم بني وزارة الداخلية يف اململكة
العربية ال�سعودية (وحدة التحريات املالية ال�سعودية)
ووحدة حتريات مالية دولة أ�ن��دورا للتعاون يف جمال
تبادل احلريات املالية اخلا�صة بغ�سل ا ألموال ومتويل
ا إلرهاب ،املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم بني وزارة
الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية (وحدة التحريات
املالية ال�سعودية) ووحدة حتريات مالية دولة إ��ستونيا
للتعاون يف جم��ال تبادل التحريات املالية اخلا�صة

بغ�سل ا ألموال ومتويل ا إلرهاب ،املوافقة على م�شروع
اتفاقية التجارة احلرة بني الدول ا ألع�ضاء يف جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية ودول رابطة التجارة
احلرة الأوروبية ( إ�فتا) ،املوافقة على م�شروع نظام
تنفيذ اتفاقية حظر تطوير إو�نتاج وتكدي�س ا أل�سلحة
البكرتيولوجية (البيولوجية) والتوك�سينية وتدمري
تلك الأ�سلحة ،املوافقة على م�شروع االتفاقية الإطارية
للتعاون االقت�صادي والتجاري واال�ستثماري والفني بني
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وماليزيا،
امل��واف�ق��ة على م�شروع ب��روت��وك��ول ملحق باالتفاقية
املربمة بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة
اجلمهورية الفرن�سية من �أجل جتنب االزدواج ال�ضريبي
ب� أش�ن ال�ضرائب على الدخل وا إلرث والرتكات ور�أ�س
املال ،املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم بني وزارة
الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية ووحدة التحريات
املالية بدولة هولندا للتعاون يف جمال تبادل التحريات
املالية اخلا�صة بغ�سيل ا ألم ��وال ومت��وي��ل الإره ��اب،
املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم حول التعاون يف
جمال ال�صحة بني وزارة ال�صحة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وزارة ال�صحة يف اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى أو�يرلندا ال�شمالية ،املوافقة على م�شروع
النظام اجلزائي جلرائم التزوير ،املوافقة على م�شروع
مذكرة تعاون علمي وتعليمي بني وزارة التعليم العايل
يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة الرتبية والثقافة
والريا�ضة والعلوم والتقنية يف اليابان.

اتجاهات

مجموعة العشرين
واالقتصاد المتوازن
••حممد �صادق جعفر

إ�ن��ه ملن دواع��ي �سروري واعتزازي م�شاركتكم يف ا إل�صدار اخلا�ص مبنا�سبة االجتماع
الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء الربملانات يف دول جمموعة الع�شرين واملقرر عقده باململكة
العربية ال�سعودية.
لقد أ�فاد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبداهلل �آل ال�شيخ ب�أن خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يدعم �أي جتمع دويل يهدف �إىل حتقيق اال�ستقرار
االقت�صادي الدويل من خالل التعاون الذي ي�ضمن التنمية املتوازنة وامل�ستدامة� .إن جنوب
أ�فريقيا تدعم وت�ؤيد ب�صورة كاملة هذا املبد�أ.
وي�سعدين �أن �أنتهز هذه ال�سانحة ألتقدم ب�أطيب التهاين للمملكة العربية ال�سعودية مبنا�سبة
اختيارها ك�أول دولة نامية ال�ست�ضافة االجتماع الت�شاوري لر�ؤ�ساء الربملانات يف دول جمموعة
الع�شرين .و�إنه يتحتم علينا أ�ن ن�ضع ن�صب �أعيننا �أهمية ا�ستعادة توازن االقت�صاد الدويل.
ومثل هذا التوجه يزيد من أ�همية دول آ��سيا أو�فريقيا و�أمريكا الالتينية يف حتقيق منو
اقت�صادي م�ستدام على جميع الأوجه وامل�ستويات.
لقد ت�ضمن البيان اخلتامي الجتماع قادة دول جمموعة الع�شرين الذي عقد مبدينة كان
بفرن�سا يف  4نوفمرب  2011ت�أكيد القادة بالتزامهم بالعمل مع ًا على اتخاذ قرارات لتحفيز
النمو االقت�صادي وخلق الوظائف و�ضمان اال�ستقرار املايل مع الرتويج لالندماج االجتماعي
وجعل العوملة تخدم احتياجات ال�شعوب.
لقد أ��صبح االجتماع الت�شاوري لر�ؤ�ساء الربملانات يف دول جمموعة الع�شرين ي�شكل عن�صر ًا
�أ�سا�سي ًا �ضمن مداوالت وم�شاورات دول جمموعة الع�شرين ،حيث �أن هناك حاجة مل�شاركة
�أكرث فاعلية من قبل الربملانات لتحقيق ا ألهداف امل�شرتكة الجتماعات قادة دول جمموعة
الع�شرين.
••�سفري جمهورية جنوب �أفريقيا لدى اململكة العربية ال�سعودية
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اتجاهات

منو
اقت�صادي
م�ستدام
لعامل آ�من

تبوأت المركز التاسع عالميًا من حيث االستقرار االقتصادي

المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر
عشرين اقتصادًا عالميًا
متكنت اململكة خ�لال ال�ع�ق��ود املا�ضية م��ن حتقيق
ال�ع��دي��د م��ن الإجن� ��ازات االقت�صادية واالجتماعية
التي �ساهمت يف حت�سني ظ��روف معي�شة مواطنيها
وتعزيز قوة ومتانة االقت�صاد ال�سعودي .وجرى تبني
العديد من اال�سرتاتيجيات والربامج والت�شريعات يف
كافة املحاور وا�ستثمار امل��وارد املالية وتطوير املوارد
الب�شرية لتحقيق أ�ه��داف خطط التنمية .وك��ان من
نتائجها حتقيق اجنازات ملمو�سة يف خمتلف املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية ،وذلك �سواء يف منو الناجت
املحلي ا إلجمايل ومكوناته القطاعية ،والتو�سع يف حجم
ونوعية اخلدمات العامة التعليمية وال�صحية ،والرعاية
االجتماعية ،وتنمية البحث والتطوير ،واملحافظة على
البيئة ،وتطوير ا إلنتاج ال�صناعي ،والزيادة املطردة
يف حجم ال�صادرات غري النفطية وتنوعها ،والتح�سن
امل�ستمر يف م�ؤ�شرات م�ستوى املعي�شة ونوعية احلياة
للمواطنني.
ونظر ًا ملكانة اململكة يف �سوق الطاقة العاملي وحجم
اقت�صادها يف منطقة ال�شرق الأو�سط واال�ستقرار الذي
تنعم به وال�سيا�سات البرتولية واالقت�صادية واملالية
التي اتبعتها على مر العقود وفوق هذا وذاك انفتاح
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اقت�صادها فقد أ��صبح لها دور مهم يف االقت�صاد العاملي
من خالل مركزها يف �صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل وع�ضويتها يف جمموعة الع�شرين وم�ساهماتها يف
م�ؤ�س�سات العون الإمنائي ا إلقليمي والدويل واملبادرات
التجارية واالقت�صادية التي اتخذتها على ال�صعيدين
الإقليمي والعاملي.
�إذ تعترب اململكة من أ�ه��م ال��دول املنتجة وامل�صدرة
للبرتول يف ال�ع��امل و�ساهم حجم �إنتاجها وطاقتها
ا إلنتاجية �إ�ضافة حلجم احتياطيها البرتويل و�سيا�ساتها
ا إلنتاجية والت�سعريية وموثوقية إ�مداداتها إ�ىل العامل
ودور البرتول يف ا�ستهالك الطاقة ب�أن ت�صبح اململكة
طوال العقود املا�ضية ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف ميزان الطاقة
العاملي وم�ساهم ًا يف �أم��ن الإم��دادات �إىل العامل ويف
ا�ستقرار ا أل�سواق مل�صلحة الدول املنتجة وامل�ستهلكة
و�سالمة ورخاء االقت�صاد العاملي .ومل ت�سخر اململكة
ثرواتها من البرتول والغاز لتنمية وتنويع االقت�صاد
الوطني فح�سب بل ويف ا�ستقرار ال�سوق ومنو االقت�صاد
العاملي.
�إن اململكة وباحتياطيها من البرتول البالغ  265بليون
برميل ومن الغاز البالغ  8تريليون مرت مكعب بنهاية
 2011تعترب الأوىل والرابعة عاملي ًا على التوايل .أ�ما
�إنتاجها لذلك العام فقد بلغ  9.3مليون برميل يومي ًا من
البرتول اخلام وحوايل مليون برميل يومي ًا من �سوائل
الغاز و 1.9مليون برميل يومي ًا من املنتجات املكررة

و 97ب� �ل� �ي ��ون م�تر
م �ك �ع��ب م ��ن ال �غ��از
ال �ط �ب �ي �ع��ي .وع �ل��ى
ال��رغ��م م��ن تذبذب
إ�نتاجها من اخلام
و�سوائل الغاز ب�سبب
ت��ذب��ذب ال���س��وق إ�ال
أ�نها وط��وال الفرتة
••د .ماجد عبداهلل املنيف
حافظت على أ�على
م�ستوى من الطاقة
ا إلنتاجية غري امل�ستغلة يف العامل مما �أعطاها قوة
وت�أثري ًا على جمريات ال�سوق النفطية .أ�ما �إنتاجها من
الغاز فقد ا�ستمر بالتزايد بغ�ض النظر عن تطورات
�سوق النفط إو�ن�ت��اج الزيت حيث متكنت من تطوير
احتياطيات إو�نتاج الغاز غري امل�صاحب حتى و�صلت
ن�سبته من الإنتاج واالحتياطي إ�ىل حوايل  50باملائة
نهاية العقد احلايل.
ويعود املركز املتميز للمملكة يف �سوق وعالقات الطاقة
العاملية إ�ىل حجم إ�نتاجها و�صادراتها حيث تبو أ�ت اململكة
طوال العقود الأربعة املا�ضية �صدارة الدول امل�صدرة
للبرتول مبتو�سط ح�صة  15باملائة عاملي ًا وتنوع زيوتها
من اخلفيف جد ًا �إىل الثقيل وتنوع �أ�سواقها إ�ىل القارات
كافة وتنوع مرافق الت�صدير على البحر ا ألحمر واخلليج
العربي وكذلك ال�سيا�سة التي اختطتها منذ عقدين

باالحتفاظ بطاقة �إنتاجية غري م�ستغلة ال�ستخدامها يف
حال انقطاع الإمدادات �أو جنوح الطلب .وبلغ متو�سط
هذه القدرة ا إلنتاجية غري امل�ستغلة  35يف املائة من �إنتاج
النفط ال�سعودي خالل الفرتة  ،1990-1982وحوايل 13
يف املائة خالل الت�سعينات ،و 14يف املائة خالل -2000
 2010بينما كانت املعدالت الإنتاجية غري امل�ستغلة لأوبك
عموم ًا خالل الفرتات الثالث أ�قل من اململكة عند  17و6
و 4يف املائة على التوايل .وتبنت اململكة �سيا�سة ر�سمية
منذ منت�صف الت�سعينات ت�سعى للحفاظ على ما يرتاوح
بني  1.5و 2مليون برميل يومي ًا كطاقة �إنتاجية فائ�ضة
دوم ًا ال�ستخدامها عند احلاجة .وقد �ساعد هذا الفائ�ض
يف الطاقة ا إلنتاجية طوال الت�سعينات وما بعدها على
�إبقاء الأ�سواق متوازنة وم�ستقرة و�أكد على دور اململكة
العربية ال�سعودية باعتبارها املالذ ا ألخري للإمدادات
النفطية يف العامل.
و�ساهمت ال�سيا�سة البرتولية املعتدلة للمملكة على
مر ال�سنوات �سواء داخل منظمة �أوبك �أو يف املحافل
وامل�ؤ�س�سات الدولية ذات العالقة على ت�سنمها ذلك
ال� ��دور .ك�م��ا ودع �م��ت ع�لاق��ات ال�ت�ح��ال��ف ال�ت�ج��اري
واال�ستثمارات امل�شرتكة التي �أقامتها �شركتها الوطنية
(�أرام �ك��و ال�سعودية) م��ع ال�شركات العاملية �سواء
مب�شاريع تكرير إو�نتاج غاز داخل اململكة �أو م�شاريع
تكرير وت�سويق يف ع��دة �أ� �س��واق ك��ال��والي��ات املتحدة
وال�صني وكوريا اجلنوبية من ذلك الدور .كما و�أولت
اململكة اهتمام ًا للحوار والتعاون بني ال��دول املنتجة
وامل�ستهلكة مت تتويجه عام  2003ب�إن�شاء منتدى الطاقة
ال��دويل مبدينة الريا�ض بنا ًء على مبادرة من خادم
احل��رم�ين ال�شريفني امللك ع�ب��داهلل ب��ن عبد العزيز
لالرتقاء باحلوار والتعاون الدويل يف جمال الطاقة.

وقد تطور احل��وار ودور وجم��االت عمل أ�مانته العامة
يف ال�سنوات املا�ضية نتيجة مبادرات اململكة وحر�صها
على ا�ستمرار وت�أطري احلوار .وب�سبب هيكل االقت�صاد
ال�سعودي املعتمد على قطاع النفط كم�صدر أ��سا�س
للإيرادات العامة وكمحرك للن�شاط االقت�صادي ولت�أثر
اقت�صادها بالتغريات والتطورات االقت�صادية واملالية
والعاملية ،فقد مر اقت�صاد اململكة خالل العقود الثالثة
املا�ضية بتحوالت عدة اك�سبته تنوع ًا ومناعة وانفتاح ًا
أ�كرب .وانعك�ست تلك التحوالت على الأنظمة والقوانني
وال�سيا�سات والهياكل املعنية بال� أش�ن االقت�صادي.
واتخذت اململكة منذ عام  2000برناجم ًا ل إ
ل�صالح

االقت�صادي ا�ستجابة لتغري بنية االقت�صاد ال�سعودي
وعالقاته و�سوق العمل والتطورات التجارية واملالية
والعاملية ،و�شمل برنامج الإ�صالح إ�عادة النظر و�سن
أ�نظمه وت�شريعات عدة لت�سهيل بيئة ا ألعمال وحفز
النمو االقت�صادي وكان ملجل�س ال�شورى دور فيها من
خالل درا�ستها ومناق�شتها واملوافقة عليها ،منها نظام
�ضريبة الدخل ونظام ال�سوق املايل ونظام اال�ستثمار
الأجنبي ونظام املرافعات و�أنظمة الرهن العقاري
ونظام ال�شركات وغ�يره��ا .ومت تبني ا�سرتاتيجيات
عده منها إ��سرتاتيجية التخ�صي�ص ،وا إل�سرتاتيجية
الوطنية لل�صناعة ،واخل�ط��ة الوطنية لالت�صاالت
وتقنية املعلومات ،وا إل�سرتاتيجية الوطنية للنقل،
إو��سرتاتيجية ال��رع��اي��ة ال�صحية ،وا إل�سرتاتيجية
الوطنية ل إ
لمناء االجتماعي ،والإ�سرتاتيجية العمرانية
الوطنية ،إو��سرتاتيجية التوظيف ال�سعودية وغريها كما
و�شمل برنامج الإ�صالح هيكلة م�ستويات اتخاذ القرار
االقت�صادي �سواء ب إ�ن�شاء املجل�س االقت�صادي الأعلى
�أو �إع��ادة هيكلة ا ألج�ه��زة التنفيذية املعنية بالقرار
االقت�صادي .وك��ان لتلك ا ألنظمة والربامج إ�ىل حد
كبري دور يف ت�سهيل ان�ضمام اململكة إ�ىل منظمة التجارة
العاملية عام 2005م.
ففي جمال هيكلة ومنو وتنوع الناجت املحلي يالحظ
�أنه على الرغم من �أن هدف تنويع قاعدة االقت�صاد
ال�سعودي كان و�سيظل أ�هم �أهداف التخطيط التنموي
يف اململكة ،إ�ال أ�ن قطاع النفط لعب وال يزال دور ًا حموري ًا
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اتجاهات

منو
اقت�صادي
م�ستدام
لعامل آ�من
يف التنمية والتنويع االقت�صادي .لقد �شكلت الإيرادات
النفطية منذ بداية التخطيط التنموي ع��ام 1970
وحتى ا آلن حوايل 80باملائة من الإيرادات العامة .ومع
أ�ن م�ساهمة قطاع النفط يف الناجت املحلي احلقيقي
انخف�ضت من متو�سط �سنوي حوايل  60باملائة يف عقد
الت�سعينات �إىل حوايل  33باملائة خالل العقد -2000
 2010ب�سبب حتقيق إ�جنازات ملمو�سة يف تنويع القاعدة
االقت�صادية ،إ�ال أ�نه وعند تلك الن�سبة ال يزال قطاع
النفط ي�ستحوذ على �أعلى ح�صة يف الناجت املحلي
احلقيقي.
وقد منا الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي خالل العقدين
املا�ضيني مبتو�سط �سنوي  3.5باملائة �أم��ا الناجت
املحلي غري النفطي احلقيقي فقد منا خ�لال العقد
املا�ضي مبعدل �سنوي �أعلى عند  4.5باملائة مدفوع ًا
بالإ�صالحات االقت�صادية وحت�سن بيئة الأعمال وتدفق
اال�ستثمارات اخلارجية .وكان من نتائج ذلك النمو زيادة
ن�سبة القطاع غري النفطي يف الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي إ�ىل متو�سط  69.4باملائة خالل العقد احلايل
من متو�سط  62.7باملائة يف العقد ال�سابق .و�ضمن
قطاعات الناجت غري النفطي منا القطاع اخلا�ص مبعدل
 4.7باملائة �سنوي ًا خالل العقد  2010-2000مقارنة
مبعدل منو �سنوي  2.6باملائة للقطاع احلكومي غري
النفطي .كما ومنا الناجت ال�صناعي مبعدل �سنوي 5.3
باملائة خالل الفرتة  2010-1990مما عزز من م�ساهمة
القطاع ال�صناعي يف الناجت املحلي (با أل�سعار الثابتة)
من �أقل من  8باملائة بداية الت�سعينات �إىل حوايل 13
باملائة عام .2010
وا�ستمر إ�جمايل اال�ستثمار بالزيادة ط��وال العقدين
املا�ضيني مبعدل  6.2باملائة �سنوي ًا وتزايد ب�شكل ملحوظ
خالل الفرتة  2010-2003مبعدل  11.2باملائة �سنوي ًا،
وبلغ متو�سط م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف إ�جمايل
اال�ستثمار خالل الفرتة حوايل  72باملائة مرتفع ًا من
 46باملائة عام  1990إ�ىل حوايل  85باملائة عام 2000
متزايد ًا بن�سبة  7.7باملائة �سنوي ًا خالل العقدين،
ولكن تراجعت م�ساهمته يف العقد احلايل ب�سبب زيادة
اال�ستثمار احلكومي الناجت عن تزايد ا إليرادات من جهة
وبرامج احلفز املايل يف �أعقاب ا ألزمة املالية العاملية
من جهة �أخرى.
�إجمايل ا�ستثمار القطاعني احلكومي واخلا�ص خالف
قطاع النفط (باليني الرياالت)
ومن أ�هم تلك التحديات التي تواجه عملية التنويع
االقت�صادي ا�ستمرار هيمنة القطاع النفطي على
الإي � ��رادات احلكومية وب��ال�ت��ايل ا إلن �ف��اق احلكومي
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وت��أث�يرات�ه��ا امل�ضاعفة على االقت�صاد م��ن جهة أ�و
على هيكل الناجت املحلي ا إلجمايل من جهة �أخ��رى،
�سواء من ناحية م�ساهمة القطاعات اال�ستخراجية
(النفط والغاز) مبا�شرة �أو من خالل م�ساهمته يف
قطاع ال�صناعات التحويلية (تكرير النفط و�صناعة
ال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات) �أو م�ساهمته يف ت��وف�ير الطاقة
الرخي�صة لقطاع املرافق العامة (الكهرباء واملياه)
وت أ�ثري ذلك على منو القطاعات اخلدمية ،وهذا النمط
من املتوقع ا�ستمراره على املدى املنظور .ومع �أن دور
القطاع النفطي يف عملية التنويع االقت�صادي مربر وناجت
عن ا�ستغالل امليزات الن�سبية للمملكة� ،إال �أن التحدي
الثاين الذي يواجه متخذي ال�سيا�سات االقت�صادية هو
يف االنتقال من مرحلة ال�صناعات الأ�سا�سية املرتبطة
بالنفط والغاز �إىل �صناعات أ�كرث تنوع ًا وذات �إمكانات
توظيف أ�على وتقنيات �أكرث تقدم ًا ،وقد بادرت اململكة
ب إ�طالق الربنامج الوطني للتجمعات ال�صناعية الذي
ي�سعى �إىل اج�ت��ذاب �صناعات ت�ستفيد م��ن امليزات
الن�سبية املتوفرة وت�ستفيد من منتجات ال�صناعات
ا أل�سا�سية احلالية القائمة على النفط والغاز ،وقام
الربنامج بالتعرف على خم�سة جتمعات �صناعية:
ال�صناعات التعدينية� ،صناعات قطع غيار ال�سيارات،
�صناعات التغليف والتعبئة� ،صناعات الأجهزة املنزلية
وال�صناعات امل�ساندة للطاقة ال�شم�سية .وبا�شر الربنامج
باقرتاح ال�سيا�سات إو�جراء االت�صاالت الجتذاب تلك
ال�صناعات إ�ىل اململكة� .أما التحدي الثالث فيتمثل يف
توفري البيئة التقنية والعلمية إو�ع��داد القوى العاملة
املدربة وامل�ؤهلة لقيادة عملية التنويع ال�صناعي .لذلك
قامت اململكة خالل العقد املا�ضي بزيادة الإنفاق على
البحث والتطوير والتدريب واتخاذ مبادرات عدة يف هذا
املجال �سي�أتي ذكرها الحق ًا.
وقد أ�خذت اململكة منذ عام  1970ب�أ�سلوب التخطيط
التنموي متو�سط املدى أو�جنزت حتى الآن ثمان خطط
للتنمية أو�قرت عام  2010خطة التنمية التا�سعة .وركزت
خطط التنمية املتعاقبة على �أهداف عامة عده منها
حت�سني م�ستويات املعي�شة وتطوير امل��وارد الب�شرية
والتنمية املتوازنة بني املناطق وتنويع االقت�صاد الوطني
و�إيجاد البيئة املنا�سبة للقطاع اخلا�ص .واختلف تركيز
كل خطة اعتماد ًا على ظروف االقت�صاد ودرجة تطوره.
على �سبيل املثال ات�سمت خطة التنمية الثامنة بتبني
�سيا�سة مالية تو�سعية مدعومة بارتفاع الإي ��رادات
العامة النفطية ،كما ات�سمت باالعتماد على العديد من
اال�سرتاتيجيات القطاعية.
ولكن يالحظ �أن حتقيق �أهداف كل خطة ارتبط ب�شكل

�أو ب�آخر بدور الإنفاق احلكومي الذي اعتمد بدوره على
دورة ا إلي��رادات البرتولية املتقلبة .ولكن ب�شكل عام
يالحظ أ�ن تنمية املوارد الب�شرية ا�ستحوذ على ما ن�سبته
 39باملائة من الإنفاق خالل اخلطط املتعاقبة وو�صل إ�ىل
�أعاله خالل خطة التنمية ال�سابعة عند  57باملائة من
�إجمايل ا إلنفاق احلكومي بينما ا�ستحوذ ا إلنفاق على
البنية ا أل�سا�سية املركز الثاين مبتو�سط  27باملائة طوال
الفرتة وبلغ أ�عاله خالل خطة التنمية الثانية بح�صة
 49باملائة من �إجمايل الإنفاق التنموي كما يت�ضح من
ال�شكل التايل.
إ�جمايل ا إلنفاق احلكومي على القطاعات الرئي�سة خالل
خطط التنمية اخلم�سية (بليون ريال)
ومن التحديات التي تواجه التخطيط التنموي يف اململكة
االعتماد على دورة ا إلي ��رادات والنفقات احلكومية
الدائمة التذبذب ب�سبب التطورات العاملية التي ت ؤ�ثر
على م�سار أ��سواق الطاقة و�أ�سعارها و�صادرات اململكة
منها� .أما التحدي الثاين فيتمثل يف إ�يجاد �آليات التن�سيق
وال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص لتحفيز
ا�ستثمار ا ألخري و�إيجاد البيئة املنا�سبة إلطالق مبادراته
وم�ساهمته يف حتقيق �أهداف اخلطط ا إل�سرتاتيجية.
هذا وقد كان بناء التجهيزات الأ�سا�سية حجر الزاوية
لزيادة القدرة اال�ستيعابية لالقت�صاد وتنويع م�صادر
الدخل الوطني وحت�سني بيئة ا ألع�م��ال وتوفري املاء
والكهرباء وحت�سني م�ستويات املعي�شة .وك��ان بناء
مدينتي اجلبيل وينبع ال�صناعيتني على اخلليج العربي
والبحر الأحمر واكتمالهما �أوائل الثمانينات و�إمدادهما
مبختلف املرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي من أ�هم
حوافز زيادة اال�ستثمارات ال�صناعية وتوطني �صناعة
البرتوكيماويات العاملية يف اململكة.
ومع بداية العقد احلايل �شرعت اململكة ببناء اجليل
الثاين من التجهيزات الأ�سا�سية ليتنا�سب مع النمو
ال�سكاين واحل�ضري وتنوع الن�شاط االقت�صادي والرتكيز
على التنمية الإقليمية .ومن �أهم مالمح هذا التطور
بناء خ��ط �سكك احل��دي��د ال�شمال-الو�سط-ال�شرق
لنقل اخلامات املعدنية من ال�شمال �إىل �ساحل اخلليج
العربي وبناء مدينة لل�صناعات التعدينية يف ر أ��س اخلري
على �ساحل اخلليج .وم��ن مالحمه أ�ي�ض ًا بناء مدن
اقت�صادية يف مناطق عدة .كما وجرى تو�سعة وحتديث
البنية الأ�سا�سية القائمة كبناء حمطات توليد كهرباء
وحتلية املياه املاحلة مب�شاركة من القطاع اخلا�ص ،هذا
إ��ضافة للتو�سع يف الطرق واملطارات و�سكك احلديد
واالت���ص��االت .و�إ�ضافة لذلك ا�ستمرت اململكة ومن

موقعها كحا�ضنة للحرمني ال�شريفني بتوجيه املوارد
لتو�سعة احلرم املكي وتو�سعة وحتديث البنية الأ�سا�سية
للم�شاعر املقد�سة من طرق أو�نفاق و�سكك حديد وغريها
ال�ستيعاب الأعداد املتزايدة من احلجاج واملعتمرين.
ومن التحديات التي تواجه قطاع التجهيزات الأ�سا�سية
املوائمة بني العر�ض والطلب على تلك التجهيزات يف
ظل الدورات التي مير بها االقت�صاد الوطني ،إ��ضافة
�إىل تر�شيد ا�ستخدام تلك التجهيزات و�صيانتها
وت�شغيلها واتخاذ ال�سيا�سات وا آلليات الالزمة لذلك
مبا فيها ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص.
هذا وت�شهد اململكة منذ عام  2003بطفرة اقت�صادية
إو�ن�شائية �إحدى �سماتها تو�سعة التجهيزات ا أل�سا�سية
القائمة وبناء جتهيزات إ��ضافية ،الأمر الذي �أثر على
تكلفة بناء تلك التجهيزات واملدى الزمني لتنفيذها
وت�شغيلها.
ويعترب العامل الدميوغرايف أ�حد �أهم امل�ؤثرات على
عملية التنمية �إذ �أن من أ�هم اخل�صائ�ص الدميوغرافية
يف اململكة ارت�ف��اع م�ع��دالت من��و ال�سكان املواطنني.
ففي خالل العقدين املا�ضيني ارتفع �أعداد املواطنني
ال�سعوديني مبعدل  2.6باملائة �سنوي ًا متزايد ًا من حوايل
 11مليون ن�سمة عام  1990إ�ىل  19مليون ن�سمة عام
 2010ومعدل النمو هذا يقارب �ضعف متو�سط املعدل
يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية و�أربعة أ��ضعاف
املعدل يف االقت�صادات املتقدمة� .أما اخلا�صية الثانية
فهي تزايد أ�عداد العمالة الوافدة ومرافقيهم مبعدل
 4.2باملائة �سنوي ًا طوال العقدين� .أما اخلا�صية الثالثة
فتتمثل يف حتيز م�ستويات التوزيع العمري ل�صالح
الفئات العمرية اليافعة ،إ�ذ ت�شكل امل�ستويات العمرية
دون الثالثة والع�شرين حوايل ن�صف عدد ال�سكان.

و�إدراك ًا ملركزية التنمية الب�شرية واالجتماعية يف م�سار
التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف اململكة والو�ضع
الدميوغرايف فيها فقد �أولت جميع خطط التنمية ذلك
اجلانب اهتمام ًا خا�ص ًا .وانعك�س ذلك على م�ستوى
ا إلنفاق العام على التعليم والتدريب واخلدمات ال�صحية
واالجتماعية .وقد ا�ستحوذ الإنفاق على تنمية املوارد
الب�شرية على أ�على ن�صيب من الإنفاق العام عند 54
باملائة منذ عام  1990لغاية  .2010وبلغ متو�سط ا إلنفاق
على التعليم والتدريب خالل العقد املا�ضي  25.2باملائة
من �إجمايل الإنفاق العام وكان يتزايد مبعدل �سنوي
 11باملائة مرتفع ًا من  49.3بليون ريال عام  2000إ�ىل
 148.4بليون ريال عام � .2011أما ثاين أ�على ح�صة من
ا إلنفاق العام بعد التنمية الب�شرية خالل 2010-1990
فكانت تلك املوجهة للخدمات ال�صحية واالجتماعية
التي ا�ستحوذت على  19باملائة من ا إلنفاق .وخالل
العقد املنتهي عام  2010كان ينمو ا إلنفاق احلكومي
على تلك اخلدمات مبعدل  11.3باملائة �سنوي ًا مما
أ�دى �إىل حت�سن يف العديد من امل�ؤ�شرات االجتماعية
وال�صحية.
وم��ن التحديات التي ت��واج��ه التنمية الب�شرية توقع
تزايد أ�ع��داد املواطنني الداخلني �سوق العمل على
�ضوء اخل�صائ�ص الدميوغرافية امل�شار �إليها وم�ستوى
ت�أهيلهم وت أ�ثري ذلك على م��وارد م ؤ��س�سات التقاعد
احلالية والتزاماتها امل�ستقبلية� .أم��ا التحدي الثاين
فيتمثل بثنائية �سوق العمل (ورمبا ثالثية �إذا أ��ضفنا
االختالف بني الذكور والإناث) بني �سوق عمل مواطنة
تدخل تدريجي ًا إ�ىل ال�سوق وب أ�عداد متزايدة و�سوق عمل
وافدة يف القطاع اخلا�ص (ب�سبب االنفتاح الن�سبي ل�سوق
العمل مع العامل اخلارجي) مب�ستويات أ�جور وم�ستويات

ت�أهيل و�إعداد يختلف عن القوى العاملة املواطنة� .أما
التحدي الثالث فيتمثل باملواكبة بني التنمية الإقليمية
من جهة وخلق فر�ص عمل تتنا�سب مع متطلبات تلك
التنمية.
وتعترب ال�سيا�سة املالية حجر الزاوية يف حتفيز النمو
وبناء التجهيزات الأ�سا�سية إو�يجاد البيئة املنا�سبة
للأعمال .ويعترب دور الإي��رادات البرتولية حموري ًا يف
امليزانية العامة للدولة حيث �ساهمت عام  2011بحوايل
 93باملائة من ا إليرادات العامة و 48باملائة من الناجت
املحلي اال�سمي و�شكل الإن�ف��اق العام  37باملائة من
الناجت املحلي لذلك العام .وقد ا�ستخدم الفائ�ض الذي
حتقق منذ عام  2003يف �سداد الدين العام احلكومي
ل�صناديق التقاعد وامل�ؤ�س�سات �شبه احلكومية والبنوك
املحلية مما �أدى �إىل انخفا�ض معدل الدين �إىل الناجت
من �أكرث من  100باملائة من الناجت يف ال�سبعينات �إىل
حوايل  6باملائة بنهاية  2011الأمر الذي �ساهم �إىل حد
كبري يف حت�سني الت�صنيف االئتماين للمملكة.
وت ��أث��رت املالية العامة بتقلب ا إلي� ��رادات البرتولية
ب�سبب ظروف �سوق الطاقة العاملية وقد أ�ثر ذلك على
تقديرات وخطط ا إلنفاق ،على �سبيل املثال تراوح الفرق
بني تقديرات ا إليرادات النفطية يف امليزانية واملتحقق
فع ًال خالل العقد املا�ضي  2010-2000ما بني  22و613
بليون ريال عامي  2001و  2008على التوايل ومبتو�سط
فائ�ض �سنوي يف تلك التقديرات  208بليون ريال خالل
العقد .وقد واكب الإنفاق العام تذبذب الإيرادات و�إن
كان ب�شكل أ�ق��ل ،ب�سبب ح�صافة ال�سيا�سة املالية إ�ذ
تراوح الفرق بني تقديرات الإنفاق العام يف امليزانية
والإنفاق الفعلي خالل العقد ما بني  23و  110بليون
ريال عامي  2002و  2008على التوايل ومبتو�سط 66
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اتجاهات

منو
اقت�صادي
م�ستدام
لعامل آ�من
بليون ريال خالل العقد  .2010-2000ويالحظ أ�ي�ض ًا
أ�ن الإنفاق الر�أ�سمايل اتبع ب�شكل �أو ب آ�خر التغري يف
الإيرادات النفطية �إذ تو�سع يف مرحلة تزايدها وتراجع
يف مرحلة تباط ؤ�ها .
�أم��ا ال�سيا�سة النقدية فت�ضطلع بها م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي ،وتهدف �إىل حتقيق اال�ستقرار املايل
واال�ستقرار يف الأ�سعار وذلك من خالل متابعة التطورات
االقت�صادية املحلية والعاملية وتطورات ال�سيولة النقدية
واتخاذ ا إلج ��راءات الالزمة حيالها .وب�سبب تزايد
ا إلي��رادات العامة وات�ساع الن�شاط االقت�صادي خالل
الفرتة  2010-2000كان عر�ض النقود ينمو مبعدل
�سنوي  12باملائة وهو �ضعف معدل النمو ال�سنوي الذي
حتقق خالل العقد ال�سابق له� .أما بالن�سبة للتطورات
امل�صرفية فقد منت الودائع مبعدل  13.4باملائة �سنوي ًا
خالل الفرتة  2010-2000مقارنة مبعدل منو 6.5
باملائة يف عقد الت�سعينات .وبالن�سبة للقرو�ض فقد كانت
معدالت النمو ال�سنوية للفرتتني  14.7و 12.7باملائة
على التوايل .وبينما كانت املطلوبات من القطاع اخلا�ص
تنمو مبعدل  11باملائة �سنوي ًا خالل عقد الت�سعينات
�أحذت تنمو مبعدل  16باملائة �سنوي ًا خالل العقد التايل
لذلك .وبلغ متو�سط معدل النمو ال�سنوي يف موجودات
امل�صارف التجارية خالل العقد  2010-2000حوايل
 12باملائة مقارنة مبتو�سط معدل منو �سنوي  6.7باملائة
يف عقد الت�سعينات.
وفيما يتعلق بال�ضغوط الت�ضخمية ،فقد جنحت اململكة
يف جتنبها والإبقاء على معدالت الت�ضخم عند �أدنى
امل�ستويات على مدار الثالثة عقود املا�ضية با�ستثناء
ا ألربعة �أعوام ا ألخرية ،فقد ارتفع معدل الت�ضخم يف
عام � 2006إىل نحو  2.2باملائة مقارنة مبتو�سط 0.3
باملائة خالل الع�شر �سنوات ال�سابقة لذلك .و�شهد هذا
املعدل زيادة مطردة خالل ال�سنوات الالحقة إ�ىل أ�ن
بلغ ذروته يف عام  2008متجاو ًزا  10باملائة ب�سبب أ�زمة
الغذاء العاملية وزيادة ت�أثري الت�ضخم امل�ستورد با إل�ضافة
�إىل عوامل داخلية وانخف�ض �إىل �إىل  6.5باملائة عام
.2010
ونتج عن ارتفاع إ�ي��رادات البرتول خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية ارتفاع ًا يف ا أل��ص��ول االحتياطية
مل�ؤ�س�سة النقد من  155بليون دوالر عام  2005إ�ىل
ح��وايل  524بليون دوالر يف �سبتمرب  2011واجته
ح��وايل  70باملائة منها إ�ىل ا�ستثمارات يف �أوراق
مالية باخلارج والباقي احتياطي ذهب واحتياطي
لدى �صندوق النقد الدويل وودائع باخلارج .وب�سبب
دور اململكة يف جمموعة الع�شرين ومركزها املايل
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فقد ان�ضمت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�إىل جمل�س اال�ستقرار امل��ايل ال��ذي ي�ضم �إ�ضافة
ملجموعة الع�شرين هولندا و�سنغافورة و�سوي�سرا
وبع�ض املنظمات وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية والذي
مت ت أ��سي�سه يف عام  ،2009ويهدف املجل�س تن�سيق
عمل م�ؤ�س�سات الرقابة املالية على امل�ستوى الدويل
وكذلك دعم وتطوير الرقابة املالية الفاعلة ،إو�ىل
جلنة بازل للرقابة امل�صرفية الفاعلة التي ت�ضم 26
دولة ومقاطعة مبا فيها جمموعة الع�شرين ،وتعترب
هذه اللجنة منتدى ملناق�شة ق�ضايا الرقابة امل�صرفية
والتعاون بني اجلهات الرقابية امل�صرفية بهدف
تعزيز الرقابة امل�صرفية وتعزيز �إدارة املخاطر على
م�ستوى االقت�صاد العاملي.
وبالن�سبة ملوقع اقت�صاد اململكة يف حميطها ا إلقليمي
والعاملي فيعترب اقت�صادها ا ألك�بر يف منطقة ال�شرق
الأو��س��ط عموم ًا واملنطقة العربية وجمل�س التعاون
اخلليجي بوجه خا�ص حيث ميثل ناجتها الإجمايل لعام
 2010حوايل  15و 26و 46باملائة من النواجت املحلية
لل�شرق الأو��س��ط واملنطقة العربية وجمل�س التعاون
على ال�ت��وايل .أ�م��ا يف قطاع التجارة اخلارجية فقد
متتعت لعقود بفائ�ض يف امليزان التجاري ويف احل�ساب
اجلاري (الذي ي�شمل اخلدمات والتحويالت) طوال
العقد املا�ضي .وقد عزز االقت�صاد ال�سعودي يف الآونة
الأخ�يرة موقعه عاملي ًا يف خمتلف امل ؤ��شرات الدولية.
�إذ إ��ضافة ملركزها البرتويل ،فقد مت ت�صنيف اململكة
كواحدة من أ�كرب  20اقت�صاد ًا يف العامل .واحتلت اململكة
املركز التا�سع عاملي ًا من حيث اال�ستقرار االقت�صادي،

واملرتبة  15بني �أكرب امل�صدرين لل�سلع يف العامل ،واملرتبة
 21بني �أكرب امل�ستوردين لل�سلع يف العامل (با�ستثناء
التجارة البينية لدول االحتاد الأوروب��ي) واملرتبة 28
بني �أكرب امل�ستوردين للخدمات يف العامل� ،إ�ضافة �إىل
احتالل املرتبة ال�سابعة يف م�ؤ�شر تنمية جتارة التجزئة
العاملية .ويعود جانب من هذا الأداء ب�شكل عام على
خلفية ان�ضمام ال�سعودية إ�ىل منظمة التجارة العاملية يف
نهاية  2005وما �صاحب ذلك من حت�سينات وتطويرات
للقوانني والت�شريعات االقت�صادية.
وت�ساهم اململكة من خالل برامج وم�ؤ�س�سات امل�ساعدات
ا إلمنائية لديها �أو الربامج وامل ؤ��س�سات الإقليمية والدولية
التي هي ع�ضو فيها يف متويل م�شاريع التنمية يف الدول
النامية .وتتبو�أ اململكة منذ ثالثة عقود ال�صدارة عاملي ًا
يف حجم امل�ساعدات الإمنائية كن�سبة من الناجت املحلي
الإجمايل حيث بلغ �إجمايل م�ساعداتها الإمنائية مائة
بليون دوالر وبن�سبة  1.1باملائة من ناجتها ا إلجمايل
متجاوزة ن�سبة الـ  0.7باملائة امل�ستهدفة من الأمم
امل�ت�ح��دة كمعونات م��ن ال ��دول ال�صناعية املتقدمة
للدول النامية .وقد �أطلقت اململكة عام  2008مبادرة
مكافحة فقر الطاقة يف الدول النامية التي تعاين من
ذلك وخ�ص�صت موارد مالية يف برامج الإقرا�ض لدى
ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ودعم ال�صناديق الإقليمية
والدولية التي ت�ساهم فيها بن�صيب الأ�سد كال�صندوق
العربي ل إ
لمناء االقت�صادي واالجتماعي يف الكويت
وبنك التنمية الإ�سالمي يف جدة و�صندوق �أوبك للتنمية
الدولية يف فيينا وغريها من امل ؤ��س�سات.
••ع�ضو جمل�س ال�شورى

اتجاهات

رؤساء برلمانات دول مجموعة
العشرين المفتاح الرئيس لتحقيق
االلتزامات المرسومة
••غاتوت عبداهلل من�صور
�شعرت بالفخر باختيار اململكة العربية ال�سعودية ممثلة مبجل�س ال�شورى ال�ست�ضافة االجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء الربملانات يف دول جمموعة
الع�شرين خالل الفرتة من  26-24فرباير 2012م ،كما �إنني على ثقة تامة ب أ�ن جمل�س ال�شورى يقوم بكل ما يف و�سعه لإجناح هذا االجتماع.
كما هو معروف ب�أن االجتماع الت�شاوري الثاين لر�ؤ�ساء الربملانات يف دول جمموعة الع�شرين املنعقد خالل الفرتة من  20-18مايو 2011م ،قد �أ�صدر
البيان امل�شرتك لر�ؤ�ساء الربملانات يف دول جمموعة الع�شرين والذي يعك�س يف م�ضمونه م�س�ؤولية برملانات دول جمموعة الع�شرين للبحث عن نهج م�شرتك
يف حل الق�ضايا العاملية التي تهدف إ�ىل حتقيق الرفاهية العامة وا ألمن وال�سلم العامليني .فمختلف الق�ضايا ذات ال�صلة بتحقيق الرفاهية العامة وحتقيق
الأمن وال�سلم العامليني املذكور تتطلب بال�ضرورة �إىل تعاون بني برملانات دول جمموعة الع�شرين للرد على م�شاكل الأزمة االقت�صادية والفقر وتغري املناخ
واحلوادث النووية واجلرمية العابرة للحدود والإرهاب والتفاوت االقت�صادي و�إدارة الكوارث وغريها.
و�إن االجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء الربملانات يف دول جمموعة الع�شرين خالل الفرتة  26-24من �شهر فرباير اجلاري بطبيعة احلال �سي�ؤكد �أكرث ما
ت�ضمنه البيان امل�شرتك املذكور و�سيدخل مرحلة البحث عن خطة عمل م�شرتك ،حيث �سي�صبح التفاهم والعزم امل�شرتك لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة
الع�شرين ،مفتاح ًا رئي�س ًا لتحقيق االلتزامات املر�سومة.
وتود �إندوني�سيا نف�سها من خالل نظام جمموعة الع�شرين ،امل�ساهمة يف �إدارة االقت�صاد العاملي مبا فيها معاجلة الأزمة يف منطقة �أوروبا وبع�ض الدول
الأخرى يف وقتنا الراهن .وكما هو معروف ب�أن ا ألزمة العاملية احلالية أ�ثار بع�ضها عدم التوازن يف االقت�صاد العاملي .لذا ف�إن املجتمع الدويل يجب أ�ن
يتحد يف جعل االقت�صاد العاملي �أكرث توازن ًا ،حيث �ستعلب إ�ندوني�سيا دور ًا مهم ًا يف دفع عملية �إعادة التوازن العاملي.
و�أود يف هذه املنا�سبة أ�ن �أ�شري بكل اعتزاز �إىل العالقات الثنائية بني �إندوني�سيا واململكة العربية ال�سعودية التي ت�سري على نحو متزايد من القوة واملتانة،
وذلك بوجود م�ؤ�شرات من تطور مهم يف احلجم التجاري خالل العامني الأخريين ،من  4.092بليون دوالر �أمريكي عام 2009م �إىل  5.52بليون دوالر
�أمريكي عام 2010م ،وحتى يناير – �أكتوبر 2011م ،بلغ احلجم التجاري بني البلدين  5.65بليون دوالر أ�مريكي ،ويف عام 2010م عانت �إندوني�سيا من
عجز بلغ حوايل  3.19بليون دوالر ،يف حني أ�ن العجز خالل فرتة يناير� -أكتوبر 2011م ،بلغ  3.25بليون دوالر �أمريكي ،وذلك ب�سبب زيادة ا�سترياد
البرتول والغاز من اململكة العربية ال�سعودية مبقدار بلغ  4.4بليون دوالر أ�مريكي ،ومع ذلك ح�صلت زيادة مهمة نوع ًا ما يف ال�صادرات غري البرتولية
لإندوني�سيا مبقدار بلغ  1.2بليون دوالر �أمريكي.
�إ�ضافة �إىل ذلك ميكن �أي�ض ًا الإ�شارة بتطور زيارة ال�سياح ال�سعوديني إ�ىل �إندوني�سيا ،حيث بلغ عددهم عام 2009م � 47ألف �سائح ،وخالل عام 2010م
بلغ عددهم � 53ألف �سائح ويف عام 2011م بلغ عدد ال�سياح ال�سعوديني  90أ�لف �سائح ،جتاوز العدد امل�ستهدف من قبل وزارة ال�سياحة وال�صناعات
الإبداعية باجلمهورية ا إلندوني�سية وهو � 70ألف �سائح ،ويتوقع يف عام 2012م �أن يزداد عدد ال�سياح ال�سعوديني مقارنة بالعام املا�ضي ،ومتا�شي ًا بهذا
ميكن الإ�شارة ب�أن اال�ستثمار ال�سعودي ب�إندوني�سيا بلغ  8.6بليون دوالر أ�مريكي.
ونحن نرى �أن اململكة العربية ال�سعودية كبلد م�ستقر ومزدهر وقوي و�سخي �سيعود بالنفع الكبري له ول�شعبه وللدول العربية والإ�سالمية ،بل للعامل كله.
�أ�س�أل اهلل العلي القدير ونيابة عن �شعب وحكومة اجلمهورية الإندوني�سية ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ملك
اململكة العربية ال�سعودية ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،موفور
ال�صحة وال�سعادة والتوفيق يف حتقيق ما ت�صبو إ�ليه قيادة هذا البلد من تقدم وازدهار ورخاء ل�شعبهم النبيل.
ونعرب مرة أ�خرى أ��صالة عن نف�سي ونيابة عن �شعب وحكومة اجلمهورية الإندوني�سية عن أ�خل�ص تهانينا على الثقة التي منحت للمملكة العربية ال�سعودية
ممثلة مبجل�س ال�شورى ال�ست�ضافة االجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء الربملانات يف دول جمموعة الع�شرين� ،سائلني اهلل عز وجل �أن يبارك ويوفق هذه
الدولة وقادتها بحيث تكون قادرة على حتقيق تطلعاتهم نحو بلدة طيبة ورب غفور.
••�سفري اجلمهورية الإندوني�سية لدى اململكة العربية ال�سعودية
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تقرير
مبادرات لدعم التنمية في بلدان العالم

المملكة تؤدي دور المرجح اإلقليمي من أجل
الحفاظ على السالم واالستقرار في العالم
حتتل اململكة العربية ال�سعودية مكانة مهمة يف التنظيم الدويل احلديــث .فعلى ال�صعيد
الإقليمي كانت اململكة من بني البلدان القليلة التي أ��سهمت يف ت أ��سي�س جامعة الدول
العربية مبا�شرة بعد نهاية احلرب العاملية الثانية .كما �أنها �سعت بعد دعوة العاهل املغربي
امللك احل�سن الثاين �إىل عقد م ؤ�متر �إ�سالمي لتدار�س نتائج �إح��راق امل�سجد الأق�صى
�سنة 1969م �إىل التم�سك ب�إ�ضفاء �صبغة الدوام واال�ستمرارية على هذه املبادرة ،وذلك
با�ست�ضافة مقر منظمة التعاون الإ�سالمي ابتداء من �سنة 1972م يف ج��دة .ويف �إطار
منظومة الأمم املتحدة كانت اململكة العربية ال�سعودية من البلدان العربية القليلة التي
وقعت ميثاق �سان فران�سي�سكو الذي ت�أ�س�ست مبقت�ضاه منظمة الأمم املتحدة.

الكبري يف دور كل من �صندوق النقد الدويل وجمموعة
البنك الدويل التي �أ�صبحت تركز يف خمتلف �أن�شطتها
على ق�ضايا التنمية امل�ستدامة لبلدان اجلنوب.
ويلقي التقرير التايل ال�ضوء على ال��دور ال��ذي أ�دت��ه
اململكة يف �إطار التنظيم الدويل من �أجل املحافظة على
ال�سالم العاملي ودورها داخل التنظيمات االقت�صادية
لتحقيق التنمية والرخاء يف عدد من بلدان العامل.

وبغ�ض النظر عن الدور الذي قامت به اململكة يف العديد
من املنظمات املتخ�ص�صة ،ف�إنها أ�عطت ق�ضية التنمية
امل�ستدامة لبلدان اجلنوب مركز ًا �أولوي ًا يف �سيا�ستها
اخلارجية ،ولهذه الغاية فقد ركزت جهودها على دعم
املنظمات االقت�صادية القائمة ،وخا�صة �صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل للتنمية .وقد ا�ستطاعت اململكة
بف�ضل دورها اخلا�ص وامل�ؤثر داخل املنظمتني �أن تكون
الدولة الوحيدة يف العامل العربي وا إل�سالمي ،التي حتتل
مركز الع�ضوية الدائمة داخل امل ؤ��س�ستني ،وذلك من اإلسهام في التنظيم الدولي ألجل
السالم:
خالل جمل�سي �إدارة ال�صندوق والبنك.
ً
وقد مكنها هذا الدور بامتياز من أ�ن تكون الناطق با�سم �أوال :الدور ال�سعودي من خالل التنظيمات ا إلقليمية:
بلدان اجلنوب ،واملدافع عنها داخل املنتديات الدولية ،تبدو عالقات اململكة يف حميطها الإقليمي والعربي
وهي �إ�سرتاتيجية أ�ثبتت جناحها من خالل التحول والإ�سالمي وك�أنها قطب الرحى ملجموعة من الدوائر
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املرتبطة بع�ضها ببع�ض انطالق ًا من الإط��ار املحدود
يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �إىل اجلامعة
العربية وانتهاء مبنظمة التعاون ا إل�سالمي ،ففي كل
من هذه الدوائر أ�دت اململكة دور ًا حا�سم ًا يف عملية
الت أ��سي�س ،كما �شكلت �ضمانة أ��سا�سية ال�ستمرار تلك
املنظمات يف القيام بدورها والنجاح يف مهماتها.
وترتبط ه��ذه املكانة ب��ا أل��س��ا���س ب��ال��دور ال��ذي أ�دت��ه
اململكة على مر التاريخ لكونها حار�س ًا أ�مين ًا للحرمني
ال�شريفني ،واجلهود املثلى التي بذلتها يف خدمة حجاج
بيت اهلل �سواء على م�ستوى �إعداد البنيات ال�ضرورية
لال�ستقبال� ،أو توفري كل اخلدمات مما �أ�صبح م�صدر
تنويه و�إعجاب يف كل بقاع العامل الإ�سالمي .وقد �أ�ضفت
م�س�ؤولية حرا�سة احلرمني ال�شريفني وخدمتهما على
اململكة �شعور ًا بالثقة واالطمئنان لدى كل �أطراف اجلوار
الإقليمي �سواء منطقة اخلليج �أو خمتلف بقاع العاملني
العربي والإ�سالمي.
وانطالق ًا من هذا املوقع اال�ستثنائي الذي دعمته حكمة
القيادة ال�سعودية وبعد ر�ؤيتها للم�شكالت الإقليمية
وال��دول�ي��ة ،فقد �أ�صبحت اململكة ت���ؤدي دور املرجح
الإقليمي من �أجل احلفاظ على ال�سالم واال�ستقرار،
بل ومتار�س ب�ش�أن الكثري من الق�ضايا دور الو�سيط
الناجح يف حتقيق الت�سوية ال�سلمية للنزاعات ،وهي
و�ضعية أ��صبحت معها الدبلوما�سية ال�سعودية تتمتع
بالثقة وامل�صداقية يف خمتلف املنتديات.
وقد دعم هذا املركز بالت�أكيد توافر اململكة على ما
يناهز  25باملائة م��ن االحتياطي النفطي العاملي،
وتوافرها منذ تاريخ ال�صدمة النفطية ل�سنة 1973م
على فائ�ض مهم من عائدات النفط و�سيولة نقدية
�أعطتها الفر�صة املنا�سبة لدعم م�شاريعها بالو�سائل
املادية الكفيلة بو�صولها �إىل حيز التنفيذ.
وهكذا ويف الإطار اخلليجي فقد �أ�سهمت اململكة ب�شكل
م ؤ�ثر يف جمع كل من دول البحرين والكويت وقطر
وعمان والإمارات لإن�شاء جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية الذي قامت الأطراف املتعاقدة بتوقيع د�ستوره

الأطراف الفل�سطينية ي ؤ�دون منا�سك العمرة عقب توقيع امل�صاحلة برعاية �سعودية
بتاريخ  22رجب 1401هـ1981/5/25 /م.
وت�ست�ضيف اململكة مقر ا ألمانة العامة لهذه املنظمة
الفتية �إال أ�نها وعلى الرغم من �أهميتها لكونها أ�كرب
دولة داخل املنظمة �إال �أن العالقات بني ا ألع�ضاء منظمة
ب�شكل دميقراطي حيث تتناوب الدول الأع�ضاء رئا�سة
املجل�س ا ألعلى الذي ي�ضم قادة الدول ال�ست ،كما �أن
القرارات تتخذ ب�أغلبية ا أل�صوات.
وميار�س املجل�س الأعلى بحكم أ�هميته دور جلنة ت�سوية
املنازعات حيث �أثبتت اململكة كلما تعلق ا ألمر بنزاع
ح��دودي �أو ت�ضارب يف امل�صالح بني �أع�ضاء املجل�س
قدرتها على القيام ب��دور املرجح واحلافظ للتوازن،
ومن امل ؤ�كد �أن ممار�سة هذا الدور بامتياز أ�حدثت آ�ثار ًا
حممودة على ت�سريع وترية االندماج داخل املجل�س وعلى
ت�سوية كل امل�شكالت القائمة بني أ�ع�ضائه ب�شكل �سلمي
وبفعالية يندر توافرها يف منظمات �إقليمية مماثلة.
ويف الإطار الأو�سع كانت اململكة من بني البلدان العربية
امل�ؤ�س�سة جلامعة الدول العربية وذلك يف �سنة 1365هـ/
1945م ،و�إذا كان الهدف ا أل�سا�سي من ت أ��سي�س هذه
املنظمة هو تعزيز التعاون والوحدة بني العرب والدفاع
عن م�صاحلهم امل�شرتكة �إال �أنها مل تتمكن ب�شكل م�ؤثر
من حتقيق الأه��داف التـي �أن�شئت من أ�جلها ،ويرجع

بذلت اململكة داخ��ل اجلامعة العربية
دوراً حمموداً يف التقريب بني وجهات
نظر خمتلف ال��ب��ل��دان العربية وذل��ك
من �أجل حقن الدماء وتفادي تدهور
العالقات
الكثريون هذا التقهقر إ�ىل البنية امل�ؤ�س�سية للمنظمة
ونظام الت�صويت فيها الذي يرتكز على ا إلجماع بدل
ا ألغلبية ،وكذلك إ�ىل عدم االن�ضباط يف عقد م�ؤمترات
القمة التي فقدت �صبغتها الدورية ،وكذلك إ�ىل عدم
االلتزام باملقررات والتو�صيات.
وعلى الرغم من ذلك فقد بذلت اململكة داخل منظمة
اجلامعة العربية دور ًا حممود ًا يف التقريب بني وجهات
نظر خمتلف البلدان العربية ،وذل��ك من أ�ج��ل حقن
الدماء وتفادي تدهور العالقات نحو حافة احلرب.
وهكذا د أ�بت على بذل و�ساطتها وم�ساعيها احلميدة
لت�سوية املنازعات بني بلدان اخلليج ،كما ثابرت بو�صفها
ع�ضو ًا يف اجلامعة للعمل على حت�سني الو�ضع يف لبنان

بعد �أن أ��صبح غارق ًا يف احلرب الأهلية ،أ�ما الق�ضية
الفل�سطينية وهي أ�عقد م�شكالت العامل العربي واملجتمع
ال��دويل على ا إلط�لاق فقد حاولت اململكة من خالل
م ؤ�مترات القمة وم� ؤ�مت��رات وزراء اخلارجية العرب
وخمتلف اللجان وعلى ر�أ�سها القمة ال�سباعية �أن توحد
أ��صوات املجموعة العربية بخ�صو�ص التو�صل إ�ىل حل
عادل ومن�صف للنزاع متتبعة طريق احلكمة والواقعية،
وهكذا �أ�سهمت يف �إقرار اعرتاف عربي مطلق مبنظمة
التحرير الفل�سطينية وعدها املمثل الوحيد وامل�شروع
لل�شعب الفل�سطيني.
إ�ن اململكة ترى يف هذا الإط��ار أ�ن الو�سيلة الوحيدة
لتجنب احتمال الوقوع يف �آفـة احلرب هي الرجوع �إىل
الأ�س�س واملبادئ التي جرى االتفاق عليها يف م ؤ�متر
مدريد وخا�صة مبد أ� ا ألر���ض مقابل ال�سالم ،إ��ضافة
إ�ىل الوفاء بالتعهدات وااللتزامات املن�صو�ص عليها يف
اتفاقيات �أ�سلو .و�أن الأمن الذي ت�سعى �إليه �إ�سرائيل ال
ميكن بلوغه إ�ال يف �إطار �سالم �شامل وعادل يكفل جلميع
ا ألطراف الأمن املتوازن واملتكامل وحتقيق اال�ستقرار
والنماء جلميع �شعوب املنطقة.
كما أ�ن اململكة بذلت يف إ�طار اجلامعة العربية جهود ًا
م�شكورة من أ�جل نزع جميع �أ�سلحة الدمار ال�شامل من
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تقرير
منطقة ال�شرق الأو�سط ،وبف�ضل هذه اجلهود �أ�صدرت
اجلامعة يف دورتها  101قرار ًا يدعو إ�ىل جعل منطقة
ال�شرق الأو�سط منطقة خالية من الأ�سلحة مبختلف
أ�نواعها النووية والكيميائية والبيولوجية ،وهذا املوقف
لي�س إ�ال ت��ذك�ير ًا باملخاطر املحدقة باملنطقة نتيجة
احتكار إ��سرائيل لل�سالح النووي ،و�سعي بع�ض البلدان
ا ألخرى المتالك أ��سلحة بيولوجية وكيماوية من أ�جل
حتقيق الردع وحتدي التفوق الإ�سرائيلي.
أ�ما بالن�سبة للعامل ا إل�سالمي فاململكة العربية ال�سعودية
�ستبقى أ�بد الدهر ذلك املركز الديني واحل�ضاري الذي
تهفو إ�ليه قلوب امل�سلمني من كل مكان ،وبا إل�ضافة
إ�ىل ذلك فقد ا�ست�ضافت اململكة مقر منظمة التعاون
الإ�سالمي مبدينة جدة ابتداء من �سنة 1972م بعد �أن
كانت من �أول امل�شاركني يف م�ؤمتر الرباط ا إل�سالمي
ل�سنة 1969م ،وبعد أ�ن كانت من �أول امل�شاركني يف
ت�أ�سي�س املنظمة اجلديدة ودعمها.
ثانيًا :الدور السعودي فـي إطار
منظمة األمم المتحدة:

منذ �أكرث من خم�سني �سنة م�ضت قام امللك في�صل ومعه
�أخوه امللك فهد –يرحمهما اهلل -برحلة إ�ىل نيويورك
حاملني توجيهات امللك عبد العزيز �آل �سعود م ؤ��س�س
اململكة ،وذل��ك بق�صد امل�شاركة يف ت�أ�سي�س املنظمة
العاملية ،وهكذا وبعد �أن جنح امللك عبد العزيز يف إ�عادة
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توحيد أ�رجاء اململكة وفق مبادئ ال�شريعة ا إل�سالمية
املرتكزة على العدالة وال�سالم وامل�ساواة والإخاء بني
النا�س بادر إ�ىل امل�شاركة يف ت�أ�سي�س �أكرب هيئة دولية
ت�سعى �إىل إ�ر�ساء املبادئ نف�سها على نطاق عاملي.
ولأنها واح��دة من اخلم�سني دول��ة املوقعة على ميثاق
ا ألمم املتحدة فقد أ��سهمت اململكة يف  3جماالت �أ�سا�سية
من ميزانية الأمم املتحدة:
امليزانية العامة للمنظمة.
يف جمال قوات حفظ ال�سالم الدويل.
ميزانيات املنظمات املتخ�ص�صة.
وهذه امل�ساهمة مل تكن مادية فح�سب بل كانت مقرونة
بدور قيادي أ�طره الدبلوما�سيون ورجال الدولة وعلى
ر�أ�سهم وزير اخلارجية ا ألمري �سعود الفي�صل .وميكن
القول بكل اقتناع أ�ن اململكة انتهجت �إ�سرتاتيجية �شمولية
تعتمد جمموعة من املبادئ الأ�سا�سية التي ت�شكل ثوابت
مركزية يف �سيا�ستها اخلارجية ،وذلك من �أجل حتقيق
عامل �أف�ضل ي�سوده ال�سالم واال�ستقرار.
وميكن اخت�صار تلك املبادئ الرئي�سة إل�سرتاتيجية
اململكة داخل ا ألمم املتحدة يف ميدان ال�سالم فيما ي أ�تي:

اململكة �ستبقى املركز الديني الذي تهوي
�إليه �أفئدة امل�سلمني

احترام سيادة الدول األعضاء:

ترى اململكة منذ م�شاركتها يف ت أ��سي�س املنظمة العاملية
أ�ن العالقات بني الدول الأع�ضاء يجب �أن تكون مطبوعة
ب��االح�ترام املتبادل والتعاون يف �إط��ار امل�ب��ادئ التي
ي�ضمنها ميثاق الأمم املتحدة.
تسوية المنازعات بالطرق السلمية:

لقد د�أبت اململكة يف �سيا�ستها اخلارجية وبا�ستمرار
على نبذ اللجوء �إىل القوة �أو دعم �أعمال العدوان عادة
�أن كل املنازعات الدولية يجب �أن تخ�ضع للت�سوية عن
طريق الو�سائل ال�سلمية املن�صو�ص عليها يف املادة 33
من ميثاق املنظمة العاملية واملتمثلة يف الو�ساطة والتوفيق
والتحكيم واللجوء إ�ىل الق�ضاء الدويل.
لكن اململكة وبقدر ما حتبذ ت�سوية املنازعات بالو�سائل
ال�سلمية إ�ال أ�نها ترى �أن املجتمع الدويل يجب أ�ن يتوافر
على ا إلرادة ال�سيا�سية الكاملة لتمكني املنظمة العاملية
من القيام بدورها يف تطبيق مبادئ ميثاقها.
تطبيق مبادئ الشرعية الدولية
لتكون وسيلة لتحقيق السالم:

ترى اململكة �أنه ال ميكن ملنظمة الأمم املتحدة أ�ن حتقق
النجاح املن�شود يف حتقيق ال�سالم إ�ال �إذا عملت على
نقل املبادئ امل�ضمنة يف قراراتها وتو�صياتها من �إطارها
النظري إ�ىل الواقع العملي ،فعدم احرتام القرارات

والتو�صيات يرتتب عليه �شعور بعدم امل�ب��االة وعدم
احرتام املنظمة بجميع م�ؤ�س�ساتها.
اإللحاح على النزع الكامل ألسلحة
الدمار الشامل:

ترى اململكة �أن كل جهود الأمم املتحدة لتحقيق ال�سالم
�ستبقى م�شلولة إ�ذا ا�ستمر ال�سباق املحموم بني أ�ع�ضاء
املجتمع الدويل من أ�جل امتالك �أ�سلحة الدمار ال�شامل
مبختلف �أنواعها ،مبا فيها الأ�سلحة النووية والكيميائية
والبيولوجية.
وترى اململكة يف هذا املجال أ�ن احتكار �إ�سرائيل لل�سالح
النووي يف منطقة ال�شرق الأو�سط بالذات نذير �ش�ؤم
بالن�سبة مل�ستقبل ال�سالم يف املنطقة ،بل وحافز ًا يدفع
باقي الدول نحو حتطيم هذا االحتكار �أو امتالك أ��سلحة
دمار بديلة.
التصدي لإلرهاب الدولي:

لقد متيز موقف اململكة العربية ال�سعودية يف هذا املجال
بالإدانة ال�صريحة واملطلقة لكل �أ�شكال املمار�سات
الإرهابية ،وهو موقف ُعرب عنه بو�ضوح �أمام م ؤ��س�سات
ا ألمم املتحدة ،و�ضمن البيانات ال�صادرة عن جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربي ودول إ�عالن دم�شق وجامعة
الدول العربية.
وتت�ضح حكمة هذا املوقف ال�سعودي من خالل الرتكيز
على عن�صرين أ��سا�سيني:
�أ -ا إلحلاح على ال�صبغة العاملية وال�شمولية للظاهرة
الإرهابية ،وهو ما يعني رف�ض املزاعم الغربية التي
جتعل م��ن ه��ذه الظاهرة خ�صو�صية تطبع البلدان
العربية والإ�سالمية على وجه اخل�صو�ص.
ب -دعوة املجتمع الدويل إ�ىل �ضرورة البحث يف دوافع
الظاهرة أو��سبابها دون االكتفاء بالرتكيز على الردع
والعقاب.
ج -العمل من أ�ج��ل ت�ضافر اجلهود يف إ�ط��ار ا ألمم
املتحدة لتعقب جمرمي احلرب وحماكمتهم جزاء ملا
يقرتفونه من جرائم �ضد الإن�سانية.
تفعيل دور املنظمة وو�ضع ميثاقها مو�ضع التطبيق:
لقد كانت اململكة دائ�م� ًا ومنذ م�شاركتها يف عملية

الدبلوما�سية ال�سعودية تتمتع بالكثري
من امل�صداقية يف خمتلف املنتديات

الت�أ�سي�س الأويل ل أ
لمم املتحدة يف �سان فران�سي�سكو
�سنة 1945م حري�صة على دعم كل اجلهود الهادفة
إ�ىل إ��ضفاء مزيد من الفعالية على دور املنظمة وحت�سني
�أدائها وخا�صة منها اجلمعية العامة التي تعد اجلهاز
الدميقراطي للمنظمة.
وهكذا دعمت منذ �سنة 1950م قرار “االحتاد من �أجل
ال�سالم” الذي �أعطى اجلمعية العامة فر�صة الت�صدي
حلاالت العدوان واتخاذ كل التدابري ال�ضرورية مبا فيها
ا�ستعمال القوة امل�سلحة إ�ذا ف�شل جمل�س الأمن يف القيام
ب��دوره ،كما �أنها أ��سهمت منذ �سنة 1965م يف إ�ن�شاء
جمموعة من اللجان ا ألممية الهادفة �إىل تفعيل دور
الأمم املتحدة �أو إ�عادة النظر يف امليثاق.
وترى اململكة الآن �أن من واجب الأمم املتحدة �أن تتكيف

مع التحديات التي يفر�ضها النظام العاملـي اجلديد.
ولذلك فقد دعمت االق�تراح��ات التي قدمها ا ألم�ين
العامان ال�سابق بطر�س غايل �ضمن تقريره املعروف
بـ “ أ�جندة ال�سالم” ،وكويف عنان الهادفة �إىل �إعادة
هيكلة م ؤ��س�سات الأمم املتحـدة و�أجهزتها الإدارية.
المملكة قدمت الصورة الحقيقية
لإلسالم من خالل إغاثتها للمحتاجين
في مختلف دول العالم

�أ  -دور اململكة يف التنظيمات الدولية ب�شكل عام:
لقد عملت اململكة ابتداء من عقد ال�سبعينيات على
توظيف فوائ�ضها النقدية ب�شكل مكثف يف امليدان
التنموي.
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تقرير
طائرة �سعودية حتمل مواد �إغاثة �إىل �أندوني�سيا
وهكذا عملت على دعم جهود برنامج الغداء العاملي
يف إ�ي�صال امل��واد الغذائية �إىل املحتاجني ع�بر كل
بلدان ال�ع��امل ،وه��ي تربعات نقدية أو�خ��رى عينية،
وذلك مبعدل يزيد عن  100مليون ريال يف ال�سنة .كما
و�ضعت �إىل جانب البلدان اخلليجية الأخ��رى ابتدا ًء
من �سنة 1401ه � �ـ1981/م برنامج اخلليج مل � ؤ�ازرة
املنظمات الإن�سانية وا إلمنائية التابعة للأمم املتحدة،
وقد قدمت اململكة مبفردها نحو %78من موارد هذا
الربنامج الذي ر�صد  %40من م��وارده لدعم منظمة
ا ألمم املتحدة لرعاية الطفولة (اليوني�سيف) ،كما
ا�ستفادت منه العديد من املنظمات ا ألخرى مثل منظمة
ال�صحة العاملية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة
العمل الدولية وبرنامج البيئة واليون�سكو و�صندوق ا ألمم
املتحدة ل أ
لن�شطة ال�سكانية.
ويف جمال م�ساعدة الالجئني ،وتقدير ًا من اململكة
للدور الإن�ساين الذي ت�ضطلع به مفو�ضية ا ألمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني فقد اعتادت �أن تقدم لها �إ�سهام ًا
�سنوي ًا لدعم ن�شاطها ،كما تربعت لفائدتها ب�شكل
جزايف خالل امل�ؤمتر الأول وامل ؤ�مترات املوالية مببالغ
مالية مهمة وبكميات �ضخمة من احلبوب خ�ص�صت
مل�ساعدة الالجئني يف �إفريقيا ،وخا�صة الالجئني يف
ال�صومال.
وبالن�سبة لالجئني الفل�سطينيني على وجه اخل�صو�ص
فقد �سبق للمملكة �أن �أ�سهمت يف إ�ن�شاء وكالة الأمم
املتحدة إلغاثة الالجئني الفل�سطينيني وت�شغيلهم يف
ال�شرق ا ألدنى (الأونروا) التي �أن�ش�أتها ا ألمم املتحدة
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عقب احتالل �إ�سرائيل لفل�سطني ،وهكذا وتقدير ًا
من اململكة للدور الذي أ�دته هذه الوكالة يف حق �أكرث
من مليون من الالجئني الفل�سطينيني فقد د أ�بت على
ا إل�سهام �سنوي ًا يف ميزانيتها ،كما �أنها تدخلت مرار ًا
لتغطية العجز الذي أ��صبحت تعانيه.
ويف ا إلطار ا إلن�ساين نف�سه دعمت اململكة اجلهود التي
تبذلها اللجنة الدولية لل�صليب ا ألحمر وهالله ،حيث
د�أب��ت على دعم ميزانيتها ال�سنوية ،كما قدمت لها
م�ساعدات ا�ستثنائية بلغت حوايل  80مليون دوالر.
وب�صفة عامة فيمكن القول �إن اململكة �أ�سهمت ب�شكل
مكثف يف دعم كل املنظمات العاملية الهادفة �إىل حتقيق
التنمية والرخاء لبلدان اجلنوب ،بل �إنها كانت يف كثري
من ا ألحيان من العاملني على ت�أ�سي�سها و�إخراجها إ�ىل
حيز الوجود.
ب -دور المملكة في المؤسسات
الدولية:

لقد اختارت اململكة العربية ال�سعودية �أ�سلوب ًا واعي ًا يف
توظيف فوائ�ضها املالية التي أ�فرزتها الطفرة النفطية
مع بداية ال�سبعينيات ،وهكذا واع�ت�ب��ار ًا لالحرتام
الذي يحظى به �صندوق النقد الدويل بو�صفه منظمة
متخ�ص�صة تابعة ل�ل�أمم املتحدة وب�صفته م�ؤ�س�سة
�ضابطة وموجهة للنظام النقدي واالقت�صاد العاملي،
فقد ر أ�ت اململكة أ�ن توجه �إليه جزء ًا مهم ًا من فوائ�ضها
خدمة بالأ�سا�س مل�صالح البلدان النامية ولالقت�صاد
العاملي.

وقد بلغ ا إل�سهام ال�سعودي يف ال�صندوق �أوجه يف أ�واخر
�سنة 1981م عندما رفع املجل�س التنفيذي �إىل جمل�س
املحافظني تو�صية بزيادة ح�صة اململكة لت�صل إ�ىل
 2100مليون وحدة من وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة؛
�أي ما يعادل  2,5مليار من الدوالرات ،وكانت النتيجة
املبا�شرة لذلك زي��ادة القوة الت�صويتية للمملكة من
 % 1,74إ�ىل  % 3,5مما أ��صبحت معه حتتل املركز
ال�ساد�س ب�صفتها م�ساهمة يف ر�أ�س مال ال�صندوق.
وبعد:
إ�ن اململكة العربية ال�سعودية �أقامت �صرح ًا خالد ًا يرتكز
على جمموعة من الثوابت حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
ف��ان�ط�لاق� ًا م��ن مت�سكها ال�ث��اب��ت مب �ب��ادئ ال�شريعة
الإ�سالمية ال�سمحاء والتزامها مبيثاق الأمم املتحدة
واحرتامها التام لل�شرعية الدولية وقراراتها وت�شبثها
مببادئ العدل والإن�صاف يف املجتمع ال��دويل ،ف إ�ن
اململكة �أعطت كل أ�ع�ضاء املجموعة الدولية منوذج ًا
رائع ًا تعتز كل بلدان اجلنوب باحتذائه ،وال�سري على
منهجه ،إ�نه منوذج اخل�صو�صية العربية الإ�سالمية
التي تقدم ل إ
ل�سالم �أمام العامل �أجمع �صورة خمتلفة
عن تلك التي ت�شيع لها �أب��واق الدعاية الرخي�صة يف
الغرب ،فالإ�سالم كما تقدمه اململكة من خالل �سلوكها
ومبادراتها إو��سهامها داخل املنظومة الدولية يرف�ض
العنف وا إلره��اب ،ويدعو �إىل الت�آخي وال�سالم ،إو�ىل
حل املنازعات بالطرق ال�سليمة ،وحتكم مبادئ العدالة
وا إلن�صاف ،وه��و �إىل كل ذل��ك يدعو إ�ىل الت�ضامن
والت�آزر بني كل أ�طراف املجتمع الدويل.

اتجاهات

مجلس الشورى حلقة
رئيسة في منظومة الدولة
••الربوفي�سور داتوء �سيد عمر ال�سقاف

ي�ست�ضيف جمل�س ال�شورى ال�سعودي االجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة
الع�شرين يف نهاية �شهر فرباير اجلاري ،وجمل�س ال�شورى ال�سعودي يخطو نحو عامه الع�شرين يف
عهده احلديث يف �أداء دوره الت�شريعي والرقابي ك�شريك للدولة يف �صناعة القرار لتحقيق التنمية
امل�ستدامة واال�ستقرار وا ألمن والعدل للوطن واملواطن ،إ��ضافة �إىل دوره املهم على �صعيد ال�سيا�سة
اخلارجية ال�سعودية.
وقد انتهجت اململكة مبد أ� ال�شورى كقاعدة يف �إدارة احلكم وتدبري �ش�ؤون البالد منذ عهد امل�ؤ�س�س
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود حتى عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز آ�ل �سعود ،حفظه اهلل ورعاه معتمد ًا على النهج القومي لكتاب اهلل و�سنة ر�سوله الكرمي.
وال ي�سعني �إال �أن أ��شيد باملبادرات تبناها املجل�س يف خدمة الوطن واملواطنني والتي تبناها املجل�س يف
خدمة الوطن و�صيانة مقدرات الوطن ليتجاوز املفهوم ال�ضيق لإبداء الر�أي إ�ىل �آفاق �أو�سع ك�شريك
يف �صناعة القرار ،وقد �أ�صبح بذلك �سند ًا قوي ًا للدولة ،وحلقة رئي�سة يف منظومة م�ؤ�س�سات ال�سلطة
التنظيمية ،با إل�ضافة إ�ىل ما حتقق من ع�ضوية املجل�س يف الكثري من االحتادات الربملانية �سواء
على امل�ستوى العاملي �أو القاري �أو ا إلقليمي ،وتفاعله مع نظرائه الأع�ضاء يف هذه االحتادات تفاع ًال
�إيجابي ًا يعطي وي�أخذ ما يراه مفيد ًا لتطوير عمله و�آلياته ،مما يحقق �أهدافه ال�سامية.
وحيث �إن جمل�س ال�شورى وهو يخطو نحو عامه الع�شرين يف عهده احلديث يعي�ش مرحلة من الن�ضج
ات�سمت بتطوير آ�ليات عمله وتعزيز توا�صله مع قطاعات املجتمع كافة ،ف�إن ذلك ميكنه من �أداء
دوره التنظيمي (الت�شريعي) والرقابي ،ليكون ركيزة �أ�سا�سية يف كيان الوطن ،و�سند ًا لقيادة الدولة
و�أجهزتها لتحقيق التنمية ال�شاملة.
وقد ترجمت ا�ست�ضافة جمل�س ال�شورى يف اململكة لالجتماع الت�شاوري الثالث لر�ؤ�ساء برملانات
جمموعة الدول الع�شرين املكانة االقت�صادية املتميزة للمملكة وما متثله من ركيزة مهمة يف حفظ
اال�ستقرار االقت�صادي العاملي و�إدراك دورها الرائد جتاه ال�سلم العاملي وما تبذله من جهود للحيلولة
دون وقوع دول العامل يف ظروف اقت�صادية �صعبة.
••ال�سفري املاليزي لدى اململكة العربية ال�سعودية
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المملكة داعم رئيس للتنمية ونموذج
لمنهج االعتدال في السياسة الخارجية
ت أ��س�ست جمموعة الع�شرين  G-20ع��ام 1999م – عقب اجتماع
جمموعة الثمانية يف وا�شنطن يف �شهر �سبتمرب -م��ن وزراء
مالية ور ؤ��ساء البنوك املركزية لأع�ضائها الذين ميثلون كربى
اقت�صاديات العامل ،بنا ًء على احلاجة إ�ىل مواجهة الأزمات املالية
بدءاً من تلك التي حدثت يف الت�سعينات ،وا�ستجابة للم�ؤ�شرات
والتقديرات و�إدراك مدى أ�همية م�شاركة الدول النامية الرئي�سة
ب�شكل فعال لبلورة الق�ضايا االقت�صادية العاملية.

••�أ.د حم�سن بن علي احلازمي

وتنطلق جمموعة الع�شرين يف أ�عمالها من �أهمية تعزيز اال�ستقرار املايل الدويل
وتر�سيخ احلوار بني �أهم الدول ال�صناعية والدول النامية وزيادة فاعلية دعم التنمية
تعقد م�ؤمترات قمة (اجتماعات ر�ؤ�ساء الدول الأع�ضاء) كل �سنتني ،حيث عقد �أول
والتطور يف �سائر �أنحاء العامل (جدول.)1
اجتماع يف عام 2008م ،كما تعقد اجتماعات لوزراء املالية واخلارجية وم�ؤمترات
جدول ( :)1الدول املكونة ملجموعة الع�شرين
لر�ؤ�ساء برملانات الدول الأع�ضاء.
جمموعة دول الع�شرين
االجتماعات الت�شاورية لر�ؤ�ساء برملانات جمموعة الع�شرين:
ا�سرتاليا
الأرجنتني
عقد ر�ؤ�ساء برملانات دول جمموعة الع�شرين االجتماع الت�شاوري الأول يف مدينة
كندا
الربازيل
�أوتاوا العا�صمة الكندية يف عام 2010م (1431هـ) ملناق�شة جوانب أ��سا�سية يف جدول
فرن�سا
ال�صني
عملها تتمثل يف:
اندوني�سيا
الهند
� -1إ�سرتاتيجية التعاون الدويل ل�سد احتياجات إ�نتاج وتوزيع الغذاء.
اليابان
ايطاليا
رو�سيا
املك�سيك
 -2النماذج اجلديدة لل�سلم والأمن الغذائي.
 -3النماذج املالية واالقت�صادية العاملية لتعزيز اال�ستقرار االقت�صادي
جنوب �أفريقيا
اململكة العربية ال�سعودية
العاملي.
تركيا
كوريا اجلنوبية
�شارك يف االجتماع معايل رئي�س جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية وع�ضوين
الواليات املتحدة الأمريكية
اململكة املتحدة
االحتاد الأوربي-ككتلة واحدة-
�أملانيا
من املجل�س ،وداخل فيه معايل رئي�س املجل�س وع�ضوا املجل�س ،حيث �أظهر معايل
الرئي�س وع�ضوا الوفد م�ساهمات اململكة يف دعم االقت�صاد العاملي من خالل مبادرة
جمموعة الثمانية
وتك ِّون جمموعة الع�شرين  %65.2من �سكان العامل وحوايل  %80من إ�جمايل التبادل اململكة يف اال�ستثمار الزراعي يف اخلارج كنموذج لتحقيق الأمن الغذائي وكذلك م�شكلة
التجاري العاملي ،ويبلغ ناجتها القومي ا إلجمايل حوايل  %90من �إجمايل الناجت العاملي .الت�صحر والتغيري املناخي وت�أثريهما على املنتجات الزراعية واحليوانية وو�سائل
ي�ضاف إ�ىل جمموعة الع�شرين هيئات دولية ذات عالقة� ،أهمها :الربملان الأوروب��ي جمابهة هاتني امل�شكلتني.(ممث ًال برئي�سه) ،البنك املركزي� ،صندوق النقد الدويل ،البنك الدويل للإن�شاء والتعمري .وعقد االجتماع الت�شاوري الثاين لر�ؤ�ساء برملانات الدول ا ألع�ضاء يف جمموعة الع�شرين
وروعي يف تكوين املجموعة إ�مكانياتها االقت�صادية ومتثيلها ل أ
لقاليم الكربى يف يف العا�صمة الكورية اجلنوبية �سي�ؤول يف عام 2011م (1432ه �ـ) ،وعني املنتدى
العامل ،ويف هذا الإطار ف إ�ن اململكة العربية ال�سعودية هي الدولة العربية الوحيدة يف واالجتماع الت�شاوري مبوا�ضيع ال�ساعة يف املجال االقت�صادي على امل�ستوى العاملي
املجموعة .وهي حتظى مبكانة قيادية يف العاملني العربي والإ�سالمي بكل ما ميثالنه وتركزت جل�ساته على التطوير االقت�صادي املبنية على اخل�برات التنموية للدول
املتقدمة والتعاون الدويل من �أجل النمو امل�شرتك والأمن الغذائي بعد ا ألزمة املالية
من تنوع �سيا�سي وثقايف..
اجتماعات مكونات دول العشرين:

50

 1433 -131هـ

العاملية ،ودور الربملانات يف هذه املجاالت ،إو��سرتاتيجية التعاون الربملاين الدويل
لتحقيق ال�سالم ومكافحة الإرهاب.
أو�برز معايل رئي�س املجل�س دور اململكة – ممثلة مبجل�س ال�شورى  -يف دفع عجلة
التعاون الدويل من خالل ما يقوم به املجل�س من دور �أ�سا�سي يتمثل يف إ�بداء الر أ�ي
يف ال�سيا�سة العامة للدولة وامل�صادقة على االتفاقيات الدولية وامل�شاركة الفاعلة
يف املنا�شط الربملانية اخلارجية وجل��ان ال�صداقة الربملانية الدولية والزيارات
املتبادلة ودعم أ�ن�شطة احلكومة يف برامج التعاون الدويل و�سيا�سة التنمية ال�شاملة
وامل�ستدامة مل�صلحة اجلميع� ،إىل جانب امل�ساهمة يف �صنع القرارات و�إعداد الأنظمة

ودور اململكة يف دعم االقت�صاد و�صو ًال إ�ىل إ�حاللها املرتبة الأوىل بني الدول العربية
ألربع �سنوات متتالية واملرتبة ال�ساد�سة ع�شرة على م�ستوى العامل يف تقرير «ممار�سة
�أن�شطة الأعمال» الذي ي�صدره البنك الدويل ،وا�ستمرارية �سيا�سات اقت�صادية ثابتة
وم�ستقرة وم�ستدامة ت�ضمن منو االقت�صاد وتوفر ا ألجواء ا آلمنة لر أ��س املال وتنفيذ
براجمها اال�ستثمارية با إلنفاق على امل�شاريع واخلدمات الأ�سا�سية ،ومن املتوقع أ�ن
يتجاوز برنامج اال�ستثمار للقطاعني احلكومي والنفطي  1400مليار دوالر خالل
اخلم�س �سنوات القادمة (جدول .)4،3،2

جدول ( :)2االجتماعات الت�شاورية لر�ؤ�ساء برملانات جمموعة الع�شرين:
االجتماع
االجتماع الت�شاوري الأول

املكان
اوتاوا/كندا

االجتماع الت�شاوري الثاين

�سيئول/كوريا ج

االجتماع الت�شاوري الثالث

الريا�ض/
اململكة العربية ال�سعودية
2012/2/26-24م

املحاور الرئي�سة
� - 1إجراء مباحثات بني الوفود الربملانية امل�شاركة.
 - 2تبادل احلوار حول الق�ضايا التي تواجه دول جمموعة الع�شرين و�شعوبها.
 - 3تعزيز الدور الدبلوما�سي الربملاين.
 - 1ا�سرتاتيجيات التطوير االقت�صادي املبنية على اخلربات التنموية للدول املتقدمة.
 - 2التعاون الدويل من �أجل النمو امل�شرتك.
 - 3الأمن الغذائي بعد الأزمة املالية العاملية ودور الربملانات يف ذلك.
 - 4التعاون الربملاين الدويل لتحقيق ال�سالم ومكافحة الإرهاب.
� - 1ضرورة احلوار العاملي بني الثقافة.
 - 2الطاقة لتنمية م�ستدامة.
 - 3الأزمة العاملية و�أثرها على اال�ستقرار العاملي.

جدول (� :)3أهم اقرتاحات االجتماعات الت�شاورية لر�ؤ�ساء برملانات جمموعة الع�شرين املا�ضية:
�أ� -إن�شاء �صندوق عاملي ل�صالح امل�ساعدات الغذائية وقت الأزمات.
ب� -إ�ضفاء مبد�أ ال�شفافية والعدالة يف التوزيع.
ج -اليقظة وحت�سني مهارات الإدارة واخلدمات يف �سال�سل �إنتاج الغذاء والت�صنيع

جدول (� :)4أهم موا�ضيع مداخلة وفد جمل�س ال�شورى ال�سعودي يف االجتماعات الت�شاورية الثانية:

�أ� -أن يتحول املنتدى �إىل منتدى عاملي دوري يعقد يف �إحدى دول املجموعة ،يكون قاب ًال للتطوير يف الإجراءات ومتابعة التو�صيات.
ب� -أن تكون اجتماعات القادة من �آليات التعاون الدويل على م�ستوى الربملانات وت�أ�صيل مبد�أ ال�شراكة يف العمل �ضمن جمموعة متكاملة.
ج -مبادرة اململكة يف اال�ستثمار الزراعي يف اخلارج كنموذج لتحقيق الأمن الغذائي.
د -معاجلة م�شكلة الت�صحر والتغري املناخي الذي يهدد الأرا�ضي الزراعية يف بع�ض مناطق العامل من خالل توفر �أ�ساليب الري واملحافظة على الرتبة الزراعية ورفع معدالت الإنتاج الزراعي وحت�سني
�ساللته وطرق ت�صنيعه وتوزيعها.

وحيث إ�ن �ضمان توازن وا�ستقرار االقت�صاد العاملي وحتقيق منو متوازن قوي وم�ستدام،
يتطلب جهود ًا م�شرتكة تراعي امل�صالح الوطنية من جهة ،وتعزز االقت�صاد املايل
والتقني الذي يعد الركيزة الرئي�سية لل�شراكة بني دول العامل والرقي باقت�صادياتها
من جهة �أخرى ،ولدعم االقت�صاد العاملي.
وقد برزت اململكة ب�صفة خا�صة يف اجلوانب التالية:
 -1االلتزام ب�سيا�سة نفطية معتدلة يف الت�سعري وا إلنتاج  ،وتبنت �سيا�سة توفيقية
يف منظمة الأوبك لتحقيق م�صالح الدول املنتجة من جهة وامل�ستهلك من جهة
�أخرى ،على املدى الطويل ،والعمل على حتقيق التوازن بني قوى العر�ض والطلب

العاملي للنفط.
 -2تبني منهج االعتدال يف �سيا�ساتها اخلارجية وامل�شاركة يف تذليل ال�صعاب وامل�شاكل
العاملية ا أل�سا�سية.
 -3إ�يجاد مناخ للحوار بني املنتج وامل�ستهلك كطريقة مثلى إلحداث ا�ستقرار حقيقي
يف أ��سواق النفط ،وحظيت جهود اململكة يف هذا ال�صدد با�ستجابة من املنظمات
الدولية ،حيث أ�قرت ( )87دولة م�شاركة يف االجتماع الوزاري اال�ستثنائي ملنتدى
«الطاقة الدويل» «ميثاق منتدى الطاقة الدويل» لتعزيز الفهم ا ألكمل والأمثل
للتفاهم واحلوار وتقريب وجهات النظر.
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 -4مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز يف عام 2008م 1431هـ (� )2010-1973أكرث من ( )103,5مليار دوالر أ�مريكي .وا�ستفادت من
بعنوان «الطاقة من �أجل الفقراء» والتي دعمتها اململكة حتى جتاوزت امل�ساعدات هذه امل�ساعدات �أكرث من ( )95دولة نامية يف خمتلف العامل يف �شكل م�ساعدات غري
التي تقدمها الن�سبة التي قررتها ا ألمم املتحدة للم�ساعدات من الدول املتقدمة ،م�سرتدة ،وم�ساعدات غري مقيدة وقرو�ض �إمنائية مي�سرة.
وقد بلغ �إجمايل امل�ساعدات والقرو�ض اخلارجية املقدمة من اململكة نحو  136مليار
قنوات المساعدات الخارجية السعودية:
ريال خالل الفرتة من 1991م �إىل 2009م.
وتقدم اململكة م�ساعداتها عرب قنوات خمتلفة �أب��رزه��ا امل�ساعدات التي يقوم
حجم التعاون الدويل يف املجال االقت�صادي ودور اململكة يف تعزيزه:
اململكة العربية ال�سعودية من �أكرب الدول الداعمة للتعاون الدويل ودعم املجتمعات بتنفيذها ال�صندوق ال�سعودي للتنمية  -القناة الرئي�سة للم�ساعدات املوجهة نحو
النامية ،واململكة العربية ال�سعودية ع�ضو م�ؤ�س�س لكل من البنك الدويل ل إ
لن�شاء التنمية االقت�صادية واالجتماعية  -وت�سهم اململكة العربية ال�سعودية يف العديد من
والتعمري و�صندوق النقد الدويل ،وع�ضو يف الوكالة الدولية ل�ضمان اال�ستثمار ،التي م�ؤ�س�سات التنمية العربية وا إلقليمية والدولية (ج��دول .)5كما ت�سهم اململكة يف
م�ؤ�س�سات و�صناديق التنمية الإقليمية والدولية املتعددة ا ألط��راف ،ومنها :البنك
ت�ضطلع مبهمة توجيه اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة نحو الدول النامية.
واململكة من �أكرب الدول املانحة يف العامل وتعد �شريك ًا رئي�س ًا يف التنمية الدولية� ،إذ الدويل للإن�شاء والتعمري ،والبنك ا إل�سالمي للتنمية ،وال�صندوق العربي للإمناء
بلغ �إجمايل امل�ساعدات التي قدمتها اململكة �إىل الدول النامية خالل الفرتة  -1393االقت�صادي واالجتماعي ،و�صندوق الأوبك للتنمية الدولية ،وغريها.
اجلدول ( :)5م�ساهمات اململكة العربية ال�سعودية يف م ؤ��س�سات التنمية العربية والإقليمية والدولية حتى نهاية عام 1432/31هـ (( . )2010مليون دوالر)
امل�ؤ�س�سات

ر�أ�س املال

م�ساهمة اململكة

�صندوق النقد العربي
�صندوق النقد الدويل
�صندوق التنمية الأفريقي ( )
�صندوق الأوبك للتنمية الدولية
�صندوق الت�ضامن الإ�سالمي للتنمية
ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية
ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي
امل�صرف العربي للتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا
البنك الإ�سالمي للتنمية
البنك الدويل للإن�شاء والتعمري
بنك التنمية الأفريقي
هيئة التنمية الدولية
الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار
امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني اال�ستثمارات وائتمان ال�صادرات
امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�ص
امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة
الوكالة الدولية ل�ضمان اال�ستثمار
احل�ساب اخلا�ص لدعم م�شروعات القطاع اخلا�ص ال�صغرية واملتو�سطة يف
الدول العربية

2808,0
334844,8

416,3
10757,7
336,3
1033,3
1000,0
439,8
1677,7
685,0
6574,1
5403,8
188,1
2348,5
78,7
30,1
13,1
20,9
76,2
120,0
59,8
500,0

3435,0
10000,0
3652,0
6993,0
2800,0
27846,0
189943,0
101095,3
199130,9
350,4
2369,4
194,5
232,0
1000,0
750,0
1912,8
2000,0

م�ساهمة اململكة (ن�سبة من ر�أ�س املال)
()%
14,8
3,2
0,5
30,1
10,0
12,0
24,0
24,5
23,6
2,8
0,2
1,2
22,5
1,3
6,8
9,0
7,6
16,0
3,1
25,0

( )�صندوق التنمية الأفريقي لي�س له ر�أ�س مال و�إمنا يعتمد على الهبات املدفوعة من الدول املانحة.
امل�صدر :التقرير ال�سنوي لل�صندوق ال�سعودي للتنمية لعام 1432/31هـ (.)2010
واململكة �أكرب م�ساهم يف ر أ��س مال البنك الإ�سالمي للتنمية ،حيث بلغ حجم عمليات التمويل املرتاكمة املوافق عليها نحو ( )70,3مليار دوالر �أمريكي خالل الفرتة 1431-1396هـ

52

 1433 -131هـ

( .)2010-1976كما ُتعد اململكة م�ساهم ًا رئي�س ًا يف �صندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي وتقدم اململكة أ�ي�ض ًا امل�ساعدات عرب بع�ض اجلهات احلكومية املتخ�ص�صة (جدول .)6
مت �إن�شا�ؤه عام 1396هـ ( )1976من قبل الدول ا ألع�ضاء يف منظمة الدول امل�صدرة للنفط
(�أوبك) ،كم ؤ��س�سة تعنى بتمويل التنمية.
جدول (� :)6أمثلة للم�ساعدات التي تقدمها اململكة العربية ال�سعودية عرب اجلهات احلكومية.
 امل�ساعدات الطبية املقدمة من وزارة ال�صحة. امل�ساعدات الغذائية املقدمة من وزارة الزراعة. الزماالت اجلامعية املقدمة من وزارة التعليم العايل. خدمات هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي التي ت�سهم مع اجلهات احلكومية املخت�صة يف �إي�صال م�ساعدات الطوارئ وامل�ساعدات الإن�سانية للدول التي تتعر�ض لكوارث و�أزمات. امل�ساعدات التي يتم جمعها وتقدميها حتت �إ�شراف احلكومة ومن خالل جلان يتم ت�شكيلها ا�ستجابة لأحداث طارئة ،مثل الكوارث الطبيعية والأزمات الإن�سانية الناجتة عن نزاعات م�سلحة �أو جماعات. -م�ساهمة القطاع الأهلي يف اململكة يف ت�أ�سي�س برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية (�أجفند) والذي يتوىل تقدمي امل�ساعدات والدعم الفني للعديد من الدول النامية.

ويتنوع التمويل بتنوع القطاعات .حيث توجه امل�ساعدات اخلارجية ال�سعودية لتنفيذ امل�ساعدات قطاع النقل واالت�صاالت ( ،)%30,4وقطاع البنية االجتماعية ()%24,2
امل�شاريع ذات الأولوية يف الدول النامية والتي تهدف إ�ىل تطوير البنية ا أل�سا�سية مما وقطاع الطاقة ( ،)%20,4وقطاع الزراعة ( ،)%15,8وال�صناعة والتعدين (،)%5,4
�ساهم يف م�ساعدة تلك الدول يف النهو�ض باقت�صادياتها .وقد نال أ�على ح�صة من تلك والقطاعات الأخرى (( )%3,5جدول .)7

جدول ( :)7قطاعات التمويل.
قطاع الطاقة :مت متويل ( )5م�شاريع مببلغ �إجمايل قدره ( )949مليون ريال وبن�سبة ( )%38,9من �إجمايل متويالت ال�صندوق للعام
قطاع الزراعة :مت متويل ( )3م�شاريع مببلغ ( )296,3مليون ريال وبن�سبة ( )%12,2من �إجمايل التمويل.
قطاع النقل واالت�صاالت :مت متويل ( )3م�شاريع مببلغ ( )133,5مليون ريال وبن�سبة ( )%5,5من �إجمايل التمويل.
قطاعات �أخرى :مت متويل م�شروعني مببلغ ( )170مليون ريال وبن�سبة ( )%7من �إجمايل التمويل.
امل�ساعدات املتعددة الأطراف� :شاركت اململكة من خالل ال�صندوق ال�سعودي للتنمية يف متويل ( )15م�شروع ًا �إمنائي ًا بقيمة ( )1791,3مليون ريال يف عام 1432/31هـ ( ،)2010توزعت على ()14
دولة نامية.

وي�أتي االجتماع الت�شاوري الثالث بعنوان« :تنمية م�ستدامة لعامل آ�من» .ويعك�س مكان عقد االجتماع (الريا�ض) مدى االعرتاف العاملي مبكانة ودور اململكة العربية ال�سعودية –
ب�صفة خا�صة – يف التنمية امل�ستدامة ويف الأمن العاملي ف�ض ًال عن دورها يف اجلوانب الأخرى .والأمل معقود على أ�ن يكون للمملكة ال�صوت ا ألقوى يف ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سات
املالية واالقت�صادية و�آليات العمل امل�شرتكة واجلهود البناءة لتحقيق رفاهية ال�شعوب ومنائها واخلري للب�شرية جمعاء – مب�شية اهلل وتوفيقه -يف �ضوء ال�سيا�سة احلكيمة
ور�ؤية خادم احلرمني ال�شريفني – يحفظه اهلل .-

املراجع
 -1تقارير رئي�س و�أع�ضاء املجل�س عن االجتماعني الت�شاوريني الأول والثاين.
 -2التقرير ال�سنوي لل�صندوق ال�سعودي للتنمية لعام 1432/31هـ (.)2010
••ع�ضو جمل�س ال�شورى
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جلسات للحوار الوطني ومؤتمرات دولية للحوار بين أتباع األديان والثقافات

المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين
ترسخ نهج الحوار محليًا ودوليًا
�ضمن منظومة الإ�صالح والتطوير التي تبناها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز برزت مبادرته للحوار الوطني كنهج غري م�سبوق حظي بتقدير و�إ�شادة
على ال�صعيدين املحلي والدويل ،ولتفعيل تلك الر ؤ�ية كنهج علمي م ؤ��س�سي أ�مر أ�يده اهلل
عام 1424هـ ب�إن�شاء مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني والذي ي�سعى إ�ىل توفري البيئة
املالئمة الداعمة للحوار الوطني بني �أفراد املجتمع وفئاته (من الذكور والإناث) مبا
يحقق امل�صلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية املبنية على العقيدة الإ�سالمية،
وحددت أ�هداف املركز يف الآتي:
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�أو ًال :تكري�س ال��وح��دة الوطنية يف �إط��ار العقيدة
ا إل�سالمية وتعميقها ع��ن طريق احل��وار الفكري
الهادف.
ث��ان� ًي��ا :الإ��س�ه��ام يف �صياغة اخل�ط��اب ا إل�سالمي
ال�صحيح املبني على الو�سطية واالع �ت��دال داخل
اململكة وخارجها من خالل احلوار البناء.
ثال ًثا :معاجلة الق�ضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية
و�سيا�سية واقت�صادية وتربوية وغريها وطرحها من
خالل قنوات احلوار الفكري و�آلياته.

راب ًعا :تر�سيخ مفهوم احلوار و�سلوكياته يف املجتمع
لي�صبح أ��سلو ًبا للحياة ومنهج ًا للتعامل مع خمتلف
الق�ضايا.
خام�سا :تو�سيع امل�شاركة ألفراد املجتمع وفئاته يف
ً
احلوار الوطني وتعزيز دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
مبا يحقق العدل وامل�ساواة وحرية التعبري يف إ�طار
ال�شريعة الإ�سالمية.
�ساد�س ًا :تفعيل احلوار الوطني بالتن�سيق مع امل ؤ��س�سات
ذات العالقة.
�سابع ًا :تعزيز قنوات االت�صال واحلوار الفكري مع
امل ؤ��س�سات وا ألفراد يف اخلارج.
ثام ًنا :بلورة ر�ؤى إ��سرتاتيجية للحوار الوطني و�ضمان
تفعيل خمرجاته.
وعلى مدى ال�سنوات املا�ضية جنح املركز يف تبني
العديد من الربامج والأن�شطة احلوارية والتوعوية
والثقافية تناولت عدة حماور منها :الوحدة الوطنية
أو�ثر العلماء فيها ،العالقات واملواثيق الدولية أو�ثر
فهمها على ال��وح��دة الوطنية ،الغلو واالع �ت��دال..
ر�ؤية منهجية �شاملة ،كما طرح املركز ق�ضية املر�أة:
حقوقها وواجباتها وعالقة التعليم – وذلك بهدف
تهيئة البيئة املنا�سبة لنخبة من املفكرين وقادة الر�أي
واملهتمني بق�ضايا املر أ�ة ملناق�شة واقع املر�أة يف املجتمع
ال�سعودي و�سبل تطويره وف��ق الثوابت ال�شرعية.
للخروج ب�آليات ومقرتحات ت�ساعد �صاحب القرار
وم�ؤ�س�سات املجتمع ذات ال�صلة يف اتخاذ ا إلجراءات
املنا�سبة لتعزيز دور املر�أة يف املجتمع والتغلب على
امل�شكالت التي تواجه م�سريتها.
وناق�ش املركز ق�ضايا ال�شباب كواقع وتطلعات –
وذلك �سعي ًا لت�شخي�ص ق�ضايا ال�شباب وم�شكالتهم
ومناق�شتها .وحتديد م�س�ؤولية ال�شباب جتاه الوطن
والتنمية وتفعيل م�سرية احلوار الوطني ون�شر ثقافته
إو��شاعة مفاهيم احلوار بني ال�شباب ،للخروج بنتائج

وتو�صيات ت�سهم يف �صياغة اال�سرتاتيجيات املالئمة
لق�ضايا ال�شباب.
وخ�ص�صت أ�ح��د اللقاءات ملناق�شة ق�ضية «نحن
وا آلخر» كر�ؤية وطنية للتعامل مع الثقافات العاملية
وذل��ك بهدف تو�ضيح ا أل�س�س والقوا�سم امل�شرتكة
التي تقوم عليها العالقات بني الثقافات املتنوعة،
والو�صول �إىل ر�ؤي��ة وطنية م�شرتكة حتقق الفهم
الر�شيد للح�ضارات والثقافات العاملية .و�إ�شاعة
الوعي بها ودورها والثقافات العاملية ،دورها يف بناء
التنمية الإن�سانية وحتديد ا ألطر الدينية والثقافية
للتعامل مع الثقافات املتنوعة.
وط��رح��ت أ�ي�ض ًا ق�ضايا التعليم« ..ال��واق��ع و�سبل
التطوير» بهدف ت�شخي�ص واقع التعليم يف اململكة
العربية ال�سعودية ودرا�سة ال�سبل وا أل�ساليب الالزمة
لتطوير التعليم والرفع من كفاءته.
وخ�ص�ص �أح��د ال�ل�ق��اءات لنقا�ش جم��االت العمل
والتوظيف :يف حوار بني املجتمع وم ؤ��س�سات العمل،
و�آخ ��ر للخدمات ال�صحية يف ح��وار ب�ين املجتمع
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية ،كما ناق�ش امل��رك��ز ق�ضية
الإعالم :الواقع و�سبل التطوير.
ولقد �شكل إ�ن�شاء مركز امللك عبدالعزيز للحوار
الوطني يف العام 1424هـ خطوة نوعية متقدمة يف
�سبيل التفاعل والتوا�صل االجتماعي حول الق�ضايا
الوطنية التي تهم املجتمع ال�سعودي ،و�أحدث املركز
نقلة نوعية غري م�سبوقة يف مللمة ا ألفكار والت�صورات
الوطنية ال�شاملة وطرحها وفق �صيغ حوارية جتتمع

عليها �أطراف متحاورة من خمتلف �أطياف املجتمع
ال�سعودي و�شرائحه.
ولقد �أ�صبح احلوار حقيقة واقعة ال مراء فيها ،أو��صبح
من �أهم ال�سبل التي تتحقق فيها مقوالت حتث على
التوا�صل واالئتالف الوطني وت�أكيد الهوية الدينية
والوطنية وثوابتها .عرب مقوالت الت�سامح واالعتدال
والو�سطية.
�إن الثقافة احلوارية �أ�ضحت ت�سمو وتف ّعل وتثمر ،وبرز
ح�ضور احلوار الوطني يف خمتلف مناطق اململكة،
وو�صوله ملختلف ال�شرائح االجتماعية لدى الطبيب
واملهند�س واملفكر والباحث واملعلم وطالب العلم
واملقيم ولدى خمتلف امل ؤ��س�سات والوزارات.
و�أكد احلوار الوطني على دور الإعالم لأثره الكبري،
ومن هنا ف�إن جهد ا إلعالم يف �إي�صال ثقافة احلوار
�سوف ي�سهم بال �شك يف تقدمي النماذج والتجارب
احل��واري��ة ،و�سوف مييط اللثام عن �أفكار جديدة
وت�صورات م�شرقة تهدف �إىل النه�ضة والتطوير
والتقدم.
وقد �شملت جل�سات احل��وار الوطني من �ضمن ما
�شملت من حماور الوحدة الوطنية و�أثر العلماء فيها،
والذي ا�شتمل على تعريف الوحدة الوطنية و�أهميتها
والأ�صول ال�شرعية التي تبنى عليها والدور الريادي
للعلم والعلماء يف اململكة العربية ال�سعودية يف �ضمان
الوحدة الوطنية ،التنوع الفكري بني �شرائح املجتمع،
حقوق امل��ر أ�ة وواجباتها ودوره��ا يف املجمع ،حرية
التعبري ،الفتوى املعا�صرة وربطها بالواقع االجتماعي.
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كما ت�ضمنت جل�سات احل��وار العالقات واملواثيق
الدولية أو�ثر فهمها على الوحدة الوطنية ،وا�شتمل على
العالقات الدولية يف الإ�سالم ،الدعوة يف الداخل،
الدعوة يف الدول الإ�سالمية وغري الإ�سالمية.
و��ص��در ع��ن اجلل�سات التي تناولت ه��ذا املو�ضوع
عدة تو�صيات منها :الوعي مبا يحدق بالوطن من
أ�خطار مت�س عقيدته ووحدته الوطنية ،والتنبه إ�ىل ما
حتدثه من عوامل التنافر وال�شقاق ب�أ�شكاله القبلية
�أو ا إلقليمية �أو الفكرية من هدم لعرى التما�سك
والرتابط ،إ�دراك �أن االختالف والتنوع الفكري وتعدد
املذاهب واقع م�شاهد يف حياتنا وطبيعة من طبائع
الب�شر ي�ستثمر يف الت�أ�سي�س نحو �إ�سرتاتيجية التعامل
مع الدعوة والن�صح واحل��وار ،ا ألخذ بعني االعتبار
الواقع املعا�صر والتقدم التقني يف االت�صاالت وتداول
املعلومات ب�سرعة لو�ضع �أ�ساليب جديدة حلماية
الدين والوطن واملواطن ،تركيز العناية والتفكري يف
ق�ضية اخلطاب الإ�سالمي الداخلي واخلارجي مبا
ي ؤ�كد مت�سك اململكة بعقيدتها الإ�سالمية و�صالتها
بعاملها الإ�سالمي ووحدتها الوطنية يف إ�طار الو�سطية
واالعتدال ،التو�صية بتقوى اهلل �سبحانه وتعاىل يف
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ال�سر والعلن ،املحافظة على الوحدة الوطنية لهذه
البالد املبنية على العقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة وعلى
الثوابت ال�شرعية ،التوكيد على مكانة العلماء ودورهم
يف �ضمان الوحدة الوطنية ،وتعميق مفهومها و�أ�س�سها
ال�شرعية ،اال�ستمرار يف تطوير عنا�صر العملية
الرتبوية مبا يحقق مواكبة الع�صر وتعزيز الوحدة
الوطنية ،مراعاة ق�ضايا ال�شباب يف خطط التنمية
وبراجمها ،على و�سائل الإع�لام ،مراعاة الإ�سهام
يف تع�ضيد الوحدة الوطنية وعدم امل�سا�س بالثوابت
التي قامت عليها ،اال�ستمرار بعملية ا إل�صالح بكافة
جوانبه ،الإ�سالم دين و�سط يف العقيدة وا ألحكام
ال�شرعية ال يقبل الغلو والت�شدد كما ال يقبل التحلل من
الثوابت ال�شرعية� ،أهمية احلوار و�سيلة للتعبري عن
الر�أي� ،ضرورة الوعي بالظروف الإقليمية والدولية
ومراعاتها واتباع امل�صالح القائمة على العدل يف
ت�أ�سي�س العالقات الدولية ،و مما يت�أمل له امل�شاركون
يف هذا اللقاء االعتداءات الآثمة على امل�سلمني من
املواطنني واملقيمني وغريهم من امل�ست�أمنني ويقرون
�أن ذلك حماربة هلل ور�سوله و�إف�ساد يف الأر�ض أو�ن
ا إل�سالم بريء من تلك الأفعال الإجرامية.

ويف إ�طار جل�سات احلوار الوطني أ�ثبت اللقاء احلواري
ال�شبابي حول «التطوع وثقافة احلوار» ،تطلع ال�شباب
�إىل القيام ب أ�دوار اجتماعية مهمة م�ؤثرة يف جمال
العمل التطوعي الذي يتوجه �إىل املجتمع ،وي�سعى
للإ�سهام يف العمل العام.
وح�ضر � 500شاب وفتاة يف مركز امللك فهد الثقايف
ملناق�شة عدد من التجارب التطوعية يف ن�شر ثقافة
احل��وار عند فئة ال�شباب ،حيث ت�ضمنت فعاليات
امللتقى جل�سات نقا�ش وجتارب تطوعية وور�ش عمل
ومعر�ض ًا م�صاحب ًا.
وجاء َع ْقدُ هذا امللتقى ال�شبابي املو�سع لي�صب يف
الإ�سرتاتيجية احلوارية التي انتهجها مركز امللك
عبدالعزيز للحوار الوطني منذ إ�ن�شائه يف العام
1424هـ وهي �إ�سرتاتيجية ترتكز على العناية ب�شريحة
ال�شباب ال�ت��ي ت�شكل �أك�ث�ر م��ن  %50م��ن املجتمع
ال�سعودي ،ومن هنا بادر املركز �إىل عقد عدد كبري
من اللقاءات الوطنية والتح�ضريية احلوارية ،وعقد
ور���ش العمل التي تتوجه يف ا أل�سا�س �إىل �شريحة
ال�شباب من خالل التدريب على احل��وار ومهارات
االت�صال.
ولعل من أ�برز اللقاءات التي عقدها املركز :اللقاء
الوطني الرابع للحوار الفكري الذي خ�ص�صه لبحث
ق�ضايا ال�شباب والتعليم والعمل والثقافة ،وهي
الق�ضايا التي ت�ستحوذ على اهتمام ال�شباب دائم ًا،
ومل يغب ال�شباب عن معظم اللقاءات الوطنية التي
عقدها املركز بعد اللقاء الرابع حيث نوق�شت ق�ضايا
مثل التعليم والعمل واخلدمات ال�صحية ،وا إلعالم
ال��واق��ع و�سبل التطوير ،وق��د أ���ض��اف ه��ذا امللتقى
احلواري ال�شبابي م�ساحة جديدة من م�ساحات ن�شر
ثقافة احلوار وقيمه و�سط هذه ال�شريحة املهمة التي
متثل – فيما متثل -طاقة امل�ستقبل البناء والطريق
الواعد �صوب النه�ضة والتقدم.
وحت��ت �شعار��« :ش��ارك .تطوع .ح��اور» ج��اء ملتقى
احلوار الوطني لل�شباب لريكز على إ�براز الطاقات
ال�شبابية من خالل ثالثة مالمح رئي�سية ينطوي عليها
�شعار اللقاء ،حيث دعا اللقاء إ�ىل امل�شاركة الدائمة يف
احلوار للتعرف على ثقافتي التطوع واحلوار ،وتطوع
لت�سهم يف نقل جهدك الوطني ومعارفك �إىل حيث
تفيد جمتمعك ووطنك ،ومار�س ثقافة احل��وار كي
تتحلى بقيمها التي تعتمد على الو�سطية واالعتدال
والت�سامح.
واه�ت��م م��رك��ز امل�ل��ك عبدالعزيز ل�ل�ح��وار الوطني
بهذه ال�شريحة ألنها متثل أ�كرث من ن�صف املجتمع

خادم احلرمني ال�شريفني يحيي م�ستقبليه يف م ؤ�متر مدريد
ال���س�ع��ودي ،وه��ي الأك�ث�ر تلم�س ًا للقيم اجل��دي��دة
والثقافات النابعة من قيم الع�صر واملعززة بثوابتنا
الدينية والوطنية.
و�أط�ل��ق املركز برنامج بيادر ال��ذي �أت��اح الفر�صة
لأكرث من � 800شاب وفتاة من املتطوعني للم�شاركة
يف �أن�شطة املركز احل��واري��ة ،والفعاليات التي لها
عالقة بن�شر ثقافة احل��وار ،ويعمل الربنامج الذي
يندرج �ضمن �أن�شطة اللجنة ال�شبابية يف مركز امللك
عبدالعزيز للحوار الوطني ،على تعزيز ثقافة العمل
التطوعي لدى ال�شباب وتفعيل دورهم يف جمال ن�شر
ثقافة احلوار.
وا�ستطاع الربنامج الذي يعترب من الربامج احلديثة
يف مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني� ،أن ينفذ
عدد ًا من الربامج املتميزة يف فكرتها ويف أ�دائها،
ومن �أبرزها برنامج قافلة احلوار ،والذي يهدف �إىل
ثقافة احلوار و�آدابه ون�شر قيم الو�سطية واالعتدال
والت�سامح من خالل زيارة املحافظات والقرى التي
مل ت�صل �إليها �أن�شطة مركز امللك عبدالعزيز للحوار
الوطني.
كما �أطلق مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني
برناجم ًا حتت م�سمى «�سفري» وال��ذي يعمل على
تعريف املقيمني يف اململكة بثقافة املجتمع ال�سعودي

و�أ�ساليب احلوار احل�ضاري والثقايف بني ال�شعوب.
وي�سعى الربنامج إ�ىل حتقيق احل��وار بني ال�شباب
ال�سعودي وال�شباب من الثقافات ا ألخرى للتعريف
بالوطن والثقافة واملجتمع واح�ترام ثقافة ا ألفراد
وح�ضارة ال�شعوب ،وتعزيز القيم امل�شرتكة بني
ال�شعوب وخا�صة بني �أبناء اململكة والوافدين �إليها
مع تفهم وتقبل االختالفات بينهم .ومنذ انطالق
امل�شروع فقد مت عقد نحو  23لقا ًء حتت مظلة م�شروع
�سفري للحوار احل�ضاري ،تهدف جميعها إ�ىل اجلمع
بني الوفود ال�شبابية واملقيمني يف اململكة ملد ج�سور
التفاهم وفتح املجال للحوار ا إليجابي البناء.
وم��ن �ضمن ال �ل �ق��اءات ال�ت��ي عقدها م��رك��ز امللك
عبدالعزيز للحوار الوطني لقا ًء حواري ًا جمع زوجات
الدبلوما�سيني وال�سفراء الأجانب يف اململكة وعدد ًا
من ال�سعوديات وذلك مبقر املركز ،ويعد هذا اللقاء
هو الثالث والع�شرين الذي ينظمه املركز حتت مظلة
م�شروع (�سفري) للحوار احل�ضاري وال��ذي يهدف
إ�ىل مد ج�سور التفاهم وفتح املجال للحوار ا إليجابي
البناء بني ثقافات العامل املختلفة ،وح�ضر اللقاء
(� )20سيدة من زوجات ال�سفراء ميثلن ( )20دولة
عاملية و(� )20سيدة من ال�سعودية وتناول اللقاء
دور املر�أة يف الأ�سرة واملجتمع وت أ�ثري الثقافة على

احلياة ،وت�ضمن اللقاء عقد جل�سة حوارية مفتوحة
تناولت عدة موا�ضيع منها تعدد الزوجات وظاهرة
التفكك ا أل�سري وخطر التحوالت االجتماعية على
القيم ا إلن�سانية ،والتوا�صل الثقايف بني كافة ال�شعوب
والثقافات العاملية.
و بالتوازي مع جن��اح جتربة احل��وار حملي ًا عملت
اململكة على ن�شره على امل�ستوى الإ�سالمي حيث عقد
امل ؤ�متر العاملي للحوار بني علماء ا إل�سالم مبختلف
مذاهبهم ومدار�سهم يف مكة املكرمة يف مايو /أ�يار
2008م  ،وتوج هذا التوجه بالنداء الذي حيث دعا فيه
خادم احلرمني ال�شريفني دول و�شعوب العامل لتبني
منهج احلوار بني اتباع الديانات والثقافات املختلفة.
وقال خادم احلرمني ال�شريفني يف كلمته أ�يده اهلل
�أمام امل ؤ�متر� :إنكم جتتمعون اليوم لتقولوا للعامل من
حولنا ،وباعتزاز �أكرمنا اهلل به� ،إننا �صوت عدل،
وقيم إ�ن�سانية �أخالقية ،أو�ننا �صوت تعاي�ش وحوار
عاقل وع��ادل� ،صوت حكمة وموعظة وج��دال بالتي
هي أ�ح�سن تلبية لقوله تعاىل ( أ�دع إ�ىل �سبيل ربك
باحلكمة واملوعظة احل�سنة وجادلهم بالتي هي
�أح�سن).
أو��ضاف حفظه اهلل يقول« :ما أ�عظم قدر هذه ا ألمة،
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وما �أ�صعب حتدياتها يف زمن تداعى الأع��داء من
أ�هل الغلو والتطرف من أ�بنائها وغريهم على عدل
منهجها تداعوا بعدوانية �سافرة ،ا�ستهدفت �سماحة
الإ�سالم وعدله وغاياته ال�سامية».
ولهذا جاءت دعوة أ�خيكم ملواجهة حتديات االنغالق،
واجلهل ،و�ضيق ا ألف��ق ،لي�ستوعب العامل مفاهيم
و�آفاق ر�سالة الإ�سالم اخلرية دون عداوة وا�ستعداء
(يا أ�يها النا�س إ�نا خلقناكم من ذكر أو�نثى وجعلناكم
�شعوبا وقبائل لتعارفوا �إن أ�كرمكم عند اهلل أ�تقاكم).
وقد اعتمد امل�شاركون يف امل�ؤمتر الدعوة التي �أطلقها
خادم احلرمني ال�شريفني للحوار بني أ�تباع الر�ساالت
ا إللهية واحل�ضارات والثقافات ،وقرروا �إن�شاء مركز
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل للتوا�صل بني
احل�ضارات؛ بهدف إ��شاعة ثقافة احلوار ،وتدريب
وتنمية مهاراته وفق �أ�س�س علمية دقيقة.
وا�ست�شعار ًا من خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز ملا تعانيه ا ألمة الإ�سالمية
ر�أى حفظه اهلل أ�همية و�ضرورة عقد لقاء لقادة الأمة
ا إل�سالمية للنظر يف هذه التحديات والق�ضايا امللحة
التي تواجه الأمة وكانت مبادرته لعقد م ؤ�متر قمة
ا�ستثنائي لقادة ال��دول الإ�سالمية يف مكة املكرمة
وذلك لو�ضع خطة عمل �شاملة ملعاجلة املعوقات التي
تقف دون حتقيق طموحات الدول الإ�سالمية وتن�سيق
مفاهيم وم�ب��ادئ الت�سامح والو�سطية امل�ستنرية
وتعميق ثقافة احلوار بني الأمم واحل�ضارات ا ألمر
ال��ذي ميكن ا ألم��ة من القيام بدورها املنا�سب يف
الإ�سهام من جديد يف م�سرية احل�ضارة ا إلن�سانية.
وتلبية لتلك الدعوة فقد عقدت الدورة الثالثة مل�ؤمتر
القمة الإ�سالمية اال�ستثنائية مبكة املكرمة يف  5و 6
ذي القعدة  1426هـ املوافق  7و  8دي�سمرب 2005م.
أو�ك��د خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود يف كلمة افتتح بها �أعمال القمة
أ�ن امل�ؤمن القوي بربه ال يقنط من رحمته و�أن الوحدة
الإ�سالمية ل��ن يحققها �سفك ال��دم��اء كما يزعم
املارقون ب�ضاللهم من الغلو والتطرف .والتكفري ال
ميكن له أ�ن ينبت ب�أر�ض خ�صبة بروح الت�سامح ون�شر
االعتدال والو�سطية.
و�أع��رب حفظه اهلل عن تطلعه إ�ىل أ�م��ة إ��سالمية
موحدة إو�ىل حكم يق�ضي على الظلم والقهر إو�ىل
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انت�شار الو�سطية التي جت�سد �سماحة الإ�سالم إو�ىل
خمرتعني و�صناعيني م�سلمني وتقنية م�سلمة متقدمة
و�إىل �شباب م�سلم يعمل لدنياه كما يعمل لآخرته.
و�سجل خادم احلرمني ال�شريفني مبا ميلكه من ر�ؤى
بعيدة ا�سمه يف التاريخ املعا�صر كونه واح��د ًا من
�أبرز دعاة ال�سالم واحلوار و�صناع التاريخ مببادرته
– حفظه اهلل – بالدعوة �إىل م�ؤمتر عاملي للحوار
بني �أتباع ا ألدي��ان ال�سماوية والثقافات املعا�صرة
واحل�ضارات املعتربة ،ومبا أ�ن جميع ا ألديان ا أل�سا�سية
ت�شرتك يف قيم جوهرية تدعو للتقدم والعدالة
االجتماعية والت�سامح وحفظ الكرامة الب�شرية
أو�ن الهدف الأ�سا�س جلميع ا ألدي��ان الإلهية يرتكز
يف الدعوة للخري والت�صدي لل�شر يف احلياة ،وعلى
ال�صعيد الدويل �أعلن خادم احلرمني ال�شريفني نداءه
املخل�ص لكل دول و�شعوب العامل لن�شر احلوار بني
�أتباع خمتلف الديانات والثقافات التي ت�شكل تراث
الب�شرية جمعاء ،حيث عقد امل�ؤمتر العاملي للحوار يف
العا�صمة الأ�سبانية مدريد خالل املدة من  13إ�ىل
1429 / 7 /15هـ املوافق  16إ�ىل  18يوليو 2008م.
وقال خادم احلرمني ال�شريفني يف كلمته خالل حفل
افتتاح امل ؤ�متر العاملي للحوار يف مدريد خماطب ًا
امل�شاركني فيه :جئتكم من مهوى قلوب امل�سلمني،
من ب�لاد احلرمني ال�شريفني حام ًال معي ر�سالة
من ا ألمة الإ�سالمية ،ممثلة يف علمائها ومفكريها
الذين اجتمعوا م�ؤخر ًا يف رحاب بيت اهلل احلرام،
ر�سالة تعلن أ�ن الإ�سالم هو دين االعتدال والو�سطية
والت�سامح ،ر�سالة تدعو إ�ىل احلوار البناء بني أ�تباع
الأديان ،ر�سالة تب�شر ا إلن�سانية بفتح �صفحة جديدة
يحل فيها الوئام ب�إذن اهلل حمل ال�صراع.
ونحن جنتمع اليوم لن ؤ�كد أ�ن الأديان التي أ�رادها اهلل
لإ�سعاد الب�شر يجب أ�ن تكون �سبب ًا ل�سعادتهم ،لذلك
علينا أ�ن نعلن للعامل أ�ن االختالف ال ينبغي �أن ي�ؤدي
إ�ىل النزاع وال�صراع ،ونقول �إن امل�آ�سي التي مرت
يف تاريخ الب�شر مل تكن ب�سبب ا ألديان ،ولكن ب�سبب
التطرف الذي ابتلي به بع�ض �أتباع كل دين �سماوي،
وكل عقيدة �سيا�سية.
ولفت خادم احلرمني ال�شريفني النظر �إىل ما تعانيه
الب�شرية من �ضياع القيم والتبا�س املفاهيم ،وما متر
به من فرتة حرجة ت�شهد بالرغم من كل التقدم
العلمي تف�شي اجلرائم ،وتنامي الإره��اب وتفكك
الأ�سرة ،وانتهاك املخدرات لعقول ال�شباب ،وا�ستغالل
الأقوياء للفقراء ،والنزعات العن�صرية البغي�ضة.
ور��س��م خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك عبداهلل

مركز امللك عبداهلل للحوار العاملي عمل
م ؤ��س�س ير�سخ ر ؤ�يا اململكة
بن عبدالعزيز �آل �سعود الطريق للحوار مع أ�تباع
الر�ساالت الإلهية واحل�ضارات والثقافات وحددها
أ�يده اهلل يف القيم امل�شرتكة التي دعت �إليها الر�ساالت
ا إللهية ،التي أ�نزلت من الرب  -عز وجل -ملا فيه خري
ا إلن�سان واحلفاظ على كرامته ،وتعزيز قيم ا ألخالق،
والتعامالت التي ال ت�ستقيم واخلداع ،وتنبذ اخليانة،
وتنفر م��ن اجل��رمي��ة ،وحت��ارب ا إلره���اب ،وحتتقر
الكذب وت ؤ��س�س ملكارم الأخ�لاق وال�صدق وا ألمانة
والعدل.
اجلهود التي بذلها خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز لتعزيز احلوار بني امل�سلمني
للحفاظ على وحدة �صفهم وت�ضامنهم جتاه ما يحيط
بهم من أ�خطار ،ولت أ��سي�س حوار مع الأطراف ا ألخرى
ليعم ال�سالم والأم��ن �أرج��اء ا ألر���ض ،وتعريف غري
امل�سلمني ب�سماحة الإ�سالم وعدله جاءت من ر�ؤية
�سديدة ب��أن احل��وار بني �أتباع الديانات ال�سماوية
واحل���ض��ارات أ��صبح ��ض��رورة حياتية بني خمتلف
ال�شعوب وو�سيلة ل�ت�ق��ارب ا ألمم وت�ع��ارف�ه��ا .أو�ن
الديانات ال�سماوية والثقافات املعتربة اتفقت مع
الفل�سفات يف م�ساحة م�شرتكة ميكن ا�ستثمارها،
واالنطالق منها إ�ىل �آفاق �أرحب يف مكافحة الرذيلة
واالنحالل وف�ساد الأخ�لاق وتفكك ا أل�سرة وتف�شي
ا إلحلاد آو�فاق ال�صراع ا ألخرى.
وتوجت جهوده  -أ�يده اهلل  -يف الت�أ�سي�س حلوار عاملي
بني أ�تباع الديانات ال�سماوية واحل�ضارات والثقافات
بعقد اجلمعية العامة ل أ
لمم املتحدة اجتماع عايل
امل�ستوى للحوار بني �أتباع الديانات ال�سماوية بناء
على دعوة خادم احلرمني ال�شريفني للجمعية وفق ًا
ملا ت�ضمنه إ�عالن مدريد ال�صادر عن امل�ؤمتر العاملي
للحوار بني �أتباع الر�ساالت ا إللهية والثقافات الذي
نظمته رابطة العامل الإ�سالمي يف مدريد.
وك��ان امل�ؤمتر العاملي للحوار قد �أو�صى يف �إع�لان
مدريد بدعوة اجلمعية العامة ل أ
لمم املتحدة �إىل
ت أ�ييد النتائج التي تو�صل �إليها هذا امل ؤ�متر واال�ستفادة
منها يف دفع احلوار بني �أتباع الديانات واحل�ضارات
والثقافات من خالل عقد دورة خا�صة للحوار.
وعرب امل�شاركون يف امل ؤ�متر عن الأم��ل يف �أن يبذل
خ��ادم احلرمني ال�شريفني م�ساعيه يف عقدها يف

خادم احلرمني ال�شريفني يلقي كلمته �أمام م�ؤمتر مدريد
�أقرب فر�صة ممكنة.
وجاء اجتماع الأمم املتحدة عايل امل�ستوى للحوار بني
أ�تباع ا ألديان والثقافات واحل�ضارات ليج�سد آ�مال
وتطلعات خادم احلرمني ال�شريفني وم�سعاه النبيل
والرائد لتحقيق التفاهم والتعاون بني ا ألمم التي
جتتمع على مبادئ كربى وت�شرتك يف قيم عظمى.
ومل تتوقف جهود خ��ادم احلرمني ال�شريفني عند
هذين املحفلني الدوليني بل �سعى �إىل حتويل املبادرة
إ�ىل عمل م�ؤ�س�سي حيث مت ت أ��سي�س مركز امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار يف العا�صمة
النم�ساوية فيينا� ،إذ وقع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سعود الفي�صل وزي��ر اخلارجية اتفاقية مع وزيرة
اخلارجية النم�ساوية بهذا ال�ش�أن يف �شهر أ�كتوبر
2011م.
وتن�ص االتفاقية على أ�ن يتخذ مركز امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز العاملي للحوار من مدينة فيينا مقر ًا له
ويتمتع ب�شخ�صية قانونية دولية وله احلق يف التعاقد
والتمتع بكافة امليزات وال�ضوابط الت�شريعية التي
يخولها القانون ،كما ب�إمكانه اتخاذ ا إلجراءات التي

احل���وار ب�ين �أت��ب��اع ال��دي��ان��ات ال�سماوية
���ض��رورة حياتية ب�ين خمتلف ال�شعوب
وو�سيلة لتقارب الأمم وتعارفها

يراها مهمة يف �إطار ممار�سة أ�ن�شطته وت أ�دية ر�سالته.
وحددت االتفاقية أ�هداف املركز بدعم احلوار بني
�أتباع الأديان والثقافات وتعزيز التفاهم واالحرتام
وال �ت �ع��اون ب�ين ال�شعوب وح�ف��ز ال�ع��دال��ة وال�سالم
وامل�صاحلة ومواجهة تربير العنف وال�صراعات
بغطاء الديانات.
كما يهدف املركز �إىل الدعوة �إىل منهج م�س�ؤول
لتكري�س البعد الديني والروحي للأفراد واملجتمعات.
وحددت االتفاقية النظام الداخلي للمركز و�آلية عمله
والأطراف امل�شاركة له يف أ�داء مهامه ،واملتعاونة معه
لتحقيق ا ألهداف املن�صو�ص عليها يف اتفاقية إ�ن�شائه.
وي�ضم املجل�س هيئة إ�دارية مكونة من خم�سة أ��شخا�ص
متثل ا ألديان ال�سماوية واملعتقدات الرئي�سة يف العامل.
كما تت�ضمن الوثيقة الت أ��سي�سية إ��شارة إ�ىل إ�ر�ساء هيئة
ا�ست�شارية للمركز مكونة من مئة �شخ�صية من أ�تباع
الديانات الرئي�سة يف العامل ،و�إر�ساء أ�مانة عامة تتابع
الأن�شطة اليومية للمركز تتخذ من فيينا مقر ًا لها.
وتنظم االتفاقية آ�ليات التمويل ال�ضرورية ل�سري
�أن�شطة املركز ،الذي ميكنه إ�قامة �آليات تعاون مع
هيئات ومنظمات عامة وخا�صة.
وتعترب وزارة ال�ش�ؤون الأوروبية والدولية النم�ساوية
اجلهة الراعية لالتفاقية ،وميكن ألي دولة �أو منظمة
دولية �أن تكون ع�ضو ًا مراقب ًا ب�شرط تقدمها بطلب
ر�سمي.
ويف كلمة أ�لقاها عقب التوقيع على اتفاقية إ�ن�شاء

مركز امللك عبداهلل للحوار العاملي عمل
م ؤ��س�سي ير�سخ ر�ؤى اململكة
املركز ،قال الأمري �سعود الفي�صل�« :إنه نتيجة لهذه
اجلهود الرتاكمية النبيلة جند �أنف�سنا هنا يف فيينا
التي �ستحت�ضن مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
العاملي للحوار بني �أتباع الديانات والثقافات» ،مبدي ًا
ا�ستعداد اململكة للم�ساهمة يف التمويل وو�ضع كل ثقلها
ال�سيا�سي واملعنوي ت�أييد ًا ودعم ًا للمركز دون الت�أثري
ب أ�ي �شكل على ا�ستقاللية املركز وممار�سته لعمله
بعيد ًا عن �أي تدخالت �سيا�سية» .و�أكد �سموه �أنه ال
ميكن لعاملنا النجاة بدون بلورة منظومة أ�خالقية
عاملية ،م�ضيف ًا« :هنا ت�ؤدي الأديان دور ًا �أ�سا�سي ًا ال
غنى عنه ،وال يوجد �سالم عاملي بدون وجود �سالم
ديني».
وت�ؤكد اململكة العربية ال�سعودية على ال��دوام �أنها
�صوت عدل نادت به على ل�سان قائدها ،نحو القيم
الإن�سانية وا ألخالقية ،ودعوة للتعاي�ش واحلوار العاقل
والعادل ،ملا فيه خري ا إلن�سان واحلفاظ على كرامته،
وتعزيز قيم الأخالق ،مازالت تكت�سب يوم ًا بعد يوم
احرتام وتقدير قادة دول العامل والعلماء من الدول
ا إل�سالمية وغري ا إل�سالمية كافة ل�سعيها املخل�ص
والد�ؤوب نحو ال�سالم واال�ستقرار يف العامل.
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اتجاهات

مجموعة العشرين ..هل تتحول
إلى مركز للقيادة اإلستراتيجية
لالقتصاد العالمي؟
••د .طالل �ضاحي

ت�برز أ�همية جتمع جمموعة الع�شرين
االقت�صادية التي ت�شكلت يف العام 1999م
ت�ضم يف ع�ضويتها ال��دول ال�صناعيةالكربى بريطانيا ،ال��والي��ات املتحدة،
كندا ،ال�صني ،فرن�سا� ،أملانيا ،إ�يطاليا،
رو�سيا االحت��ادي��ة ،ال�ي��اب��ان ،واالحت��اد
الأوروب��ي� ،إ�ضافة �إىل عدد من الدول
امل ؤ�ثرة والفاعلة يف االقت�صاديات العاملية
وهي ا ألرجنتني ،أ��سرتاليا ،الربازيل،
الهند ،إ�ندوني�سيا ،املك�سيك ،اململكة
العربية ال�سعودية ،ج�ن��وب أ�فريقيا،
كوريا اجلنوبية ،تركيا،االحتاد الأوربي
إ�ىل جانب �صندوق النقد الدويل والبنك
ال��دويل -من �أن اقت�صادياتها ت�شكل
حوايل  %90من إ�جمايل الناجت القومي
ل��دول ال�ع��امل ،و %80تقريب ًا من حجم
التجارة العاملية ،ممثلة لثلثي �سكان
العامل مما يجعلها ال��ذراع االقت�صادي
الأقوى وا ألكرث ت�أثري ًا يف عاملنا املعا�صر.
وتعود اجل��ذور التاريخية لن�شوء فكرة
جم �م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن إ�ىل ف���ش��ل قمة
«الثماين الكبار» والتي ت�ضم الواليات
امل �ت �ح��دة ،إ�ي �ط��ال �ي��ا ،ف��رن���س��ا ،أ�مل��ان�ي��ا،
بريطانيا ،ال�ي��اب��ان ورو��س�ي��ا  -وتعقد
اجتماعاتها ب�شكل دوري منذ العام
 ،-1975م��ن القيام ب��دوره��ا ك�صانع
لل�سيا�سة االقت�صادية العاملية أل�سباب
دميوغرافية واقت�صادية .فعدد �سكان
دول جمموعة الثمان ال يزيد على مليار
واحد من �سكان الكرة ا ألر�ضية ال�سبعة
مليارات .أ�ما ال�سبب االقت�صادي فيعود
�إىل أ�ن دول املجموعة -وبا�ستثناء رو�سيا
وال�ي��اب��ان -ت�ضم فقط ال��دول الغربية
ذات االقت�صاديات املتطورة ،يف حني أ�ن
الدول النامية التي تنمو ب�سرعة وت�ضم
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اجلزء الأكرب من �سكان الكرة الأر�ضية،
فهي – يف أ�غلب الأحيان -معزولة عن
عملية �صنع القرار وعن أ�دوات الت�أثري
على إ�دارة ال�سيا�سة واالقت�صاد العامليني.
وع�ل�ي��ه ف� ��إن ع�ضوية اململكة العربية
ال�سعودية يف جمموعة الع�شرين يعترب
ال�صوت العربي الأوحد يف �أكرب جمموعة
اق�ت���ص��ادي��ة مم��ا ي�ل�ق��ي ع�ل��ى عاتقها
م�س�ؤولية كبرية وبالذات يف ظل ما مير
به االقت�صاد العاملي من م�شاكل تلقي
بظاللها دون �شك على ق�ضايا التنمية
واال�ستقرار ال�سيا�سي والبنى الثقافية
واالجتماعية لي�س يف عاملنا العربي
فح�سب ،إو�منا يف العامل �أجمع .وما كان
هذا ليحدث لوال ما تتمتع به بالدنا من
مكانة عاملية مرموقة �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
و�صوت عاقل متزن قادر على نقل الآمال
والآالم العربية بكل ال�صدق واملو�ضوعية
وال�شفافية ،فاالقت�صاد يعترب يف عامل
ال�ي��وم ه��و امل�ح��رك الفاعل ل�سيا�سات
الدول ،وهو املعادلة الأهم التي قد تلقي
بظاللها إ�ن �سلب ًا �أو �إيجاب ًا على الأو�ضاع
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية دون
�أدنى �شك.
من هنا ميكننا القول ب�أن هذه الع�ضوية
مل ت� � أ�ت م��ن ف ��راغ .فاململكة العربية
ال�سعودية هي واحدة من �أهم م�سعري
ال �ط��اق��ة ال �ت��ي ت�ع�ت�بر � �ش��ري��ان احل�ي��اة
يف ع��امل ال �ي��وم ،ن��اه�ي��ك ع��ن ارت�ف��اع
حجم جتارتها الدولية ،وارتفاع حجم
مواردها املالية والنمو املتوازن للنظام
امل�صريف ال�سعودي ،مما �أ�سهم بدون
أ�دنى �شك يف تو�سيع دائرة ت�أثري دورها
االق�ت���ص��ادي ال��ذي �صنف ك��واح��د بني
أ�ف�ضل اقت�صاديات العامل النا�شئة جنب ًا

�إىل جنب مع ال�صني والهند وتركيا.
وع�ل�ي��ه ف�ق��د ك��ان م��ن الطبيعي ج��د ًا
أ�ن ت��ؤث��ر �سيا�سة اململكة االقت�صادية
ت�أثري ًا مبا�شر ًا وعميق ًا على ال�سيا�سات
االقت�صادية العاملية ،بل وم��ن املتوقع
لهذا الت�أثري أ�ن يزداد حجمه م�ستقب ًال
من منظور أ�ن �سيا�سات اململكة املالية
ي�ت�ج��اوز ت� أ�ث�يره��ا ال�ن�ط��اق املحلي �إىل
امل���س�ت��وى ال�ع��امل��ي م��ن خ�ل�ال ت��أث�يره��ا
املبا�شر يف حركة التجارة العاملية وغريها
من الأدوات االقت�صادية ا ألخرى كحركة
التحويالت إ�ىل اخلارج من خالل هذا
الكم الهائل من �أعداد العمالة الوافدة
للمملكة ،إ��ضافة �إىل �سيا�سة اال�ستثمار
يف الأوراق املالية العاملية وغريها.
إو�مي ��ان� � ًا م��ن ق �ي��ادة امل�م�ل�ك��ة العربية
ال�سعودية ب�أهمية هذا الدور فقد تركت
م�شاركات اململكة يف لقاءات هذه القمة
ب�صماتها الوا�ضحة على م�سرية هذه
املجموعة ككل .فخالل قمة املجموعة
الأوىل يف وا�شنطن  -نوفمرب 2008م
– والتي خ�ص�صت لبحث حلول ا ألزمة
املالية العاملية ّ
�شخ�ص خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز
 حفظه اهلل  -خ�لال ت��ر�ؤ��س��ه لوفداململكة جذور الأزمة إ�ىل اخللل الرقابي
على القطاعات املالية داعي ًا إ�ىل تعزيز
الدور الرقابي ل�صندوق النقد الدويل،
وحم��ذر ًا يف الوقت نف�سه من خماطر
ال�ع��ومل��ة غ�ير املن�ضبطة ،وا�ستهداف
البرتول ب�سيا�سات قد ت�ؤثر عليه �سلب ًا
م ؤ�كد ًا – يحفظه اهلل -على �أن احللول
تتطلب تن�سيق ًا وتعاون ًا دول�ي� ًا ،م�شري ًا
�إىل عزم حكومته على تخ�صي�ص مبلغ
�أربعمائة مليار دوالر ت�صرف لدعم

االقت�صاد ال�سعودي خ�لال ال�سنوات
اخلم�س التالية ك� إ�ن�ف��اق ا�ستثماري،
وا�ستمرار قيامها بدورها يف العمل على
ا�ستقرار ال�سوق البرتولية ،م�ؤكد ًا على
موا�صلة اململكة ل�سيا�ساتها مب�ساعدة
الدول النامية ،على مبد�أ التقا�سم العادل
ل أ
لعباء يف أ�ية جهود دولية تبذل ملعاجلة
الأزمة وتداعياتها.
ويف قمة لندن  -ربيع ا آلخ��ر 1430ه�ـ-
وال�ت��ي خ�ص�صت ملناق�شة املقرتحات
والإج� � � ��راءات ال �ه��ادف��ة �إىل إ�ن �ع��ا���ش
االقت�صاد العاملي وحت�سني م�ساراته
ط��رح��ت ال�ع��دي��د م��ن ال� ��ر�ؤى ال�ه��ادف��ة
�إىل تخفي�ض ح��دة الركود واالنكما�ش
االقت�صاديني وتن�شيط عمليات الإقرا�ض
لتوفري امل�صادر املالية ل أ
لفراد والعائالت
وال�شركات ،ودع��م م�سرية اال�ستثمار
امل�ستقبلي عالوة على إ��صالح الفجوات
يف امل ؤ��س�سات الدولية ومناق�شة مقرتح
إ�ن�شاء نظام دويل ل إ
لنذار املبكر ب�ش�أن
ال��و��ض��ع االق�ت���ص��ادي وامل ��ايل ال��دويل.
ك��ان لل�صوت ال�سعودي برئا�سة خادم
احلرمني ال�شريفني دوره البارز واملهم
يف الت�أكيد على أ�ن تلك املقرتحات تتطلب
عم ًال جماعي ًا و�أن اململكة على ا�ستعداد
ت��ام ب��ال�ق�ي��ام ب��واج�ب��ات�ه��ا مب��ا ي�ساعد
االقت�صاد العاملي على النهو�ض من كبوته
وا�سرتداد عافيته.
ويف قمة تورنتو الكندية  -يونيو 2010م
 وجه خادم احلرمني ال�شريفني امللكعبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود كلمة
ل�ق��ادة دول املجموعة �أ��ش��ار فيها �إىل
ال �ن �ج��اح ال ��ذي حققته امل�ج�م��وع��ة يف
تخطي الأزمة املالية العاملية من خالل
ما اتخذته من تدابري �ساهمت ب�شكل

فعال يف جتنيب العامل من ال��وق��وع يف
م�صيدة الك�ساد العاملي ،م�ستدرك ًا –
يحفظه اهلل -ب�أن الأو�ضاع االقت�صادية
العاملية اله�شة «جتعل من إ�عالن النجاح
م��ؤج� ً
لا» ،م� ؤ�ك��د ًا على أ�همية أ�ن يكون
ً
النمو العاملي �أقوى و�أكرث توازنا وقدرة
على البقاء واال�ستمرار وهو ما ال ميكن
له �أن يتم دون تبني �إجراءات من�سقة من
قبل دول املجموعة �آخذة بعني االعتبار
االحتياجات وال �ظ��روف اخلا�صة بكل
دولة .م ؤ�كد ًا على أ�همية إ��صالح الأنظمة
املالية لتفادي وق��وع االقت�صاد العاملي
ب � أ�زم��ات مماثلة يف امل�ستقبل .منوه ًا
بقدرة النظام املايل يف ال�سعودية على
ال�صمود يف وجه امل�شكالت االقت�صادية
العاملية والتي تعززت بف�ضل ا إلجراءات
ال�صارمة والرقابة اال�ستباقية.
ويف جمال ال�سيا�سة البرتولية أ�كد خادم
احلرمني ال�شريفني أ�ن بالده من جانبها
م�ستمرة يف تطبيق �سيا�ستها البرتولية
املتوازنة للم�ساهمة يف ا�ستقرار �أ�سواق
ال �ن �ف��ط ،وم ��ن ذل ��ك رف�ع�ه��ا لطاقتها
الإنتاجية �إىل 5ر 12مليون برميل يومي ًا.
مطالب ًا بتعاون كل من الدول امل�ستهلكة
والدول املنتجة ل�ضمان ا�ستقرار الأ�سواق

مما �سيمكن الدول الفقرية من احل�صول
على الطاقة من خالل تبني �سيا�سات
وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة
من �أجل الفقراء.
أ�م��ا عن ال��دور ال��ذي قامت به حكومة
اململكة العربية ال�سعودية لدعم الدول
النامية وخا�صة الفقرية والتي ت�ضررت
جراء الأزمة ،فقد �أكد – حفظه اهلل–
�أن بالده قد قامت بواجبها ا إلن�ساين
وا ألخالقي من خالل م�ساعدتها لتلك
الدول لتخفيف وط�أة ا ألزمة العاملية عليها
من خالل زي��ادة م�ساعداتها التنموية
والإن�سانية الثنائية واملتعددة الأطراف،
ويف دع��م تعزيز م��وارد بنوك التنمية
الإقليمية واملتعددة الأطراف.
وع��ود ًا على بدء ن�ستطيع القول بان
جمموعة الع�شرين قد ا�ستطاعت �أن
ت��ؤدي دوره��ا « ك� أ�داة لإدارة ا ألزمة
االقت�صادية» بنجاح ن�سبي من خالل
متكنها م��ن ق �ي��ادة عملية التحول
التدريجي إلعادة ت�شكيل هيكلية مالية
عاملية من خالل ت�سريع عملية إ�عادة
ت�شكيل �صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل ولكن ال�س ؤ�ال ا ألهم هنا هو:
م��اذا عن م�ستقبل ه��ذه املجموعة؟

مبعنى :هل لديها القدرة على التحول
�إىل أ�داة ل�صنع القرار االقت�صادي
العاملي لعامل ما بعد ا ألزمة؟ و�أح�سب
أ�ن الإجابة على هذا ال�س ؤ�ال املحوري
لن يكون �سه ًال على الإطالق.
ي��رى بع�ض املحللني �أن آ�ف��اق م�ستقبل
«املجموعة» تعتمد بالدرجة الأوىل على
م��دى قدرتها على التحول إ�ىل مركز
«ل�ل�ق�ي��ادة الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة لالقت�صاد
العاملي» مما �سيمكنها من أ�ن ت�صبح
م ؤ��س�سة ر�سمية ل�صنع القرار االقت�صادي
العاملي وهو ما ي�ضع البع�ض حوله لي�ست
عالمة ا�ستفهام واحدة بل اثنتني ،وثالثة.
ويف املقابل يرى آ�خرون أ�ن الدور الذي
لعبته املجموعة خ�لال الأزم ��ة املالية
العاملية ي�شري بو�ضوح �إىل �أن اخلالفات
ال�سيا�سية إو�ن ك�برت ،وطبيعة النظم
ال�سيا�سية ،إو�ن اختلفت ،تظل �صغرية
ج��د ًا مقارنة ب�سعي دول العامل لإيجاد
حلول م�شرتكة للم�شاكل االقت�صادية
التي تواجهها وال�ت��ي �ستلقي بظاللها
القامتة على كل ا آلمال واجلهود يف تنمية
م�ستدامة �ستنعك�س حتم ًا على عملية
اال�ستقرار ال�سيا�سي.
ويف ظ��ل ه ��ذا اجل���دل ح ��ول م�ستقبل

هذه املجموعة ت أ�تي ا�ست�ضافة جمل�س
ال���ش��ورى ال���س�ع��ودي  -مبكانته ك��ذراع
ت�شريعي رقابي -لالجتماع الت�شاوري
الثالث لر�ؤ�ساء برملانات الدول ا ألع�ضاء
يف جمموعة الع�شرين يف مدينة الريا�ض
خالل الفرتة 1433/4/4-2هـ املوافق
2012/2/26-24م ليحمل أ�ك�ث�ر من
�إ�شارة يحب التوقف �أمامها.
فقد جاء االجتماع لي ؤ�كد مبا ال يدع جما ًال
لل�شك مدى ما تتمتع به حكومة اململكة
العربية ال�سعودية وجمل�سها ال�شوري
من تقدير وثقة واح�ترام عاملي ال�سيما
بعد م�شاركاته الفعالة يف االجتماعات
الت�شاورية ال�سابقة مما جعلته أ�ه ًال ألن
ينظم هذا املحفل املهم.
�أم��ا من الناحية ا ألخ��رى فهو جت�سيد
لرغبة دول املجموعة يف تو�سيع رقعة
ال �ت �� �ش��اور ف�ي�م��ا بينها لت�شمل البنى
الت�شريعية للدول ا ألع�ضاء مما قد يقودنا
�إىل اال�ستنتاج إ�ىل �أن هناك مالمح رغبة
جادة يف حتول املجموعة �إىل �إطار ر�سمي
كمركز للقيادة ا إل�سرتاتيجية لالقت�صاد
العاملي خ�لال املرحلة القادمة وه��و ما
ن�أمله ونتمنى له النجاح.
••ع�ضو جمل�س ال�شورى
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بحضور خادم الحرمين الشريفين

التوقيع على عدد من االتفاقيات بين المملكة والصين
بح�ضور خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز آ�ل �سعود ودولة رئي�س جمل�س الدولة بجمهورية
ال�صني ال�شعبية ون جياباو مت يف ق�صر خادم احلرمني
ال�شريفني بالريا�ض التوقيع على عدد من االتفاقيات
وب��رام��ج التعاون بني البلدين ال�صديقني حيث جرى
التوقيع على م�شروع برنامج تعاون بني معهد الدرا�سات
الدبلوما�سية بوزارة اخلارجية باململكة وجامعة اخلارجية
ال�صينية.
وق ��ام بالتوقيع على م���ش��روع ال�برن��ام��ج ع��ن اجلانب
ال�سعودي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود الفي�صل وزير
اخلارجية وعن اجلانب ال�صيني معايل وزير اخلارجية
يانغ جيت�شي.
كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بني ال�شركة ال�سعودية
لل�صناعات ا أل�سا�سية �سابك و�شركة �ساينوبيك ال�صينية اجلانب ال�صيني رئي�س جمل�س �إدارة �ساينوبيك فوت�شينغ
يو.
إلن�شاء م�صنع لإنتاج البويل كاربونايت يف تياجنني.
وقام بالتوقيع على املذكرة عن اجلانب ال�سعودي �صاحب وجرى التوقيع على الربنامج التنفيذي لالتفاق الثقايف
ال�سمو ا ألمري �سعود بن عبداهلل بن ثنيان رئي�س الهيئة بني حكومتي جمهورية ال�صني ال�شعبية واململكة العربية
امللكية للجبيل وينبع ورئي�س جمل�س إ�دارة �سابك وعن ال�سعودية للأعوام من  1433إ�ىل 1438هـ املوافق 2012

�إىل 2017م .
وقام بالتوقيع على الربنامج عن اجلانب ال�سعودي معايل
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية ووزير الثقافة وا إلعالم بالنيابة
الدكتور يو�سف بن �أحمد العثيمني وعن اجلانب ال�صيني
معايل وزير اخلارجية يانغ جيت�شي.

استراليا تعين سفيرًا في حلف شمال األطلسي
عينت ا�سرتاليا ولأول م��رة �سفريها ل��دى بلجيكا
واالحتاد الأوروبي برندن نيل�سون �سفريا يف منظمة
حلف �شمال ا ألطل�سي «الناتو».
أو�ب��رز وزير اخلارجية اال�سرتايل راد �أهمية تعيني
ربا إ�ياه متثيلاً
ال�سفري نيل�سون يف هذا املن�صب ،معت ً
لتعميق م�شاركة �أ�سرتاليا مع املنظمة التي تلعب دو ًرا
رئي�س ًيا يف اجلهود العاملية ملكافحة ا إلرهاب.
احتاد املجال�س ا إل�سالمية يف ا�سرتاليا ين�شئ متحفاً
أ�علن رئي�س إ�حتاد املجال�س ا إل�سالمية يف ا�سرتاليا
إ�ق�ب��ال ب��ات��ال ع��ن م�شروع لإق��ام��ة متحف �إ�سالمي
يف العا�صمة اال�سرتالية كانبريا ،يكون م�صد ًرا
للمعلومات ا إل�سالمية ويعزز احل�ضور الإ�سالمي يف امل�س�ؤولني اال�سرتاليني عر�ضوا على الإحتاد ا إل�سالمي
ا�سرتاليا وعالقتها مع جريانها من الدول ا إل�سالمية إ�قامة املتحف يف �أحد �أق�سام معهد احل�ضارات يف
كانبريا.
يف منطقة �شرق �آ�سيا.
وك�شفت �صحيفة ك��ان�ب�يرا ت��امي��ز اال��س�ترال�ي��ة أ�ن يذكر أ�ن هناك م�شروع ًا مم��اث� ً
لا لإق��ام��ة متحف
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�إ�سالمي يف مدينة ملبورن عا�صمة والي��ة فيكتوريا
ا أل�سرتالية مب�ب��ادرة م��ن رئي�س جمل�س العالقات
ا إل�سالمية الأ�سرتالية �أحمد فاهور بالتعاون مع
حكومة والية فيكتوريا �سيبد أ� العمل به قريب ًا.

في المنتدى الرابع لألمم المتحدة لتحالف الحضارات

نائب الرئيس البرازيلي ينوه بجهود مجلس التعاون
والجامعة العربية
نوه نائب الرئي�س الربازيلي مي�شال تامر بجهود جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية وجامعة الدول العربية
لتعزيز ا ألمن واال�ستقرار يف املنطقة خالل الظروف
احلالية التي مير بها العامل العربي م�ؤكد ًا أ�همية دور
منتدى حتالف احل�ضارات لدعم هذه اجلهود.
و�أعرب تامر عن أ�مله يف أ�ن ي�سهم هذا امل ؤ�متر بنتائج
هامة يف �سبيل تعزيز الوئام بني ال�شعوب والتعاي�ش بني
خمتلف ا ألديان والأعراق يف الوقت الراهن.
وحذر من ت�ضاعف احتماالت ال�صراع واخلالف وتزايد يف البلدان النامية التي تعاين أ�زمات اقت�صادية مع
ظاهرة العنف يف املجتمعات مما ي�شكل عقبة كبرية تعزيز برامج التنمية االجتماعية فيها لتجنيب ال�شعوب
يف طريق ال�سالم  ..كما حذر من أ�ن تفاقم الأزمات املحرومة أ�زمات �أ�شد خطورة م�ؤكد ًا أ�ن حتقيق ال�سالم
االقت�صادية العاملية ميكن أ�ن ي�ؤدي إ�ىل تفاقم التع�صب الدائم قد يكون م�ستحيلاً يف جمتمعات ال تلبى فيها
االحتياجات الأ�سا�سية لل�سكان.
وزيادة كراهية ا ألجانب.
ودعا جميع الدول وعلى ر أ��سها دول حتالف احل�ضارات وجدد نائب الرئي�س الربازيلي دعوته �إىل وقف العنف
�إىل اليقظة وتوخي احلذر من هذه ا ألزم��ات مطالب ًا �ضد ال�سكان املدنيني يف أ�ي منطقة ح��ول العامل
باتخاذ تدابري �سريعة منا�سبة للتنمية االقت�صادية م�شري ًا إ�ىل ال��دور ال��ذي ي�ضطلع به املجتمع الدويل

خ�صو�صا جمل�س ا ألمن يف حماية املدنيني منبه ًا إ�ىل
ً
�أن التهديدات ا ألكرث زعزعة لال�ستقرار العاملي ت�أتي
من دول متلك قوة ع�سكرية هائلة مطالب ًا با�ستمرار
اجلهود لنزع ومنع أ��سلحة الدمار ال�شامل.
من جانبه ق��ال وزي��ر املالية الربازيلي إ�ن اقت�صاد
الربازيل �سوف يتفوق على فرن�سا لت�صبح خام�س �أكرب
اقت�صاد يف العامل بحلول عام 2015م .
ونقلت �صحيفة �أو إ��ستادو دي يا �ساو باولو الربازيلية
عن مانتيجا قوله إ�ن الربازيل �ستتجاوز فرن�سا ورمبا
أ�ملانيا معل ًَال ذلك بنمو الناجت املحلي ا إلجمايل للربازيل
ب�سرعة ال�ضعف من الناجت املحلي ا إلجمايل للدول
الأوروبية.
وبعد النمو القوي خالل الأزم��ة املالية العاملية ف إ�ن
إ�جمايل الناجت املحلي الربازيلي تباط�أ إ�ىل  3يف املئة
هذا العام واملتوقع و�صوله إ�ىل  3.5يف املئة يف عام
2012م .

تشاؤم من توقف مؤتمر نزع السالح
أ�عربت  13دولة عن إ�حباطها من تعطل أ�عمال م ؤ�متر
نزع ال�سالح منذ  15عام ًا مطالبة بو�ضع حد مل�أزق
امل�ؤمتر و�إج��راء مناق�شات �شفافة لإح��راز التقدم
خا�صة بعد �أن منح الأمني العام للأمم املتحدة بان
كي مون فر�صة مدتها عام واحد ليثبت امل�ؤمتر �أنه
قادر على اخلروج من عرثته ويربر �سبب وجوده.
وي� أ�ت��ي تعرث امل��ؤمت��ر ب�سبب ف�شل ال��دول ا ألع�ضاء

منذ  15عام ًا على االتفاق حول جدول �أعمال حيث
ت�صر كل دولة على مناق�شة ق�ضية بعينها ترى �أنها
الأولوية.
وا�ستمع امل ؤ�متر يف جنيف �إىل كلمات كل من الواليات
املتحدة ورو�سيا والنم�سا ونيبال و�أثيوبيا واجلزائر
ونيوزيلندا وال�سويد وا�سرتاليا و�سلوفاكيا والربتغال
وكندا ،كما وافق امل�ؤمتر على منح الكويت وال�سودان

واجلبل الأ�سود �صفة املراقب يف امل�ؤمتر خالل العام
اجلاري 2012م.
وطالبت رو�سيا بدمج الأو�ساط الأكادميية ومنظمات
املجتمع املدين يف مناق�شات م ؤ�متر نزع ال�سالح بينما
قالت نيوزيلندا �أن امل ؤ�متر وقع رهينة يف أ�يدي الدول
املختلفة يف الر�أي حول حتديد جدول �أعمال نظر ًا
خل�ضوع امل�ؤمتر ملبد�أ التوافق يف الآراء.

الزياني يلتقي رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية
التقى معايل الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العام ملجل�س التعاون يف كلمة �أثناء اللقاء عن االهتمام
العربية الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين بق�صر الكبري الذي توليه دول جمل�س التعاون لعالقاتها مع
امل ؤ�مترات بالريا�ض مع رئي�س جمل�س الدولة بجمهورية جمهورية ال�صني ال�شعبية وتقديرها للدور املميز الذي
تقوم به ال�صني يف ق�ضايا املنطقة.
ال�صني ال�شعبية ون جيا باو.
ومت خ�لال اللقاء بحث جممل العالقات بني جمل�س كما تناول الزياين النمو امللحوظ للعالقات بني اجلانبني
التعاون وجمهورية ال�صني ال�شعبية حيث حتدث ا ألمني يف املجال االقت�صادي والتجاري.
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توقيع عدد من االتفاقيات بين الجزائر واليابان
التقى وزي��ر الطاقة اجل��زائ��ري يو�سف يو�سفي نائب
وزير الربملان يف اخلارجية اليابانية ريوجي ياماين يف
العا�صمة اجلزائر.
وتركز اللقاء حول تعزيز التعاون اجلزائري الياباين يف
جمال املحروقات والطاقة واملناجم.
ودعا الوزير اجلزائري خالل اللقاء امل�ؤ�س�سات اليابانية
�إىل اال�ستثمار وال�شراكة ب�صورة أ�ك�بر يف جماالت
اال�ستك�شاف والبيرتوكيمياء والطاقات املتجددة ويف

ال�صناعة النفطية والطاقات املتجددة.
�إىل ذلك أ�برمت وزارة الداخلية اجلزائرية مع نظريتها
الفرن�سية مذكرة تفاهم تن�ص على تعزيز التعاون يف
جمال التكوين والتدريب إ��ضافة إ�ىل تبادل التجارب
وب��رام��ج الإ��ص�لاح��ات املتعلقة باخلدمات العمومية
واملالية املحلية.
وقع املذكرة ا ألمينان العامان للداخلية يف البلدين
اجلزائري عبدالقادر وايل والفرن�سي مي�شال بارت.

االتحاد األوروبي يفشل في االتفاق على ضبط الموازنات
ف�شلت حكومات االحتاد الأوروبي يف بروك�سل يف التو�صل
إ�ىل اتفاق عام ب� أش�ن االتفاق الأوروبي ل�ضبط املوازنات
واحل�سابات وذلك ب�سبب إ��صرار بولندا غري الع�ضو يف
منطقة اليورو على توجيه الدعوة جلميع املنتمني لالحتاد
الأوروبي ولي�س فقط ملنطقة اليورو يف امل�ستقبل وهو طلب
رف�ضته فرن�سا.
ويقول امل�شروع احلايل ملا ي�سمى باالتفاق املايل اجلديد
�إنه يتعني على دول منطقة اليورو عقد اجتماع مرة كل
عام على الأقل ولكن دون ا إل�شارة للدول غري املعتمدة
للعملة املوحدة التي قد تتم دعوتها ب�شكل غري ر�سمي.
و�أو�ضح جان ليوناتي وزي��ر الدولة الفرن�سي لل�ش�ؤون

الأوروبية لل�صحفيني �إن بولندا ترى �أن املكانة املمنوحة
للدول غري ا ألع�ضاء يف منطقة اليورو تبدو غري منا�سبة
وغري كافية ..م�ضي ًفا �أنه من غري املقبول أ�ن ال ت�سمح
بولندا �أو غريها لدول منطقة اليورو باالجتماع على حدة
أو�ن �أي اجتماع ميكن تو�سيعه ب�شكل إ�رادي ولي�س إ�لزامي ًا
ويف حاالت معينة.
وبني الوزير الفرن�سي أ�ن بالده لن تقبل ب أ�ية �ضغوط
�أخرى فيما رف�ض الوفد البولندي التعليق على هذا التطور
قبل يومني فقط من اجتماع على م�ستوى القمة �سيعقده
زعماء االحتاد الأوروبي ب�شكل ا�ستثنائي لبحث اعتماد
اتفاقية جديدة ل�ضبط احلوكمة املالية الأوروبية.

البرلمان االندونيسي يصادق على اتفاقية حظر
التجارب النووية وتجريم تهريب البشر
قالت اندوني�سيا إ�نها �صادقت على املعاهدة العاملية
حلظر إ�جراء التجارب النووية .وحددت معاهدة احلظر
ال�شامل للتجارب النووية التي مت التفاو�ض عليها يف
الت�سعينيات ب�أن الدول التي لديها م�صانع طاقة نووية
�أو م�صانع �أبحاث يف ذلك الوقت حتتاج �إعطاء موافقة
ر�سمية قبل �سريان مفعولها.
ومع موافقة الربملان االندوني�سي فان املعاهدة ا آلن
تنتظر فقط الت�صديق من الواليات املتحدة وال�صني
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وم�صر والهند إو�ي��ران إو��سرائيل وكوريا ال�شمالية
وباك�ستان.
وحث ع�ضو الربملان االندوني�سي حمفوظ �صديق الدول
املتبقية خا�صة الواليات املتحدة و�إ�سرائيل �أن توقع على
االتفاقية.
جدير بالذكر أ�ن اندوني�سيا والتي بلغ تعداد �سكانها 240
مليون ن�سمة لديها  3مفاعالت نووية بحثية.
كما أ�قرت احلكومة االندوني�سية قانو ًنا يجرم تهريب

الب�شر بعد م�صادقة الربملان عليه حيث �سن القانون
اجلديد عقوبات ت�صل إ�ىل ال�سجن  15عا ًما للمدانني
يف ق�ضايا تهريب الب�شر.
وقال وزير العدل وحقوق الإن�سان ا إلندوني�سي باتريالي�س
أ�ك�بر إ�ن��ه من املتوقع أ�ن ي�ساعد القانون يف حت�سني
الر�صد املبكر النتهاكات الهجرة.
وكانت اندوني�سيا نقطة جتمع رئي�سية للمهاجرين غري
ال�شرعيني الذين يريدون اال�ستقرار يف �أ�سرتاليا.

البنك المركزي الياباني :االنتعاش االقتصادي متوقف
بعد أزمة الديون السيادية في أوروبا
جدد البنك املركزي الياباين حتذيره من املخاطر
التي تواجه اقت�صاد اليابان ,وق��ال إ�ن االنتعا�ش
االقت�صادي قد توقف يف ظل الت�أثري ال�سلبي الرتفاع
�سعر �صرف /الني /وتباط ؤ� النمو االقت�صادي العاملي
يف �أعقاب أ�زمة الديون ال�سيادية يف �أوروبا.
وج ��اء ه��ذا ال�ت�ح��ذي��ر ب�ع��د اج�ت�م��اع للجنة �صنع
ال�سيا�سات يف البنك وال��ذي أ�بقى خالله �صانعو
ال�سيا�سة على معدل الفائدة للأجل الق�صري ثابتًا
على م�ستواه احلايل الذي ي�تراوح ما بني ال�صفر
إ�ىل 1ر 0يف املائة ،مع ا إلبقاء كذلك على برنامج
�شراء الأ�صول من �أجل تعزيز النمو االقت�صادي يف
اليابان.
وقد وافق الأع�ضاء الت�سعة للجنة التي ت�سمى جمل�س

االقت�صاديات النا�شئة».
ال�سيا�سة على القرار بالإجماع.
وق��ال حمافظ البنك املركزي الياباين ما�ساكاي و�أ�شار �إىل �أن البنك يعتقد أ�ن الآلية ا أل�سا�سية للتعايف
�شرياكاوا �إن «االقت�صاد �سيعود �إىل م�سار انتعا�ش مل تتغري ولكنه قال �إن «املطلوب املزيد من النقا�ش
معتدل يف امل�ستقبل وذلك مب�ساعدة النمو يف دول للقول بال�ضبط متى �سيحدث ذلك».

روسيا تنضم لمنظمة التجارة العالمية
وافقت منظمة التجارة العاملية ب�صورة نهائية على
ان�ضمام رو�سيا لع�ضوية املنظمة العاملية بعد فرتة
�ام��ا م��ن تقدمي مو�سكو طلب
قيا�سية دام��ت  18ع� ً
االن�ضمام للمنظمة.
وقال وزير التجارة النيجريي اولو�سيغون اغانغا الذي
تر�أ�س امل�ؤمتر الوزاري الثامن ملنظمة التجارة العاملية
إ�ن امل�ؤمتر الوزاري قد وافق على ان�ضمام رو�سيا.
أو�م��ام الربملان الرو�سي فر�صة حتى اخلام�س ع�شر
من يونيو  2012للت�صديق على املعاهدة إو�دخالها
حيز التنفيذ.
وكانت رو�سيا تقدمت بطلب االن�ضمام إ�ىل املنظمة
يف عام  1993غري �أن املحادثات ب�ش�أن ان�ضمامها
و�إجما ًال وقعت رو�سيا على  30اتفاقية ثنائية تتعلق خف�ض �سقف تعريفاتها من متو�سط  10باملائة لعام
طالت مدتها.
وق��د اج �ت��ازت مو�سكو عقبتها الأخ �ي�رة م��ن أ�ج��ل بدخول الأ��س��واق واخل��دم��ات ف�ضال عن  57اتفا ًقا  2011بالن�سبة لكافة املنتجات �إىل ن�سبة 8ر 7باملائة.
االن�ضمام للمنظمة حينما تو�صلت إ�ىل اتفاق يف نوفمرب لو�صول ال�سلع حتى يت�سنى لها �ضمان احل�صول على كما وافقت رو�سيا على تقييد الدعم ال��ذي تقدمه
املا�ضي مع جورجيا �آخر املعار�ضني الن�ضمامها ،حيث ال�ضوء الأخ�ضر من البلدان الأخ��رى املن�ضوية يف لقطاعها الزراعي بحد ت�سعة مليارات دوالر يف 2012
ً
و�صول إ�ىل 4ر 4مليارات
ومن ثم خف�ضه تدريج ًيا
كان ب إ�مكان جورجيا ا�ستخدام فيتو لرف�ض أ�ي طلب ع�ضوية منظمة التجارة العاملية.
ومقابل االن�ضمام �إىل املنظمة وافقت مو�سكو على بحلول 2018م.
ان�ضمام للمنظمة بحكم انتمائها لع�ضويتها.
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ثقافة برلمانية

البرلمان األوروبي..
التطورـ الصالحيات
النشأة ـ
ُّ
الربملان الأوروبي،الذي ُيطلق عليه اخت�صا ًرا ( ،)E.Pهو م�ؤ�س�سة برملانية مُنتخبة،
بطريقة مُ با�شرة ،تتبع االحتاد الأوروبي( ،)E.Uيعود تاريخ ت�أ�سي�سه �إىل العا�شر
من �سبتمرب �سنة 1952م ،وهو ُي�صنف ك أ�قدم هيئة �أوروبية مُ�شرتكة ،كانت يف البدء
جمعية ا�ست�شارية ،مُك َّونة من  18برملانياً ،من �أع�ضاء الربملانات الوطنية ،وكان بال
أ�ي �سلطات ت�شريعية.
تو�سع ال�برمل��ان ،خ�لال ال�سنوات املُتعاقبة ،وزادت
َّ
�صالحياته ..ويف العام  1979م ،وحت��دي��دً ا ي��وم 11
يوليو ،مت لأ َّول م َّرة انتخاب الأع�ضاء ،ب�صورة ُمبا�شرة،
وع ِقدت �أ َّول جل�سة ،مت خاللها انتخاب �سيمون فيل،
ُ
املُحامية الفرن�سية رئي�سة للربملان لدورة امتدت خم�س
�سنوات ..وقد ازداد عدد �أع�ضاء الربملان املُنتخبني
تو�سع االحتاد الأوروبي وان�ضمام دول
غري م َّرة نتيجة ُّ
جديدة ،وكانت معاهدة ني�س قد و�ضعت حد ًا �أق�صى
لعدد ا ألع�ضاء املُنتخبني ،ليكون الرقم هو  732ع�ضو ًا..
موحد ًا ،مقداره
ويتقا�ضى جميع الأع�ضاء راتب ًا �شهري ًا َّ
 7000يورو خا�ضع ل�ضريبة املُجتمع ،ويمُ كن أ�ن يخ�ضع
�أي�ضـًا لل�ضريبة على ال�صعيد الوطني.
ووفقـــًا ملعاهدة ل�شبونة التي دخلت ح ِّيز التنفيذ يف 1
ال�سلطة
دي�سمرب �سنة 2009م ،فقد �صار للربملان كامل ُ
على ميزانية االحت��اد الأوروب ��ي و�سوف يرتفع احلد
الأق�صى من الأع�ضاء إ�ىل  750ع�ضو ًا �إ�ضافة �إىل رئي�س
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••ح�سني عبد احلافظ

�شهد انعقاد  12دورة حتى الآن ،والآخر هو مبنى إ��سبا�س
لوبولد يف بروك�سل ببلجيك ،ويت�سم ب أ�نه أ�كرب من �سابقه،
ي�شكل أ�ع�ضاء الربملان الأوروب���ي �سبعة
وتنعقد فيه اجتماعات اللجان واملجموعات ال�سيا�سية
ت���ك��� ُّت�ل�ات ب��رمل��ان��ي��ة وه���ن���اك  30ع�����ض�� ًوا
التي �سي�أتي ذكرها الحقــًا ،واجلل�سات العامة .وال ُلغات
مُ�ستق ِّلني
الر�سمية املُعتمدة يف الربملان الأوروب��ي �إحدى ع�شرة
ُلغة ،هي :الإجنليزية والأ�سبانية والهولندية والإيطالية
الربملان ،يف االنتخابات املُزمع �إقامتها عام  2014م .والربتغالية واليونانية والفرن�سية وال�سويدية والأملانية
ويف الوقت احلايل يرت أ��س الربملان جريزي بوزيك الذي والدمنركية والفنلندية.
انت ُِخب يف يوليو عام 2009م ،يف جل�سة ح�ضرها جميع
و�صفت انتخابات هذه الدورة الربملانية ،مجموعات برلمانية ..وأحـزاب سياسية
ا ألع�ضاء ،وقد ِ
ب�أنها “كانت �أكرب انتخابات عابرة للحدود الوطنية ،وينتظم �أع�ضاء الربملان الأوروب��ي يف الوقت احلا�ضر
تُقام على ا إلطالق يف العامل ،وتجُ رى يف وقت واحد� ،ضمن �سبعة تكتُّالت �أو جمموعات برملانية مخُ تلفة،
ن�ضمني ألي
بعدد و�صل �إىل  380مليون مواطن لهم حق الت�صويت .عدا نحو  30ع�ض ًوا ُم�ستق ِّلني� ،أي غري ُم ِّ
ويقع مقر ا ألمانة العامة ،والهيئة ا إلداري��ة للربملان من التكتالت ،ول ُكل جمموعة زعيم �أو قائد� ،أكربها
يف لوك�سمبورغ .وثمة مبنيان النعقاد الدورات العامة املجموعة التي ُيطلق عليها حزب ال�شعب الأوروب��ي،
�رم��ز لها بـ ،EPPوع��دد أ�ع�ضائها  265ع�ضو ًا،
أ�حدهما مبنى لويز وي�س يف ا�سرتا�سبورغ بفرن�سا الذي و ُي� َ

يحتاج أ�ي تكتل �سيا�سي �أوروب��ي إ�ىل 25
ع�ض ًوا م��ن �سبع دول �أوروب��ي��ة مخُ تلفة
ل�لاع�تراف ب��ه كمجموعة �سيا�سية يف
الربملان الأوروبي
يقودهم جوزيف دوال ،ثم جمموعة التحالف التقدُّمي
اال�شرتاكي والدميقراطي ،ويرمز لها بــ (،)S &D
وعدد أ�ع�ضائها  184ع�ضو ًا ،يقودهم مارتن �شولز.
وطوال تاريخ الربملان هيمنت هاتان املجموعتان �أغلب
ال��وق��ت على ُمعظم امل�ق��اع��د ،باحل�صول على ن�سبة
ت�تراوح بني � 50إىل  % 70منها ،ومل تتمكن �أي من
هاتني املجموعتني من احل�صول على الأغلبية املُطلقة
ُمنفردة .ثم هناك جمموعة الليرباليني الأوروب�ي�ين
ويمُ ثلهم احلزب الدميقراطي ا إل�صالحي الذي ُيرمز
�إليه بـ ( ،)ELDRوعدد الأع�ضاء  85ع�ض ًوا ،بقيادة
جاي فرهو ف�ستادت وجمموعة ا ُ
خل�ضر بالتحالف مع
حزب الأحرار الأوروبي ،ويرمز إ�ليهما بــ Greens /
 EFAوعدد الأع�ضاء  55ع�ضو ًا بقيادة ُكل من دانيل
كوهن وبندت ريبيكا هارم�س وجمموعة احت��اد أُ�مم
�أوروبا وتُعرف اخت�صا ًرا بــ ( ،)UENوعدد �أع�ضائها
 54ع�ضو ًا ،بقيادة مي�شيل كامينزكي وجمموعة حتالف
الكونفدرالية املُتَّحدة للي�سار الأوروبي والي�سار الأخ�ضر
ال�شمايل ويرمز �إليهما بـ ( ،)EUL / NGLوعدد
الأع�ضاء  35ع�ضو ًا ،بقيادة لوثر بي�سكي ،واملجموعة
الدميقراطية لأوروبا املُتعددة ،ويرمز إ�ليها بـ (،)EFD
وعدد الأع�ضاء  31ع�ضو ،بقيادة ُكل من نايجل فاراج
وفران�سي�سكو فريوين.
و يمُ كن �أن ُنحدد يف نقاط �أهم ِ
ال�سمات التي تمُ ِّيز هذه
املجموعات ال�سيا�سية امل�ؤ ِّلفة للربملان الأوروبي ،إ��ضافة
�إىل املُ�ستق ِّلني على النحو التايل:
 انتهاج الالمركزية إ�ىل حد كبري ،وهذا فرق جوهريبني الأحزاب يف الواليات املتحدة ا ألمريكية التي توجد
بينها قوا�سم ُم�شرتكة �أكرث من تلك القوا�سم املُ�شرتكة
بني املجموعات والأحزاب ،لدول االحتاد الأوروبي.
 -يحتاج أ�ي تكتل �سيا�سي �أوروبي لكي يتم االعرتاف به

منح الربملان الأوروبي �صالحيات كبرية
مالياً وله �أن يقوم بالتعديل على املوازنة
العامة ل إ
لنفاق على االحتاد الأوروبي

كمجموعة �سيا�سية ،يف الربملان الأوروبي �إىل  25ع�ض ًوا
من �سبع دول �أوروبية مخُ تلفة ،وفور االعرتاف مبجموعة
�سيا�سية جديدة ي�صري من ح ِّقها تل ِّقي الإعانات املالية
من الربملان و�ضمان لعدد من املقاعد يف اللجان الفرعية
وهذا مبثابة حافز قوي ،لت�شكيل املجموعات ال�سيا�سية.
 ال يكون ت�شكيل هذه املجموعات على خلفية توافقاجلن�سية إو�من��ا يغلب عليها خلفية التوافق يف امليول
واالجت��اه��ات ال�سيا�سية ..وم��ن ثم ف � إ�ن املُ�لاح��ظ �أن
الأع�ضاء بهذه املجموعات ينتمون بالأ�سا�س �إىل 116
حزبـــًا �أوروبيـــًا.
ن�ضمني �إىل
يتوجب على �أع�ضاء ال�برمل��ان �سواء املُ ِّ
 َّجمموعات و�أحزاب �سيا�سية �أو املُ�ستق ِّلني االلتزام الكامل
مببادئ ال�شفافية ومن بينها �ضرورة الإعالن عن �أعمالهم
وحرفهم ،و ُكل ما يتقا�ضون منه راتبــًا �أو ُيدر عليهم دخ ًال
وعليهم أ�ي�ضــًا الإعالن عن جميع م�صاحلهم االقت�صادية
واملالية على �أن يتم ت�سجيل كل ذلك يف ال�سجل العام.
وسلطات
مهام ُ

وق��د �شهد العقد ا ألخ �ي�ر ،تو�سعات ك�ب�يرة يف مهام
و�صالحيات الربملان الأوروبي منحتها له معاهدة ل�شبونة
واتفاقية ما�سرتيخت ملعايري الوحدة الأوروبية ،ومن بينها:
 منح �صالحية ت�شريعية ممُ اثلة لتلك املمنوحة للمجل�سالأوروبي.
 منح �صالحيات كبرية ،تتعلق باملالية وامليزانية ويمُ كن�أن يقوم الربملان بالتعديل على املوازنة العامة للإنفاق
ال�سلطة ب�إعطاء املوافقة
على االحت��اد الأوروب ��ي ،ول��ه ُ
النهائية على امليزانية.
هو أ�قرب إ�ىل نظام الكوجنر�س يف الواليات املتحدة
ال�سلطات التنفيذية
الأمريكية من حيث الف�صل بني ُ
والت�شريعية وميتلك ُ�سلطة توجيه النقد لل ُمفو�ضية،
و�إذا توفَّرت أ�غلبية الثلثني ،ف ُيمكنه إ�جبار املُفو�ضية
على اال�ستقالة �أو حتى إ�قالتها مع العلم أ�ن هذا احلق
مل ي�سبق ا�ستخدامه من قبل ،فقط مت التلويح به
لتهديد املُفو�ضية إ�بان رئا�سة جاكو�س �سانرت لها ،ما
بني عامي  1995و1999م والذي ا�ستقال من من�صبه
بعد ذلك.
وللربملان الأوروبي ت�أثري كبري على ال�سيا�سة اخلارجية،
يتوجب على الربملان �أن ُي�صادق على جميع ا ِملنح
حيث َّ
ُ
ُ
التنموية ،مبا فيها املق َّدمة للدول ا ألخرى .و�إليك هذه
ا ألمثلة :دعم �أعمار العراق بعد احلرب وتقدمي احلوافز
لإيران يف �سبيل وقف برناجمها النووي املُثري للجدل،
وكذا �صفقة تبادل ُمعلومات ال ُر َّكاب مع الواليات املتحدة
الأمريكية ،كل هذا يتطلب موافقة الربملان عليه.

ل��ل�برمل��ان الأوروب��������ي ت����أث�ي�ر ك��ب�ير على
ويتوجب عليه �أن
ال�سيا�سة اخلارجية
َّ
ُي�صادق على جميع املِنح التنموية مبا
فيها املُقدَّمة للدول الأُخرى
وله اي�ض ًا الإ�شراف على أ�عمال جمل�س االحتاد الأوروبي
وم�ؤ�س�ساته ،البت بان�ضمام أ�ع�ضاء ُج��دد لالحتاد
الأوروب��ي ،إ�ق��رار االتفاقيات واملُعاهدات التي ُيربمها
االحتاد الأوروبي مع جهات دولية.
جدول مقاعد الربملان والدول ا ألع�ضاء
ا�سم الدولة

�أملانيا
فرن�سا
�إيطاليا
اململكة املتحدة
�أ�سبانيا
بولندا
رومانيا
هولندا
بلجيكا
جمهورية الت�شيك
اليونان
املجر
الربتغال
ال�سويد
النم�سا
بلغاريا
فنلندا
الدامنرك
�سلوفاكيا
جمهورية �أيرلندا
لتوانيا
التفيا
�سلوفينيا
قرب�ص
�إ�ستوانيا
لوك�سمبورغ
مالطة

عدد املقاعد
96
74
73
73
54
51
33
26
22
22
22
22
22
20
19
18
13
13
13
12
12
09
08
06
06
06
06

••باحث برملاين
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شوريات

سياسة المجالس
المفتوحة
••د .عبداهلل بن إ�براهيم الع�سكر
املجال�س املفتوحة� ،أو كما تعرف يف أ�دبيات التاريخ املحلي ب�سيا�سة الباب املفتوح ،هي آ�لية من آ�ليات ال�شورى ا إل�سالمية.
وهذه ا آللية تتيح االت�صال املبا�شر بني فئات من ال�شعب بامل�س�ؤول الأول �أو بامل�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى .ويراها �آخرون �أنها
أ�ق�صر قناة للو�صول �إىل متخذ القرار ومعاجلة الق�ضايا الوطنية .ويبدو �أن هذه الو�سيلة معروفة بدرجات خمتلفة منذ
عهد الدولة ال�سعودية الأوىل أ�ي يف القرن الثامن ع�شر امليالدي ،لكن بروزها كتطبيق ر�سمي و�صلتنا منذ عهد امللك
عبدالعزيز م ؤ��س�س الدولة ال�سعودية يف طورها الثالث.
وقد و�صلنا و�صف ملجل�س امللك عبدالعزيز عن طريق خري الدين الزركلي الذي ح�ضر املجل�س �أكرث من مرة ،وكان يعمل
يف حكومة امللك عبدالعزيز ،و�سجل و�صفه يف كتابه «�شبه اجلزيرة العربية» .وهو يقول كان للملك عبدالعزيز �أوقات
خم�ص�صة ملجل�سه العام ،يدخل فيها كل قادم .وهو جمل�س متم ّيز وله �سمات و�صفات معروفة ،وكان املجل�س ي�ضم
الزائرين من مواطنني ومقيمني و�ضيوف ًا ر�سميني .وكان اجللو�س مقنن ًا حيث يتوزع احل�ضور عن ميني امللك عبدالعزيز
وي�ساره .ويبد أ� املجل�س عادة بقراءة بع�ض آ�يات القر�آن الكرمي .وي�سود املجل�س ب�سمة الإ�صغاء الكامل للمتحدث .وكان
امللك ي�ستمع للمتحدثني ويجيب �أجوبة خمت�صرة �أو ُيعطي �إ�شارات بيده تغنيه عن كثري من الكالم.
وتعد �سيا�سة املجال�س املفتوحة �إحدى دعائم احلكم ال�سعودي ،لهذا ُن�ص عليها يف النظام ال�سيا�سي للحكم ،فقد ورد
يف املادة الثالثة وا ألربعني ما ن�صه« :جمل�س امللك وويل العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له �شكوى �أو مظلمة» ،لهذا
تو�سعت املجال�س إ�ذ �أ�صبح لكل �أمري م�س�ؤول �أو أ�مراء املناطق �أو بع�ض الوزراء جمال�سهم املفتوحة .هذا التو�سع ُينظر
إ�ليه يف الداخل واخلارج على �أنه رافد مهم من روافد املجل�س الكبري� ،أعني جمل�س امللك املفتوح.
وهذه املجال�س املفتوحة يراها املواطن ال�سعودي أ�نها من أ�برز آ�ليات العمل اليومي للملك �أو لويل العهد ،وهي كما و�صفها
مراقب �أجنبي تُ�شكل لغة التخاطب بني احلاكم واملحكوم وبني القائد ومواطنيه ،خ�صو�ص ًا أ�نها تت�صف بالب�ساطة والعفوية
وال�شفافية .ويف نظري أ�ن �سيا�سة املجال�س املفتوحة �أتاحت فر�صة غري م�سبوقة لتفاعل حقيقي مع ق�ضايا املواطن وهمومه.
وقد حاز الأمري الدكتور في�صل بن �سعود بن عبدالعزيز على درجة علمية على �أطروحة عنوانها« :املجال�س املفتوحة
واملفهوم ا إل�سالمي للحكم يف �سيا�سة اململكة العربية ال�سعودية» ،ويف هذه ا ألطروحة حتليل وتعليل ملاهية املجال�س املفتوحة.
ويعرتف �صاحب الأطروحة �أن املجال�س املفتوحة ال�سعودية جمهولة لدى الكثري من الدار�سني يف العامل .ويرى باحث آ�خر
هو :طالب بن فداع ال�شرمي �أن كلمات امللك عبدالعزيز يف جمل�سه املفتوح ت�شري �إىل نقاط مهمة تعك�س تفكريه ور�ؤاه يف
الق�ضايا املحلية واخلارجية ،وي�ضيف �أنه ترد ملحوظات يخ�ص بها امللك �أداء بع�ض ا ألجهزة احلكومية من منطلق أ�ن
كل م�س�ؤول م�ؤمتن وكل م ؤ�متن حما�سب.
ونختم ب�أن جمل�س خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز املفتوح يرتاده �أكرث من 800زائر .وهذا رقم
كبري و ُيعد مبثابة قناة برملانية ،وميكن ا�ستثمار ما يدور فيها من �آراء ونقا�شات لتكون رافد ًا من روافد جمل�س ال�شورى
ال�سعودي .وال �أ�ستبعد أ�ن هذا الرقم الكبري ميكن اتخاذه ملعرفة اجتاهات الر�أي العام ال�سعودي ،وميكن حتليل ما يدور
فيه ملعرفة الواقع ال�سعودي ور�أيه يف الق�ضايا املحلية والدولية.
••ع�ضو جمل�س ال�شورى
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Riyadh gathers G20 Speakers for sustainable
development towards safe world
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decision- makers
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A view

Challenges and
aspirations of G20
rd
3 Meeting
• Dr. Muhammed Al Muhanna

World financial, political and parliamentary decision-making
centers awaits for of outcomes of the 3rd speakers’ consultation
meeting held in Riyadh whose dignity raised as one of international
decision-making centers, and a distinguished player in process
of stability and peace. Importance of this meeting not only for
impact of Member States of G20 in global economy, and political
decision-making at level of international relations, but also in the
role played by each country - according to geographical location - in
process of influence to impose peace and stability in its region by
providing financial assistance, and resolve social crises, especially
in light of what world is witnessing through the so-called soft power.
On the other hand, initiative of the Saudi Majlis Ash Shura
to host this unprecedented meeting reflects role of the Majlis
as a cornerstone in entity of the nation and pursuant to the
leadership of state and organs, and that the Majlis has become
an arm of foreign policy of the Kingdom of Saudi Arabia led by
Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz,
defends the constants, mobilize support for its positions, creates
opportunities for cooperation and coordination within international
organizations, And works to promote positive image of Islam and
Muslims. The initiative embodies as well complementarity and
harmony characterizing performance of the Majlis with other
authorities to accomplish interests of both country and citizens.
I believe this meeting is a bright experience in record of Majlis
Ash Shura, and a chance to open new horizons for cooperation and
integration with parliaments in the world.
• Editor -in- chief
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Coverage

Organized by Majlis Ash Shura in Riyadh

The G20 meeting to discuss
international dialogue, effects of
debt crisis and role of energy in
sustainable development

Organized by Majlis Ash Shura
on 25th of February, the two-day
3rd G20 Speakers’ consultation
meeting is being held in Ritz
Carlton Hotel in Riyadh.
The meeting, entitled sustainable
economic growth for a safe world,
will discuss several topics: the
need for global dialogue among
cultures, energy for sustainable
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development and the financial
crisis with its impact on global
stability.
The meeting, annually held,
aims at promoting parliamentary
cooperation in face of economic
cultural challenges, and others
that require a collective response
from the Group.
His Excellency the Speaker

of Saudi Majlis Ash Shura,
Chairman of the meeting, Sheikh
Dr. Abdullah bin Mohammed bin
Ibrahim Al ASheikh welcomed
delegations participating in
the meeting to the Kingdom,
expressing hope that the meeting
will be an important station to
establish parliamentary work
of the Group, and open a new

horizon in the formulation and
monitoring of G20 governments’
performance.
He stressed that the Kingdom of
Saudi Arabia, led by Custodian
of the Two Holy Mosques King
Abdullah bin Abdul Aziz and His
Highness the Crown Prince, is
keen to support all international
gathering that would achieve
global economic stability, and
ensure balanced growth and
sustainable joint efforts among
various countries.
He also called for further work
towards effective functioning of
parliamentary diplomacy, which
kept pace with government
efforts and for promoting in
order to achieve international
peace and security, pointing
out that Majlis Ash Shura
contributes to the advance
of international cooperation
through its key role in giving
consultative opinion on kingdom
general policy, ratification
of international agreements
and active participation in
the parliamentary Foreign
entities, in addition to abroad
visits that commissions of the
parliamentary friendship of
Majlis Ash Shura give to establish
strong ties with international
parliaments, particularly the
Member States of the G20, and
support government activities
in international cooperation
programs and policies of
comprehensive and sustainable
development.
He pointed out that the meeting

hosted by the Majlis Ash Shura
is the third, after holding the 1st
meeting in Canada in 2010, and
the 2nd in Korea last year.
He also pointed out that this
Inter-Parliamentary meeting
is taking place on extremely
difficult world economic and
political conditions, when many
countries, including some of the
G20, are suffering from sovereign
debt crisis, which is one of the
important issues discussed in
the meeting, particularly the
potential impacts on growth
and global stability, which would
apply to all economies.
It is scheduled that nineteen
countries in addition to the
European Parliament and the
IPU will participate.
The choice of world dialogue of
cultures to be the first theme in
the consultative meeting is to
reflect pursue of Saudi Arabia
led by Custodian of the Two
Holy Mosques King Abdullah bin

Abdulaziz to adopt a number of
initiatives in this regard through
World Conference on Dialogue of
the Followers Of Divine Religions
and cultures, which was held in
Madrid in 2008, and signature
of Convention to establish King
Abdullah bin Abdulaziz Center for
Global Dialogue in the Austrian
capital Vienna, which was
discussed by Majlis Ash Shura.
The Majlis also selected the theme
of role of energy in sustainable
development to strengthen role of the
Kingdom in global economy gained
by its place in both world energy
market, and Middle East, stability
it enjoys, moderate policies of oil
and economic and financial plans
over decades, in addition to its open
economy and position in the IMF
and the World Bank, membership
in the G20, contributions to regional
and international development aid
institutions, and economic and trade
initiatives at regional and global
levels as well.
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«Shura» explores views of parliamentarians and specialists:

What could decision-makers in
the G-20 provide?

A number of diplomats and
members of the Majlis Ash Shura
assured that the third consultation
meeting of speakers of G-20,
hosted by the Kingdom of Saudi
Arabia comes at a time when
the world’s suffering from many
crises and conflicts, leading to a
disturbance in the security, and
destabilizing economy, societies,
and policies, in the Middle East
and other parts of the world as
well. They also rated the meeting
as hope for more effective role
of parliaments in settling world
peace and stability, and expressed
hope it will contribute in the
development of some promising
suggestions, advising decision
makers in the Member States of
the G-20, supporting world peace
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and security.
In a survey conducted by «Ash
Shura magazine» to views of a
number of experts on the role of
decision makers of the G-20 to
establish rules for international
cooperation and global stability,
Dr. Fahd bin Abdulrahman
Almleki, a supervisor in the
Center for European Studies at the
Institute of Diplomatic Studies,
Ministry of Foreign Affairs: said
«The G-20 is an international
working group of the leaders of
industrially and economically
developed countries to support
international economy and to
address the dangers, difficulties
and crises facing world economy.
It was founded in 1999 mainly
after the financial crisis in

Southeast Asia 1997, in order
to promote global economic and
financial stability, stop successive
economic collapse, and discuss
annually economic developments
through dialogue and the G-20
cooperation.
Countries of the group are:
Indonesia, Italy, South Korea,
United Kingdom, Australia,
India, Brazil, China, Japan,
Turkey, Russia, European Union,
France, Germany, Kingdom
of Saudi Arabia, South Africa,
Canada, Mexico, United States,
and Argentina. Nowadays, we
have challenges against economic
and trade tensions that dominate
global markets, and political
reformations in the Middle
East, South East Asia, and some
countries in Eastern Europe.
Questions looking for
explanations
Dr. Almulyki added: «I think
we have a new international
financial portfolio that raises a
few questions. Then he raised
questions about the positive
role this international financial
portfolio of G-20 will play in
stability and world peace, if
world economy to study causes of
Arab spring revolutions, if using
economic power and international
sanctions will meet challenges
of developing of atomic energy,

leading to the least in Third World
countries, and if there will be
change in policy between East and
West camps through a cold war
and economic cooperation rather
than military force.
For these inquires, Dr. Almulyki
replied saying we need to know
how strong the relations among
group member states are in
field of global economy, mutual
understanding and trust in
achieving political and social
development in the future to serve
the international community,
and attitudes towards political
changes in Egypt, Libya, Tunisia,
and Yemen.
However, countries of the Group,
with their impact in the global
economy, and political decisionmaking at the international level,
will play a key role to influence in
imposing peace and stability in
conflicts, loosing others, through
financial assistance, and to deal
with social crises resulting from
poverty and terrorist actions.
New media and fall of

regimes
In that way, we have economic
more than military changes, and
peaceful demonstrations that
led to falling of political regimes
through the so-called soft power
using social networking: Facebook
- Twitter – YouTube.
The economic cooperation of the
Group will both politically and
economically serve the interests
of many countries outside it.
Dr. Almulyki Concluded:” The
activate strong economic entities
help to promote cooperation in the
field of development, strengthen
the common interests among
industrial and non-industrials,
save countries in the Third World
against social collapse, ravages
of famine, poverty, social decay,
corruption, financial turmoil,
political chaos, insecurity and
instability.
«Make your decision before
you take it»
Dr. Ismail bin Muhammad Al
Bishry member of the Majlis Ash
Shura said: « Process of decision-

making should pass a number of
key stages in order to reach the
required target, and perhaps the
most important of these stages is
to diagnose the problem, if it is
temporary or chronic, immediate
or delayed.
There is a saying: «Make your
decision before you take it,»
From this standpoint, the world
strategic decision makers depend
mainly on studies, opinions,
suggestions given by specialized
councils, parliaments, as well
as research centers, that help in
making the right decision.
In the meantime, everybody
realized importance of
strengthening role of decision
makers, and the need for their
coordination, for the benefit of
mankind, whatever nationality,
belief or position is. In this context,
the meetings of parliaments of
G20 are concerned with discussing
and exchanging views on major
issues and crises facing the world.
Political, economic and
social challenges at the
meeting
D r. S a l e h B i n F a r e s A l Zahrani member of Majlis Ash
Shura stressed importance of
the Meeting and its coming
suggestions saying that the
Meeting is held in Riyadh when
the world is facing many severe
crises and conflicts, that led to
dangerous disturbances, therefore
meeting is a glimmer of hope for
people around the world, perhaps
it contributes in development of
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some recommendations to be
pushed to leaderships of the G-20.
«It’s true that the national
interests has a priority in
international relations, but reality
proves that national interests and
policies selfishness alone is no
longer appropriate nor sufficient
today” Al-Zahrani said.
He also called for a fruitful
dialogue among countries as
well as cultures of the world, as
real alternative to the theory
of “clash of civilizations” for a
world of understanding covered
with development, security and
stability, a typical call to that
of Custodian of the Two Holy
Mosques King Abdullah bin Abdul
Aziz.
Aspirations and hopes
Dr. Fahd Almulyki asserted the
idea that to strengthen world
relations, there is a need to focus on
developing trade and investment
relations between major countries
on the one hand and Third World
that needs financial assistance on
the other hand.
“No effective or clear results were
found in the previous summits
that failed to tackle all economic
difficulties in Europe, especially
issue of taxes, the Greek crisis, or
economic growth in third world”,
he added.
Why is K.S.A a member in
G-20?
Dr. Almulyki believes that Saudi
Arabia’s accession to the Group is
backed strong support in solving
economic problems in the world, with
the former’s international respect
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for its clear and moderate approach
in political decision-making, the
service of Islam and work to achieve
security and political stability in the
Middle East, not to mention being
the largest source of energy in the
world.
“Further confrontation on economic
challenges, and dangers which have
become social problems, especially
in poor communities, such as rise in
food prices, housing, unemployment,
terrorism, nuclear arms, chronic
diseases with a low level of medical
services, poor level of education,
low level of scientific research in all
fields that serve communities, and
political changes taking place in the
Middle East” He expected.
Al-Zahrani said: «Peoples have
high hopes on this Parliamentary
group, which includes nineteen
leading countries in addition to the
European Union for its economic,
cultural, political, and military
abilities, taking into account the

fact that those countries represent
two-thirds of the world, dealing with
about 80% of the total global trade
and nearly 90% of global economic
output.
Proposals
Al-Zahrani suggested that such
a meeting should adopt serious
recommendations, that push
international policy forward,
accompanied by commitment of
a parliamentary follow-up.
Then he listed some proposals
to effect: Governments urged to
solve international conflicts on
the basis of justice and fairness
not on double standards, to
establish a dialogue among
nations, cultures and religions,
to advance international
cooperation, especially in
relation to nuclear accidents,
counter-terrorism, drugs and
organized crime, to urge the
leaders to provide more aid to
poor countries.

Essay

Majlis Ash Shura,
key link in the
State system
Prof. Syed Saqqaf

Majlis Ash Shura Hosts the 3rd G-20 Speakers Consultation Meeting, at the end of
February. The Saudi Majlis Ash Shura, which is making for the twentieth year in its
modern formation, strengthened its legislative and oversight role as a partner in decision
making for sustainable development, stability, security, and justice to state and citizens,
in addition to its important role in the sphere of Saudi foreign policy.
The Kingdom of Saudi Arabia has adopted principle of consultation (shura) as a base
in governance and management of the affairs of the State since the era of the founder
King Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, may Allah rest his soul, until the reign of the
Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, may Allah
protect him, relying on the true approach of the holy Quran and the Sunnah of prophet
Muhammad, peace be upon him.
I have to commend the initiatives adopted by the Majlis Ash Shura in serving the nation
and the citizens, and protecting of destinies beyond the narrow concept of expressing
an opinion to broader horizons as a partner in decision making. Thus, it has become so
strong supporter of the state, and important link among institutions of the legislative
authority, in addition to achievements in many parliamentary unions, at the global,
continental and regional levels, and its positive interaction with member counterparts
of these entities, gives and takes what it deems useful for work development to achieve
sublime goals.
Since the Majlis Ash Shura, stepping towards its twentieth year, it reached maturity
stage characterized by development of rules of work and enhancing communication with
all sectors of society, by which it was able to fulfill its legislative and oversight roles, to
be a mainstay in the entity of the nation, and supporter to the leadership and organs of
the state to achieve comprehensive development.
Organizing the 3rd G-20 Speakers Consultation Meeting not only reflected the unique
economic position of the Kingdom, in addition to its role in maintaining global economic
stability, but also assured its leading role towards world peace and its efforts to prevent
introduction of the world in difficult economic conditions.
••Malaysian Ambassador to the Kingdom
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He Admires the leading efforts of Saudi Arabia to support world peace and security

Speaker of the Senate of Canada Noel
Kinsella:
Saudi topics of the 3rd Consultative
Meeting are focussed, philosophical
and highly practical
Interviewed by: Ali Al Khudair

His Excellency speaker of the Senate of Canada, Senator Noel Kinsella said that parliamentary diplomacy enjoys greater liberty to raise whatever topics to inquire and discuss
than diplomacy affiliating to executive governments, and that parliamentarians enjoy
greater flexibility to discuss controversial issues as well.
Senator Noel Kinsella, who took the initiative in calling for the first consultative meeting
of G-20 Speakers, now a regular meeting, said his call of that meeting was motivated by
a desire to seize the opportunity to collect his counterpart speakers of G-20 to discuss
the issue of food security.
His Excellency commended the proper selection of the topics of 3rd Consultative Meeting
by Majlis Ash Shura, described them are focussed, philosophical and highly practical.
He also expressed Canadian admiration of leading role played by Saudi Arabia to implant
principles of peace and security.
Here is the interview with His Excellency on the occasion of the 3rd G-20 Consultative
Speakers’ Meeting.
When you took the initiative
and invited for the First
Consultative Meeting of G20
Parliamentary Speakers, what
was the basis
of that call, and what were
the primary targets of the
Meeting?
I am a strong believer in parliamentary diplomacy, which is distinct from the diplomacy pursued
by the executive branch of govern-
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ments. Parliamentarians are at
greater liberty to raise whatever
topics they wish and to hold frank
discussions. We enjoy greater flexibility to discuss issues that may
otherwise be controversial. My experience as Speaker of the Senate
of Canada has given me numerous
opportunities to appreciate the
wealth of my colleagues’ expertise
in a range of topics involving various public policy areas. I wanted

to seize the opportunity of Canada’s hosting of the G20 in 2010 to
bring my counterparts together
and benefit from their collective
wisdom on a subject of particular
importance to me: food security.
The high calibre of presentations,
the fruitful discussions that took
place and the clear desire to repeat the experience served to confirm to me how worthwhile the
initiative was. I was pleased to see

the idea picked up again and the
experience repeated in May 2011
in Korea and now in Saudi Arabia.
The Majlis Ash Shura invited
The Third Consultative Meeting
of the G20 Parliamentary
Speakers to be held in the
kingdom of Saudi Arabia, what
are the results of the Meeting
that you are looking for?
Organizing the Consultation has

contributed to parliamentary
leadership and cooperation in addition to strengthening the sense
of solidarity and friendship felt by
G20 parliamentary leaders. The
topics the Majlis Ash Shura has
chosen to discuss are focussed,
philosophical and highly practical. What they have in common
is that they resonate throughout
the world. I am looking forward to

hearing all the various points of
view on the issues to be discussed
under the topics Global Dialogue
of Cultures, Energy for Sustainable Development and Financial
Crisis and its Impact on Global
Economy. I am confident I will
leave Riyadh better informed on
the major issues that will be discussed thanks to the insights to be
provided by my colleagues.
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His highness minister of foreign affairs prince Saud Alfaisal with Speaker of senate of Canada

The Consultative Meeting of the
G20 parliamentary speakers
was an initiative, now it is an
annual international Meeting,
however, to be an international
parliamentary organization
affiliating to the IPU was
not discussed yet. Do you
think that these Consultative
Meetings are temporary just to
tackle the international current
conditions, or that the Meeting
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may, later, become a typical
parliamentary organization or
union for the G20 countries?
While having already benefited
from its first two sessions, the
G20 Speakers’ Consultation is
still only in its infancy. It is up
to the participants themselves to
decide on the future of these meetings, what format they will take,
their sustainability or association
with other fora. I would not wish

to prejudge what direction they
will take.
How do you regard the
Consultative Meeting of the
G20 parliamentary speakers’
role in affecting world
economic co-operation and
addressing international
current issues, especially
those of peoples’ interests?
The very existence of such a meeting has already shaped interna-

His highness minister of defence prince Salman Bin Abdulaziz with Speaker of senate of Canada
tional cooperation if only through
the multilateral dialogue it has
sparked among the G20 speakers. When they return home from
the upcoming Consultation, my
colleagues, like me, will be ready
to share with the other leaders
in their respective countries the
conclusions and sound ideas that
will come out of the event. By
continuing discussions anchored
in the current context but also
maintaining a longer term focus,
the Consultation has become part
of a globalization phenomena.
Despite the variety of political
and parliamentary systems of
theG20, do you think the G20
speakers can cope with that
variety to support and promote
parliamentary co-operation
for their peoples’ and world’s
welfare?
Far from seeing differences in
political systems as an obstacle,

I see them instead as a source
of a diversity of perspectives. I
believe that it is when we come
up against differing views and
opinions that the truth is revealed
and new ideas emerge.
How do you see the role
Saudi Arabia is playing in
propagating the concept of
dialogue and understanding
among different peoples, and
achieving world peace and
security?
Saudi Arabia’s generosity with regard to humanitarian aid is exemplary. The recent establishment of
a chair for intercultural dialogue
at the University of Toronto is
certainly seen as an important
step in “taming” differences and
promoting peace. Saudi Arabia
appears to be well positioned to
become a leading player in pursuing the ideals of world peace and
security cherished by Canada.

How do you rate the
cooperation between the
Senate of Canada and the
Saudi Majlis Ash Shoura, and
what are – in your point of
view – the best ways for more
effective cooperation between
them, on both the Consultative
Meeting and the IPU levels?
Our countries are fostering increasingly closer ties, to our
greater mutual benefit. The establishment of a Saudi-Canada
Friendship Group and the subsequent visit of five of its members to Ottawa in December 2010
point to this deepening relationship. I had the opportunity to visit
Dammam and Riyadh in January 2011, and we hope to host a
significant Saudi delegation to
Quebec City as part of the 127th
IPU Assembly being organized
there in October.
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Saudi Arabia
A member in the G-20
It’s not entirely true to assume that the G-20 is a closed
club for the wealthy. Rather, it is a group of elite nations
of special qualities.
To be able to join this prominent group, a nation has to be
characterized with some recognizing capabilities. These
capabilities empowered these nations to play very effective
roles in their respective political, economic, social, and
geographical spaces.
I will not touch on the economic
qualities that enable Saudi Arabia
to join the group. For on one hand,
this is the job of an economist which
I happen not to be. On the other, this
very quality has been subjected to
most, if not all, discussions so far.
Other qualities may be discussed
here briefly as well. An interested
reader may be referred to more
specialized literature. I, however,
would like to mention that some
of the qualities I will discuss
hereunder are quite inherit and
others are the results of hard and
genuine efforts of its leadership
and people. Both, of course are
the pride of the country and pose
a responsibility. To prove that it’s
not enough to be a rich nation to
belong to the G-20, I will present
the example of Saudi Arabia via
addressing two basic questions.
The first is why is Saudi Arabia
invited to join the group? And the
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second is how can Saudi Arabia
enrich the cause of the group and
complement its goal?
To answer these two questions, one
has to look at what Saudi Arabia
possesses to be eligible to join the
elite forum that decides the destiny
of the globe, not only economically
but also in every which way. Before
addressing this topic, it’s in order to
shed some light on the G-20 itself.
The G-20 is a group of finance
ministers and central bank
governors from 20 major economies:
19 countries plus the European
Union. Their heads of government or
heads of state have also periodically
conferred at summits since their
initial meeting in 2008. Collectively,
the G-20 economies account for
more than 80 percent of the global
gross national product (GNP).
The G-20 was proposed by former
Canadian Finance Minister Paul
Martin (later, Prime Minister)

• Dr. Abdulaziz Al Suail

for cooperation and consultation
on matters pertaining to the
international financial system.
It studies, reviews, and promotes
discussion (among key industrial
and emerging market countries)
of policy issues pertaining to the
promotion of international stability,
and seeks to address issues that
go beyond the responsibilities of
any one organization.
Analyzing the Saudi case, I
summarize arguments for including
Saudi Arabia in the group. I will
also try to give a brief idea on how
I think Saudi Arabia can add to
the group and enhance its image
and function.
Saudi Arabia is pretty eligible to join
groups of all sorts. It actually is a
very operative member in enormous
organizations worldwide. It, for
instance, is a focal member in both
world bank and the international
monetary fund controlling a hefty
share of their holdings and thus,
playing a major role in deciding
their policies. Saudi Arabia is
a founding member of the Arab
league and Muslim cooperation
organization and the GCC providing
the latter two with offices on its own
territories. Not to mention other
international open forums, such
as The United Nations and other
cultural and social organizations.

The most prominent qualities of
Saudi Arabia are the following:

- Islamic Importance
Saudi Arabia is the unchallenged
leader of the Muslim world. Apart
from the fact that over two billion
people pray five times towards
Makkah everyday, most of them
respect its wisdom and expect its
initiative during difficult times.
Saudi Arabia never failed both
people and leaders. It has always
been the unmistaken source of wise
advice, just mediator at times of
conflict as well as a helping hand
at times of need. It opened its door
wide for Hajjies and visitors even
at times of disagreement with their
governments. All have always
expressed great appreciation for
what the kingdom does to build and
maintain shrines with no expenses

to anybody else. Saudi Arabia hosts
Islamic establishments both in
providing offices and in supporting
stands. It’s the cradle of MCO,
MWL and WAMY. It has always
offered support for all parties to
work out differences. It establishes
and maintains relief programs and
provides safe shelters for all.

- Geographical Location
Saudi Arabia is located right at
the heart of the world. It’s on
the crossroads of communication
between east and west, north
and south. The red sea is a vital
marine corridor that is watched and
protected by a stable, responsible
county. The Suez canal would’ve
been rendered useless without that.
Saudi Arabia is a great transit area
to all the countries surrounding it.
It is thus qualified to be the center

of the world.

3)Arabic Importance
Saudi Arabia is a hard number
in the Arabic equation. it has
and always will be a determining
factor in Arabic affairs. It plays
a major role in Arabic politics as
a prominent member in Arabic
deciding axels with willing and
capable other Arab counties. Saudi
Arabia, though, managed to avoid
axels of temporary interests only to
gain even more trust and assert its
role as the wise relentless stabling
factor in Arabic politics.

- Predictability Of Its Moves
Because Saudi Arabia constantly
stands with just and reason,
analysts face no challenges in
predicting Saudis political stands.
Saudi policies stem from constant
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Islamic and national principles
rather than political gimmicks.
An analyst can easily read Saudi
political moves, not because of
simplicity of these moves, but
because the country succeeded in
establishing unfailing conformity
with Islamic and Arabic principles.
This resulted in rich credibility
with both the peoples and the
leaders of its community and
internationally.

from all sorts of ethnic, religious,
and social backgrounds participate
in implementing Saudi ambitious
development plans to establish and
maintain its gigantic infrastructure
projects. This directly or indirectly
provided those guest workers
with an opportunity to coexist
with Saudi people as well as with
each other. The interesting thing,
however, is that Saudis preserved
their culture and maintained their
renowned quality as proud Muslims
and Arabs.

5) Sustainability And
Diversity Of Its Economic
Policies
Although the main commodity in
Saudi Arabia is oil, it never stops
working to diversify its national
economy. This broad policy includes
utilizing oil as a base for other
industries and feed for others or
resorting to other types of economy
in the field of energy, or introducing
other economic activities.
Latest development plans emphasize
developing alternative sources
of energy as well as encouraging
other forms of economical activities,
especially information and
human resources. It also works
on developing other non-oil based
sources of energy. Such policies
gain wide respect worldwide. Saudi
Arabia is admitted as a full member
in the WTO and is always negotiated
with as a responsible, accountable
business partner.
6)Human And Environmental
Diversity And Social Acceptance
Saudi Arabia occupies the vast
area of the Arab peninsula. From
the milder, more plain northern
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regions to the sub-tropical zones
in the south, and from the coasts
of the Arabian Gulf with the empty
quarter and Dahna desert in the
east to the coast of the Red Sea
and the mountainous, rugged
area of the west. In between a
tremendous array of cultures and
climates that gives the country it’s
rich identity. The region of Hijaz
receives millions of Muslims for
Hajj and Umra every year, giving
it it’s unique diversity and level of
tolerance matched by no other place
on earth. Millions of hosts workers

In light of the discussion above,
one can deduce the importance
of inviting a country like Saudi
Arabia to this group. It’s hoped
that the Kingdom with its very well
known wise and calculated political
positions will be an extra additive
to this influential international
group. It’s also expected that the
human touch associated with the
Saudi presence will be this country’s
participation in garnishing the
outcome of the group with this
unique ingredient, economists,
sometimes, lack in the midst of
rigorous heartless mathematics.
Saudi Arabia influantial role
in its Islamic and Arabic space
is direly needed to present the
perfect surroundings for a healthier
producer-consumer market. This
is certainly needed for a peaceful
prosperous world that bridges the
gap between the haves and the
have not’s.
• Member of Majlis Ash Shura

Essay

A G-20 member..
world recognition of Saudi
pioneering role in policy and
economy
Dr. sadaqa Fadel

There are some international entities created as result of development of emergent events in policy, economy or other
issues that require coordination among its members for a few specific objectives i.e facing common dangers or supporting
common interests, in order to serve them, and benefit - in the end - all countries concerned. These issues are often of joint
international characteristics, yet do not matter - directly - all countries of the world. These issues described as collective,
and need cooperation and coordination of all concerned properly and effectively.
In line with this idea, several organizations have arisen to serve the common interests of certain countries, unfulfilled
without coordination and cooperation. Perhaps the most famous of these organizations are: the so-called G8, ( the major
industrial eight countries in the world, - namely: Japan, Russia, United States, Canada, Britain, France, Germany, Italy),
G7 before inviting Russia.
Suffered from world financial crisis, began at the end of the nineties of last century, G8 adopted at a meeting in Washington,
in September 1999, the need to create a broader international one, including G8 plus a dozen of distinguished countries,
to face grave global economic challenges at that time. Selected countries were of potential economy, and to represent a
major regions of the world.
The twelve countries are: China, India, South Korea, Australia, Saudi Arabia, South Africa, Brazil, Mexico, Argentina,
Turkey, Indonesia, the European Union. The group includes - in addition to the aforementioned countries - some relevant
international bodies: the European Parliament, represented by its president, and the European Central Bank, the
International Monetary Fund, and the International Bank for Reconstruction and Development.
The G-20 is an international forum whose purpose is to strengthen economic cooperation, to work in maintenance of
international financial stability, understanding and dialogue between the industrialized and developing countries to serve
sustainable development, and to avoid recession, and serious disorder. The G-20 represents 65.2% of world population,
controls two-thirds of international trade, and owns about 90% of the world’s crude production.
The group held two-year Summits for leaders of Member States in November 2008, and in Toronto, Canada in June 2010.
In addition, some meetings at the level of ministers of finance and foreign affairs as well as Speakers were held. Two
speakers’ consultation meetings were organized before, the first was in Canada, while the second in South Korea. The
third meeting is going to be held in our distinguished Saudi capital, Riyadh on Feb. 24- 26.
The Meeting, organized by Majlis Ash Shura, is entitled: sustainable economic development for a safe world, whereas
main themes are: need for global dialogue between cultures, energy for sustainable development, financial crisis and its
impact on global stability. The meeting is considered one of the most important international conferences hosted by Riyadh.
In fact, the Kingdom accession to the G-20, to represent the Arab world, is global recognition of the important role of the
Kingdom in today’s world. K.S.A has great economic, political, regional and global grade, for not only its own various
natural and human resources, but for wise and moderate development and policies that take into account the interests
of the whole world as well. Membership of the Kingdom in this group is fruitful as follows: existence of strong Arab
voice, contributing with the largest and most powerful countries in the world, in the formulation and implementation of
financial and economic policies of the world, and to achieve - God willing-, the welfare for all mankind.
• Member of Majlis Ash Shura
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Saud Al-Shammari, Vice-speaker of the Arab Parliament:

Arab spring revolutions will change
Arab parliaments
• Interviewed by: Mohammed Al Shaibani:

Vice Speaker of the Arab Parliament, Majlis Ash
Shura member Mr. Saud Bin Abdulrahman Al
Shammari assured that Saudi Arabia’s accession
to the G20 is indication to its growing international
role in various fields.
He also said that the 3rd G20 speakers’
Consultation meeting in Riyadh, hosted by Majlis
ash Shura on February 24 to 26, shows clear
respect of the Group to the Kingdom of Saudi
Arabia, and in recognition of its leading role in
sustainable development for the peoples of the
least developed countries. The Kingdom is one
of the biggest countries in providing aid and
subsidies for developing countries to contribute
to their development programs, as well as having
effective role in accomplishing peace and security
in the world through initiatives launched by
the Custodian of the Two Holy Mosques King
Abdullah bin Abdulaziz and Crown Prince - may
Allah protect them – in addition to economic
status as the first country to stabilize oil market
through its commitment of a balance between
supply and demand.
Here is the interview on the occasion of the 3rd
G20 speakers’ Consultation Meeting in Riyadh.
Saudi Arabia will host the 3rd
G20 speakers’ Consultation
meeting in Riyadh, how can
we make benefit of outcomes
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of such a forum in service of
Arab causes?
- Inviting the Kingdom to join
the G20, no doubt, reflects its

great role on political and
economic scenes both regionally
and internationally, not through
accumulation of weapons and
interfere others’ affairs, but
through sustainable development
of people, and active participation
in the international community
to be trusted in domestic and
foreign policies. Organizing
such a meeting in Riyadh, is
evident recognition of the role
in question. There is a great
opportunity for the Kingdom in
this meeting to clarify its view in
many of the region’s issues that
concern directly the G20 member
states, such as Palestinian and
security and stability in the Gulf
oil supplies.
So what are the most emergent
files that will be discussed in
the Meeting by the decisionmaker of G20?
I think the participants in
the meeting are effectively
key decision-makers in their
countries. Despite being a nonparticipant, I can say that the
most important files are those
with parliamentarians concern in
particular, i.e. democracy, human
rights, political, economic and
social development, and stability
in fields of international peace

and security.
how you regard regional and
Islamic roles of K. S.A?
- K. S.A has been and continues
to captain at the regional, and
Islamic levels and play a pivotal
role at these levels, however the
Islamic concern in domestic and
foreign policies is the cornerstone.
Saudi Arabia’s accession to the
G20 is indication to its growing
international role in various
fields, aiming at common welfare,
stability, good neighborhood and
good relations with all countries
and organizations.
To what extent are the G20
speakers involved in urgent
solutions to challenges facing
the world now?
It is clear that the participants
in the meeting are real decisionmakers in their countries,
accordingly, they can play an
integral role in development of
solutions to the challenges facing
the world by imposing their
visions and ideas to the political

decision.
Majlis Ash Shura is hosting the
Meeting, How do you regard
that together with effects
on image of parliamentary
experience in Saudi Arabia?
It was a distinguished request
from Majlis ash Shura to host this
meeting, and to snatch approval.
Such international events put the
Kingdom and Majlis ash Shurain
under a spotlight, allowing others
to have a close look on Shura
experience, a relatively similar
to many of the participating
parliaments, and vice versa.
You are the vice speaker of
Arab Parliament, will you
give us a concise about that
parliament and its powers.
Since the eighties of the
twentieth century, the Arab
Parliamentary Union was
concerned with establishment of
the Arab Parliament. The Arab
League, at the beginning of the
third millennium, began to take

necessary measures to modernize
and develop systems of joint
Arab action to keep up with
developments at the regional and
international arenas tended to the
development of Arab Parliament,
especially when experience of the
European Parliament seemed so
attractive.
The Arab league issued ,at the
summit level in seventh ordinary
session held in Algeria in 2005,
a resolution to establish the
Arab parliament, with its basic
composition, functions and
powers.
The Arab parliament functions
are to enhance Arab relations
under the Charter and
regulations of the AR, to discuss
topics related to enhancing the
joint Arab action, to be concerned
with challenges facing the Arab
nations, especially in human
and economic integration in the
Arab world, discussing draft
of Arab collective agreements,
establishment of cooperative
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relations with unions, interparliaments, for the interests
of Arab nation and the security,
peace and stability in the region.
parliamentary committees are of
most important, as most of work
within the jurisdiction is done in
those committees. A very precise
studies are done there in depth to
report to the General Assembly
of AL.
The four Committees in the
Arab Parliament are: Foreign,
political and national security
Affairs, Economic and Finance
Affairs, Legislative, Legal, and
Human Rights Affairs, and
Social, Cultural, Women and
Youth Affairs.
How do you see the impact
of the so-called «Arab spring
revolutions» on the roles of
Arab parliament.
- Undoubtedly it will have a very
big impact, in terms of form and
content. In terms of form, there
will be typical democratic freeelected Parliaments accepted
both locally and internationally,
that enjoy legislative and
monitoring powers. In terms of
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content, experienced figures,
who have strong ties with
people, individuals, groups, nongovernmental organizations, will
be elected.
How you read the future of
joint Arab action?
In fact, despite my short
experience, as a member
and Vice- speaker of the Arab
Parliament, I believe that this
action needs complete screening,
to adopt a crystal clear strategic
vision. We dealt with most of the
institutions in joint Arab action,
led by the Arab League, however,
we are not optimistic about the
future.
How do you regard the
overwhelming Islamic trend
in the legislative elections in
a number of Arab countries?
- This overwhelming trend is
natural – in my point of viewas these movements were
excluded from political action
by dictatorship of the ruling
regimes, and remained in the
courtyard of the opposition for
many years, endured through all
kinds of oppression and exclusion

and political marginalization.
However, it is well known in all
democracies, where rotation of
power goes through elections,
that ruling parties are subject
to assess, if this assessment is
negative, voters can give the
power to other parties. I think
that what happened is that the
Islamic movements were elected
a penalty to currents of left-wing
and right-wing liberals who
deform the use of power.
Parliamentary institutions
in the Arab world is lack
of popular trust, what are
the reasons? And how to
overcome this feeling?
Naturally, there is lack of
trust between Arab street and
parliamentary institutions, due
to contrast between the role
they have to play and the role
they actually do in legislation
and oversight. It is possible to
overcome negatives by adopting
two highly qualified principals i.e.
free fair elections, and freedom
of choice, consequently the next
Parliament is able to deal with
all other negatives.

Essay

Speakers of G-20 meeting..
a Key to achieve the
commitments set
Mr. Gatot Mansour

I am proud for choosing Saudi Majlis Ash Shura to host the 3rd G-20 Consultation Speakers Meeting on February 24
to 26, 2012, and I am confident the Majlis does every possible effort for success of this meeting.
The final statement of the 2nd G-20 Consultation Speakers’ Meeting held from May 18 to 20, 2011, in Seoul reflected
the content of responsibility of the G-20 parliaments to search for a common approach in solving global issues which
aims to achieve the public welfare, and world security and peace. The various issues related to those aims necessarily
require the cooperation among parliaments of the G-20 to tackle with economic crisis, poverty, climate change, nuclear
accidents, trans-border crime, terrorism, economic disparity, disaster management and others.
The 3rd G-20 Speakers’ Consultation Meeting will surely emphasize more on the contents of the statement said, and
will search for a joint action plan, henceforth, understanding and joint determination of the Speakers, will be a main
key to achieve obligations set out.
Indonesia wishes, through the G-20, to contribute to the management of global economy, including dealing with crisis
in Europe and some other countries at the present time. The current global crisis, as known, has raised some imbalance
in the world economy, therefore, the international community should unite to restore balance, where Indonesia will
play an important role in advancing that process.
I take this opportunity to proudly point to bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia which are going to
increasingly robust, and to indications of significant development in trade volume during the last two years, from $
4.092 billion in 2009 to $ 5.52 billion in 2010, and $ 5.65 billion between January and October 2011. Indonesia suffered
deficit amounted to about $ 3.19 billion in 2010, while the deficit - during January-October 2011-, accounted to $ 3.25
billion, resulted from increased import of oil and gas from Saudi Arabia by a total of $ 4.4 billion, yet Indonesia received
a somewhat significant increase in non-oil exports by $ 1.2 billion.
In addition, there is indication to the evolution of Saudi tourists to Indonesia, whose number reached to 47 thousand
tourists in 2009, 53 thousand in 2010, 90 thousand in 2011, exceeding the target by the Ministry of Tourism and Creative
Industries of 70 thousand tourists, and is expected to increase in 2012. Worthy mentioning, the Saudi investment in
Indonesia amounted to $ 8.6 billion.
We believe that a stable and prosperous, strong and generous Saudi Arabia will benefit not only Saudis, but the Arab
and Muslim countries, and the whole world as well.
I would like on my own and on behalf of the people and Government of the Republic of Indonesia to ask Almighty Allah
good health, happiness and success to the Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud,
and His Royal Highness Prince Naif bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince, Deputy Prime Minister and Minister of the
Interior, and achieving aspirations of the leadership of this country: progress and prosperity for their noble people.
finally, i express the most sincere congratulations for trust granted to the Kingdom of Saudi Arabia represented by
Majlis Ash Shura to host The 3rd G-20 Speakers’ Consultation Meeting, asking Allah to bless and guide this country
as well as its leaders so that they are able to accomplish their
• Ambassador of indonisia to K.S.A.
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Financial Crisis and its Impact on Global Economy

The sovereign debts and
the fiscal policy challenge:

• Dr. Said Asheikh

The financial crisis, which broke in middle of 2008 in the USA, and very soon
turned into a global economic crisis led to an upsurge of public debt in the world’s
advanced economies. Consequently, governments were forced to recapitalize
troubled banks, acquire a large share of due debts in failing financial institutions,
and introduce large stimulus fiscal programs to fuel economic growth. A major
fact emerging over the past three years is that public debt has grown rapidly in
countries where it had remained relatively low before the crisis. This group of
countries includes not only the United States and the United Kingdom, but also
Spain and Ireland. Whilst the rise in debt levels is comparatively small in countries
with a history of large debts, such as Italy and Greece, the economic crisis has
aggravated their debt problems.
Although the direct costs of the financial crisis on
the governments may appear large, they are in fact
relatively small compared to indirect costs arising
from losses of tax revenues and increased expenditure to provide economic stimulus, which have
widened fiscal deficits. Financial rescue programs,
including capital injection, treasury purchase of
assets, as well as upfront government financing
are estimated to have reached over 13.0% of GDP
in advanced economies. According to BIS statistics,
in 2007, government debt in the developed world
accounted for approximately 76% of GDP, but is
expected to have risen up to 100% of GDP in 2011,
the highest in recent decades. Several advanced
economies have experienced higher levels of public debt in the past, but none have led to default.
Meanwhile, the current massive government debts
run the risk for some of the peripheral Euro zone
countries to go into sovereign default.
Taking a long-term view of the recent developments,
the repercussions of the sovereign debt crisis are
poised to further intensify the fiscal problem in
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developed economies to a critical stage. In recent
years, fiscal consolidation has been successful on a
number of occasions. However, fiscal policy restraint
is the preferred option to stabilize the level of debt,
although it rarely reduced debt substantially. Most
critically, swings from deficits to surpluses are generally linked to either falling nominal interest rates,
rising real economic growth, or both. Currently,
interest rates are exceptionally low, and yet the
economic growth outlook in developed economies
remains weak. Meanwhile, in the absence of a fiscal
restraint, investors will demand a higher yield rate
for the risk of holding increasingly large amounts
of public debt that governments are going to issue,
in order to finance public sector excessive spending.
The expansionary fiscal policies, as coordinated by
the G-20, apparently have succeeded in averting
a deeper global economic recession, but the fiscal
consequences of the crisis must be tackled before
they hamper the fragile economic recovery.
The foreign exchange volatility and the future of
the global financial system:

Fears that the exposure of major European banks
to peripheral sovereign debts could seriously destabilize the global financial system also weighed
heavily on market sentiment, with a flight to the
US treasury putting a downward pressure on the
euro. Moreover, in this quite volatile environment,
the dollar has benefited from its status as a safehaven currency. In turn, conditions in foreign exchange markets remain extremely volatile, with
the two main currencies being affected by a range
of contrasting forces. Judged on its own, the US
dollar does not look overly attractive, given the
disappointing pace of the US economic recovery and
its large fiscal and trade deficits, as well as the low
interest rates and the downgrade of its sovereign
rating. Meanwhile, the past few months witnessed a
sharp rise in risk aversion, as investors have reacted
negatively to the fears of stagnation and double dip
recession in developed economies, and an intensification of concerns about Europe’s debt problems.
Plans outlined by the Euro-zone in late October
aimed at tackling its debt crisis brought some stabil-

ity to foreign exchange markets, but this proved to
be little more than a short-term relief. Since then,
sovereign associated risk has taken a turn for the
worst with Italian and French bond yields coming
under severe pressure. Europe’s current financial
support mechanism, the European Financial Stability Fund (EFSF), is nowhere near large enough
to provide a bail-out for Italy, whose debt stands at
1.9 trillion Euros. Elsewhere, markets are still coping with a downgrade of global growth prospects,
including fears of a move back into recession within
the euro-zone. Consequently, central banks are once
again either cutting interest rates or introducing
new support mechanisms such as additional quantitative easing. This is implicating market risk
sentiment, with the sterling, and many emerging
market currencies looking vulnerable versus safe
haven alternatives like the US dollar, Japanese yen
and Swiss franc.
The financial crisis revealed that institutional
mechanisms for controlling systemic risk have not
kept pace with financial globalization. National
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regulatory authorities were not capable to regulate
globalized financial institutions, and this has exposed the need for deep reforms to the international
financial architecture, and supervisory systems in
particular, to ensure greater global financial stability. Consequently, the need to pursue a new regulatory process for financial systems is still under review by related international bodies and regulators
in many countries. It is becoming apparent that a
change of approach and scope in the regulation and
oversight of national financial systems is likely. To
compliment this, alongside national regulation systems there must be a global regulatory framework
to govern the operations of international financial
institutions.
A stronger international regulatory system with
consistent standards across countries is vitally important, not just as a way of preventing regulatory
arbitrage but also to mitigate systemic risks and
provide financial stability at a global level. This
will require efforts to coordinate the regulation of
financial systems between countries and stronger
multilateral oversight arrangements for financial
institutions deemed systemically important. There
is a degree of consensus regarding the need to implement an effective global early warning mechanism.
The trend at both the national and global levels
is towards far more comprehensive oversight and
regulation in an effort to bridge the gaps seen prior
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to the crisis. The regulation and oversight will be
expanded to cover both the multitude of financial
instruments and the market participants.

Challenges of rising unemployment
rates:

The tremors of European sovereign debt crisis developments in Europe have been transmitted to the
global economy through a number of channels, most
notably the considerable volatility in the exchange
rates, falls in share prices, significant decline in
some key export commodity prices and weaker
business and consumer confidence. There are also
indirect signs of spillovers to the real economy in
Europe, with negative implications for its major
trading partners. This has contributed to a reduced
momentum in Europe and other parts of the global
economy and, in turn, a slowdown in employment
growth. The euro area is expected to return to recession in 2012, which will spearhead a significant
negative trend for global growth and reduce final
demand for Asian produced goods. Since the poor
economic tendency in peripheral European countries appears to be continuing, exports of core countries, such as Germany and France, are expected
to diminish. As a consequence, unemployment is
unlikely to improve at the outset of 2012.
The deterioration in Europe has coincided with
weak growth in the United States, further weighing
on global growth prospects at a time when monetary

and fiscal policies are significantly constrained in
the major advanced economies. The significant
short-term fiscal tightening legislated in the US,
along with doubts as to whether a realistic mediumterm fiscal consolidation plan can be agreed upon
have added to the uncertainty in the global financial markets. These adverse developments in the
advanced economies are being transmitted globally
through financial markets, business confidence and
trade channels. As weakness in Europe and the US
is expected to negatively affect emerging economies,
growth in emerging Asia is likely to moderate,
although continuing to be underpinned by Asia’s
domestic demand. However, this could change if
events in Europe were to trigger a reduction in
indebtedness within global financial markets or
a more severe economic growth slow-down in the
major advanced economies than currently factored
into the forecasts. Substantial growth deterioration
in the major advanced economies and the resulting
transmission of weakness to emerging markets,
along with a downward pressure on employment
growth mean the potential for the European sovereign debt crisis to cause such instability in global
financial markets is a significant risk to the global
economic prospects.

Emerging economies development
policies and their role in
stimulating global economic
growth:

In contrast, the present situation in many key
emerging economies is quite different. Although
fiscal sustainability is not a major near-term
concern, in many cases both monetary and fiscal
policies are still expansionary. Meanwhile, early
signs of overheating and inflation are becoming
visible in emerging economies, thus, necessitating
the need for short-term adjustment in these policies.
Fiscal deficits in emerging economies declined in
2010, averaging 3% of GDP, and public debt ratios
are much lower than in the advanced economies
at around 37% of GDP. In spite of this, the fiscal
situation may not be as robust as it initially appears.

In some instances, this favorable business climate
reflects strong capital inflows, low interest rates,
strong asset prices, and high basic commodity prices,
yet inflationary pressures are broadening beyond
food and energy prices, especially in Asian countries.
To safeguard against sudden reversals in capital
flows, fiscal buffer measures should be introduced.
In turn, a more prudent fiscal policy position than
currently in place will be needed in the near-term
in emerging economies. Also, the most vulnerable
segments of the society must be protected through
targeted subsidy measures, especially, in the face
of rising commodity prices in order to ensure social
cohesion.
In the medium-term, as some emerging economies
will need economic reforms to boost consumption,
others will need greater investment in social and
physical infrastructure. Various plans to implement
these involve increasing healthcare expenditure,
with the aim of raising access and coverage, or
improving social networks in order to support the
poor and to reduce inequality. The main challenge
for emerging economies is to undertake such social
programs while preserving long-term fiscal sustainability. Accordingly, a prudent and balanced
fiscal policy by emerging surplus economies that
run economic booms based on capital inflows that
might not be permanent, have to build reserves that
are large enough to counteract, to some extent, an
eventual bust.
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Desert Democracy and
Developmental Shura
••Dr. Saad Albazee

In October 2003, the «National
Geographic» magazine published
a major piece on Saudi Arabia.
It was the centerpiece in that
issue and one of a series of major cover stories that the world
famous monthly published over
many years to look closely at a
country that never ceased to raise
questions and draw the attention of foreign observers. In the
aftermath of the tragic events of
September 11, 2001, the article
came to dispel a number of stereotypically inaccurate impressions
about the country. Saudi society,
the article pointed out, «can seem
mute from a distance – across the
gulf of ignorance and caricature
that envelops Western views of
the kingdom – or at best speaks
only in the official voice of an autocratic state.» This impression is
spelled out to have changed, rather drastically. «Closer up, I found,
Saudi Arabia is a babel of contentious opinion, even in its most remote desert encampments.»
Frank Viviano, the magazine
writer who authored the piece on
Saudi Arabia, supplements his
findings with numerous examples.
Among such is a conversation he
heard as he sat surrounded by a
number of Bedouins or nomads
on the periphery of the Empty
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Quarter. One of those voiced an
opinion which emphasized the importance of one›s tribe and ancestors. Another, who was older and
sat next to that man, disagreed:
«No, I don›t agree. The important
thing is what you yourself do in
this world, not who your grandparents were. It is you who must
choose between good and evil.» Viviano tells us that he heard similar views wherever he went in the
11 of 13 provinces of Saudi Arabia
he visited over four months. His
conclusion is quite significant:
«The echoes spoke of a peculiarly
Saudi version of democracy with
its roots in the desert, an incessant and open-ended debate that
resounds throughout the larger
society.»
The incessant and open-ended
debate can also be heard, as the
magazine writer finds out, under
«the enormous domed hall» of the
Majlis ash-Shura, or the Shura
Council, the consultative assembly first installed by King Abdulaziz in 1924 and renewed -not installed, as the American journalist
says- by King Fahd. The Majlis or
Shura Council is a formulation of
a political and social vision that
sees the country at this stage of
its development more in need of a
well-informed, well-chosen body of

technocrats, scholars, and experts
to fill the Council. With its 150
members, the Shura continues
to be the way the National Geographic described it: «The Shura,»
it wrote, «is arguably the most ed-

ucated government assembly ever
to exist.» The number of members
with high degrees in various areas: medicine, engineering, law,
the humanities, jurisprudence, is
still probably the highest among
similar assemblies whether appointed or elected.
There are strong indications that
not only the Saudi leadership but
also many people across the vast

spectrum of the Saudi public are
convinced that such a wealth of
expertise is what the country
needs now to take it to the stage
where elections become necessary.
Not everyone will subscribe to this
contention perhaps, but many will
agree that the Shura has, over the
last two decades or so since the
Council was reinstated, been instrumental in instituting a number of changes in the governmen-

tal body as well as in the laws and
general welfare of society. As a
matter of fact the powers that the
Shura has acquired over the years
have propelled it from the initial
project where it acts as a «counseling» body (the literal and Islamic
meaning of ‹shura›), an institution that simply gives «advice» to
the King, into a powerhouse that
stands as a peer to the Council of
Ministers. According to the standing regulations, the Shura acts
as an overseeing and legislative
body that sends its decisions to
the King and that can, in cases of
disagreement, contest the views of
the Council of Ministers.
Among the turning points in the
history of the Shura was the royal
decree allowing any member in
the Council, instead of 10 in the
past, to present a proposal to create a new legislation or to modify
an existing one. The proposal has
to take its course through the relevant committee that studies it
and, if it finds it acceptable, sends
it to the main hall where the entire
Majlis debates it. If approved the
proposal becomes a decision that
goes to the Council of Ministers
where it is debated and if accepted it becomes law. If the Council
of Ministers objects the proposal
goes back to the Shura which can
then either agree with the Council
of Ministers or insist on its original stand. It is the King then, who
presides over both Councils, who
decide which way to go.
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Yet the Shura›s impact has in
recent years moved in ways that
the Council of Ministers could not
share. As an institution that is
largely open both to the public,
the government agencies and departments, as well as the media,
the Shura has become a vast and
hugely influential public forum
for debating many of the issues
affecting the public. Besides its
powers as legislator and overseeing body, the Shura is also a
platform where various, all too
often contesting views, are freely
displayed in front of visiting government officials, foreign visitors,
Saudi citizen and members of the
media. Many of the issues quickly
move to the newspapers and the
electronic websites where people
express their opinions in ways
that do not simply affect the issues under debate but also the
Shura itself as it gets involved in
the wider debate.
The significance of the media involvement is further enhanced
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when the Shura calls upon a government minister to appear in a
session where the minister lays
out the policies and performance
of his ministry and responds to
questions by the Shura members. This ministerial appearance has to be approved by the
King, but once it takes place it
becomes important not only for
the Shura business, but also for
the public which gets a chance
to take a closer look at the way
the government works and to
evaluate its performance. By so
doing the Shura achieves one of
its major roles in the public and
governmental spheres: speaking
on behalf of the people on issues
that are strongly relevant to the
people. Not only speaking but
also acting in ways that affect
how policies are made and how
they are implemented. Local
traditions may not have known
the workings of a modern parliament, but they certainly have
known how people›s lives can
change to the better through

shura debate. Under the Shura
dome tradition and modernity
come together in a challenging
movement towards a greater future.
The tradition/modernity challenge
will be on display in an even more
telling and critical form when women enter the Majlis in the near future. As King Abdullah announced
in his address to the Majlis recently, women will join as full members
and not only as advisers, the capacity given to them over the years.
Their presence and participation
will further test Saudi society›s resolve to move forward in upholding
the principles of social justice and
fairness. Recent advances made
by females provide, however, good
reason to be optimistic that the test
will be passed with success, and
it will certainly please the Shura
Council as it acts once again as the
institution on the forefront of modernization and positive change.
••Member of Majlis Ash Shura
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Strong past and
promising future
H.F. Valentino Simonetti

Within the efforts made by G-20 countries towards global economic and political stability, I particularly welcome the important
role played by G-20 parliaments in enhancing their dialogue. The initiative of the Majlis Ash Shura of the Kingdom of Saudi
Arabia to host the third consultative meeting of the Speakers of the parliaments of the G-20 Member States in Riyadh from the
24 to the 26 February 2012 reaffirms how crucial is the sharing of common experiences and perspectives for the benefits of all.
A very high-level delegation from the Senate of Italy, led by Vice- president Sen. Vannino chiti, will actively attend the meeting,
taking this opportunity for enhancing Italian- Saudi relations.
The devastating global financial crisis of recent years, fueled by interactional speculation, is showing how important is cooperation
among countries. Each nation has a right for stability and security. Each people has a right for prosperity.
We share a great past and we will have a great future if we will keep courageously explaining to our peoples that we cannot let
our ships braving the storm at sea alone, but we should rather develop a true dialogue based on trust.
Italy was one of the first few countries to establish diplomatic and trade relations with the kingdom of Saudi Arabia when it
opened its consulate in Jeddah and signed a ten –year cooperation agreement with the kingdom in 1933, i. e. shortly after the
kingdom was declared as a unified modern state by king Abdulaziz Al Saud.
Throughout their history, the Italian- Saudi relations have been stable and impervious to political earthquakes that swept the
world in varying degrees mostly because of political determination and a shared vision of a peace- loving strategy.
The economic and trade relations between Italy and the kingdom are equally strong and growing in today’s globalized world. This
is not surprising given the Saudi’s particular appreciation for the beauty and quality of Italian products, whether these products
are normal consumer items or heavy capital machines. The preliminary data related to 2011 indicate a remarkable increase of
bilateral trade, which should be very near to 10 billion euros.
The two countries have also been active to go further with cultural exchange at least to counterbalance economic and political
cooperation achieved.
The Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah paid a historical visit to Italy in 2007, putting the basis for strengthening
bilateral cooperation in education, vocational training and health sectors. Since then frequent high level official meetings have
given these ties more concrete nature, promoting the exploration of new horizons of economic, technical, scientific and cultural
exchanges. Among them 1 would like to underscore the visits that our previous presidents of the Council of Ministers paid to
Saudi Arabia in the last few years, the 10Th Session of the Joint Saudi-Italian Commission and the joint visit in 2010 of the
Italian Minister of Foreign Affairs and Minister of Economic Development accompanying more than a hundred Italian companies
associated with Confindustria.
We have been witnessing a most notable presence of Italian companies in the kingdom as a crystal-clear example of success
stories. I want to express my best wishes for a bright future in our cooperation in line with the exceptional results achieved in
bilateral relations during these last decades.
I wish all the best and a productive working session to the delegations that will attend the G-20 Speaker’s Consultation Meeting,
and I would like to address a special thank you to the Majlis Ash Shura of the kingdom of Saudi Arabia for organizing such an event.
•Ambassador
•
of Italy to K.S.A.
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Parliamentary diplomacy of Majlis Ash Shura

Resolutions and delegations’ visits
of the Majlis: Locally concerned
and internationally supporting
For more than eight decades, Majlis Ash Shura has
established a political and legislative role participated
in decision-making in the Kingdom, under interest
and support of political leadership and confidence
of community. However, it went far to launch what is
called parliamentary diplomacy which included visits
of delegations of the Majlis to other parliaments all over
the world, exchanging points of view, strengthening
bilateral relations and to explain the efforts of the
kingdom in many international fields for welfare of the
world. If we go back to the beginnings of the Majlis Ash
Shura in the Kingdom, we find that in the year 1344
(Islamic calendar) King Abdulaziz bin Abdulrahman
Al Saud – may Allah rest his soul – established a
constituent body for basic instructions of government,
and called for the composition of advisory boards,
and within those was a general council called Majlis
Ash Shura.
The way of Shura in the Kingdom
of Saudi Arabia have gone through
stages of three:
First stage: the stage of construction
and application in the reign of King
Abdul Aziz - God bless his soul the most important stages in the
history of the Shura in the Kingdom
of Saudi Arabia.
Second stage: a period that can be
described as audit and evaluation

30

Feb.

2012

phase, which lasted from the
beginning of the reign of King Saud
until the end of the reign of King
Khaled – may Allah rest his soul -.
Third stage: the distinct phase of
modernization and development in
the era of the Custodian of the Two
Holy Mosques King Fahd bin Abdul
Aziz - God bless his soul – when a
new law of Majlis Ash Shura was
issued, of 30 articles.

Majlis Ash Shura issued, over
years, too many resolutions on
regulations, and agreements dealt
with local affairs as well as approved
international conventions, protocols,
and a number of regulations issued
by international organization. The
following are some of the most
prominent decisions that read the
approval of:
Draft of statute for an international
criminal court, final signature on the
United Nations Convention on the
Law of the Sea, Convention draft
of on the Rights of Children, the
Kingdom›s accession to convention
of establishment of Centre for
Environment and Development
for Arab Region and Europe of
the United Nations, the Arab
Convention against Illicit Traffic
of Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances, draft of Arab
strategy for combating terrorism,
Memorandum of Understanding
between the Kingdom and Italy
against terrorism, health insurance
for foreigners in the Kingdom,
the International Convention on
the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination, request
of the Kingdom accession to the
Convention against Torture and
other cruel, inhuman treatment,

protocol for control and disposal of
maritime transport of hazardous
wastes across borders, draft of
classification of Saudi and non-Saudi
contractors, draft of regulations on
foreign investment, the Kingdom›s
request accession to the Convention
on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women, the
International Convention with the
number (182) on the Worst Forms
of Children Labour and Immediate
Action for Elimination, draft of
rules on use of offices and consulting
companies of foreign engineering,
the proposed rules to regulate
relationship between contractors and
foreign agents, draft of trademark
law, draft of law of protection of
copyright, draft of Capital Market

Law, draft of measures for the
implementation of the Convention
on the Prohibition of Development,
Production, Stockpiling and Use
of Chemical Weapons, Kingdom›s
accession to the Statute of the
Islamic Council of Civil Aviation,
draft of Agreement on International
Roads, the Kingdom›s accession to
the Convention on Prevention of
Crimes against Internationally
Protected Persons, draft of the WHO
Framework Convention on Tobacco
Control of the General Assembly
of the World Health Organization,
draft of United Nations Convention
to combat organized crime across
national borders, draft of AntiMoney Laundering law, draft of
Memorandum of Understanding

between the Ministry of Interior in
Saudi Arabia (Investigation Unit
financial Arabia) and the unity of
investigations financial state of
Estonia to cooperate in the exchange
of financial intelligence on money
laundering and terrorist financing,
draft of free trade agreement
between the Member States of the
Cooperation Council for the Arab
Gulf States and the countries of
European Free Trade Association
(EFTA), draft of regulations
implementing the Convention
Prohibition of the Development,
Production and Stockpiling of
Bacteriological (Biological) and
Toxin and the destruction of those
weapons, draft of framework
agreement for economic and trade
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Visits of the Speaker and delegations of Majlis Ash Shura
cooperation, investment and
technical cooperation between the
Cooperation Council for the Arab
Gulf States and Malaysia, draft of
protocol to the Convention between
Government of the Kingdom of
Saudi Arabia and the Government
of the French Republic in order
to avoidance of double taxation
on income taxes, inheritance, and
capital, draft of Memorandum
of Understanding between the
Ministry of Interior in Saudi
Arabia and the FIU State of the
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Netherlands to cooperate in the
exchange of financial intelligence
on money laundering and terrorist
financing, draft of memorandum of
understanding on cooperation in the
Health field between the Ministry
of Health in Saudi Arabia, and
Ministry of Health in the United
Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, draft of penal
law for the crimes of forgery, a draft
of memorandum of scientific and
educational cooperation between
Ministry of Higher Education in

the Kingdom of Saudi Arabia and
the Ministry of Education, Culture,
Sports, Science and Technology in
Japan.
On the other hand, Majlis Ash
Shura hosted delegations ministers
and ambassadors from different
parliaments and states while its
members visited many countries
to explain visions of Saudi Arabia
in various issues and to participate
in meetings of world parliamentary
unions. Since the first session,
the Majlis Ash Shura sent its

delegations to discuss, consult and
explain perspectives of the Kingdom
in a number of issues, especially
Arab and Islamic ones.
whereas foreign visits to the
countries of the world by majlis
ash shura at first and second
terms based on formal invitations
from those countries and their
parliaments, but during the next
terms they were characterized by
quantity and quality. The visits
were for participating in meetings
and conferences of international
parliamentary and regional as
well as parliamentary visits that
included interviews with the leaders
of those states and officials, and
worked to explain and support
the Saudi attitudes towards many
issues.
Delegations of the Majlis visited
countries to attend the following
Switzerland for the 109th InterParliamentary Union, the Republic
of China to attend the Third General
Conference of the Union of the
parliaments of Asia for Peace, Seoul
to attend the founding meeting
(of Federation of International
Parliamentarians for Social
Service), the Philippines to attend a
conference of the Federation of Asian
Parliaments for Peace (IV), Brussels
to attend the annual meeting of the
Euro-Arab Parliamentary Dialogue,
to participate in the Executive
Council of the Federation of Asian
Parliaments for Peace, the United
States of America to participate in
the Second Conference of Speakers of
International Parliamentary Union.
France, to participate in the meeting

of the General Assembly (34) of
UNESCO, Korea to participate in the
meeting of the Executive Committee
of the Inter-Parliamentary Union
for Social Service, Turkey for the
meeting of the Organization of
Islamic Conference, South Africa,
to participate in meeting of the
IPU, Geneva to participate in the
forum of information society and
role of parliaments and legislators,
official visit to both Iceland and
Portugal, France to participate in
World Tourism Conference, Geneva
to participate at the meeting of the
Inter-Parliamentary Union, Turkey,
to participate in the meeting of
the Executive Committee of the
Parliamentary Union of Member
States of Organization of Islamic
Conference.
the Majlis Ash Shura sought
attending international meeting
such as, the IPU on energy and
climate change, London - United
Kingdom, the second conference
for Arab parliamentarians on
Children, Cairo, meeting of
Parliamentarians for UNESCO,
Paris, meeting of the InterParliamentary Union (121)
Geneva - Fourth International
Conference of Parliamentarians
for the year 2009 on the
Implementation of the Program
of Action of International
Conference on Population and
Development held in Addis
Ababa - Ethiopia 1430, meeting
of Executive Committee of the
Arab Parliamentary Union
and the meeting of the Legal
Committee of the Union Morocco,

Conference of the Parliamentary
Union of OIC Member States,
Kampala, official visits of Sheikh
Dr. Abdullah bin Mohammed Al
Al-Sheikh, the Speaker to the
Federal Republic of Russia, to the
Republic of Austria, to Turkey,
Kingdom of Jordan, Kingdom of
Spain.
Many foreign prominent Speakers,
ministers and delegations visited
Majlis Ash Shura such as the
British Parliament, Belgian
Parliament, Italian Chamber
of Deputies, French National
Assembly (parliament), German
Parliament, Belgian House
of Representatives, Senate
of Poland, Senate of Canada,
Bosnian Parliament, Uruguay
House of Representatives,
Swedish Parliament, British
House of Commons, Parliament
of Mexico, the Hungarian
Parliament, Swiss Parliament,
German Parliament, Indian
parliament, House of
Representatives of Malaysia,
delegation of NATO, the Polish
Senate, and the Romanian
Parliament, the Japanese House
of Representatives, Albanian
Parliament, Nancy Pelosi
Speaker of the U.S. House of
Representatives, the Roman
Senate, Ukrainian Parliament,
the Club of Madrid delegation,
Czech Republic, the Netherlands,
delegation of French Mayors,
delegation of American
legislators, and a large number of
foreign ambassadors accredited
to the Kingdom.
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Conducted Talks With The Speaker And Addressed The Members

Majlis Ash Shura hosted States’
Presidents, officials and delegations
A number of prominent presidents
of states, a large number of Speakers and senior officials from various
countries from the east and west
visited Majlis Ash Shura over its
four rounds and past three years of
current one.
Many Presidents of states and Prime
Ministers sought to visit Majlis Ash
Shura, and to address the Saudi

34

people and members of the Majlis.
Distinguished visitors held talks
with Majlis Ash Shura officials ,
were briefed on mechanism of action, and listened to Saudi point of
view respecting regional and international political issues.
Among the most prominent guests
of Majlis Ash Shura king of Spain,
the Chinese President, Turkish

President Abdullah Gul, the Korean President, French President
Jacques Chirac, French President
Njula Sarkozy, Prime Minister of Italy, Crown Prince of Britain, Prime
Minister of India Dr. Manmohan
Singh, the Vietnamese President
Nguyen Mnea Geet, and Speakers
of both parliaments of Singapore
and turkey.

Chinese President

Frensh President

Greek President

Turkish President

Speaker of US house of representatives

Indian prime minister
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The G-20 in Riyadh
Towards a balanced
economy
Mohammed S. Jafar

It is an honour to participate in the special supplement on the occasion of the
kingdom of Saudi Arabia, represented by Majlis Ash Shura, hosting the third
G20 Speakers consultation meeting.
The speaker of the Majlis Ash Shura of Saudi Arabia, Abdullah Al- Asheikh,
has indicated that the Custodian of the Two Holy Mosques king Abdullah
Bin Abdul Aziz supports every international gathering that strives to achieve
global economic stability and collaboration that guarantees balanced and
sustained development. This principle is fully supported by South Africa.
I would like to take this opportunity to congratulate the kingdom of Saudi
Arabia on being the first developing country to host the G20 Speakers
consultation meeting. We must bear in mind the re-balancing of the world
economy. This has led to the increased importance of Asia, Africa and Latin
America in sustained overall economic growth.
The final communiqué issued at the G20 leaders summit held in Cannes,
November 4, 2011 stated “..we reaffirm our commitment to work together and
we have taken decisions to reinvigorate economic growth, create jobs, ensure
financial stability, promote social inclusion and make globalization serve the
needs of the people”.
The G20 Speakers consultation meeting has become an integral part of the
G20 deliberations as there is a need for parliaments to be more involved in
order to achieve the shared objectives of the G20 summits.
• Ambassador of South Africa to K.S.A.
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Saudi Arabia:
A Strong and Vibrant
Economy within the G 20
Dr. Majid Al Moneef

The Kingdom of Saudi Arabia was
able, in the past few decades, to
realize remarkable socio-economic
achievements which contributed
to the welfare of its people and the
growth, strength and resilience
of its economy. Many strategies,
initiatives and legislations
in different sectors as well as
investments in infrastructure
and human resource development
were implemented within the
framework and objectives of
development planning. All this
led to a sustained growth in
the economy across sectors,
an expansion in health and
education services, enhancement
in research and development,
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development of the industrial and
agricultural sectors, preservation
of the environment, increase and
diversity in non-oil exports and
improvements in the standards
of living and quality of life of its
people.
Saudi Arabia has been playing an
increasing important role in the
world economy due to its status in
the international energy market,
the sheer size of its economy
within the Middle East, its
political stability, its predictable
and consistent oil and fiscal
policies as well as its open market.
This role has been apparent in its
membership in the International
Monetary Fund, the World Bank

and the G-20; it’s standing in
the international development
assistance framework, as well as
its initiatives in addressing world
and regional trade, financial and
economic issues.
The role of Saudi Arabia in the
global energy scene is well known.
Its huge reserves, production
profile and potentials, production
and pricing policies and supply
reliability as well as the role of
oil in the global energy mix have
all contributed to making the
Kingdom a major factor in global
energy balances. It has been a
major contributor to oil market
stability and consequently to
global economic wellbeing for the

past few decades and a facilitator
in the energy producing and
consuming countries’ dialogue.
Besides using its oil and gas
resources to develop and diversify
its economy, it exercised its role
in the international oil market
responsibly. Its crude oil reserves
at 265 billion barrels and gas
reserves at 8trillion cubic meters
by the end of 2010 are ranked
first and fourth worldwide. Its
crude oil production in 2011
averaged 9.3 million barrels per
day while its production of refined
products and natural gas liquids
averaged 1.9 and 0.9 million
barrels per day respectively. Its
gas production which is mainly
used locally averaged 97 billion
cubic meters (1.25 million barrel
of oil equivalent per day)
The Kingdom’s unique position
in the international energy
market and relations is due to the
relative size and characteristics
of of its oil production, exports
and excess capacity. For the past
four decades Saudi Arabia was

the number on producer at an
average annual world share of
13 percent. Its crude oil types are
diversified ranging from extra
light to heavy so are its export
terminals at the Red Sea and the
Gulf as well as its markets which
cover all continents. Its policy of
maintaining at all times an excess
capacity of 1.52- million barrels
per day to use in times of supply
interruptions or demand surges is
also unique among oil producers,
which constituted around 75
percent of global unused capacity
contributed to keeping markets
balanced through the past three
decades.
Saudi Arabia’s moderate oil
policies within OPEC or in other
relevant international foras
and institutions as well as the
business relations and alliances
of its national oil company (Saudi
Aramco) with the international
oil companies in and out of the
Kingdom in refining and gas
operations, have all contributed
to its international standing in

the world of energy. It was also
instrumental in the process
of dialogue between energy
producers and conumers
which was culminated in the
establishment in 2003 of the
International Energy Forum in
Riyadh upon an initiative of HM
the Custodian of the Two Holy
Mosques, King Abdullah Bin
Abdulaziz, as a vehicle for the
continuity and progress of the
global dialogue and cooperation
in the field of energy.
Due to the structure of its
economy which depends on oil as
a source of government revenues
and an engine of growth and
because of the role of the external
sector in its growth dynamics,
the Saudi economy has gone
through transformations over
the past three decades adding
to its strength and resilience.
These transformations were
reflected in the different laws and
regulations promulgated as well
as the economic policies taken
and the institutions established.
After what came to be known as
the first “oil boom” of 19731981resulting from the oil price rise
then, the economy passed through
a long period of slow down until
the end of the nineties, followed
by another boom which started in
2003 until the end of the decade.
Responding to the structural
changes in the economy and its
relations, the transformation in
the labor market and the changes
in the global trade and financial
landscape, the Saudi Government
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initiated massive economic reform
program at the close of the nineties
decade. This program involved
redrafting and enacting new
laws conducive to better business
environment and to the growth
potentials of the economy. This
included redrafting the income tax
code and the foreign investment
law, enacting a new capital
market, mortgage, companies and
arbitration laws. New industrial,
agricultural, privatization,
telecommunications, health,
urbanization, employment and
transportation strategies, to name
a few, were adopted. The reform
program included the formation
of the supreme economic council
and the restructuring of the
decision making and agencies in
charge of economic matters. All
such reforms were instrumental
in facilitating the Kingdom’s
accession to WTO in 2005.
Although the objective of
diversifying the economy has
and will continue to be one of the
main objectives of development
planning in the Kingdom, the oil
sector is still critical for the growth
potential and the diversification
drive. Since 1970, oil revenues
constituted an annual average
81 percent of the governemt’s
revenues. Although the oil sector’s
share in real GDP declined from an
average 60 percent in the nineties
to a 33 percent average in 20002010 due to accomplishments in
economic diversification, it still at
such share commands the highest
share in GDP.
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Over the past two decades real
GDP grew by an annual average
of 3.5 percent while nominal GDP
grew by an annual average of 10.5
percent, to reach 2163 billion
Saudi Riyals ($577 billion) in
2011 benefitting from an annual
growth in nominal oil GDP of 17
percent. Non-oil GDP on the other
hand grew by an annual average
of 4.5 percent during the period,
benefitting from the economic
reform programs, the prudent
fiscal policy, the improvement in
business environment and the
flow of foreign direct investment.
This all led to an ancrease in the
contribution of non-oil secors to
GDP from an average 62.7 percent
in the 1990s decade to 69.4 percent
in the 20002010- decade.
Within the non-oil sectors, the
private sector grew by an annual
average of 4.7 percent in real
terms during the 2000 - 2010
decade compared with an annual
average 2.6 percent growth in
the non-oil government sector.
Manufacturing sector grew by

5.3 percent in real terms during
19902010- which contributed to
an annual growth of 3.4 percent in
the non- oil economy and increased
the share of the manufacturing
sector from 8 percent in the 1990s
decade to 13 per cent in 2010.
The private sector’s role expanded
and deepened in the past two
decades due to the improvements
in business environment and the
privatization programs, which
was manifested in an increase in
private investment, contribution
to GDP and employment of
nationals. This led to an ancrease
in its share of GDP from an
average 40 percent in the 1990s
decade to 45 percent in the decade
ending in 2009, and a growth of
private investment of 11 percent
annually.
Private Sector Investment
in real SR (million)
Despite the remarkable economic
growth and the increasing share
of Non-oil GDP in the economy
resulting from the diversification

drive, the development of the
manufacturing sector especially
petrochemicals and the
development of the services sector,
this diversification faces many
challenges.
First, the dominance of oil
revenues in the gobernment’s
revenue base and the impact
of such on expenditure and
consequently on the economy at
large. Second, the dominance of
oil in the economy is not confined
only to the share of the extraction
industry in GDP but extends to
the role of oil in utilities (water
and desalination) refining and
petrochemicals and other energy
intensive industries as well as
the spillover effects to the rest
of the economy, which will likely
continue. It should be noted that
the role of the oil sector in the
diversification drive is justified
on the grounds of using the
comparative advantages of the

economy.
The third challenge facing
the policymakers is to extend
i n d u s t r i a l d i v e r s i fi c a t i o n
beyond basic petrochemicals
and towards more specialized,
high value added, and high
in employment opportunities
industries. Lately the government
has initiated the National
Industrial Clysters Program,
aiming at attracting industries
that utilize the petrochemical/
mining comparative advantages.
Five industrial clusters has been
identified: mining industries,
car parts industries, packaging
industries, home appliances
industries and solar energy
industries. The Program has
proposed policies and initiated
international and local contacts
to attract investments into the
identified industrial clusters.
The fourth challenge is the
development of environoment

condusive to technical and
scientific innovation and to
develop human resources to lead
such industrial transformation.
The government has increased
expendiitures in such and initiated
programs and institutions to lead
in such endeavour, which will be
mentioned later.
Since 1970, the Kingdom adopted a
medium term indicative planning
process and has implemented
eight years development plans
passed the ninth development
plan in 2010. All successive
development plans reiterated
the main development goals
of improving the standards of
living, develop human resources,
economic diversification, balanced
regional development and creating
conducive business environment.
The focus of each plan differed
depending on the level of
development of the economy and
the underlying challenges of each
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plan period.
Government Expenditures
during the development
plans (Billion SR)
The realization of the objectives of
each development plan depended
largely on the role of government
expenditure. However, it should
be noted that the development
of human resources received the
lion’s share of total expenditures
throughout the planning periods,
commanding an average 39
percent and reaching its highest
at 57 percent during the seventh
development plan. Expenditure
on infrastructure was second with
an average 27 percent throughout,
reaching its highest at 49 percent
during the second development
plan.
The main challenges facing
development planning in the
Kingdom is the dependence on
oil revenue cycles resulting from
oil market oscillations and their
consequences on government
expenditures. The second
challenge is the need to find
suitable channels of public and
private partnerships to initiate
the investment of the latter and
provide an environment conducive
to its initiatives.
Besides economic growth,
Saudi Arabia was able
to make achievements in
infrastructure development,
including transportation,
telecommunications, utilities, etc.,
which reflected positively on socioeconomic indicators. Building
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infrastructure at the early stage
of development planning was
essential to increase the economy’s
absorptive capacity, diversify the
economic base, facilitate the role
of the private sector and improve
the standards of living. Building
the twin industrial cities of Jubail
(on the Gulf) and Yanbu (on the
Red Sea) and providing them with
water, electricity and gas was one
of the most important incentive
to attract local and international
investments to the Kingdom’s
petrochemical industry.
Starting this decade, Saudi
Arabia embarked upon the second
generation of infrastructure
development to match the trend
economic and urban growth,
the diversified economy and
regional and rural development.
One of the main features of such
trend is the construction of the
North-Central-East railroad to
transport minerals deposits in

the north to the Arabia Gulf for
processing and manufacturing
in the new mining city of Ras
el Khair. Another feature is the
construction of different economic
cities in Rabigh and Jizan on the
Red Sea, as well as Hail and
Tabuk in the north. Existing
infrastructure were expanded
and redesigned including power
generation, desalination, roads,
ports, airports, etc. The new
infrastructure also involves the
construction of more than twenty
new university campuses across
the Kingdom to ensure more
balanced regional development.
The new expansion projects of the
Holy Mosque in Mecca as well as
the railroad system within the
Holy sites to accommodate the
increasing numbers of pilgrims
are also examples of such
infrastructure development.
But Infrastructure development
still faces many challenges such as

balancing demand and supply for
such infrastructures considering the
underlying booms and downturns
in the economy. Another challenge
is the efficient construction,
utilization, maintenance and
operation of the infrastructure
projects as well as the proper
policies to engage the private
sector in all of the above to ensure
cost effectiveness and the timely
implementation of the projects.
One of the most development
challenges facing the Kingdom
is related to its demographic
characteristics the main feature
of which is the high growth rates
of local population due to many
factors such as improvements
in the living standards and
social and health services. The
population of Saudi nationals
grew by an annual average of 2.6
percent, which is almost double
the average in the emerging as
well as developing economies and

around four times the average
rate in the industrialized
economies of the OECD. The
second feature is the growing
number of expatriate workforce
and their dependents, which grew
by an average rate of 4.2 annually
over the 1990 - 2010. The third
demographic characteristic is the
age distribution of the population
of which around half is under the
age of 23.
The high population growth and
urbanization as well as the age
composition of the population
have contributed to the rapid
expansion and improvement in
health and education services.
Recognizing the crucial role
of human development in the
socio-economic development of
the Kingdom and considering
the demographic characteristics
referred to above, successive
development plans centered their
programs on human resource

development. Expenditure on
such development received the
lion’s share of overall development
expenditure at 54 percent between
1990 and 2010. The second most
important expenditure is on
health and social services which
accounted for 19 percent of total
expenditure over the past decade,
growing at 11.3 per cent annually
between 1990 and 2010, which
contributed to the improvement
of health and social services
The main challenge of human
resource development is to create
employment opportunities to the
growing number of nationals
entering the labor market which
is characterized by a duality
between “Saudi nationals” labor
market and an “expatriates” labor
market. The second challenge is
related to regional development
and its impact on migration to the
urban centers.
The role of the fiscal policy was
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crucial in enhancing growth and
development, facilitating the role
of the private sector, providing
suitable business environment
and building state of the art
infrastructure. On the revenue
side, oil revenues played a
dominant role in government
financing contributing a high 93
percent of overall revenues and
48 percent of GDP in 2011. Since
2000 the kingdom was able to
record an annual budget surplus
of 130 billion SR constituting 9
percent of GDP compared to an
annual deficit of 47 billion SR
and a 9.5 percent of GDP during
the 1990s decade. A good part of
this surplus was used to pay off
the government debt owed to the
pension funds and other quasigovernment institutions which
accumulated over the 1987 - 1999
period. This led to a reduction of
public debt to GDP ratio from over
100 percent to 6 percent by the
end of 2011, which is the lowest
within the G 20.
Oil price volatility and their
impact on the government’s oil
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revenues impacted economic
planning and public finance
framework. For example the
difference between budgeted
and actual revenues during the
2000 - 2010 decade was in the
22615- billion SR range with an
average 208 billion SR while the
difference between budgeted and
actual public expenditure followed
similar, but in less magnitude
trend, averaging 64.4 billion SR
during 20002010-. Generally
speaking capital expenditure
tended to expand during years
of higher revenues and decline
otherwise
The monetary policy on the other
hand is the prerogative of Saudi
Arabia Monetary Agency (SAMA)
which aims at achieving financial
and price stability by monitoring
domestic and international
economic developments, liquidity
developments and taking
necessary measures towards
them. Money supply grew by an
annual average of 12 percent
during 20002010 - compared
to less than 6 percent annual

average in the 1990s decade.
Commercial banks’ deposits grew
by an annual average 13.4 and 6.5
percent, loans by 14.7 and 12.7
percent; commercial banks’ claims
on the private sector by 16 and 11
and assets by 12 percent and 6.7
percent during the 20002010- and
the nineties decades respectively.
As far as inflationary pressures,
the Kingdom managed for the
past three decades to keep the
rates of inflation at manageable
levels. However, in the past five
years inflation started to increase
from its historical levels. In 2006
it averaged 2.2 percent compared
to 0.3 percent average for the ten
years prior to that. Since then it
kept increasing and reached its
highest in decades at 10 percent
in 2008 fueled by increases in the
prices of imported foodstuff and
materials. SAMA took different
measures to control inflation,
which subsequently declined to
5.9 and 6.5 percent in 2009 and
2010.
The increases in oil revenues in
the past few years also led to an
increase in SAMA’s reserve assets
from $155 billion in 2005 to $524
billion in September 2011. Around
70 percent of which were placed in
foreign securities while the rest is
gold, reserve position at the IMF
and foreign deposits.
On the international level, SAMA
represents the Kingdom in the
Financial Stability Board (FSB),
which includes in its membership
the G 20 plus Switzerland,
Netherlands and Singapore

along with other international
financial organizations, The
FSB was established in 2009
in order to coordinate efforts of
financial monitoring institutions
at the global level and promote
and improve effective financial
monitoring. It is also a member
of Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS), which
includes 26 countries and
territories including the G 20
and is a forum for discussing
issues on banking supervision
and cooperation between its
related entities in order to
promote banking supervision and
risk management at the global
economy level.
On the regional and international
levels, the Saudi economy is one
of the largest in the Middle East,
the Arab world and the Gulf
Cooperation Council (GCC) Its
2010 GDP at $435 constituted
15, 26 and 45 percent of the
aggregated GDPs of the Middle
East, the Arab world and the
GCC respectively. Its trade and

current account surpluses of
$154 and $67 billion respectively
are among the largest in the
mentioned regions. It is one of
the few in G 20 with budgetary
and current account surpluses
where the foreign reserves of the
Saudi Arabian Monetary Agency
(SAMA) are estimated at $524
billion.
Due to the role of the foreign
sector in its economy and its
free market policies, it adopted
relatively free trade rules which
facilitated its WTO accession in
2005. It has been negotiating
along with its partners in the
GCC free trade agreements with
the major trading partners and
has been keen to strengthen the
GCC customs union and move
towards further economic and
monetary integration within the
GCC. It was also instrumental in
launching the Arab Free trade
Area encompassing the countries
of the Arab League.
Saudi Arabia is also a major
donor country through its

national official development
assistance programs and
institution as well as those of
which it is a major contributor
such as the Arab Fund for social
and Economic Development, the
Islamic Development bank, the
OPEC fund for International
Development. Saudi Arabia
has for decades taken the lead
in such programs as a share of
its GDP which has exceeded
by far the UN’s targeted 0.7
percent of GDP development
assistance from the developed
to the developing countries. In
2008 following the escalating
commodities and energy prices,
Saudi Arabia launched the
“energy for the poor” initiative by
increasing the financial resources
of the Kingdom’s development
assistance institutions and those
of which it is a major contributor
to finance energy projects in
developing countries to make
energy more accessible to billions
of people in those countries.
••Member of Majlis Ash Shura
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Initiatives for peace and world development support

Saudi outstanding role with
international community
Saudi Arabia occupies an important place in modern international
organization. At the regional level the Kingdom was one of the few countries
that have contributed to establishment of the Arab League immediately
after the end of World War II. It also sought, after calling the Moroccan
King Hassan II to an Islamic conference to discuss results of burning of Al
Aqsa Mosque in 1969, to give permanence and continuity on the initiative,
and by hosting headquarter of the Organization of Islamic cooperation
since 1972 in Jeddah. In the framework of the United Nations, Kingdom
of Saudi Arabia was among a few Arab countries that have signed the
Charter of San Francisco, under which the United Nations Organization
was established.

Regardless of the role played by the
Kingdom in many organizations,
it has given issue of sustainable
development of the South a high
priority on its foreign policy, and
have focused efforts on supporting
current economic organizations,
especially the International
Monetary Fund and the World
Bank for Reconstruction and
Development. Kingdom has been
able to be the only Arab and Muslim
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country which have a permanent
membership in the two institutions,
as to its special and influential role
within them, through the Boards
of Directors of the Fund and Bank.

Contribution to
international
organization for peace:

the Kingdom represents an
important pivot in regional, Arab
and Islamic relations. Starting
with the Cooperation Council for

the Arab Gulf States, to the Arab
League, and Organization of Islamic
cooperation, where the kingdom
played a crucial role in the process
of incorporation, also formed a basic
guarantee for the continuation of
such organizations to play their role
and succeed in their mission..
Proceeding from this outstanding
post supported by the wisdom of
the Saudi leadership, the Kingdom
played the role of successful
mediator in achieving a peaceful
settlement of disputes, a situation
by which Saudi diplomacy gained a
lot of credibility in various forums.
This position was certainly
supported by availability of almost
25 % of global oil reserves in the
kingdom.
In this framework, kingdom has
contributed effectively in unifying

Palestinian parties are performing Umrah after the signing of reconciliation

countries of Bahrain, Kuwait,
Qatar, Oman and the UAE for the
establishment of the Cooperation
Council for the Arab Gulf States.
The Kingdom hosts the headquarter
of the general Secretariat of this
young organization. Despite
being the largest state within the
organization, however, the relations
among the members are democratic.
In a broader context, the Kingdom
was among the Arab countries that
established the Arab League in
1945 of a primary goal to promote
cooperation and unity among the
Arabs, and defend their common
interests.
The Kingdom exerted great
efforts within the Arab league
Organization in bringing views
together, in order to prevent
bloodshed, to avoid deterioration
of relations to the brink of war, and
make mediation and good offices
to settle disputes among Gulf
countries, and stayed as a member
of the League to improve situation
in Lebanon after the civil war.
The Palestinian issue is the most
complex problem of the Arab world
and the international community

ever. The Kingdom tried through
summits and conferences of the
Arab foreign ministers and various
committees, led by Summit Seven,
to unite the voices of the Arab
Group for reaching a just and fair
solution to the conflict tracing the
path of wisdom and realism, and
so contributed to the adoption of
Arab recognition of PLO as the
sole absolute representative of the
Palestinian people.
The Kingdom has made in the
context of the Arab League
commendable efforts for the Middle
East disarmament of weapons of
mass destruction. The Arab league
in turn called for a Middle East free
of nuclear, chemical and biological
weapons.
As for Islamic world, Saudi Arabia
will remain forever the center of
religious and civilizational eager
in hearts of Muslims everywhere.
- The general budget of the
Organization.
- International peacekeeping forces.
- Budgets of the specialized
organizations.
The Kingdom provided a true image
of Islam through aid to the needy in

various countries.
The Kingdom worked from
beginning of the seventies on
employment of surplus revenues
extensively in the field of
development.
It worked in supporting efforts of
the World Food Program to deliver
food everywhere, cash donations
and other in-kind, at a rate of more
than 100 million Riyals each year.
Along with other Gulf countries
to support the humanitarian and
development organizations of
the United Nations, the kingdom
shared in a Program for that
purpose where the kingdom
provided about 78% of the fund,
from which 40% is to support the
United Nations Children›s Fund
(UNICEF). Many organizations
benefit from that program such
as: WHO, FAO, ILO, UNEP and
UNESCO, and the United Nations
Fund for Population Activities..
Proceeding from its adherence to
fixed principles of Islamic Shari›a,
its commitment to the Charter of
the United Nations and full respect
of international legitimacy and its
resolutions and its adherence to the
principles of justice and fairness in
the international community, the
Kingdom shaped for international
community a good example.
Islam is provided by the Kingdom
through initiatives and contribution
within the international system
that rejects violence, terrorism, and
calls for brotherhood, peace, and to
resolve disputes by peaceful means,
and control the principles of justice
and equity.
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National Dialogue experience and its role in

Addressing national issues
Within the cycle of reform and development adopted by the Custodian of
the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz, his initiative of the
national dialogue has emerged as an unprecedented approach received
with appreciation and praise both locally and internationally, and to activate
that vision he ordered in 1424 the establishment of King Abdulaziz Center
for National Dialogue, which seeks to provide appropriate environment
and support for national dialogue among community individuals and
groups (male and female) for public interest and to preserve the national
unity based on the Islamic faith, and through specific objectives including
strengthening national unity in the framework of the Islamic faith and deepen
intellectual dialogue, contributing in shaping correct Islamic discourse based
on moderation and within and outside the Kingdom through constructive
dialogue, tackling national issues of social, cultural, political, economic, and
educational frames, establishing concept of dialogue in the community to
become a way of life, expanding participation of community individuals and
groups in the national dialogue, strengthening role of non-governmental
organizations in order to achieve justice, equality and freedom of expression
within the framework of Islamic law.
Over the past years the center has
succeeded in adopting many of the
programs and activities, discussion
and cultural awareness and dealt with
several topics, including: national unity and the impact of the scientists,
relations and international conventions and to understand the impact of
national unity, extremism and moderation .. a vision of a comprehensive
methodology. The center also raised
the issue of women: their rights, duties and education - in order to create
the proper environment for a group of
intellectuals and opinion leaders and
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those interested in women›s issues to
discuss the reality of women in Saudi
society and its development according
to the parameters of legality, to reach
mechanisms and proposals that will
help the decision-maker and relevant
community institutions to take appropriate measures to strengthen the role
of women in society and to overcome
the problems they face.
The Center discussed issues of reality and aspirations of young people,
and responsibility towards the nation,
youth development, activation process
of national dialogue, for reaching reasonable recommendations that contribute to formulation of appropriate
strategies for youth issues.
It devoted a meeting to discuss the
issue of «We & the other: a vision of a
national deal with international cultures in order to clarify the basis on
which those relations between diverse
cultures depend, and access to a vision
and a common national understanding of the rational civilizations and
cultures.
The center also raised the issues of
education .. «The reality and ways of
development» in order to diagnose the
reality of education in the Kingdom of
Saudi Arabia and study the ways and

methods necessary for the development
of education and increase efficiency.
A dedicated meetings were held to discuss areas of work and employment: a
dialogue between the community and
work institutions, and another was
held for health services, a dialogue
between the community and health
institutions. The Center also discussed
the issue of media: reality and ways of
development.
In the context of the national dialogue
sessions the meeting of youth talk show
on «Volunteering and culture of dialogue», proved young people hopes to
do important social influence in the
field of voluntary work which benefit
community.
Under the slogan «Share. Volunteer.
Engage in a dialogue» a national dialogue forum was held for young people
to focus on highlighting the potential
of youth through three main features
involved in the theme of the meeting.
King Abdul Aziz Center for National
Dialogue cared for this faction because
they represent more than half of Saudi
society, and they are more close to the
new cultures and values.
The Center launched a program
(Bayader) which provided an opportunity to more than 800 young men and

women who volunteered to participate
in the activities of the Centre for dialogue, and events related to culture of
dialogue, and work program, which
falls within activities of the youth in
King Abdul Aziz Center for National
Dialogue, to promote a culture of volunteerism among young people and
activate their role in disseminating the
culture of dialogue.
King Abdulaziz Center for National
Dialogue launched also a program under the name of «ambassador» that
focuses on increasing acquaintance of
foreigners about Saudi society, culture
and methods of cultural dialogue and
cultural cooperation among peoples.
The program seeks to accomplish a
dialogue between Saudi youth and
foreign young people to identify the
country, culture, society, morals of respect for individuals and civilization of
the peoples.
Among the meetings held by the King
Abdulaziz Center for National Dialogue, a meeting was held for wives of
diplomats and foreign ambassadors in
K.S.A and a number of Saudi women in
the headquarters of the center, which
aimed to build channels of understanding and open positive and constructive
dialogue among cultures of the world.
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King Abdullah as a pioneer of peace and global dialogue

The Custodian of the Two Holy
Mosques: Islam is a religion of
moderation and tolerance
Kingdom of Saudi Arabia led by Custodian of the Two Holy Mosques
King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud - may God protect him – adopted
an approach to dialogue, initiated at local level by establishment of King
Abdulaziz Center for National Dialogue, then the Kingdom publicize it on
the Islamic level when a conference for dialogue among Muslim scholars
of various sects and schools was held in Mecca in May 2008.
The Custodian of the Two Holy
Mosques King Abdullah bin Abdulaziz, Al Saud - may Allah
protect him –said ,in his speech,
before the International Islamic
Conference for Dialogue held
in Makkah,” You meet today
to say to the world around us,
and proudly blessed by God, we
are voice of justice, and of human moral values , and that
we are voice of coexistence and
reasonable and just dialogue,
of wisdom and admonition and
argument in the best manner
in, response to the verse (Invite to the way of thy Lord with
wisdom and beautiful preaching
and argue with them is better).
“ This call came from your
brother to meet the challenges of isolation, ignorance, and
narrow-minded, so the world
comprehend concepts and prospects the good message of Islam
without enmity”. He said.
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That call by the Custodian of
the Two Holy Mosques was adopted by the participants in the
conference for dialogue among
the followers of divine messages, civilizations and cultures,
and decided to establish King
Abdullah bin Abdul Aziz International center for communication among civilizations; in
order to promote a culture of
dialogue.
Aware of what ails the Islamic
nation, the Custodian of the
Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz,- may God
protect him- perceive importance and need for a meeting
for leaders of Islamic nations
tackle these challenges and
pressing issues facing the nation, he declared his initiative to
hold emergent summit for leaders of Muslim nations in Mecca
in order to develop a comprehensive action plan to address

the obstacles to accomplish the
aspirations of Islamic countries
and the coordination of concepts
and principles of tolerance and
enlightened moderation and
deepen the culture of dialogue
among nations and civilizations.
In response to that call, the
third round of the emergent
Islamic Summit was held in
Makkah in December 2005.
In the World Conference for dialogue in Madrid in 2008, Custodian of the Two Holy Mosques,
king abullah bin abdulaziz call
all countries and peoples of the
world to adopt and spread culture of dialogue among followers
of various religions and cultures
that form heritage of mankind.
The Custodian of the Two Holy
Mosques King Abdullah bin
Abdulaziz Al Saud, showed the
way for dialogue with the followers of divine messages, civilizations and cultures and limit

Custodian of the Two Holy Mosques, during his
word to Madrid Conference

it in common values that divine
messages called for, promoting
the values of morality, excluding
deception, renounces treason,
alienate crime, fighting terrorism and despise lying and lays
the foundation for good manners, honesty, truthfulness and
justice.
His efforts – may Allah protect
him - culminated by establishment of that global dialogue,
and the General Assembly of the
United Nations held High Level
Meeting of Dialogue among followers of divine religions at the
invitation of the Custodian of
the Two Holy Mosques
The high-level meeting of the
UN for dialogue came in order
to embody hopes and aspirations
of the Custodian of the Two Holy
Mosques and his noble quest for
understanding and cooperation
among nations.
The great efforts of the Custodi-

Custodian of the Two Holy Mosques salutes
Future Conference in Madrid

an of the Two Holy Mosques did
not stop at these international
forums, but sought to convert
the initiative to practical work,
so King Abdullah bin Abdulaziz
international center for Global
Dialogue was established in the
Austrian capital Vienna, when
His Royal Highness Prince Saud
Al-Faisal, the Foreign Minister,
signed an agreement with Austrian Foreign Minister in this
regard in October 2011.
the agreement identified goals of
the Center to support dialogue
among followers of religions and
cultures and promote mutual
understanding, respect and cooperation among peoples and
stimulate justice, peace and reconciliation and to face violence
and conflict.
In a speech following the signature, Prince Saud al-Faisal
said: «It is a result of those cumulative noble efforts, that we

find ourselves here in Vienna,
which will host King Abdullah
bin Abdul Aziz center for Global
dialogue among followers of
religions and cultures”. He also
expressed that the kingdom is
ready to contribute in funding
and put all its political and
moral without affecting in any
way the independence of the
Center
The Kingdom of Saudi Arabia
stresses it has always been a
voice of justice by the words
of its leader, towards the human and moral values, and a
call for coexistence , wise and
just dialogue, for the good of
humans and preservation of
their dignity. It is still gaining a
day after a day, respect and admiration of world leaders and
scholars from both Muslim and
non-Islamic countries for its
sincere quest towards peace
and stability in the world.
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A supporter of development

K.S.A donated More than $ billion
for developing countries
G20 was founded in 1999, from finance ministers and
central bankers of the member states who represent
major world economies, after a meeting of G8 in
Washington, based on a need to address financial crises
ranging from those that occurred in the nineties, and in
response to indications and estimates that participation
of developing countries is a key to effectively develop
global economic issues.

Dr. Mohsen al-Hazmi

The group takes the burden to support international financial stability, strengthen dialogue among major
industrialized and developing countries and to more effective support for progress all over the world.
The G20
Argentina

Australia

Canada **

India

Brazil

France **

Indonesia

China

Japan

Italy *

Mexico

Kingdom of Saudi Arabia

South Africa

Turkey

United Kingdom **

United States of America

Russia

South Korea

European Union

Germany **

** G8
Some related international bodies joined the Group.
They are: the European Parliament (represented by its
president), the Central Bank, International Monetary
Fund, International Bank for Reconstruction and
Development.
The G20 represents 65.2% of world population, controls
two-thirds of international trade, and owns about 90% of
the world’s crude production .
Economic facilities of the Group, and to represent wide
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regions of the world were put into consideration on
establishing the Group. In this context, the Kingdom of
Saudi Arabia is the only Arab country in the Group. It
has a leading position in Arab and Islamic worlds either
in policy or culture diversity.
Meetings of the G20:
Summits of the G-20 are every two years, the first meeting
was in 2008. Meetings of Ministers of Finance, Foreign
Affairs and speakers’ of the Member States are held
regularly.
G20 speakers’ Consultation meetings
The 1st G20 speakers’ Consultation meeting was organized
in Ottawa in 2010, when the meeting discussed a strategy
of international cooperation to meet needs of production
and distribution of food, new models for peace and food
security, financial and economic types to promote global
economic stability.
The meeting was attended by HE Speaker of Majlis Ash
Shura in together with two members of the Majlis, and
when Speaker of Majlis Ash Shura showed Kingdom’s
contribution in support of global economy through
initiative of Saudi agricultural investment abroad as a
type for accomplishing food security, as well as dealing

with problem of desertification and climate change against
their impact on agricultural and animal products not to
mention means of confronting these problems as well.
The 2nd G20 speakers’ consultative meeting was
organized in South Korean capital Seoul in 2011.the
forum and consultative meeting focused on development
experience-based economic promotion, international
cooperation for co-growth and food security post- global
financial crisis, role of parliaments in these fields, and
strategy of inter-parliamentary cooperation for peace and
fight against terrorism.
His Excellency speaker of Majlis Ash Shura underscored
Saudi role - represented by Majlis Ash Shura - to advance
international cooperation through its key role in giving
consultative opinion on kingdom General policy, ratification
of international agreements and active participation in
the parliamentary Foreign entities, in addition to abroad
visits that commissions of the parliamentary friendship
of majlis ash shura give to establish strong ties with
international parliaments, particularly the Member
States of the G20, and support government activities
in international cooperation programs and policies of
comprehensive and sustainable development, as well as
contribute to decision-making, legislative and for more
effective Saudi role in supporting economy, by which the
kingdom was ranked first among Arab countries for four
consecutive years, and the 16th in WB Business report,
with continuity of consistent economic policies, stable
and sustainable to ensure economic growth, provide safe
atmosphere for capital and implement its investment
by spending for projects and basic services. Investment
program of government and oil sectors is expected to
exceed 1,400 billion dollars over the next five years.
the 1st G20 Speakers’ Consultation Meeting was held in
Canada in 2020, while the 2nd was held in south Korea
in 2011 and the 3rd Meeting will be held in Riyadh, Saudi
Arabia on February 242012 26-.
The most important proposals for speakers’ Consultation
Meetings:
A - Create a global fund for the benefit of food aid in
times of crisis.
B - Effecting principle of transparency and fairness in
distribution.

C – vigilance, and management skills & services
improvement in chains of food production and
manufacturing
The most important topics in intervention of Saudi Majlis
Ash Shura delegation in the second consultative meetings:
A - To turn the Meeting to a Global Forum held periodically
in a country of the group.
B – leaders summits to be of mechanisms of international
cooperation at the level of parliaments and consolidate the
principle of work partnership within an integrated entity.
C - Initiative of the Kingdom in abroad agricultural
investment as a model for achieving food security.
D - address problem of desertification and climate change,
which threatens agricultural land in some regions of the
world through availability of irrigation techniques and
preservation of agricultural soils and higher rates of
agricultural production.
Since ensure balance and stability of the global economy
and to achieve balanced robust and sustainable growth, it
requires joint efforts take into account national interests
on the one hand, strengthen financial and technical
economy, which is the main pillar of the partnership
between countries of the world and advance their
economies on the other hand, and to support the global
economy.
The Kingdom has emerged in particular in the following
aspects:
1 - Commitment to a policy of moderate oil pricing and
production, and adopted a long run conciliatory policy in
OPEC to accomplish interests of not only producers, but
consumers as well, and to master a balance between oil
forces of supply and global demand.
2 – Adoption of approach of moderation in foreign policy
and to participate in overcoming difficulties and basic
global problems.
3 - Create an environment for dialogue between producers
and consumers as optimal way to a real stability in oil
markets. Kingdom’s efforts enjoyed good response by
international organizations, when 87 State participating
in the Special Ministerial Meeting of Forum on “Energy
World” approved “Charter of the International Energy
Forum” to enhance the understanding and optimization
of fully understanding, dialogue and convergence of views.
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total aid more than $ 103.5 billion in the period (1973 to
2010). More than 95 developing countries make benefit
from Saudi non-refundable aid, and soft development
loans.

4 - Initiative of the Custodian of the Two Holy Mosques
King Abdullah bin Abdul Aziz in 2008, entitled “Energy
for the Poor” supported by more Kingdom’s assistance
than the percentage established by the United Nations
for assistance from the developed countries, with a total
aid and foreign loans of about 136 billion riyals from
1991 to 2009.
International cooperation in economy & K.S.A role of
promotion Saudi Arabia is one of the largest countries
that support international cooperation and developing
societies. It was one of founders, of both the International
Bank for Reconstruction and Development and the
International Monetary Fund, and a member of the
International Agency for Investment Guarantee, which
undertakes tasks of directing foreign direct investment
to developing countries.
The Kingdom is one of the biggest donors in the world
and is a major partner in international development, with

Saudi foreign aid channels

The Kingdom provides aid through various channels,
most notably the aid being implemented by the Saudi
Fund for Development - the main channel of aid directed
towards economic and social development. Saudi Arabia
contributes to in many Arab, regional and international
development institutions. IT also helps multilateral
regional development institutions and funds including:
IBRD, Islamic Development Bank, Arab Fund for
Economic and Social Development, and the OPEC Fund
for International Development, and others.
Table (5):
contributions of the Kingdom of Saudi Arabia in the Arab

regional and international development institutions, until (2010). (Million dollars).
Institutions
Arab Monetary Fund

capital

contribution of K.S.A

contribution of K.S.A (%)

2808.0

416.3

14.8

International Monetary Fund

334,844.8

10,757.7

3.2

African Development Fund (*)

*

336.3

0.5

OPEC Fund for International Development

3435.0

1033.3

30.1

The Islamic Solidarity Fund for Development

10000.0

1000.0

10.0

International Fund for Agricultural Development

3652.0

439.8

12.0

Arab Fund for Economic and Social Development

6993.0

1677.7

24.0

Arab Bank for Economic Development in Africa

2800.0

685.0

24.5

Islamic Development Bank

27846.0

6574.1

23.6

International Bank for Reconstruction and Development

189943.0

5403.8

2.8

African Development Bank

101,095.3

188.1

0.2

International Development Agency

199130.9

2348.5

1.2

IFC

2369.4

30.1

1.3

Arab Authority for Agricultural Investment and Development

350.4

78.7

22.5

Inter-Arab Investment Guarantee

194.5

13.1

6.8

Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credit

232.0

20.9

9.0

Islamic Corporation for the development of the private sector

1000.0

76.2

7.6

International Islamic Trade Finance Foundation

750.0

120.0

16.0

International Agency for Investment Guarantee

1912.8

59.8

3.1

Special account to support private sector projects of small and

2000.0

500.0

25.0

medium enterprises in the Arab countries
(*) The African Development Fund has no capital but relies on donations from paid donors.

Source: Annual Report of the Saudi Fund for Development of (2010).
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The Kingdom is one of the largest shareholder in capital of the
Islamic Development Bank, as the volume of funding towards
the approved backlog (70.3) billion U.S. dollars during the
period 13962010-1976( 1431-).The Kingdom is also a major
contributor in the OPEC Fund for International Development,
established in (1976) by Member States of the Organization
of Petroleum Exporting Countries (OPEC), as an institution
concerned with financing for development.

The Kingdom also aid across some specialized government
agencies such as:
- Medical assistance provided by the Ministry of Health.
- Food aid from the Ministry of Agriculture.
- University fellowships provided by the Ministry of Higher
Education.
- Services of Saudi Red Crescent Authority that contribute
with the concerned governmental authorities in the delivery

of emergency assistance and humanitarian aid to countries
that are exposed to disasters and crises.
- Aid that is collected and submitted under the supervision
of the government and through the committees to be formed
in response to emergencies such as natural disasters and
humanitarian crises resulting from armed conflict or famine.
- The contribution of the private sector in the Kingdom in the
Persian Gulf to establish a program to support the United
Nations Development Organizations (AGFUND), which shall
provide assistance and technical support to many developing
countries.
the kingdom donate direct foreign aid to implement the
priority projects in developing countries, which aims to develop
the infrastructure which contributed to help those countries
in the promotion of their economies. The highest share of that
aid went to transport and communications sector (30.4%),
the social structure sector (24.2%) the energy sector (20.4%),
agriculture (15.8%), industry and mining (5.4 %), and other
sectors (3.5%)

projects of $ (133.5) million, a rate (5.5%) of the total funding.
Other sectors: two projects were funded at $ (170) million and
by (7%) of the total funding.
Multilateral assistance: Kingdom participated through the
Saudi Development Fund to finance (15) worth of development
projects (1791.3) million riyals in the year (2010), distributed
on (14) developing country.
The third speakers’ consultative meeting in Riyadh entitled:
“The sustainable development of a safe world.” reflects the
global recognition of the status and role of the Kingdom of
Saudi Arabia - in particular - in sustainable development
and global security as well as its role in other aspects. It is
hoped that the Kingdom has strong voice in formulation and
implementation of financial and economic policies, mechanisms
for joint work and constructive efforts to achieve well-being of
peoples and growth, the good of all mankind in the light of wise
policy and vision of the Custodian of the Two Holy Mosques may Allah protect him.

References
1 - Reports of speaker and members of the Majlis Ash shura
about the previous two consultative meetings.
2 - Annual report of the Saudi Fund for Development of
312010( 1432/).
• Member of Majlis Ash Shura

Finance sectors

The energy sector: (5) projects totaling $ (949) million, a rate
(38.9%) of total funding of the year.
Agriculture: financing (3) projects of $ (296.3) million, a rate
(12.2%) of total funding.
Transport and communications sector: the financing (3)
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European Parliament

Foundation.. development.. powers
European Parliament, EP, is a directly elected
parliamentary institution, affiliating to the
European Union (EU). It was founded as back as
the tenth of September 1952. It was a consultative
assembly, composed of 18 parliamentarians,
members of national parliaments, without any
legislative powers.
In 1979, and for the first time,
Members of EP. were directly
elected, and first session was
held, during which Simone Veil,
a French lawyer was elected
as speaker of the parliament
for five-year. number of elected
members of Parliament
increased many times a result
of EU enlargement and the
accession of new countries,
and the Treaty of Nice has put
a maximum elected members
of 732, with a consolidated
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monthly salary, amounting to
7,000 euros.
According to the Lisbon Treaty
which entered into effect on
December 1, 2009, the EP
has full power of EU budget.
The number of members
will increase the maximum
number of 750, in addition to
the Speaker, in elections to be
set up in 2014. Jerzy Buzek,
speaker of the parliament
was elected in July 2009, in
what was described as «the

• Hosni Abd al-Hafiz
biggest transnational elections
ever, when 380 million voters
participated.
The headquarters of
the Secretariat, and the
administrative body, are
in Luxembourg. There are
two buildings for the public
sessions. Official languages
of the European Parliament
in eleven: English, Spanish,
Dutch, Italian, Portuguese,
Greek, French, Swedish,
German, Danish and Finnish.

Parliamentary groups
.. And political parties

members of the European
Parliament at the present time
are within seven clusters or
different parliamentary groups,
each with a leader except about
30 independent members. The
European People›s Party, EPP,
is the biggest group, with 265
members , led by Joseph Dwall,
then Progressive Alliance
Socialist and Democratic, S & D,
with 184 members, led by Martin
Schulz. Throughout history of EP,
the two groups dominate most
of the seats, with a percentage
ranging from 50 to 70% ,and
none of them obtained an
absolute majority. Other parties
are Democratic Party reform
ELDR, led by Jay Verho Fstadt
and Green in alliance with the
Liberal Party of Europe, Greens
/ EFA led by both Daniel Cohen
and Pandit Rebecca Harms and
Union of Europe Nations, UEN,
led by Michel Caminzaki and
some others.

Functions and powers
The last decade has seen, a
large expansion in functions and
powers of the EP given by the
Lisbon Treaty and the Maastricht
Convention for European unity
criteria, including: Legislative
authority, powers over budgets
even that of the European Union,
that is similar to US Congress in
terms of separation between both
executive and legislative powers,
in addition it has the authority
to criticize the Commission, and
two-thirds majority is enough to
force the Commission to resign
or even dismiss.
The EP has a significant
impact on foreign policy, where
the parliament is required to
approve all development grants,
including assistance to other
countries, such as supporting
reconstruction of Iraq after the
war, providing incentives for Iran
to halt its controversial nuclear
program as well as exchanging
passenger information deal with
the United States of America.

seats in Parliament and the Member States
Name of the State

Number of seats

Germany

96

France

74

Italy

73

United Kingdom

73

Spain

54

Poland

51

Romania

33

Netherlands

26

Belgium

22

Czech Republic

22

Greece

22

Hungary

22

Portugal

22

Sweden

20

Austria

19

Bulgaria

18

Finland

13

Denmark

13

Slovakia

13

Republic of Ireland

12

Lithuanian

12

Latvia

09

Slovenia

08

Cyprus

06

Estonia

06

Luxembourg

06

Malta

06
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Policy of open
Councils
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• Dr. Abdullah bin Ibrahim Al-Askar
Open majlis, or as known in literature of local history open-door policy, is the mechanism of the Islamic
Shura. This mechanism allows direct communication between groups of people and the administrator
or first high-ranking officials. Others consider it as the shortest channel to reach to decision makers
and to address national issues. It seems that this method is known to varying degrees since the time
of the first Saudi state in the eighteenth century. however its emergence as an application, was
received since the reign of King Abdulaziz, the founder of Saudi Arabia in the third developed stage.
We were informed a description of the Council of King Abdulaziz through Kheireddine Zarkali who attended
the Council more than once, worked in the government of King Abdulaziz, and recorded his description in his
“Arabian Peninsula”. He said that King Abdulaziz scheduled times of the year to his council, welcoming all
comers. That Council had distinct features and characteristics, it welcomed visitors either citizens, guests,
residents and officials. It was codified sit where audience is divided on the right and left hands of the king.
The Council used to begin by reading some verses of the Quran. Full listening to speakers characterized the
council. The king used to listen to speakers and gives short answers or hand movements better than many words.
Policy of open councils is one of the pillars of the Saudi regime, for this is included in regulation of government,
article forty-third reads: “councils of the King and Crown Prince shall be open to every citizen and anyone
who has a complaint “ . For that reason you find expanded open councils for princes, officials or Ministers
This expansion is seen at home and abroad as an important tributary of the “Great Council”, i.e. the King’s.
Saudi citizens consider these open councils as one of the most prominent mechanisms of the daily
work of the king or the crown prince, which, as described by foreign observers “forms language
of communication between the ruler and citizens, between the leader and his people, especially when
it is characterized by spontaneity, simplicity and transparency. In my view the policy of open
councils provided unprecedented opportunity to interact with the real issues and citizen concerns.
His highness Prince Dr. Faisal bin Saud bin Abdul Aziz, got a degree on a thesis entitled: “open councils and
the Islamic concept of governance in the policy of the Kingdom of Saudi Arabia”. The thesis gave an analysis
and explanation of what open councils are. His thesis recognizes that Saudi Arabia open councils, unknown to
many scholars in the world. According to another researcher: Talib Bin Fdaa Shuraim, words of King Abdul Aziz
in his open council indicated important points and reflected his thinking and views on domestic issues as well
as foreign ones. He added: the King was also concerned with remarks about performance of some government
agencies from the premise that every official is entrusted with all the responsibility he has to perform.
We conclude saying; the open council of the Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz, is
using to welcome more than 800 visitors. This large number is a parliamentary channel, and can invest views
and discussions to be a tributary of the Saudi Majlis Ash Shura. This figure could be taken to the great knowledge
of the Saudi public opinion, and can analyze what is going on there, to know fact and opinion in Saudi Arabia’s
domestic and international issues.
• Member of Majlis Ash Shura
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